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 لكمة شكر وعرفان

متام معيل، وعىل نعمه ظاهرة وابطنةمحلا واذلي  ،د هلل اذلي أ عانين عىل ا 

تمّت الصاحلات. حبمده       

ىل السادة أ عضاء اللّجنة املوقروالعرفاأ توجه خبالص الشكر  أ تعاب  هاحتمل عىل  ةن ا 

وتقيميه. هذا العمل العلمي قراءة  

 

س تاذ املرشف ادلكتور اتجر محمد ابلفضل وبعميق الاعرتاف  اذلي توىل  لل 

خالل مراحل ال جناز  والنصيحة والرعاية ال رشاف عىل هذا العمل املتواضع ابلتوجيه

ىل أ ن رأ ى النور .ا   

ة حىت اكمتل هذا العمل املتواضعالثق التامة و لعنايةا ومنحين     

.خري اجلزاء عين جفزاه هللا                           
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  ،في نطاق إقليم دولة واحدةو  ،ه التقليدية المجتمع الدولي اإلجرام المنظم في صورت  رفع    
 المشروعةغير    اإلجرامية  أنشطته  مارسإذ  ؛  كانت خطورته ضئيلة ومحدودة المكان  حيث

واجه المجتمع  ي حيث    ،في العصر الحالي  مختلف األمر    لكن    .عن بعضها البعض  منفصلة
حقائق   جديدةاقتصالدولي  واجتماعية  صغيرة  ،ادية  كونية  قرية  العالم  بفضل    وأصبح 

نظام ال  دورة  فيلعائدات غير المشروعة  ل  هبإدماج النشاط اإلجرامي  تأثير   ، وتنامى التكنولوجيا
ودمجها    األصلي اإلجرامي  ؛ إلخفاء مصدرهاومسارها  القذر  على منشئها  هتعتيمالمالي، وقدرة  
تداخلة  عمليات مالية م    سلسلةإجراء  من خالل    ،   (1)ياظاهر أعمال مشروعة ولو  ب   في االقتصاد

األولية  الجريمة  معرفة  عدم  بالتالي  و ،    المشروع  غير ها  ع أثرها للوصول إلى مصدر تب  ب ت  صع  ي  
     . (2)الناتجة عنها األموال غير المشروعة تبييضتمويهية لمراحل    هباعت  ال  األصلية

م        جريمتهم بي   يهدف  من  األموال  غير    ضو  مصدرها  إخفاء  الذيإلى  مه  جر  ي    المشروع 
الوصول  ؛ شرعالم   النهاية   قصد  قانوني  في  غطاء  تحت  ملكيتها  البنوك    ، إلى  في  وإيداعها 

واالستفادة من    ،نفسهم من المالحقة وبأموالهم من المصادرةأ اإلفالت ب الي  بالت  واستثمارها، و 
بكل   اإلجرامية  المالي  الن    لكن    . حرية  عائداتها  ر  ظام  التي    اإلجرامية   همأعمالبمخاطر  تضر 

اتهد   والمحل  د  العالمي  حيث    تدويل   بسبب  ؛ يالقتصاد  األموال من  تبييض  التخطيط  جريمة 
 .واحدة في أكثر من إقليم دولة آثارهاو  أركانها اتساع نطاق مم ا أدى إلى  ،واإلعداد والتنفيذ 

من    مكافحتها  يةلبدو   جريمة تبييض األموال إلى تزايد اهتمام المجتمع الدولي  يةلدو   تدفع     
لتي  او   ، وتفعيل آلياته  وتعزيز التعاون الدولي  ،خالل إرساء جهود دولية عالمية وإقليمية وثنائية 

دولية  م  ت  مؤتمرات  عقد  في  ذات    تجسيدها  الدولية  االتفاقيات  الت  وإبرام  بتجريم    بييض صلة 
 عة على  هة آثارها المتنو  ومواج  المنظمة  وإنشاء أجهزة وهيئات دولية لمكافحة الجريمة ،المالي

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية، منشورات مكتب األمم المتحدة المعني التشريعي  الدليل -1
  >>www.unodc.org << الموقع   ىعل  ، منشور43ص ،2012 ، فيينا،بالمخدرات والجريمة

عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل األموال بين الوسائط االلكترونية ونصوص التشريع، دار الفكر الجامعي،  -2
 . 116 –  115ص  ، ص2006، القاهرة

http://www.unodc.org/
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الدوليالمصلحة    دتهد    االقتصادي، حيث صارتاالستقرار   بالنظام    وتمس  ،  العليا للمجتمع 
المنظم   قة وتوحيد الجهود لمنع اإلجرامنس  وهذا باتخاذ إجراءات م   العالمي، االقتصادي المالي 

؛  رين من والية قضائية إلى والية قضائية أخرى امعاقبة الجناة الفب ومكافحة عمليات التبييض  
فاء منشأ عائدات  فر الدولي إلخبغية اإلفالت من الجزاء مستغلين منافع العولمة وبساطة الس  

 قابية. إضافة إلى استغالل ثغرات األنظمة القانونية الر   ، الجريمة

، من خالل  هامع   ناسبت ي  نهج عالمي حقيقيماألخذ ب  يسايرهاأن  المواجهة    استلزمتكما       
بتنويع الجهود    غسل األموال  وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمكافحة  ،ة دولي وضع إجراءات  

  ،يم مصالح المجتمع الدولبما يخد    ،واع الجرائم المنظمة عبر الدوليةلمكافحة مختلف أن الدولية  
تواجد  حقيقات والمالحقة القضائية على المستوى الوطني بسبب  د باإلمكان القيام بالت  فلم يع  

وحت    والضحايا  المجرمين متعددة،  بلدان  الم  في  العائدات  الم  ى  الجرائم  من  على  تأتية  نظمة 
 . بعيدة عن مكان وقوع الجريمة خفى وتستثمر في والية قضائية  اختالفها ت  

العمل       مسار  الش    اإلجرامي  يفرض  تنتهجه  المنظمةالذي  اإلجرامية  الوطنية    بكات  عبر 
من خالل إرساء وتعزيز    ،الدولية في محيط دولي يساير محيط اإلجرام  الجهود  تظافر كل  

كافحة  لية الجهود الدولية الرامية إلى مبمختلف صوره لتحقيق فعاتجسيده  تعاون دولي فعال و 
إلى   للوصول  وما يرتبط به من غسل األموال التي تتبعها بالضرورة  ، المنظماإلجرام الدولي  

ي  استقرار المجتمع الدولي،   سمة العصر   ، حيث صارلهذا الغرض  ة التعاون ؤكد أهمي  وبما 
جة التطورات الهائلة في جميع مجاالت المجتمع الدولي  الحالي الذي يشهد اندفاعا نحوه نتي 

 . األنشطة اإلجرامية العابرة للحدود تناميرافقها و  االجتماعية ياة كالسياسة واالقتصاد والح 

المال،  مستحدثة   طرائق   ظهور  التكنولوجيا  طورت   أفرز     اهتمام    معها  تزايدو   لتبييض 
في   لدمجها  المتدفقة  المشروعة  غير  الضخمة  لألموال  الحقيقي  المصدر  بإخفاء  المجرمين 

شرعية استثمار  والمؤثرات   قنوات  بالمخدرات  المشروع  غير  االتجار  من  المتأتية  كاألموال 
ل إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة سواء داخل الدو   العقلية والفساد المالي، ويتم  

إعادة    ليتحقق إدماجها في أصول ثابتة أو منقولة من خالل شرائها ثم    ،أو عبر الحدود الوطنية 



 مقدمة 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  

5 
 

، ويصعب التسليم    الشرعية عليها وإخفاء مصدرها اإلجرامي إضفاء    بقصدبيعها بثمن أقل؛  
ما  تقديرات البنك العالمي    ، في حين أن    (1) سنة  تبييضها كل   ة احصائيات للمبالغ التي يتم  بأي  

 . (2)سنويا دوالرمليار  1600و   1000 بين 

أهمية  تت       الدولي  آلية  ضح  مواجهتهالتعاون  المنظملفعالة  ال  في    ، عموما  الدولي  إلجرام 
  ، بمختلف الجرائم المنظمة عبر الوطنية  بييض األموال خصوصا، وهذا لعالقة هذه األخيرةوت 
عمل  م  ت ف وآليات  استراتيجيات  عل  في   ، وضع  الدولي  التعاون  مجاالت  المستوى    ى مختلف 

الفعالة للمواجهة  اتفاقيات اتفاقي دولي  من خالل إطار    ،الدولي والوطني  إبرام  ارتكز على 
للدول األعضاء تحقيقا للتعاون الفعال  لة  متطلبات مفص    تتضمن  ،ثنائية دولية عالمية وإقليمية و 

أجهزة دولية وإقليمية ووطنية  يعتمد على طار دولي في إ وإرساء التعاون  ، في مجال المكافحة
م بحجم المجموعات  نظ  أشكال االجرام الم    ويق مكافحة كل  لتط  ،استراتيجية متكاملة وشاملةو 

   . ية من التخطيط والتنسيقجة عالم ودقيق وعلى در نظ  بشكل م  جرامية في إدارة أنشطتها اال

الدوليةتتمث       الجهود  أبرز  المتحدة    مقاربة في    ل  غسل  مكافحة جريمة  في  جها  وتدر  األمم 
جار غير المشروع  لها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االت  وأو    متعددة،اتفاقيات    بسن    األموال

جار  ولم تتعرض سوى لألموال المتحصلة من االت    (3)،1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام  
يادة في المكافحة، وبعدها اتفاقية مكافحة  ها حازت فضل الر  أن    إال    ؛بالمخدرات والمؤثرات العقلية

   نطاق   من عت  التي وس    2000باليرمو لعام  ف باتفاقية  عر  الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ت  
 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبييض  -1 يؤكد  المتحدة  األمم  أنباء  مركز  عن  صادر  تقرير  عام    1،6في  دوالر  تجارة   2009تريليون  من  معظمها 
% من  5إلى    2ويتوافق هذا المبلغ نطاق    ،2009من الناتج العالمي اإلجمالي لعام    2،7المخدرات، حيث يمثل هذا المبلغ  

 >>www.uno.org  <<الموقع  ، منشور على2009في الناتج اإلجمالي الذي وضعه صندوق النقد الدولي 

2- CUTAJAR Chantal et MONTIGNY Gérard, L’avocat face au blanchiment d’argent, Editions 

Français Lefebvre, Paris, 2012, p 10.     

  20اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والموافق عليها في فيينا بتاريخ  - 3
  .ج. ج، ج. ر1995جانفي  28المؤرخ في  91- 95، والمصادق عليها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم  1988ديسمبر 

 م. 1995فيفري  15، بتاريخ  07عدد  

http://www.uno.org/
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األصلي  الخطيرة  الجرائم  الجرائم  إلى  المالي  الغسل  مصدر  الفساد  (1)ة  مكافحة  اتفاقية  ثم    ،
ابقة بشأن   عضاء في االتفاقيـاتاألمتطلبات تقع  على عاتق الدول  حد دت    التي(2) ،2003 الس 

تداب  وقائية اعتماد  زجرية    ،ــير  وتلتزمدة  حد  م  ومقتضيات  األموال،  تبييض  الدول    لمكافحة 
نية المتبادلة والتحقيقات والمالحقات واإلجراءات ديم أكبر قدر من المساعدة القانو األعضاء بتق

  18، بما في ذلك الجرائم الخطيرة الواردة في المادة  القضائية بما يتصل بالجرائم المشمولة
 . الجريمة  عائداتوتجميد ومصادرة    تعقبااللتزام ب و   (3)الوطنية منظمة عبرمن اتفاقية الجريمة ال

المجلس    زز  عت       بادر  حيث  إقليمية،  دولية  اتفاقيات  بإبرام  المكافحة  في  الدولي  االلتزام 
سترا اتفاقية  إبرام  إلى  األطرا1990  سبورغاألوروبي  األموال  الخاص  ف  المتعددة  بتبييض  ة 

ومصادرة   المشروع    األموال، وتعقب  غير  االتجار  لمكافحة  العربية  بالمخدرات واالتفاقية 
 . (4) 1994والمؤثرات العقلية 

تنفيذ االلتزام الدولي الوارد في االتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض األموال    يتم       
وهذا بدءا بمجموعة    وطني،  بواسطة منظمات وهيئات وأجهزة ذات طابع دولي أو إقليمي أو 

مجموعة الدول الصناعية    من قبل  1989عام  األربعين منذ تأسيسها    االعمل المالي بتوصياته
  ، سلحها على مقتضيات جديدة لمكافحة انتشار الت  بنص    2012وصوال إلى آخر تعديالتها في

   التشريعية  دابيرتعزيز التنفيذ الفعال للت ل دوليةوضع معايير امها بنزاهة النظام المالي، و هتموا 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

يتضمن التصديق بتحفظ    2002فبراير    05مؤرخ في    55/ 02صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم  -1
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة  

 . 2002فيفري  09، بتاريخ 09عدد   . ج. ج، ج. ر2000نوفمبر  05في 

،  26، ج. ر.ج. ج عدد  2004أفريل   19بتحفظ مؤرخ في  128- 04المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم -2
 م. 2004أفريل   25بتاريخ 

مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموسوم ب: التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون  وثيقة  -3
،  08، ص2015أفريل  19-12قطر من    –على الصعيد اإلقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الدوحة  

  o.org  >><< www.unعلى الموقع، متوفر  A/CONF.222/7رقم

<< http:// www.lasportal.org>> :4- انظر االتفاقية على الموقع الشبكي 
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تعهدت   فقد  القانوني  اإللزام  إلى  تفتقر  كانت  إن  وحت ى  األموال،  غسل  لمكافحة  والتنظيمية 
ت التوصية األولى للمجموعة   الدول على االلتزام بتنفيذ هذه التوصيات األربعين، حيث نص 

،  2000و   1988استنادا إلى اتفاقيتي  أن ه ينبغي للدول األعضاء أن تجرم تبييض األموال  
معيارا،    25، حيث بلغت  عها لمعايير دولية الستبيان البلدان غير المتعاونة إلى جانب وض

 د عليها إلصدار الئحة سنوية بأسماء الدول غير المتعاونة في مجال المكافحة.      تعتم

  ، في التشريعات المالية  غرات والنقائصتتعلق بالث    ،ابقة على أربعة محاورع المعايير الس  تتوز      
الدولي التعاون  أمام  التشريعية والعقبات  لمكافحة    ،والعقبات  المتاحة  الموارد  تبييض  ونقص 

لتعزيز  ومعاييرها  بمبادئها    1988ى جانب لجنة بازل لإلشراف على البنوك لعام  إل  ،   (1)األموال
بإصدار منهجية    1999العمالء، حيث تعززت عام    هوية   تأكد من سالمة األنشطة البنكية وال

س فعالية  وقيا  ،اهلالمبادئ المتعلقة باإلشراف والمتابعة المستمرة  ب و   دة لتقييم التزام الدولوح  م  
 . (2) أنظمة الرقابة المصرفية

األسا     المنهجية  العمالء  بها  عرفت  ي  التي    لمعايير اسية  تضمنت  ا  ، على  لحسابات  وعلى 
على نمط مجموعة   اإلقليمية األجهزة    إلى  ةضافإ  . المخاطروالمبادئ المتعلقة بإدارة  والمعامالت  

التي تعتبر  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   ةالعمل المالي الدولي 
لها مجال  و   ،نموذجا  تعزيز إل  األمني  الدولي  عاون الت  في  قواعد  المعلومات    رساء  تبادل 
دور والمجرمين   دولة    اإلنتربول  منظمة  يبرز  كل   مستوى  على  المتواجدة  مكاتبها  بمساعدة 

 واألفريبول إقليميا.  ، ويساعدها اليوروبولعضو 

ا  ، وهذالمالي  في مجال مكافحة التبييض  وطني  بتعاون تفعيله  و   تعزيز التعاون الدولي  تم       
الدول إلى تطويع تشريعاتها الداخلية لتتماشى    1988يينا لعام  اتفاقية فاستجابة لما دعت إليه  

 خاصية مع االتفاقيات الدولية، وتركت لها تنظيم القواعد الموضوعية واالجرائية بما يتوافق مع  
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   >>   fatf.gafi.org > www<يالمالعلى موقع مجموعة العمل منشورة  مجموعة العمل المالي الدولية معاييرانظر -1

 .  Orgwww.bis<< http .  <<وتعديالتها منشورة على الموقع  1988لجنة بازل لإلشراف البنكي لعام  معايير-2

http://www.bis/
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 . وطنية الدستورية وقوانينها الداخلية، حيث أنشأت أجهزةأنظمتها  

واجهة  عالمية إجرائية لم إرساء سياسة جنائية إلىللتعاون    بالوسائل الفعالةيهدف المشرع       
  ،من الحدود المفتوحة   ون ستفيد بيضي األموال ي م    أن    ،ةوخاص    ، األوطان  تبييض األموال في كل  

مناطق التجارة والمراكز المصرفية الحرة والتحويالت االلكترونية وبطاقات السحب وااليداع  من  و 
د الحدود  فلم تع    القذرة من خالل العمليات البنكية.والتحويالت لإلخفاء الفوري لمصادر األموال  

واألمر نفسه  ،  في العالم  مكان   ضين نقل األموال غير المشروعة إلى أي  بي  فبمقدور الم    ، عقبة
تبييضها  يقومون بو   أموال الفسادحيث ي هر  بون    ،المالي بعض المسؤولينفساد  الب ق األمر  إذا تعل  
 الحقا. 

ه وسائل  إيجادب   ،وإبعادهم عن المنافع المالية صدي للمجرمينع الت  على المشر    األمر  فرض   
ة  االداري والمالي بما يتوافق مع طبيعضامن الدولي لمواجهة الفساد  فعالة لتحقيق التعاون والت  

ريرة لخبراء تتالقي فيه الجهود الش    اتعاوني   اإجرامي   اجريمة تبييض األموال، وهذا لكونها نشاط
،  (1)وجهود اإلجرام وخبراء التقنية في التبييض بالطرق التقليدية وااللكترونية  ،المال والبنوك 

 . ( 2)لتبييض األموال القذرة بطرق شتى

لمحاكمة  ل  السابقة  عاون الدولي وسائل الت  نت االتفاقيات الدولية العالمية ذات الصلة  تضم       
ائية الدولية  ـــــــ نابة القضلمساعدة القانونية المتبادلة واإل من خالل إجراءات طلب ا  والال حقة بها،

المجرمين ـــــ وتسلي  الدولـــــ عوالت    ،م  آثار    راضـــــ ي ألغ ــــ اون  وهذا المتداد  للموجودات،  المصادرة 
ائي؛  ــ الجرائم إلى دولة أخرى  األمر الذي ي حت م على الدول الت عاون بفعالية في الميدان الجن 

للحدود  العابرة  المنظمة  للجرائم  المكافحة  ة  ،  لتحقيق  آليات  و خاص  الدولي وضع  المشرع  أن  
 المشرع   االتفاقيات المتعددة األطراف واإلقليمية وحذا حذوهلتحقيق هذا التعاون في العديد من  

ـــــ  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ ــــ

 110ص    ،2008، الكويت ،33عدد  ،  مجلة الشريعة والقانون ل مكافحته،  نواف سالم كنعان، الفساد اإلداري المالي: أسبابه، ووسائ -1

 2- DUPUIS-DANONE -Marie- Christine, Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit          
                                                                              édition, PUF, Paris, 2004, p102. eme, 2sale L’argent 
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توسيع نطاق التعاون الدولي وتعزيزه    قصدبالوطني في القانون الداخلي واالتفاقيات الثنائية،  
عمل  و بع بآليات  االقتصادي  اإلجرام  مكافحة  إلى  الرامية  الجهود  فعالية  لزيادة  هامة  امل 

م  نظ  الم    لإلجرامالحتواء أساليب التطور الدائم    ؛ استراتيجية في كافة مجاالت التعاون الدولي
أي  والية  رتكبة في  م ال  غير المشروعة لألموال  مصادرة العائدات  إلىوالوصول    ،بكل أشكاله

   في والية قضائية أخرى.  قضائية ولو ا ستثمرت

عاون الدولي في مجال مكافحة  الهتمام الدولي بالت  ه لفي إبراز   األطروحة  أهمية موضوعتتضح    
ية واإلقليمية والقوانين  جريمة تبييض األموال من خالل تجريمها في االتفاقيات الدولية العالم

دة لالقتصاد الوطني والدولي،  هد  ها من أخطر الجرائم االقتصادية الم  ، ألن  ببعدها الدولي  الوطنية 
  اب عنهة منظمة يترت  جريم  ي مرتبطة بكل  فه   ،ئم المنظمة عبر الوطنية وملتقى جميع الجرا

  ،إدماجها في االقتصاد الرسميب   بأنفسهم   األصليون   المجرمون   يقوم ضخمة    عائدات إجرامية 
 المالي عبر البنوك.  بييض محترفي الت  أصحاب الياقات البيضاء عن طريق أو تتم  

المشر  ر  ظه  ت        جهود  األجهزة    وضعهفي  ع  الدراسة  وإنشاء  المتعددة  الدولية  لالتفاقيات 
وتنسيق آلياته لصون سيادة الدولة    ،والهيئات الدولية واالقليمية والوطنية لتنظيم التعاون الدولي

المحتملة في مجال المساعدة القانونية المتبادلة    الثغرات القانونية  وسد    ، على إقليمها  القضائية
الجنائ  باألحكام  المحاكالص  ية  واالعتراف  إقليم دولة ماادرة عن  ومواجهة    . م األجنبية داخل 

  ر لهاقر  الم    لتوقيع الجزاء  تبييض األموال  جريمة  الدولي في مكافحة   عاون عقبات وعوائق الت  
  عليها  او ضفي  ل  عبر البنوك  القذرة  فالت من العقاب وتحويل أموالهممن اإل  ين الجناةوعدم تمك

 . حرية، ودون تعرض للمساءلة القانونية  والتمتع بها بكل   صفة الشرعية

ولية الحالية،    تكشف       ولي في المجال الجنائي في العالقات الد  أهمية التعاون القضائي الد 
وحاجة الدول للدخول في عالقات تعاونية مع غيرها؛ ألن  الجرائم المنظمة عبر الوطنية ال  

لية التعاون الدولي في المكافحة  ت همُّ دولة واحدة بمفردها، بل المجتمع الدولي بكامله من خالل آ
، فبهذا  تعترض القضاة ال الجناةلمواجهة ما هو سائد أن  حدود سيادة الدول    سيلة فعالةو ك

اإلجرام المنظم العابر لألوطان بفعل تكنولوجيا العصر   يةليتصد ى الت عاون الدولي النتشار دو 
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ي  اإلجراءات القضائية في المسائل الجنائية الت   يةل مزايا العولمة، مم ا يستوجب معه دو الحالي و 
ت مث ل أحد الوسائل الهامة للتعاون الدولي الذي ي كر س في االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية أو  

 العالمية في إطار األمم المتحدة. 

هم االتفاقيات الدولية العالمية واالقليمية وبعض االتفاقيات  أل  التطرق   إلىف الدراسة  تهد    
لتنظيم التعاون الدولي في مكافحة تبييض األموال، وإبراز دور    ااتفاقي   ال إطار شك  الثنائية التي ت  

الدولية والهيئات  المالي    األجهزة  العمل  ومجموعة  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  المكافحة  في 
ولجنة بازل لإلشراف   على نمطها،   على المستوى اإلقليميمجموعات العمل المالي  الدولي و 

وغيرها على المستوى اإلقليمي    الدولية  يةجهزة األمناألة و القطاعي   والهيئات الدوليةعلى البنوك  
  ، ومجاالت مختلفة  متعددةخذ أشكاال  ولي الذي ات  عاون الد  ، إلى جانب توضيح آليات الت  والوطني 

الوارد أساسا في اتفاقيات األمم المتحدة ذات    األمني عاون القضائي واإلداري و تتمثل في الت  
 الصلة بتبييض األموال ومكافحته. 

اختيار      أسباب  تتمث  ا  تعود  إلى أسباب عملية وعلمية،  العملية ل  لموضوع    في   األسباب 
الرتباطها    اتهااألموال وتطور   تبييض  جريمة من    الدوليالمتزايد للمجتمع  العالمي  القلق    استمرار

  الضغوط األمريكية تجاه   من د  مم ا زا،  2001سبتمبر    11خاصة بعد أحداث    بتمويل اإلرهاب
العالقة وثيقة    أصبحت   حيثقوانين لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب،    الدول لسن  
والجريمة المنظمة  دت الدول األعضاء في األمم المتحدة على الروابط بين اإلرهاب  بينهما، وأك  

 . عبر الوطنية وتجارة المخدرات وتبييض األموال على المستوى العالمي

انتباهنا كما         الدولية  ي زات  لفت  التشريعي والمؤسسد جهود األسرة  ي  ات من حيث اإلطار 
ت حديات  من أخطر الها  أن  في الواقع  ضحت  ات  من الجريمة ومكافحتها، إذ    لوقايةل  واإلجرائي  

قتصاد الخفي وتدمير االقتصاد الحقيقي  تساهم في تقوية اال  حيث ،  ااالقتصادية التي تواجهه
، وفي احتكار األموال  على االقتصاد العالمي و   على مختلف نواحي الحياة  والتأثير سلباللدول  

في االقتصاد    متحك   المال واألعمال ت  عرف بمافيات    ،غير شرعي بأن ه    ثراؤها  وصفي  من قبل فئة  
فعلية    عنيمث ل دافعا للبحث    هذا الخطر القائم،  الفاسد  هامالاقترنت ب  ى السياسةوحت    العالمي
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ع في االتفاقيات الدولية العالمية  شر  عاون من قبل الم  تكريس هذا الت    وراء  االستفادة من  تحقيق 
والتوصيات لتنسيق جهود المنظمات والدول على الصعيد العالمي واإلقليمي    والثنائية  واإلقليمية 
لمكافحة اإلجرام المنظم عموما    عنية بالتعاون م  أجهزة وهيئات دولية   وجود من خالل   والمحلي

 . تبييض األموال خصوصاجريمة  و 

العلمية   تتمثل        والدارسين  األسباب  الباحثين  اهتمام  توجيه  جهود   في  في  المشرع    نحو 
تبييض األموال  عمليات  تطور أساليب  لفقا  و   ،لتطور الدائم لإلجرام المنظم ا  ضرورة مسايرته

والتقنيات    تقدمنتيجة   االتصال  لوسائل  الحديثةالجديدة  المالية  اإلجرام    لتحويالت  واستفادة 
وتطبيقه المنظم من ذلك  المنهوبة إلخفاء    االدولي  أو  األموال اإلجرامية  تبييض  في مجال 

 ة. األولي  األصلية الجرائم مصدر 

ى  وأد    ، موالفي انتشار عمليات تبييض األ   على السرية المصرفية المطلقةاإلبقاء  ساهم       
بيضي  لم  فهي مالذا آمن  ،إلغراءاتها  ضريبية  جناتكز مالية خارجية بمثابة  امر إلى ظهور  

استدعت انتباه لالمتيازات والتسهيالت التي ت وف رها،    القذرة  همألموالم فضلة  ، ووجهة  األموال
األجهزة والهيئات    وضعو االتفاقيات الدولية    شر ع حيث    ،الجرم  ولي والوطني إلى هذاالد    المشرع

األموالية  الدول تبييض  لتفعيل    سر  ك  كما    . لمكافحة عمليات  الموضوعية واالجرائية  القواعد 
خذت  جريمة تبييض األموال قد ات    ة أن  وخاص    ، التعاون الدولي في مكافحة تبييض األموال 

الوطنية للحدود  العابرة  الجريمة  ي  شكل  وهذا  بمحدوديةثير  ،  ترتبط  عديدة  ص  الن    صعوبات 
  للن طاق الوطني   لها  التابعة  لالجريمة األصلية وجريمة تبييض األمواتجاوز  و   ،الداخليالجنائي  

في تنفيذ آليات    إشكاالت  ة، فتبرز عد  ثان في إقليم دولة واحدةال تحد  إذ    خارجه،   املوقوعه
 المزدوج.مرتبطة بسيادة الدولة ومبدأ التجريم الالتعاون الدولي بسبب عوائق التعاون 

مم ا    ،لتجاوزه نطاق الوالية القضائية للدولة الواحدة  ،دوليا منه   اجانب   م نظ  الم    اإلجرام  اتخذ      
ز بها جريمة  صائص التي تتمي  لخ بما يستجيب ل،  تطل ب أن يقابله قانون جنائي له جانب دولي

األموال  ومنظمة  ،تبييض  اقتصادية  جريمة  للحدود،  ومركبة  باعتبارها  فيها    وعابرة  وتتالقى 
اإلطار    بفضل   ، توقيع الجزاء  في  و   ،الت عاون في مكافحتها   يلزممم ا  الجرائم المنظمة،  جميع  
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القواعد اإلجرائية    ليةا، وفع المكافحةألجهزة  دور الوقائي  التكامل  و   ،الوطنيالدولي و   التشريعي
السيادة القضائية    تبييض األموال خارج   مواجهة جريمة   في  القانوني والقضائي  للتعاون زة  عز   الم  

ومناهج  والوطنية  الدولية    الجهود  استجابةمدى    فما   ، لساؤ ت  ستدعي الي   الذي  األمرللدول،  
    .؟ والجزائيعديها الوقائي بب   جريمة تبييض األموال كافحةم لمتطلبات هياتوآل التعاون 

لالتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية   االستقرائيلإلجابة عن هذه اإلشكالية اتبعنا المنهج     
يتم   التي  اآلليات  مختلف  الت    واستخالص  وركزنا  بواسطتها  األموال،  تبييض  لجريمة  صدي 

، وأهم  ومقارباتها   اتفاقيات األمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع  تحليل استراتيجية   البحث في 
واالتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر    ،تفاقيات اإلقليمية على الصعيد األوروبي والعربياال

عينة على تنفيذ المساعدات  الم  اإلجرائية  مع غيرها من الدول، إلى جانب التطرق إلى اآلليات  
السترداد   المصادرة الدوليةأهمية  إلى  ، و شريع الدولي والوطني دة الواردة في الت  القانونية المتعد  

بالتركيز على    ة ألجل تبييضها نتيجة الفساد السياسي، هوب نألموال المبيضة أو األموال الما
الدولي استجابة لمقتضياتها  االتفاقيات ذات الصلة،   التشريعات الوطنية في جانبها  وبعض 

 . لة المطلوب منها التعاون للدو  الداخليةالجزائية الستكمال تنفيذ التعاون الدولي وفق القوانين 

ي إلرساء تعاون دولي فعال على المستوى العالمي  ات ؤسسضح اإلطار التشريعي والم  يت       
االتفاقيات العالمية واالقليمية المتعددة،  في إطار األمم المتحدة، وعلى المستوى الجهوي بتبيان  

ة لتطور  ية والوطنية استجاب العالمية واإلقليم المنظم  أجهزة مكافحة االجرام االقتصادي  وفي  
 )باب أول(.  األصلية  والجرائماألموال    جريمة تبييضتحديات  الوطنية، و المنظمة عبر    الجرائم

حق  الال    في الت عاون ابق للمحاكمة أو والقضائي الس    يالقانون   الجانبفي  عاون الدولي  الت    لمث  يت   
جرم  لمكافحة  الادر، وهي قواعد إجرائية لتحقيق فعالية آليات  ما يرتبط بتنفيذ الحكم الص  ب و   ، بها

والت   األموال،  المجرمينتبييض  ومالحقة  متابعة  في  بفعل    ، عاون  العدالة  إلى  وتقديمهم 
المتبادلة  اتالمساعد المطلوبين  ،القانونية  الدولية  منهم،  وتسليم  القضائية  إلجراء   واإلنابة 

باب ثان(،  )واألموال المنهوبة بآلية المصادرة  ت اإلجرامية  العائدا  استردادو   التحقيق المطلوب، 
 . قتراحاتاالصنا في نهاية األطروحة إلى مجموعة من النتائج و وخل  
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 الباب األول 
 تبييض األموال  مكافحة جريمةفي لتعاون ل المبادرات الدولية  طارإ

  أهم    ة والثنائي   ة واإلقليمي ولية العالمية  الد  عاون الدولي بمختلف مناهجه  دعم وتطوير الت    عد  ي      
الثنائية لمكافحة جرائم تبييض  واالتفاقيات    الذي اعتمدته الوثائق الدولية  هج العاممحاور الن  

جرام المنظم التي  وغيرها من أنواع اإل  ،وع بالمخدراتجار غير المشر األموال المتأتية من االت  
  إلى أموال مشروعة عبر البنوك   هال ي إلى تحو   في حاجة أمواال غير مشروعة    المجرمين   ب كس  ت  

ول  ووسائله وضوابطه بين الد    عاون صوص الدولية مجاالت الت  دت الن  وحد    المالية،والمؤسسات  
 والسلطات اإلدارية والقضائية. القانونية ظم األطراف، ومختلف أشكاله بين الن  

لتنظيم التعاون الدولي   م بإرساء إطار قانونينظ  جرام الم  ول حاجتها في مكافحة اإلالد    كر ست  
على    من الت عاون   الةفع    حيث اعتمدت أشكاال  ،في المواجهة وزيادة مجاالت التعاون الدولي

الدولي  الن   من  ل طاق  المجرمين  ومنع  األموال  تبييض  وبالتالي  محاربة  االجرامية  العائدات 
التعاون الدولي واإلقليمي    فقامت في إطار الرتكاب الجريمة،    الفعلي  الحافز  ألن ها ،  االنتفاع بها

ت بتنوع مقارباتها  ز ، وقد تمي  متعددة األطراف في إطار األمم المتحدةوالثنائي بإبرام اتفاقيات  
لتفعيل    واتفاقيات إقليمية وأخرى ثنائية بين دولتين  اتفاقية إلى أخرى، من    ر مضمونهاوتطو  

 الوطنية   االختالف في تشريعاتها  ثغرات  سد  لمصالحهما  مقتضياته و مراعاة  ولي بعاون الد  الت  
   (. فصل أول )

عالمية   م  ت        دولية  وهيئات  أجهزة  اتفاقيات   إنشاء  إطار  المتحدة    في  الصلةاألمم   ذات 
مجموعة العمل المالي ووضع المعايير الدولية الوقائية من قبل    بمكافحة جريمة تبييض األموال

المعايير االرشادية  ب   الدول  أخذبمتابعة مدى    التي تهتم   على البنوك   الدولي ولجنة بازل لإلشراف
  ، إفريقيا والعالم العربيشمال  في أوربا والشرق األوسط و إقليمية    هيئاتو   ها، تقييم مدى التزامو 
من استخدام النظام    للحد    المالي؛  في المواجهة الفعالة لجريمة التبييض  ةكاملوطنية متأجهزة  و 

   )فصل ثان(. المالي في تبييض العائدات االجرامية
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 األول  الفصل 

 تبييض األموال جريمة في مكافحة للتعاون  االتفاقي   اإلطار

الت      التطورات  التي شهدها العصر  ساهمت  تمكين المجرمين من    الحالي فيقنية والتحوالت 
العالم  فعالهم في أي  ارتكاب أ المنظ  ن ا، فمنطقة من  الدولية وعلى رأسها  تشرت الجرائم  مة عبر 

ت إلى عواقب مالية وبشرية سلبية في جميع  أد    جريمة تبييض األموال على أوسع نطاق عالمي
ف  ولي بمختلمحاربة اإلجرام الد  ل  وليعاون الد  إيحاد سبل للت    ول علىأجبر الد  ا  مم    (1)  البلدان تقريبا

          والمجرم.لي ال غلبة فيه لإلجرام وبناء مجتمع دو  ،أشكاله

المتحدة    اتفاقياتمثل  ت     الج و األمم  بمنع  الصلة  ذات  لمحاربة أجهزتها  الجنائية  والعدالة    ريمة 
  لثالثة فيا  ج اتفاقياتهاخالل تدر  من    المكافحة،في  هم الجهود الدولية للتعاون  م أ اإلجرام المنظ  

المجرمين  سليم  ت مثل    للقواعد االجرائيةتحديدها  ب   ووضع استراتيجية لمكافحته   المالي  تجريم التبييض
الدولي   عاون والت  تبييض األموال،  بالخاصة    موذجيةتشريعاتها الن  في  ومصادرة العائدات اإلجرامية  

ورية    مؤتمراتها  جانب، إلى  املالش    البرنامج العالمي  في إطار والمنع   ة بالوقايةالمعني أجهزتها  و الد 
 . أول(  )مبحثرات والجريمة  مخد  من ال

  بجهود منظمات وهيئات  دولية    ز العمل الدولي في مواجهة اإلجرام االقتصادي والماليتعز    
من خالل التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي الدولي وإعالن    م التعاون الدوليعلد

، إلى جانب دور الهيئات  رافيةللتعليمات البنكية والممارسات اإلستش  1988لجنة بازل للعام  
الم  االم الدولية  وجهود    شرفةلية  القطاعات  غرار  على  على  أخرى  دولية  مجموعة  هيئات 
الماليةإيغ االستخبارات  لوحدات  الدوليةالعالم  مونت  الجنائية  الشرطة  ومنظمة  دوق  ن وص  ية 

 )مبحث ثان( .                                                                                 النقد الدولي والبنك العالمي
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مكتب األمم  ل  المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها  األدلة التشريعية لتنفيذ األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  -1

والجريمة،   بالمخدرات  المعني  المتحدةالمتحدة  األمم  منشورات  ص  2004نيويورك،    ،،  منشور21،  الموقع    ،  على 
 .   >> www.unodc.org//:http<< الشبكي
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 األول  المبحث

 ض األموال بيي ت جريمة جهود األمم المتحدة في إرساء التعاون الدولي في مكافحة 

عموما وجريمة تبييض  المنظمة عبر الوطنية    األمم المتحدة في مكافحة الجرائم  دت جهودتعد    
لمواجهة    جريمة تبييض األموال؛مستقلة بشأن  ها اتفاقية  ر عنلم يصد  ، حيث  األموال خصوصا

  وتم    ،(1)  السيادة  حدودئق  عا   تجاوزمخاطر وتهديدات النشاطات اإلجرامية وتحقيق العدالة و 
روع  الثالثة: اتفاقية مكافحة االتجار غير المش  العالمية  ضمن االتفاقيات  عليها جزئيا  النص  

، واتفاقية مكافحة  طنيةالو   الجريمة المنظمة عبر، واتفاقية مكافحة  بالمخدرات والمؤثرات العقلية
  در  ي ت  ها ملتقى الجرائم الت ابقة؛ ألن  وهذا لصلة جريمة التبييض بمختلف الجرائم الس  لفساد،  ا

   . إخفاء مصدرها االجرامي وتحويل عائداتها عبر البنوكتحتاج إلى  أمواال غير مشروعة 

  القضائي  المكافحة لتنظيم التعاون  ها العالمية في مقاربات زت جهود األمم المتحدة بتنوع  تمي    
دابير  بوضع الت    المالي  جريمة التبييض و   عبر الوطني،مخاطر اإلجرام المنظم  وتسهيله لمواجهة  

مستعينة بأجهزتها لمكافحة    مكافحتها من اتفاقية إلى أخرى   فيجت  ، وتدر    (2)زمة لذلكالال  
بالمخدرات  الدور الذي يقوم به مكتب األمم المتحدة المعني  من خالل  أنشطة المواد المخدرة  

آخرها المؤتمر الثالث  كان  و   ،خمس سنوات  كل    تلمؤتمراوعقدها لأول(،    )مطلبالجريمة  و 
بمكافحة    ةخاص    لزمة للدولم  غير    نموذجيةتشريعات  ، إلى جانب وضع  2015قطرب عشر  

  ول الد    تسترشد بها في تحقيق ذلك،  والتعاون الدوليمنتوج الجريمة    مصادرةبتبييض األموال و 
 . ثان(   طلبم) لغسل األموال والمكافحةجريم ت  الة ب خاص  قوانين وطنية   لسن  

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة المنظمة في اإلطار الدولي واإلقليمي والوطني، مكافحة غسل  مكافحة الجري ةعيسى الفي الصمادي، استراتيجي-1
 .19، ص2008 ،، الجزائر07العدد مركز البصيرة، ل دراسات قانونيةمجلة األموال نموذجا، 

2- LABORDE Jean-Paul, Etat de droit et crime organise, Les apports de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée, Edition Dalloz, Paris, 2005, p89.  
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 األول  المطلب

 تبييض األموال جريمة مكافحة الصلة في ذاتالمتحدة ج اتفاقيات األمم تدر  

التبييض  مث        جريمة  بأهمية  تحديا جديدا وم    الماليلت  قناعتها  فزادت  العالم،  لدول  قلقا 
نظيم والشمول  مكن من الت  ز بقدر م  تمي  ينهج متكامل  من خالل  وضع إطار للتعاون الدولي  

ب  ، فقد ترت  ن الدولقيام تعاون فعال ومتكافئ بي  عالمية تكفل  تدابير  يرتكز على  واالستمرارية  
الميا في  المكافحة شكال دوليا ع  استراتيجية  عن البعد الدولي لجريمة تبييض األموال اتخاذ

فقد حصرت اتفاقية فيينا لعام  ،  ذات الصلة  الثالثة خالل اتفاقياتها  إطار األمم المتحدة من  
المخدرات والمؤثرات العقلية  جار غير المشروع ب التجريم في الجريمة المتأتية من االت    1988

التي    جريم إلى الجرائم الخطيرةعت الت  وس    2000، في حين أن اتفاقية باليرمو لعام  أول(   )فرع
اإل  در  ت   للمنظمات  طائلة  وثروات  ثان( ية جرام أرباحا  وحت  )فرع  المشر  ،  إرادة  تستهدف  ع  ى 

  ميةمن األنشطة االجرا  اصل بهوما يت    ،االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية  جريمةمكافحة  
  مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   فأفرد لذلك اتفاقية  ،المرتبطة بالفساد  األخرى   المنظمة 
    )فرع ثالث(. 2003واتفاقية مكافحة الفساد لعام  2000

 الفرع األول 

 لية ق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الع

والعملي في مكافحة تبييض األموال  والشامل  نمطا للتعاون الفعال    أعالهاالتفاقية  وضعت       
قضائية وتسليم  ال  دةلقواعد االختصاص واألحكام اإلجرائية المتعلقة بالمساعا  من خالل تحديده

، ومرجع  جرم تبييض األموال   محاربةود الدولية في  الجهل  فهي أو    ،(1)  المجرمين والمصادرة
الوطنية، وانحسر نطاق تطبيقها في الجرائم الناتجة عن تجارة المخدرات أساسي للتشريعات  

 المكافحة  على ضرورة هاحث    إلى جانب جار غير المشروع بها،تحقيقا لهدفها في محاربة االت  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 79، ص 2011، الجزائر، ار هومه للطباعة والنشر والتوزيعاإلجرام االقتصادي والمالي الدولي ، د لي،يشب مختار – -1
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افي   الدوللتعاون  إطار  االت  ل  بين  المشروع  منع  العقليةجار غير  والمؤثرات    ، (1)بالمخدرات 
   .مساعدة دولية قانونية متبادلة  وجود هاصدي لالت   ب  حيث يتطل  

األموال    تعتبر      ومحاصرة  المخدرات  بمكافحة  الخاصة  الدولية  للمجهودات  ثمرة  االتفاقية 
عنها،اتج الن   في  وألهميت    ة  إليهها  االنضمام  إلى  الدول  سارعت  الجزائر    ،االمكافحة  ومنها 

ارية د االتفاقية المبادئ التوجيهية للمعاهدات الس  ؤك   وت    ،(2)91-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم
باختصاص األمم    منها  واعترافا  ،ت طبقه  قبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذيالمر 
  من   ، والحد    (3)  تدابير المنصوص عليها في االتفاقية الوحيدة للمخدراتواستكمال ال  حدةالمت 

لمرتاآلمنة في    الضريبية  ذاتالمال الالخارج  المت  ج كبي  بالمخدرات،  رائم  قتضي  ت  حيث  صلة 
 . ( 4) رتكبتا   أينما  رمينلمصادرة ثروات المج  خارج نطاق اقليمها والية قضائية واسعة تمتد  

ها تركز أساسا على محاربة االتجار غير المشروع  ضح من خالل دراسة وتحليل االتفاقية أن  يت    
العقلية،بالمخدرات   أموال قذرة  والمؤثرات  نتج عنها من  إلى  تطر  و   ،وما  نشطة  صور األقت 
حتى وإن أغفلت وضع  ،  3في المادة  مخدرات  تجارة التبييض األموال المتأتية من  االجرامية ل

إطار  في    استراتيجية شاملة وفعالة وعملية لمكافحتهانمط    ها رسمتلكن    للجريمة،تعريف محدد  
 في   وال ـــــــــ األم  تبييض م عملياتـــ في تجري  دةـــ وضعت سياسة جنائية جديكما  ،عاون الدوليالت  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1- PETER Hegel, L’incertaine mondialisation du contrôle la France et l’Allemagne dans la lutte contre 

la corruption et le blanchiment, R D S, vol. 29, 2005, p 245, in << http://www.cairn.info>>.       
  20اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والموافق عليها في فيينا بتاريخ -2

 مرجع سالف ذكره. ، 1988ديسمبر 

المؤثرات العقلية   واتفاقية، 1972 بموجب بروتوكولوبصيغتها المعدلة  1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة -3 
  <<https:// www. Incb.org>>، منشورة على الموقع1971

على الموقع   منشور   E/ INCB/2007/1رقم الوثيقة  2007انظر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام  -4 
incb/endex/html>>www.incb.org/:/<<http 

http://www.cairn.info/
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  ل تشريع دولي جماعي أو    ارتكابها عمدا، وهي بهذافي حالة    ولللد    القانون الداخليفي إطار  
جنائي  غسللمواجهة عمليات   إطار  في  ووضعها  إلرساء  بالغة    أهمية  وأولت  ،(1)  األموال 

بهدف مالحقة جرائم غسل    ،(2)ات اإلدارية والقضائيةاون الدولي في مجال التحقيقعوضمان الت  
   ما يلي:في لالتفاقية وليةالمواجهة الد  س س  وأ  االستراتيجية  ضحوتت  األموال، 

 متحصالت جرائم المخدرات  تجريم على ال في رتصاقالاأوال: 

أن    ري ش ت    االتفاقية  للمنظمات اإلجرامية    ديباجة  المخدرات توفر  العائدة من تجارة  األرباح 
ألفعال تبييض  في تجريمها    1988فيينا لعام    حصرت اتفاقيةفرصة إفساد الدولة واختراقها،  

  ، (3)جار غير المشروع بالمخدرات دون سواهال عليها من جرائم االت  حص  ت تلك الم    في  األموال 
مثل مصدر  ضييق نطاق الجريمة األولية التي ت  ت جاه لت  حو االلة ن تكون واضحة الدال    فهي بهذا

المشروعة المادة  ،  (4)العائدات غير  والعقوبات   الواردة  هامن   3وحددت  الجرائم  تحت عنوان 
وين جريمة تبييض األموال،  في تك   المادي  ألساس لوك المادي الذي يشكل اصور الفعل والس  

األفعال المحددة  ما يلزم من تدابير لتجريم    في االتفاقية   طرفدولة  على اتخاذ كل    تونص  
 . الداخلي افي إطار قانونه 3( المادة 2، ب/ 1في الفقرتين )ب/

تدابير  لىول عالد  االتفاقية    حث  ت      يلزم من  ما  أي  إتجريم  ل   اتخاذ  أو خد   م    نتاج  تحويل    ر 
أو تحضيرها    ها مستمدة من جريمة إنتاج المخدرات أو استخراجهااألموال أو نقلها مع العلم بأن  

 مت االتفاقية  ، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال، وجر  أو غيرها من األفعال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية وبعض التشريعات الدولية واإلقليمية  هاني عيسوي السبكي، غسيل األموال-1
 . 47، صم  2015قافة للنشر والتوزيع، عمان، والوطنية، دار الث

, p146.2003 ,ParisRevue Banque Edition,  édition, eme2  l’argent, le blanchiment de Olivier JERY -2 

3- BERTRANT Perrin, la lutte contre le blanchiment d’argents pistes d’actions entre prévention et 

répression, L,Harmattan, Paris, 2009, p20. 

مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال المتحصلة من جرائم المخدرات، الطبعة الثانية، مطابع الشرطة  -4
 . 72، ص 2004القاهرة،  والتوزيع،للطباعة والنشر  
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داء المشورة  إب   أو شتراك والتواطؤ على ذلك أو الشروع فيها أو المساعدة  تحريض الغير واال
 .(1) سابقافي المادة الثالثة من االتفاقية  المشار إليها  من الجرائم  ارتكاب أيبصدد 

ه يخرج  السالفة أن  من االتفاقية    3ارد في المادة  يق الو حديد الضستخلص من مفهوم الت  ي      
  إجرامي   نشاط  لة من أي  والعقاب وفقا للمادة أفعال تبييض األموال المتحص  عن نطاق التجريم  

  عت في أفعال التبييض ها توس  ، رغم أن  ليست له صلة بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية  آخر
   .شيكات سياحية طبيعة المال كتحويل الن قود إلى  فعل أو تصرف يسمج بتغيير   ليشمل كل  

 األموال  تبييض ةلجريملوك المادي توسع االتفاقية في صور الس   :ثانيا 

مع تأكيدها على توفر ركن العلم    تجريم تبييض األموال،  1988ا لعام  اتفاقية فيين تحصر       
عت من مظاهر التجريم، حيث أوردت المادة الثالثة ، ووس  (2)مستمدة من تجارة المخدراتها  بأن  

ل في تحويل األموال أو نقلها، إخفاء أو تمويه  السلوك المادي وتتمث  من اتفاقية فيينا صور  
جريم مختلف  عت االتفاقية ليشمل الت  ، وتوس  (3) حقيقة األموال، اكتساب أو حيازة استخدام األموال

   : زمة لتجريم األفعال ال  اتخاذ التدابير ال  هادولة طرف في   كل  ألزمت  و   ، صور المساهمة الجنائية

من الجرائم المتعلقة بتبييض    ة وسيلة على ارتكاب أي   وبأي  هم عالنية  الغير أو حث  ض  ي تحر -
 .جار غير المشروع بالمخدراتاألموال المتأتية من االت  

،  3ف/ج، البند    3منصوص عليها في المادة الجرائم  جريمة من الة  االشتراك في ارتكاب أي  -
 . المساعدة أو التحريض عليهاأو التواطؤ على ذلك أو الشروع فيها أو  4

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الحقوقية،  الحلبي  منشورات   األولى، يمة تبييض األموال، الطبعة  عبد هللا محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جر -1
 . 62، ص2007بيروت، 

الرزاق يخلف، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، دراسة للجهود الدولية وكيفية استفادة   عبد-2
قتصادية وعلوم التسيير الجزائر منها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية والتسيير، كلية العلوم اال

 . 71، ص2012 ،3والعلوم التجارية، جامعة الجزائر 

 .سالف ذكرهمرجع  ،2،  1ف/ج، البند ( من اتفاقية فيينا 3المادة) انظر-3



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 20  
 

 . ( 1) حريض واالشتراك كجريمتين مستقلتينمت الت  بموجب هذا تكون االتفاقية قد جر    

 المبيضة ذات المصدر اإلجرامي في طبيعة األموال ثا: توسع االتفاقية ثال

توسعت االتفاقية في طبيعة األموال المستعملة في التبييض، إذ اعتبرت أن متحصالت      
من  عليها بطريق مباشر أو غير مباشر  الجرائم كل األموال المستمدة أو التي تم الحصول  

صول أيا  ة، واعتبرت األموال هي األمن االتفاقي   3  ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة
ثبته المستندات القانونية أو الصكوك  ما ت  ، و ، منقولة أو ثابتةماديةكان نوعها مادية أو غير  

 . (2)كإنشاء شركات وهمية ة المالوأي تغيير لطبيع ،حق متعلق بها  ك تلك األموال أو أي  تمل  ل

 لألموال محل التبييض  بالمصدر االجراميالعلم وجوب  : رابعا

االتفاقيةأ   خاصة    ولت  توفر  عناية  لألموال بشأن  اإلجرامي  بالمصدر  العلم  غير    عنصر 
  3  المادة  نص    هضح و ، وهذا ما  المالي باعتباره ركنا معنويا لقيامها  محل التبييض   المشروعة

األموال،    غسلللركن المادي لجريمة   المكونة   السلوك اإلجرامي  لصور  من االتفاقية عند ذكره
ا في حالة اكتساب أو حيازة أو استخدام  أم    ها مستمدة، ة مع العلم بأن  ي كل مر  ف  هابتكرار ذا  وه

العلم باألصل غير المشروع لألموال  جريم و الت    ويمتد  ،  (3)األموال يجب توافر العلم وقت تسلمها
األصلية،   الجريمة  في  المشاركين  غير  الوسطاء  األشخاص  تنتفي  إلى  المخالفة  وبمفهوم 

ى ولو توافر العلم  مه، حت  حسن النية جاهال بمصدر المال وقت تسل    الجريمة إذا كان الشخص  
 . ( 4)بذلك في وقت الحق
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المغربي واالتفاقيات الدولية وتوصيات   على ضوء القانون وال وآليات مكافحتها، دراسة  عومري، جريمة غسل األم  زكية-1
 . 123ص  ، 2015مجموعة العمل المالي، مكتبة السالم، الرباط، 

نهضة مصر    ، األولىل وتمويل اإلرهاب، الطبعة  التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل األمواعادل محمد السيوي،  -2
 . 55، ص 2010والتوزيع، القاهرة، والنشر  للطباعة  

 سالف ذكره. من اتفاقية فيينا، مرجع  3( ف 3المادة) انظر-3

 . 56، ص2008ر، شريع الجزائري، دار الهدى، الجزائصقر، تبييض األموال في الت نبيل-4
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   التعاون الدولي خامسا: تعزيز وتفعيل 

ه فيما بينها  تعزيز نائي و لمي واإلقليمي والث ااقتنعت الدول في االتفاقية بضرورة التعاون الع  
للت ا   دت االتفاقية المحاورالوطنية، وحد  مكافحة الجرائم المنظمة عبر  قصد   عاون  ألساسية  

وغيرها من  ،  املة لجريمة التبييضبنى عليه المواجهة الش  الذي ت  الدولي  القانوني والقضائي  
واالعتراف باألحكام القضائية  ، وصارت نظم المساعدة القانونية المتبادلة  (1)  الخطيرةالجرائم  

عبر الوطني على  المنظم    من أهم أدوات التعاون لمواجهة اإلجرام  األجنبية  وتسليم المجرمين
عاون من تعاون فوق سيادات  وتغيرت النظرة إلى هذا الت   ، (2)نحو متكامل مع القانون الوطني

في تمكين    دور  1988تفاقية فيينا لعام  كان ال   الدول إلى تعاون بين سيادات دول مختلفة.
جرائم  الس   من  العائدة  المتحصالت  أثر  متابعة  خالل  من  األطراف  للدول  المختصة  لطات 

   بـــــــ: عاون الدولييعيق الت   االتجار غير المشروع بالمخدرات بغرض تبييضها ودفع ما

   افالزمة بين الدول األطر لااللتزام بتقديم المساعدة القانونية ا-1

  رية البنكية لالمتناع بالس    عمكن التذر  ي    ؤكد االتفاقية االلتزام بالمساعدة القانونية المتبادلة وال ت      
  حيث   المالي،  التبييضة للتعاون الدولي في مكافحة جريمة  في ذلك إعاق  ألن    ؛عن تقديمها

ال يجوز ألي طرف  ))  1988لعام  متحدة  من اتفاقية األمم ال(  5ف)ز( البند)  7نصت المادة
سرية العمليات    ادة بحجيةأن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه الم

في  تورطهم  ول األعضاء لكشف هوية األشخاص المشتبه ، ودعت إلى تعاون الد  ((المصرفية
 . (3)إخفائهامنها ووسائل  لةتحص  واألموال الم  الجرائم 

. 
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 .451مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص-1

2- PETER Hegel, op.cit, p246. 

الخلد ونية    ، دار15، العدد مجلة دراسات قانونية محمد قسمية، دور األمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض األموال،-3
 .  107، ص2012للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 على العديد من معايير االختصاص  النص-2

كل  ت   بموجب    دولة  تخذ  الت  من    )أ(   4/1المادة  طرف  من  يلزم  ما  لتقرير  االتفاقية  دابير 
ز  وت عز     ،الوطنية لقوانينها    وفقا  3الجرائم الواردة في المادة  في مجال    القضائي  ااختصاصه

واعتمدت اتفاقية    فعالية التعاون الدولي القضائي بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف،
دفعا  1988لعام   فيينا   بنوعيها  األموال  مبادئ االختصاص  إلى    هت د مدو   إلفالت مبيضي 

 .(1)في الخارج المرتكبة الجرائم األولية وجرائم تبييض األموال 

 إقليمية االختصاص  مبدأ-أ

تضمنت االتفاقية أغاله النص على هذا المبدأ لمحاكمة مبيضي األموال سواء وقعت الجريمة    
ا وقت ارتكاب  قوانينهها أو طائرة مسجلة بمقتضى  في إقليم الدولة أو على متن سفينة ترفع علم

 . (2)الجريمة

 االختصاص  مبدأ شخصية -ب

المعتاد    اإلقامةاالتفاقية انعقاد االختصاص لمحاكم الدولة التي يقع في إقليمها محل    تجيز  
ما يلزم من التدابير لتقرير اختصاصه    طرف اتخاذلكل    مكن ي    ،(3)  الجريمة   للشخص مرتكب 

ضد الجاني المتواجد على إقليمها إذا كان يمتنع عليها تسليمه لدولة أخرى على أسلس أن 
لة وفقا سج  ترفع علمها، أو على متن طائرة م    متن سفينةعلى    إقليمها أو   ارتكبت علىالجريمة  
 . (4)امواطنيه  ارتكبها أحد   الجريمة وقت ارتكاب الجريمة أو على أساس أن   لقوانينها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبد القادر، المواجهة الجنائية لغسل األموال في التشريعات العربية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية،    أحمد-1
 . 644، ص 2013القاهرة، 

 سالف ذكره. ، مرجع 1988عام من اتفاقية فيينا ل 2،  1البندف)أ(  4انظر المادة -2

 سالف ذكره. مرجعاتفاقية فيينا، من   4 المادة انظر-3

 .سالف ذكرهتفاقية فيينا، مرجع من ا 2، 1ف)أ( البند  4 المادة انظر-4
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 الفرع الثاني 

 لتعاون الدوليالتجريم وتعزيز ا نطاق في توسع اتفاقية الجريمة المنظمة

المنظمة عبر الوطنية لعام  وس     المتحدة لمكافحة الجريمة  اتفاقية األمم  نطاق    2000عت 
مشروعة، بحيث ال تقتصر على  ل غير  أموامنها على    لالتحص    الجريمة األصلية التي يتم  

  ، المالي  للتبييضتكون محال  ت عنها أموال نتجبل تشمل جرائم أخرى    ،درات فقط جرائم المخ 

، فكانت  ( 1)طنية  ريع لإلجرام المنظم العابر للحدود الو ع استجابة للتزايد الس  هذا التوس    وجاء
 .(2)اتفاقية مكافحة لذلكاتفاقية باليرمو أول 

العائدات  في حين أن     ،بلد  أكثر من  ويكون لها ضحايا في  ،المنظمة في بلد  تقع الجريمة    
المشروعة   الجريمة    المتأتيةغير  وتستثمرت  من  أ  خبأ  قضائية  والية  آثار  و خرى،  في  تتوزع 

الدول  المتعددة بين  هاتبعات و الجريمة   المنظم    تفيديسو ،  العديد من    مزايا العولمة من  اإلجرام 
  عت فوس   ،دولة ظام القانوني لكل  بخصوصية الن    االتفاقيةأخذت  لذلك ؛وتكنولوجيا االتصاالت 

  رتكب في إطار منظم ت  إذ  دة  عق  الم    لتتالءم مع طبيعة جريمة غسل األموال  ؛جريممن نطاق الت  
عت تدابير فعالة ووض  ، )أوال(في سياق الجريمة المنظمة عبر الوطنية    محاربتها تتم  ى  حت  و 

ضائية وأجهزة إنفاذ ولي بين األجهزة القعاون الد  ع الت  مختلف أنوا   يزعز ت إلى جانب     للمكافحة
 (. عالة)ثانياقابة المالية للمكافحة الفهزة الر  القانون وأج 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالقتها بجريمة غسل األموال، دار الكتب العلمية، نصر محمد، الحماية الجنائية للنزاهة ومكافحة الفساد و  محمد-1
 . 76، ص2014بيروت، 

الذي تضمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   25-55أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم    -2 
المتحدة بحضور   الوطنية حيث وقع عليها عدد كبير من أعضاء األمم  ، وهذا خالل  168دولة، وبلغ عددها  150عبر 

  الجزائر   ، وصادقت عليها  2000ديسمبر    15إلى    12المؤتمر الوزاري الذي عقد لهذا الغرض بمدينة باليرمو اإليطالية من  
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة  ،  2002فبراير    05مؤرخ في    55- 02بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم  

،  2000نوفمبر  05 عية العامة لمنظمة األمم المتحدة في لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجم
 . 2002فيفري  09 ، بتاريخ 09ج. ر عدد 
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 لمختلف العائدات االجرامية  نطاق التجريم يف عالتوس   أوال:

العائدات المتأتية من الجريمة    شملت مختلفحيث    ،عت اتفاقية باليرمو من نطاق التجريم وس    
الوطنية،   عبر  ت  المنظمة  علىع  فلم  تقتصر  المخدرات  د  ف  جرائم  معينة،  جرائم  بهذا  أو  هي 

االتفاقية    ة أن  في مجال مكافحة اإلجرام الدولي المنظم، وخاص  مرجع قانوني دولي هام  الت وسيع  
ي يكون  دت بوضوح الحاالت التعبر وطني، حيث حد  تركيب  ل في  جاءت بمصطلح جديد تمث  

 . (1) طابع عبر وطني فيها الجرم ذا

   مصدر العائدات اإلجرامية المبيضة  توسيع نطاق الجرائم األولية-1

االتجار    األنواع ل  شك  ت     جانب  إلى  المنظمة  للجريمة  أكثراألخرى  األنشطة    بالمخدرات 
د إلخفاء  اسروع وفجار كسبا غير مشهذا اإلت  ، حيث يتضمن  الم در ة للربح الفاسداإلجرامية  

رم االتجار  ج    لمعالجةخير سبيل    المجتمع الدولي بأن     لدىاستقر  وقد    األصول غير المشروعة، 
    اتفاقية فيينا لعام فتعززت  ،ا أحد أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنيةبالمخدرات هو اعتباره

 . (2)2000اتفاقية باليرمو لعام سن    ب   االعتباربموجب هذا  1988

حة  اتفاقية باليرمو لمكاف  حصرت اتفاقية فيينا الجريمة األولية في جرائم المخدرات في حين أن    
ألزمت  فأنواع الجرائم وكذا الجرائم الخطيرة،   عتها إلى كل  وس  قد    2الجريمة المنظمة في المادة  

  تعوس  ف،  األولية األصلية  عن الجرائم  ة اتج تجريم تبييض األموال الن  ب طراف  الدول األ   االتفاقية
كل   إلى  األصلية  للجرائم  التطبيق  الخطيرة،    نطاق  والجرائم  الفساد  وجرائم  المنظمة  الجرائم 

  األفعال المتمثلة في تحويل عائدات التبييض   كل كن المادي لجريمة تبييض األموال  ليشمل الر  
 ؛ أصلية جريمةاتجة عن الن   والممتلـكات للمالي ـ الحقيق  مي اجر اإل المصدرأو تمويه خفاء أو إ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .مة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سالف ذكرهمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجري 2ف  3 المادة انظر-1
،  2010أفريل    19- 12انظر مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالبرازيل ما بين  -2

موال استنادا إلى صكوك األمم المتحدة وسائر الصكوك ، التعاون الدولي لمكافحة غسل األاألعمال المؤقتمن جدول    7البند  
 . >>www.uno.org << على الموقع  A/CONF.213/5ذات الصلة وثيقة رقم 
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األموال    ألن   لقيامها م  جريمة غسل  جريمة أصلية سابقة  فيت در  تقتضي وجود  للمال،  طلب  ة 
 ، هارط المفترض لقيامالش  ، تمثل  ها ناتجة عن جريمة أصليةقيامها وجود جريمة أولية أي أن  

  بالمصدر الدقيقوالعلم    حيازة وامتالك األموال مع العلم أنها عائدات إجرامية وقت تملكها،  و أ
  األموال، فيدرك الفاعل أن    غسلبمحل جريمة    يقتضي العلم  المالي    لألموال محل التبييض 

ال  و حيازتها أو استعمالها هي أمها أو اكتسابها أو نقلها أو  األموال المراد تحويلها أو اخفائ 
الحصول عليها نتيجة عمل إجرامي، فتكييف الجريمة    غير مشروعة وقت حدوث ذلك، وقد تم  

األموال  ب هم على علم بالمصدر الدقيق  ت  ها جريمة تبييض األموال يستلزم أن يكون الم  على أن  
 .  (1)ها عائدات إجراميةوقت تلقيها أن  

 المنظمة تقديم المساعدة إلى الجماعات اإلجراميةفي   لمشاركةا تجريم-2

االتفاقية         باتفاقيةأضافت  والتآمر  مقارنة  التحريض  في  والمساهمة  المشاركة  ،  (2)فيينا 
وذلك بتقديم المساعدة إلى الجماعات اإلجرامية المنظمة    ، مت المشاركة في جماعة إجراميةفجر  

  من خالل التخطيط لجرائم خطيرة وتنفيذها دون مشاركة مباشرة في ارتكاب الفعل اإلجرامي 

، وبمفهوم المخالفة أنه في حالة عدم علم  ها لم تشترط تحقيق نتيجة إجرامية مع العلم أن    (3)
  قد تم    ها أموالضح بعد ذلك أن  ات    ثم  ،  ا أموال مشروعةهالفاعل بمصدر األموال أو اعتقاده أن  

إال    فإن    ل عليها بطرق غير مشروعةو حصال الحالة  يتوافر في هذه  الجنائي ال  إذا    القصد 
 ة ـــــــــ المعنوي لجريم   نــ ة الركـ ألهميو ، (4)والــ ه بعدم مشروعية هذه األمـفي ذلك بعد علم  ر  ــ استم

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1- CAPDIVILLE Jean, lutte contre le blanchiment la justice au quotidien, Paris, 2006, P9.  

 .لف ذكره، مرجع سا2000( ف)د( من اتفاقية باليرمو06انظر المادة)-2

المادة) -3 باليرمو  05انظر  اتفاقية  المتحدة 2000( من  اتفاقية األمم  لتنفيذ  التشريعية  انظر أيضا األدلة  ، مرجع سابق، 
والبروتوكوالت الملحقة بها، منشورات وثائق األمم المتحدة، الجزء األول، نيويورك، لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  

 .  .org<<www.uno <<على الموقع   21، ص 2004

نبيل لحمر، دور األقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -4
 . 57، ص2014العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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أجازت  جرم تبييض األموال، و نصت على ضرورة وجود القصد الجنائي في  ها  فإن    غسل األموال
 . (1)والواقعية تحقيقا لصعوبة اإلثبات  عنصر العلم من العناصر الموضوعية  االتفاقية استدالل 

التي    1988لتجاوز االنتقاد الموجه إلى اتفاقية فيينا لعام    وسيع استجابالت    في رأينا هذا  
محل   األموال  بالمخدرات  الن  في  التبييض    حصرت  المشروع  غير  االتجار  جرائم  عن  اتجة 

  ، جار بالمخدراتفي حين برزت تحديات واجهت الجهود الدولية لمكافحة االت    العقلية،والمؤثرات  
أرباحا غير    ترتبوالخدمات  لع  جار باألشخاص والس  تمثلت في أشكال أخرى للجريمة كاالت  

 . والمؤسسات المالية عبر البنوكفاء مصدرها إلخ  غسلمشروعة تحتاج إلى  

 ثانيا: وضع تدابير وقائية لمكافحة تبييض األموال

االتفاقية على عدد من التدابير منها ما هو اختياري واآلخر إلزامي طبقا ألحكام المادة   تنص    
ضمان امتالك الدول األطراف نظام قانوني وإداري    وهذا قصد،  2000من اتفاقية باليرمو    07

ومنع إدخال األموال    زجرية لمكافحتهاشامل لكشف حاالت تبييض األموال ووضع تدابير  
 عها عند وجودها فعالوتتب  وتوفير الوسائل للتعرف على األموال    ظام الماليلن  اإلجرامية في ا

  07هذه التدابير الواردة في المادة    ، وتتمثل(2)  ميد أصحابها للقبض عليهم ومحاكمتهفيه وتحد 
   فيما يلي:من االتفاقية 

 إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة واإلشراف -1

مرجع دولي أساسي في القانون   للمكافحة اإلجرام المنظم أو    2000باليرمو   تعتبر اتفاقية  
  والقوانين الوطنية من ات  ــ ذت التشريعــ أخ و ،  (3)الدولي لما تضمنته من مقاييس وآليات للمكافحة

 ر ــــــــــ ا هو األمــــ تحفظ كمالأو ب  الكاملالفة، أو صادقت عليها ب مضامين نصوص االتفاقية الس  
 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 126عومري، مرجع سابق، ص  زكية-1

 . 53لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق، ص متحدةالتشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم ال األدلة-2

3- Hegel PETER, op. cit, p 245.  
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  389إلى    مكرر   389تبييض األموال بموجب المادة    المشرع الجزائري   موجر    ، فقدللجزائر
       ، المتضمن قانون العقوبات  156-66م لألمرل ومتم  معد    15-04بموجب قانون رقم    7مكرر
نشاط المؤسسات المالية والبنوك ألجل كشف    ضبط  إلىظام  من إنشاء هذا الن    االتفاقية  تهدف

النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون  شد  وي    ، المالي  التبييضوردع جميع أشكال   د هذا 
، وعلى الدول أن تسترشد بالمبادرات التي (1)  عن العمليات المشبوهةوحفظ السجالت واإلبالغ  

لنظام    اعند إنشائهالمالي    التبييضمكافحة  لها المنظمات اإلقليمية والمتعددة األطراف  خذ  تت  
 .(2)رقابي إشرافي

 التعاون لمعنية بمكافحة تبييض األموال با تهاألجهز طرف  دولة  إلزام كل  -2

القـــــوانين وتنفيـــــذ  دولـــــة طـــــرف فــــي االتفاقيـــــة بـــــإلزام أجهزتهـــــا اإلداريــــة والرقابيـــــة تقــــوم كـــــل    
ــة ــة بمكافحـــــــ ــزة المعنيـــــــ ــيض واألجهـــــــ ــادل المعلومـــــــــ  تبيـــــــ ــاون وتبـــــــ ــوال بالتعـــــــ ــى األمـــــــ ات علـــــــ

ــانون الــــــد  الصــــــعيدين الــــــوطني والــــــد   ــا للقــــ ت اســــــتخبارا نشــــــئ وحــــــدة، وت  اخلي للــــــدولولي وفقــــ
ــة ــي ي  ماليـــ ــز وطنـــ ــل كمركـــ ــاتتعمـــ ــل المعلومـــ ــع وتحليـــ ــولى جمـــ ــل  تـــ ــات غســـ ــة بعمليـــ المتعلقـــ

عــــــــن حــــــــاالت تبيــــــــيض  واالســــــــتعالمات معالجــــــــة األخبــــــــاروتنســــــــيق  األمــــــــوال المحتملــــــــة،
ور الـــــــــذي تقـــــــــوم بـــــــــه ل الـــــــــد  مثـــــــــ  وحركـــــــــة األمـــــــــوال غيـــــــــر المشـــــــــروعة ،القائمـــــــــة األمـــــــــوال

ن يتعـــــي  االســـــتعالم المـــــالي فـــــي الجزائـــــر، و معالجـــــة خليـــــة و  ، (3)فـــــي فرنســـــا (Tracfin)خليـــــة
ــد   ــى الــ ــة األ ولعلــ ــد حركــ ــذ تــــدابير لرصــ ــوال والصــــ  تنفيــ ــة للتــــ مــ ــة القابلــ داول عبــــر كوك النقديــ

                                                                                                             .فاقية باليرمو ت من ا  02  )ب( البند ف 07عليه المادة   دود وفقا لما تنص  الح 
ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل األموال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم    بن-1
 . 86ص  ، 2010،  3التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

 .لف ذكرهسامرجع  من اتفاقية باليرمو، 3، البند3ف 07 المادة انظر-2

3-Tracfin : cellule du traitement du renseignement et action contre les circuits financier   clandestins   

, voir : BRUNO Gizard, , DESCHANAL Jean- Pierre, Déontologie financière Des règles de bonne 

conduite à la lutte anti blanchiment, 2eme édition, Edition Revue banque, Paris,  2005, P 73. 
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 إلزام الدول األطراف بتعزيز التعاون الدولي بمختلف صوره -3

اإلقليمي والثنائي بين  عاون العالمي واإلقليمي ودون  لزم االتفاقية الدول األطراف بتعزيز الت  ت    
القانون  إنفاذ  وأجهزة  القضائية  األموال  تبييض  لمكافحة  المالية  الرقابة  وأجهزة    ، (1)  األجهزة 

ن تنظر في إنشاء وحدات استخبارات مالية تعمل كمركز  ولتحقيق الغاية السابقة يمكن للدول أ
ييض األموال، ودون  تقوم بدور جمع وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة بأنشطة تب  ، وطني

مكن للدول بموجب االتفاقية  ، وهذا لتطوير القدرات الداخلية، وي  (2)  بإنشائهاأن تلزمهم االتفاقية  
وضع تدابير اختيارية تتعلق باستراتيجية مكافحة تبييض األموال، فتنظر في إنشاء األجهزة  

إنفاذ القانون  قابية المسؤولة عن مراقبة المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين، وأجهزة  الر  
 . ( 3)حقيقات الجزائية ووحدات االستخبارات المالية وهي غير مشترطةالمسؤولة عن إجراء الت  

 الفرع الثالث 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

  ا ملزم  ادولي   اصك   لتكون ،  2003المكسيك في ديسمبر  بمدينة ميريدا ب ع على االتفاقية  ق  و      
إطار فيها في  المتحدة،   للدول األطراف  تحقق  األمم  با  ت حيث    ولة د  174نضمام  عالميتها 

نت  بيو   (4)تعزيز المساءلة والشفافية واسترداد الموجودات، وتتضمن تحسين الحكم الراشد ب إليها
 وخطورة    القانون؛  ادةـ سي على  وعلى قيمه و   الدولي  مع ــ المجت تقرار  ـاساالتفاقية خطورة الفساد على  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالف ذكره. ( من اتفاقية بالبرمو، مرجع 4ف) 07انظر المادة -1

 سالف ذكره. من اتفاقية باليرمو، مرجع )ب(  1( ف 07انظر المادة )-2

 . 58مرجع اسابق، ص  افحة الجريمة المنظمة،المتحدة لمكاألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم  انظر-3

، واألعمال التحضيرية لمؤتمر  22للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة  نظر مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر  ا-4
       /E/ C N.15/ 2013، وثيقة رقم2013أفريل    26- 22المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فيينا    األمم

P.1 R C
 <<www. Uno. Org >>  منشور على الموقع ، 
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أشارت االتفاقية  و ،  بما فيها تبييض األموال   سائر أشكال الجريمة المنظمة الصالت بينه وبين  
الص   إذإلى هذه  الديباجة،  القائمة    لة في  الصالت  الدول األطراف  الفسادتقلق  وسائر    بين 

،  ( 1)  األموال، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية بما فيها غسل  أشكال الجريمة
،  على كافة األصعدةول األطراف  بين الد    وتهدف إلى دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية

 . (2)استرداد الموجوداتو 

 جريم وشمولية نطاق التطبيق أوال: توسيع الت  

لتبييض  أفعال الفساد  مجموعة واسعة ومتنوعة من    األطراف بتجريم لزم االتفاقية الدول  ت      
اإلجرامية تشريعاتها  العائدات  لنظامها    الداخلية  في  األساسية  والمفاهيم  للمبادئ  ووفقا 

أن    ، (3)القانوني العلم  ارتكابها عمدا مع  عند  أن  وهذا  االتفاقية  إجرامية، وتقضي  ها عائدات 
الدو  أفعال إضافية، ويت  تنظر  أن  ل في تجريم  أن    ضح  فيها  الوارد  تقتصر على  الجديد  ها ال 

وإن   العامة،  األموال  واختالس  كالرشوة  األساسية  الفساد  أشكال  تمتد  معالجة  األفعال    ما  إلى 
المرتكبة لمعاونة الفساد وعرقلة سير العدالة واالتجار بالنقود وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها  

 . والفساد في القطاع الخاص  

   مقتضيات وتدابير إلزامية ثانيا:

  مجموعة من اإلجراءات لمكافحة جرائم غسل األموال من االتفاقية    14تتضمن المادة       
 ع المسؤولين  ــ منع تمت و القذر ال أشكال تبييض الم كشفلفيها امية للدول األطراف إلز وتدابير 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

والمعتمدة   2003أكتوبر  31اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم -1
  128-04، المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 58في دورتها   04-58بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 م. 2004أفريل   25  بتاريخ ،26عدد  .ج. جر ، ج.2004أفريل  19بتحفظ مؤرخ في 

تخصص ، صالحي، اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال وتكريسها في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير نجاة-2
   .23، ص2011قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح ورقلة، 

 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سالف ذكره.  ( أ، ب1ف) 23انظرالمادة -3
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المشروعة، إذ يسربون أموال الدولة على نحو غير قانوني  بمنافع أنشطتهم غير الفاسدين 
   :، وتتمثل في يقتطع من الخدمات التي يعتمد عليها ذوو الموارد الضئيلة كالتعليم والصحة

 للرقابة واإلشراف إنشاء نظام -1

كل دولة طرف فيها أن تنشئ نظاما داخليا شامال  )أ(    ف  14  ادةمالموجب  بلزم االتفاقية  ت    
والمؤسس البنوك  حتى  للرقابة اإلشراف على  األموال،  تبييض  لمنع  المالية  يتم  ات  تمويه    ال 

عندما    من االتفاقية  24رم اإلخفاء الوارد في المادة  المنشأ غير المشروع لعائدات الجريمة، وج  
الش   بأن  يكون  علم  على  المعني  وفق  خص  المجرمة  األفعال  من  متأتية  الممتلكات   اتلك 

الجريمة المنظمة  من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    7  رد في المادةوهذا ما و ،  (1)التفاقيةل
،  الشامل  تركت االتفاقية للدول تحديد الطبيعة والعناصر الخاصة بهذا النظام، و (2)عبر الوطنية

بشرط التزام البنوك والمؤسسات المالية كشركات التأمين بتحديد هوية الزبائن على نحو فعال،  
 . ( 3)المشبوهة وحفظ السجالت بصورة دقيقة لفترة محددة، ووضع آلية لإلبالغ عن الحاالت

 والدولي التعاون الوطني-2

لطات دولة طرف فيها أن تكفل قدرة الس    )ب( كل  1  الفقرة  14  لزم االتفاقية بموجب المادةت    
على   المالي اإلدارية والرقابية المعنية بإنفاذ القانون والسلطات المشاركة في مكافحة التبييض

على  ت ال المعلومات  وتبادل  والدوليعاون  الوطني  شمول   ،(4)  المستوى  إلى  إشارة  هذا  وفي 
 التعاون قنوات أقل  رسمية بين سلطات إنفاذ القانون وقنوات االتصال بين السلطات المختصة  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 . 24الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص -1
علي عربية، غسيل األموال وآثاره االقتصادية واالجتماعية ومكافحته دوليا وعربيا، مجلة األمن والقانون السنة   يادز -2

 .  126، ص 2004، الكويت،  1الثانية عشرة، العدد  
 . 46، ص لف ذكرهالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سا-3

4- MEHDI Djazira, les instruments de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie, thèse En vue 

de l’obtention du Doctorat en droit, faculté de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, p 56. 
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  زعز  ت  و   ئدات اإلجرامية،لتسهيل تبادل المعلومات وإجراء التحريات عن الم شتبه فيهم وعن العا 
المتبادلة    التدابير  االتفاقية القانونية  العامة كتسليم المجرمين والمساعدة  والعمليات اإلجرائية 

لطات أنواعه بين الس  الدول األطراف إلى تنمية التعاون بمختلف    سعي، و استرداد الموجوداتو 
ذ القانون  بالسلطات القضائية وأجهزة إنفار ويتعلق األم  ،  ( 1) األموالالمعنية بمكافحة تبييض  

قابة المالية على الر    للقبض على المجرمين، وأجهزة  المسؤولة عن إجراء التحقيقات الجزائية
ى  ، وحت  (2)وجزاءات رقابية أو إدارية  يةعالج   مين التي تقوم بوضع تدابيرالبنوك وشركات التأ

 .لةتحديد جميع المعلومات ذات الص  ل القدرات الداخليةتطوير و  ، ويتم  بناء عاون يتحقق الت  

 ثالثا: مقتضيات وتدابير اختيارية 

  1الفقرة    14ألحكام المادة    معينة طبقام الدول األطراف اختياريا بالنظر في مسائل  تلتز      
 : ق األمر بالتدابير اآلتيةابقة ويتعل  )ب( من االتفاقية الس  

 االستخبارات المالية إنشاء وحدات -1

أن       المالية، ورغم  االستعالمات  خاليا  بإنشاء  اختياريا  الدول األطراف  أ  تقوم  نشئت في  ها 
أوائل التسعينات استجابة إلى الحاجة إلى مركز وطني لتلقي وجمع وتحليل المعلومات المالية 

أي بعد المصادقة   ، (3)  2006ها عرفت تزايدا في نهاية  تبييض األموال ولكن  عمليات  لمواجهة  
  ا على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعمل كمركز وطني لجمع المعلومات وتحليله

كانت االتفاقية ال تشترط  ى وإن  ، وحت  المالي  ا يحتمل وقوعه من جرائم التبييضوتعميمها عم  
 . إنشاؤها بموجب قوانين  م  إنشاءها بموجب قانون، ولكن فعليا ت  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالف ذكره.مرجع  ،من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 5( ف14انظر المادة)-1

 MEHDI Djazira, op. cit, p57.- 

 . 49، ص، مرجع سالف ذكرهالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد-2

3- LOPES DE LIMAF Jose Antonio Farah, la perspective d’une agence européenne anti-

 www. ://http<<Pedone, p 272, disponible en ligne  2007/1, Editions A. 290n C, Pblanchiment, R A 

>>nfoICairn.    
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بقصد حماية المؤسسات  عن المعامالت المشبوهة    خاليا االستعالم المالي باإلبالغ  تلتزم      
في تحديد المؤسسات الخاضعة  أو لرغبة الدولالمالية التي تفشي تلك المعلومات بحسن نية 

إبالغها للوحدة، ووضع تشريع    لاللتزام باإلبالغ عن المعامالت المشبوهة والمعلومات التي يتم  
ة لمتابعة البالغات  غة تقديم المساعدبل   ض على المؤسسات الم  يحدد صالحياتها بموجبه تفر  

ية المعلومات التي تتلقاها الوحدة وتحديد ترتيبات اإلبالغ الخاصة بالوحدة  الناقصة، وحماية سر  
 . (1)وعالقتها بمختلف األجهزة الحكومية

 استحداث تدابير أخرى قابلة للتطبيق -2

عبر حدودها    داول ذات الصلةرصد حركة النقود والصكوك القابلة للت    تهدف هذه التدابير إلى   
لمنع جميع التدفقات المالية غير المشروعة بما فيها    ؛ (2)لتمكين الدول من ورصدها وكشفها

ويجوز أن تشمل    ، الجرائم الضريبية وجرائم الشركات في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة
الت   اقتضاء  ـــدابي تلك  للكميات  ر  التحويل  باإلبالغ عن  التجارية  والمؤسسات  األشخاص  قيام 

 .(3)الكبيرة للنقود والصكوك القابلة للتداول عبر الحدود

النظر في تنفيذ تدابير إللزام المؤسسات المالية والجهات المعنية    على  االتفاقية الدول   تحث      
لألموال والرسائل ذات الصلة   اإلحالة االلكترونيةتضمين استمارات  ب  والقيام  ، بتحويل األموال

ناقصة األموال  ة سلسلة الدفع، وفحص إحاالت  ظ بها مد  علومات دقيقة عن المصدر واالحتفام
 . ( 4)الدقيق للفحص ها، وإخضاعهامصدر المعلومات عن  

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــ ــــــــــــ

 . 50، مرجع سابق، صدمكافحة الفساالتشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة ل الدليل-1
 .الف ذكرهمرجع سمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  2ف 14المادة  انظر-2

 . 51، مرجع سابق، ص دقية األمم المتحدة لمكافحة الفساالتشريعي لتنفيذ اتفا الدليل-3

 .لف ذكرهمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سا 3ف 14 انظر المادة-4
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 المطلب الثاني                                    

 جهود أخرى لألمم المتحدة خارج االتفاقيات الدولية ذات الصلة              

على المستوى العالمي      المالي  التبييض لت األمم المتحدة دورا فعاال في مجال مكافحة  بذ     
  متعددة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مؤتمرات    تعقدف  ،خارج إطار االتفاقيات ذات الصلة

أنواعها  كل خمس سنوات   الدول والمنظمات على  بين  بتبادل اآلراء  للقيام  باعتبارها محفال 
  الذي ينسق   ، إلى جانب برنامج األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدراتفرع أول( )والخبراء  

،  ة لمكافحة تبييض األموال الناتجة زمة للمساعدات الفنية داخل األمم المتحدالكافة عمليات ال
تشريع نموذجي غير ملزم لمساعدة الدول    سن  بدعم المساعدات القانونية لزيادة على قيامه  

عملت المنظمة منذ إنشائها على  و    (، )فرع ثان وطنية للمكافحة  لالسترشاد به لسن قوانين  
الوطنية من المنظمة عبر  الجريمة  انتشار اإلجرام   الوقاية من  لمعالجة  دائمة  أجهزة  خالل 

ها: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  ومن أهم    ، على مواجهته  عالميا ومساعدة الدول 
 . لمنع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية)فرع ثالث( اللجنة األمميةومنع الجريمة و 

 الفرع األول                                      

 الدولي المنظم    اإلجرام بمكافحة األمم المتحدة ذات الصلةمؤتمرات            

مر  ت       الجريمة  لمنع  المتحدة  األمم  في  األطراف  الدول  مؤتمرات  سعقد  خمس  كل    ؛ نواتة 
،  زيادة فاعلية سياسات منع الجريمة وتدابير العدالة الجنائية في العالم   فيالمساعدة    بهدف

الوطنية،  تطوير القوانين  واقتنع المؤتمرون بأهمية إسهام مؤتمرات األمم المتحدة في السياسات و 
بين الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والخبراء واألفراد الذين  تبادل اآلراء    وتوفير 

 ـ.(1)وتعبئة الرأي العام في مجال البحوث، التجاربي مثلون مهنا وتخصصات شتى، وتبادل 

ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،2005ببانكوك  أفريل    25-18نكوك من  ااألمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بب  مؤتمر-1
   >>www.uno.org<<على الموقع منشور على ، 81ص     A/CONF.203/18وثيقة رقم 

http://www.uno.org/
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 األمم المتحدة السابقة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية مؤتمرات أوال: 

،  1960لندن عام  ب  المؤتمر الدولي الثاني  م  سويسرا، ث  ب بجنيف    1955ل مؤتمر سنة  قد أو  ع    
الثالثوبعدها   الدولي  عام  ب   المؤتمر  بالسويد  ثم  1965ستوكهولم  الرابع   ،  الدولي  المؤتمر 

والمؤتمر الدولي   1975والمؤتمر الدولي الخامس بسويسرا عام   ، 1970كيوتو باليابان عام ب 
بفنزويال سنةب   السادس السابعقد  ، وع  1980كاراكاس  الدولي  بإيطالب   المؤتمر  يا عام  ميالنو 
بمصر  التاسع  ومؤتمر القاهرة  ،  1990هافانا بكوبا عام  ب  المؤتمر الدولي الثامن ثم    1985

الت  ،  1995سنة   فيه بضرورة  المؤتمرون  الجريمة   في وتوسيعه    عاون حيث طالب    مكافحة 
، وطالب المؤتمر  ( 1)  وجريمة تبييض األموال بصفة خاصة  المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

إخفاء المداخيل غير    ى ال يتم  السلطات البنكية والقانونية بالكشف عن الحسابات السرية حت  
، وفي المؤتمر الحادي عشر  2000فيينا بنمسا  ب   المؤتمر الدولي العاشروبعدها  ،  (2)الشرعية

الموسوم بأوجه التآزر واالستجابات: التحالفات االستراتيجية في مجال منع    2005نكوك  ابب 
الجنائية والعدالة  المؤتمر ،  الجريمة  وقدم    ون اتفق  وتحسينه،  الدولي  التعاون  تعزيز  على 

إبرام    فيهابما    ،بشأن آليات للتعاون الدولي  المشاركون عرضا لمبادرات اتخذت في بلدانهم
أحكاما    تضمن واالنضمام إلى االتفاقيات الدولية التي ت  ، معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو إقليمية

 أن التعاون الدولي. بش

 مكافحة تبييض األموالالمعنية ب مؤتمرات األمم المتحدة للتعاون الدولي  ثانيا:

وليه األمم المتحدة لمكافحة كافة أنواع اإلجرام  على االهتمام الذي ت  دليال  هذه المؤتمرات    عد  ت    
الرئيسي    افي جدول أعماله  لمعالجتهام على الصعيدين الوطني وعبر الوطني،  نظ  الدولي الم  

 . وجرائمها األصلية غسل األموال  ومنها ،ولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية الد   عاون الت  
ــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 104، صمرجع سابق محمود الحلو، عبد هللا-1

للعلوم االقتصادية    ، جامعة دمشقمجلة كلية الحقوق مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها،  -2
 .  519، ص  2011، العدد الثالث، 27والقانونية، المجلد
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                              2010 في مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر بالبرازيل-1
تاح المؤتمر فرصة أ و  ،2010 أفريل 19إلى   12انعقد المؤتمر في سلفادور بالبرازيل من 

   .ي للجرائم عبر الوطنيةق في مسألة التعاون الدولي للتصد  لتعم  ا

  المؤتمر هم مضمون أ-أ

الموسوم بالتعاون الدولي لمكافحة  ؤقت  الم    هأعمالابع من جدول  مؤتمر في البند الس  ق التطر    
الدول   بين  الصلة  ذات  الصكوك  وسائر  المتحدة  األمم  صكوك  إلى  استنادا  األموال  غسل 

إل من  األعضاء  العديد  في  التحقيق  ضبط  نجاح  فعالية  وتحقيق  فاعليها  ومالحقة  الحاالت 
وال ومصادرتها،  الجريمة  الت    عائدات  تقديم  يقتصر  على  المتبادلة  عاون  القانونية  المساعدة 

يتم   بل  أقل    فحسب،  قنوات  خالل  المختصة  من  السلطات  بين  واليات  رسمية  قضائية    في 
ويتم   المالية   مختلفة،  االستخبارات  ووحدات  الشرطة  دوائر  قبل  من  القنوات  هذه  استخدام 

 . (1)والجمارك والسلطات الضريبية 

 هدف المؤتمر -ب

المؤتمر  ي      استراتيجية    هدف  تحديد  عالمياللمواجهة  اإلى  األموال  تبييض  لمواجهة    جريمة 
من أجل منع الجريمة وأشكالها العابرة للحدود الوطنية ومقاضاة مرتكبيها    حديات العالمية الت 

مجال  حديات في  ، والت  وتحديد العقبات القانونية والعملية العائقة للتعاون الدولي،  ( 2)ومعاقبتهم
شكل تحديا خطيرا للدول  ت   الجديدة  أساليب تبييض األموال   أن  األموال خاصة    مكافحة تبييض 

من قدرة الدول في تقديم أشكال المساعدة   حد  األعضاء في تنفيذها لألطر المحلية للمكافحة، وت  
على إساءة استخدام المعامالت التجارية وهياكل الشركات المعقدة وأساليب   الحتوائها  ،الرسمية

   موال.أل ظم البديلة لتحويل االدفع الجديدة والن  
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9مرجع سابق، ص لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الثاني عشرانظر مؤتمر األمم المتحدة -1
، ص  2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة مختار-2

260 . 
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 لمكافحة تبييض األموال  توصيات المؤتمر-ج

أهم  خل     ومن  توصيات  عدة  إلى  المؤتمر  الصلة ص  ذات  االتفاقيات  على  التصديق  ها: 
لتنفيذها الوطنية  التشريعات  ومراجعة  إليها  واالنضمام  األموال  تبييض  وأوصى  بمكافحة   ،

االتفاقيات ذات  بتعريف تبييض األموال في التشريعات الداخلية تعريفا يتماشى مع ما ورد في  
، إلى جانب تعزيز التنسيق بين جميع اآلليات التي تقيم تنفيذ معايير تبييض األموال  الصلة

واضحة   قنوات  بإنشاء  أوصى  كما  العالمي،  الصعيد  على  وتحليلها  البيانات  جمع  لتسهيل 
بادل المعلومات والتعاون على شكل مباشر وتلقائي بين السلطات الوطنية المختصة كدوائر  لت 

 .(1)ووحدات االستخبارات المالية رطة والمدعين العامينالش  

 2015  في مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر بقطر-2

  المسائل الجنائية في رت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إدراج التعاون الدولي في  قر    
المؤتمر   أعمال  إلى  ،2015بقطرجدول  الدولي  المجتمع  انتباه  للفت    تعزيز لحاجة  ال  وهذا 

اإلجرامفي  عاون  الت   لعولمة  الدائم  التطور  فعق  وت    ،مواجهة  اتفاقيةده  إطار  المتحدة    ي  األمم 
 عاون. هة الفساد المعنيتين بالت  لمكافحة الجريمة المنظمة ومواج

 اإلقليمي و التعاون الدولي تعزيز -أ

من جدول األعمال    (4ق مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة في البند )تطر    
إلى   وتوطيد  المؤقت  الت  التعاتعزيز  ذلك  في  بما  الدولي  الجرائم    اإلقليمي   عاون ون  لمكافحة 

معايير    بينلة في تحقيق تقارب  ودور اتفاقيات األمم المتحدة ذات الص    للحدود،المنظمة العابرة  
شبك توسيع  في  وإسهامها  الدولي  الدولي  ة التعاون  للتعاون    ثنائي وال  واإلقليمي  (2)المعاهدات 

 وتعزيزه لتطوير قدرات نظم العدالة الجنائية لتحديث التشريعات الوطنية وتدريب موظفي العدالة 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 . 25مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة، مرجع سابق، ص -1
 . 10ر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة، مرجع سابق، ص مؤتم-2
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في المسائل   عاون الدوليواالرتقاء بمهارتهم من تعزيز نشوء سلطات مركزية قوية تعنى بالت  
  نــــــ بي   صالى تشمل الترويج إلنشاء شبكة افتراضية عالمية لتطوير االت  الجزائية بوسائل شت  

باستخدام منصات    تعزيزا لتقاسم المعلومات وتبادل المساعدة القانونية؛ المختصةلطات الس  
                                                                    .(1)جه المعلومات واالتصال على أحسن و 

 لمكافحة تبييض األموال هم توصيات المؤتمرأ-ب

القانونية التي يمكن االعتماد عليها ألغراض التعاون  توسيع نطاق األسس  ب  أوصى المؤتمر   
في    ه الدولي الجنائي بما فيها إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتحقيق أحكام

المتحدة األمم  الدول األعضاء،  اتفاقيات  تقوم  كفاءة    وأن  الدولي في    التعاون آليات  بتعزيز 
لمنع ومكافحة جميع    للتعاون الدولي  ظم فعالةفعالة كاستحداث ن  نفاذ القانون بوسائل  مجال إ

   .(2)غسل األموال ومكافحته  جديدة لمنعوإجراءات  قات المالية غير المشروعةالتدف  

 الفرع الثاني                                       

 لمكافحة تبييض األموال  الشامل لبرنامج العالميا                   

روعا للبحوث والمساعدة ــ مش  يعد    1997في    ميا شامالـ عال  األمم المتحدة برنامجا  وضعت  
مساعدة  ى بموجبه تقديم  تتول    ،األموال   غسل  جريمة   مكافحة من أجل تحقيق زيادة في فاعلية  

إلى    (،ييض)أوال ــ التب ة بمكافحة  لكل دولة خاص    داخلية  للدول األعضاء لتحقيق وجود تشريعات
اعد  ـــ منها القواعد التي تســ ـضمن  و ئي  ـ للتعاون الدولي الجناديدة  ــ ن نموذجية ع ــ ـ قوانيجانب وضع  

يئات الدولية  ــ ـعلى تطوير قدرة الهالبرنامج  ويعمل    )ثانيا(، شريعاتها الداخلية  ــ ت   على سن  ول  د  ال
مالية)ثالثا(، ويعمل مع وحدات االستخبارات المالية لمساعدتها في  ال  ودعم خاليا المعلومات

   . (3) لمجموعة إيغمونت وتنفيذ معاييرها لتبادل معلومات بشأن مكافحة غسل األموالاالنضمام  
                                                                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   . 19-  13صص  مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة، مرجع سابق،-1ـ
 . 25- 24المرجع نفسه، ص ص -2
 =وثيقة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح -3
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 األموال  تبييضجريمة  أوال: مساعدة الدول األعضاء على مكافحة

المالئمة  زو  ي       التشريعات  صياغة  في  القانونية  والمساعدة  بالنصيحة  الدول  البرنامج  د 
فيعتبر من أهم مصادر المعلومات والخبرة على المستوى الدولي يساعد على أنشاء للمكافحة،  

  ز البرنامج جهوده على التدابير رك  وي    (1)،وتحسين مكافحة تبييض األموال داخل البلد المعني 
آثار  يتعين على الدول وأجهزة األمم المتحدة اتخاذها بشكل متزامن لمكافحة    التي   واألنشطة 

القانونية    التدفقات المالية غير  لمواجهة جار غير المشروع بالمخدرات  ت  االمن  كتسبة  الم    األموال 
 ، وتقديم المساعدةية منها بتجريمها ومصادرة العائدات المتأت   ، وهذا  ها لوقاية النظام البنكي من 

لقوانين  ولحقيق والكشف عن هذه الجرائم وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات  في قضايا الت    للدول
    3(شيرلوك) بوابةعلى غرار  ، (2)  لتبييض األموا مكافحة و   المنظمة  المتعلقة بالجريمة   الوطنية

عن طريق هذا البرنامج تقديم مساعدة من قبل األمم المتحدة للدول األعضاء لوضع   يتم       
استجابة   ؛ليات لمكافحة هذه الجريمة طوير اآلوت  المالي قواعد قانونية خاصة لتجريم التبييض

، حيث دعت الدول األعضاء إلى تجريم تبييض األموال  1988ته اتفاقية  أقر  للتفويض الذي  
 . (4)قانوني شامل لمعالجة المسائل ذات الصلةووضع إطار 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

من جدول األعمال    2، البند 2019ماي  30و 29=للعضوية المعني باسترداد الموجودات الذي سيعقد بفيينا يومي  
 . <<www. unodc.org >> منشور على الموقع ،CAC/ COSP/WG.2/2019/ 2وثيقة رقم، المؤقت، 

للطباعة   أبي رقراق، دار واالقتصاديات العربيةبديعة لشهب، ظاهرة غسل األموال وآثارها على االقتصاد العالمي -1
 . 223، ص2010، الرباطوالنشر، 

 . 72، ص2006لحديثة للكتاب، لبنان، ، المؤسسة اجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب في التشريعات العربيةر،  سق أحمد-2

الكتروني  -3 مستودع  الشرطة  هي  ومحققي  القانون  لممارسي  متاحة  البيليوغرافية  والبيانات  القضائية  والسوابق  للقوانين 
العامين والقضاة،   بيانات شيرلوكوالمدعين  قاعدة  بالمخدرات   (SHERLOC)انظر  المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التابعة 

 > www.unodc. org<<، على الموقع والجريمة

، منشور  47العالمي لمكافحة غسل األموال، منشورات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ص  البرنامج-3
  >> www.imolin. org /UNreso3a  <<    على الموقع
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الحاجات  مة للدول إلى إعانة المجتمع الدولي على تلبية  قد  يهدف البرنامج من المساعدة الم      
للتصدي   الوقتية والعملية  بالمساعدة  النامية  البلدان  الجريمة، وتزويد  الملحة في مجال منع 

كين بلدان االنتقال االقتصادي من اكتساب الخبرة  ملمشاكل الجريمة الوطنية وعبر الوطنية، وت
الضرورية إلنشاء وتطوير مبادرات التعاون التقني على المستوى  قنية وغيرها من الموارد  الت  

 . (1)الوطني

 المالي  ثانيا: وضع قوانين نموذجية للتعاون الدولي الجنائي في مكافحة التبييض

نماذج قانونية لمحاربة تبييض األموال تتماشى    بإصدار  العالمي لألمم المتحدةقام البرنامج     
، ومنها  ذات الصلة ومع توصيات مجموعة العمل المالي الدوليةاتفاقيات األمم المتحدة    مع

موذجي لتبييض ومصادرة ، والقانون الن  1995القانون النموذجي لمكافحة غسل األموال لعام  
موذجي للمساعدة المتبادلة في  ، والقانون الن  1999متحصالت الجريمة والتعاون الدولي لعام  

 . 1998موذجي للتسليم لسنة ، والقانون الن  1998نائية لعاماألمور الج

  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة   1998فبراير    04بتاريخ    52/88ن القرار  بي      
وفر أدوات مهمة لتطوير التعاون وزيادة  الجنائية إذ ت  أهميتها بشأن التعاون الدولي في المسائل  

حماية حقوق االنسان  إعطاء  نظم مع إعطاء سيادة القانون و الكفاءة في مكافحة اإلجرام الم
انين النموذجية أساسا إلقامة عالقات اتفاقية على و هذه القب ول  الد    تسترشداالعتبار الواجب، و 

 . (2)عيد الثنائي واإلقليمي أو المتعدد األطراف حسب االقتضاءالص  

 ، 1995النموذجي لمكافحة التبييض لألموال لسنةالفة القانون نا في القوانين الس  ما يهم      
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــ ـ

محمد عبد هللا أبو بكر سالمة، الكيان القانوني لغسل األموال، الجريمة، المسؤولية الجنائية، المكافحة، المكتب العربي -1
 . 328، ص2008الحديث، اإلسكندرية، 

إمام حسنين خليل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة بين االتفاقيات الدولية لمكافحة  -2
  08  ص ص  ،2015، االمارات العربية المتحدة، مجلة رؤى استراتيجيةالجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون االماراتي، 

-11 .                     



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 40  
 

اتفاقية فيينا  أحكامه الموضوعية ال تختلف كثيرا عن  أن    حيث    ، (1)1988  أحكام ومبادئ 
في مجال تبييض األموال تبسيط وتطوير وتسهيل عمل    التشريع النموذجي  من إعدادد  ص  ق  و 

الخاص  الد   التشريعات  وتحديث  تطوير  في  ترغب  التي  بها  ول  اإلجرام   مجال  فية  مكافحة 
الم  الد   يناسب مبادئها    عامة   نظمولي  تختار منه ما  وتبييض األموال بصفة خاصة، بحيث 

 . (2)القضائي هانظاميمها األساسية التي يقوم عليها الدستورية ومفاه

أجزاء،  تضم       ثالثة  النموذجي  التشريع  أموال    حيث ن  تبييض  عملية  األول  الجزء  تناول 
وتضم   المشروع  المخدرات،  غير  االتجار  مجالي  في  المصادرة  إجراءات  الثاني  الجزء  ن 

الت   الثالث  الجزء  العقلية وتبييض األموال، واحتوى  القضائي في  بالمخدرات والمؤثرات  عاون 
مكن تقسيم ما اشتمل عليه  ي  و   ،(3)ة بالمصادرةشأن تبييض أموال المخدرات واإلجراءات الخاص  

استخدام    ع ، وإجراءات عملية للتحري قصد من إجراءات عملية للمنع   القانون النموذجي على
 . ( 4) تبييض األموالالالنظام والمصرفي في عمليات 

 ثالثا: تطوير التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

جاهات في مساعدة الدول األعضاء على االمتثال  ثالثي االت  بع البرنامج العالمي منهجا يت      
   لدى الجمهور ضد   يــالوع ث  ـ ب ل في وال، تتمث  ـ األم غسلالتفاقيات األمم المتحدة المواجهة ل 

امية لبناء القدرات القانونية والتنظيمية والمؤسسية،  قنية للدول الن  الجريمة وتقديم المساعدة الت  
 د بالمواد التدريبية وتبادل الخبرات التقنية من خالل ورشات عمل للتزو   تقديم المساعدة ويتم  

ـــــ  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ضوء االتجاهات الحديثة لالتفاقيات الدولية والتشريعات   محمد علي العريان، عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها-1
 . 82، ص  2005،  القاهرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، والتشريع المصري  المقارنة

والعالمي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ، مكافحة جريمة غسل األموال على المستويين المصري  محمد علي سكيكر-2
 . 40ص  ،2007

 >>www.uno.org<<على الموقع  1995انظر القانون النموذجي لألمم المتحدة لغسل األموال لعام -3

 . 65، ص 1998هدى حامد قشقوش، جريمة غسل األموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، -4
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المالي  االستخبارات  ووحدات  االختصاص  جهات  والسلطات بين  القانون  انفاذ  وسلطات  ة 
في  (1)القضائية المالية  االستخبارات  وحدات  إلنشاء  تقنية  مساعدات  المتحدة  األمم  وتقدم   ،

قوم بدعم  ، وت (2)  العديد من البلدان لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الجريمة االقتصادية والمالية
بالمصادرة كفاءة ومنهجية   المعنية  العامة  النيابة  مصادرة الموجودات، وقد  لإكساب أعضاء 

 .(3)إفريقيا مع وحدة مصادرة الموجودات لهذا البلدجنوب ب 2013عمل البرنامج في

مع الهيئات والمنظمات    نسيقى الت  حيث يتول    والدولي،  اإلقليميج على التعاون  د البرناميؤك       
التبييض مكافحة  مجال  في  واالنتربول    المالي  الدولية  المالي  العمل  مجموعة  رأسها  وعلى 

م اجتماعات منتظمة للخبراء نظ   وي    وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون للتنمية االقتصادية، 
التنفيذيين لتبادل المعلومات عن الشبكات المالية اإلجرامية الكبيرة القادرة على تحريك أموال  

  واجهة م البرنامج في اتفاقية المنظمات والهيئات الدولية لمكما يساه  ،(4)تقدر بمليارات الدوالرات
شبكة دولية للمعلومات عن تبييض    ليكون   imolin  مشترك  إنشاء موقع  ، وتم  المالي  التبييض

ول  لبت الد  اط، و (5)عبره  عاون فيما بينها من تبادل المعلومات والت  ن هذه الهيئات  مك   ت  األموال  
  اإلطاردة، وتطوير  في األمم المتح   بتقوية الوعي للمسؤولين السياسيين  األعضاء في الموقع

   (6).المالياالستعالم  ياساتي للمكافحة من خالل إنشاء خال المؤس  
ـــــ  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر   30-28األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد بفيينا من انظر مؤتمر الدول -1
  الموقع االلكتروني منشور على 06ص ، ،   CTOC/Cop/ WG/2013/12، منشورات األمم المتحدة، وثيقة رقم 2013

>>www.uno.doc.org<< 

 . 463محمد عبد هللا سالمة، مرجع سابق، ص -2

 .  05، مرجع سابق، صالوطنية عبرمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة -3

للعضوية  وثيقة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح -4
 . 21، مرجع سابق، ص 2، البند 2019ماي  30و 29المعني باسترداد الموجودات الذي سيعقد بفيينا يومي 

 . 93عبد الرزاق يخلف، مرجع سابق، ص -5

6 -   La Banque Mondiale, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

.                                              , p26édition, 2005 emecontre le financement du terrorisme, 2 

http://www.uno.doc.org/
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 الفرع الثالث                                      

 بالوقاية من الجريمة   مم المتحدة المعنيةاألجهود هياكل منظمة           

الد      أجهزتها  خالل  من  المتحدة  األمم  وبصورة  سعت  دوليا  المنظم  اإلجرام  لمكافحة  ائمة 
،  والوقاية منه في آن واحد، وذلك بعقد مؤتمراتها لمنع الجريمة والوقاية منها  مستمرة وفعالة

ت   المؤتمر حيث  هذه  واألجمع  المدني  والمجتمع  الحكومات  في  ات  والخبراء  االكاديمية  وساط 
  ، للدول في مواجهة اإلجرام المنظم   دائمة لتقديم المساعدة  هياكلوأنشأت    الجريمة،ع  مجال من 

اويتعل   بلجنة  األمر  الجريمة  ق  لمنع  المتحدة  لمكافحة  )أوال( ألمم  المتحدة  األمم  ومكتب   ،
   . المخدرات ومنع الجريمة )ثانيا(

 أوال: لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  

  46/152بموجب تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    (1)إنشاء هذه اللجنة    تم      
اية إعالن المبادئ لبرنامج األمم المتحدة للوق  صادقت على، حيث  1991-02-18  بتاريخ

ذلك بموجب القرار   واالجتماعي انشاءها، وتم  ، وطلبت من المجلس االقتصادي  من الجريمة
بدور   92/22رقم   وتطل    هامعترفا  الجريمة،  الوقاية من  في  في مجال  بالدوحة  المؤتمرون  ع 

والبرامج الوطنية  جنة إسهامات مستقبلية فيما يتعلق بصوغ وتنفيذ السياسات  م الل  قد   أن ت    2015
  . (2)منع الجريمةلوالدولية 

يض األموال  المؤتمر السابق إلى فعالية أدوات االستخبارات المالية وبرامج مكافحة تبيق  تطر    
 ع المكتب المعني ــــتشجيـ  ـات المالية غير المشروعــة للشبكات اإلجرامية، وتم  في تعقب التدفقـ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال-1 المجلس االقتصادي واالجتماعي على أساس    40جنة من  لتتشكل  من    12توزيع جغرافي:  عضوا منتخبا من قبل 
من أوروبا الشرقية، تتجدد عهدتهم كل   03من أوروبا الغربية، و 8والكاراييب، و الالتينيةمن أمريكا  8 آسيا، من  9إفريقيا، 

انظر    الجنائية،، وتشرف على شبكة من المعاهد الجهوية لمنع الجريمة العدالة  سنوات، تجتمع اللجنة كل عام بفيينا  03
 >> /html  commissions/ccpcj/index  www.unodc.org/fr<<الموقع

 . 04، مرجع سابق، صالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمةمؤتمر األمم  انظر-2

http://www.unodc.org/fr/
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الدول   إلى  البرامجية  هذه  توفير  مواصلة  على  والجريمة  لهابالمخدرات  الطالبة  ،  األعضاء 
جنة في مجال تقديم المساعدة التقنية  صادي واالجتماعي تحديد برنامج الل  ى المجلس االقت يتول  و 

مجال  هات العامة لمنظمة األمم المتحدة في  ي ها: تحديد التوجالمقدمة لمختلف الحكومات وأهم  
، فقد اعترف لها المجلس  (1)الوقاية من الجريمة ومتابعة تطبيق برنامجها في هذا الشأن وتطويره

من   الوقاية  مجال  في  المتحدة  األمم  لمنظمة  المديرة  الهيئة  بدور  واالجتماعي  االقتصادي 
 .  22/92الجريمة وإدارة العدالة الجنائية في قراره رقم 

تحضير  تتول       هذا  جانب  إلى  الجنائية  ى  والعدالة  الجريمة  لمنع  المتحدة  األمم  مؤتمرات 
جنة بدور تطوير  ، وتقوم الل  وفحص مقترحات المواطنين وإدراجها في جدول أعمال المؤتمر 

كما  ل تنسيق أنشطته، و سه  وفحص متابعة عمل برنامج األمم المتحدة للوقاية من الجريمة، وت  
ق بالوقاية من  للمؤتمر الخماسي لألمم المتحدة المتعل    ية نظيم والت    يةخدمات اإلدار الجنة  الل  تقدم  

 . (2) الجريمة والعدالة الجنائية

 ثانيا: مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة 

  ول األعضاء في منظمة األمم المتحدةقصد مساعدة الد    1997هذا المكتب سنة    ئنش أ      
  ة تبييض ـــــ لمكافح   العالمي   هــــــ برنامج في إطار  له    دتسن  ، وأ  (3)صورهاإلجرام بكل  في مكافحة  

 ول األعضاء على تنفيذ تدابير  عائدات اإلجرام المنظم وتمويل اإلرهاب مهمة تعزيز قدرة الد  
ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات األمم  ،2001ماي  18-11ئية بفيينا من والعدالة الجنادورة العاشرة للجنة منع الجريمة لأشغال ا راجع-1
  منشور على الموقع، 15ص  ،  E/CN.15/2001/1، وثيقة رقم 2011المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي 

    <www. Unodc.org >><االلكتروني

 . 263مختار شبلي، مرجع سابق، ص-2

المتحدة   2002إلى هذا االسم في  المكتب    عدل-3 المتحدة، وهما: برنامج األمم  عبر دمج كيانات متعددة تابعة لألمم 
للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز منع الجريمة الدولية، إال أنه أبقى على الهيئتين اإلداريتين وهما لجنة المخدرات ولجنة منع 

،  والجريمةفي مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات    ستعراض التنظيم واإلدارةالجريمة والعدالة، انظر وثائق األمم المتحدة، ا
 >www.uno. doc.org< منشور على الموقع،    JIU/REP/2010/10وثيقة رقم 
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وضبطها   المشروعة  غير  العائدات  كشف  على  ومساعدتها  األموال  تبييض  مكافحة 
التقنية الالزمة، وهذا من خالل تقديم  ومصادرتها تندرج ضمن مجاالت  التي  و   (1)المساعدة 

 .63/247امة في قرارهاالتي حددتها الجمعية الع أولوية األمم المتحدة

 على تنفيذ تدابير مكافحة تبييض األموال تعزيز المكتب لقدرة الدول-1

الت     المساعدة  هذه  بتقديم  المكتب  بناء  يقوم  وتعاوني  طوعي  أساس  على  طلب  قنية  على 
، ويعمل في كل أنحاء العالم بواسطة مكاتبه  في ذلك  بلد ومشاركتهاأي    السلطات المختصة في

م خدمات  ي قد     ، و ى التنسيق مع الحكومات والمجتمع المدنيالخارجية ومكاتب االتصال، ويتول  
  مة استشارية من خالل الخبراء الميدانيين في البلد المعني ويساعدها في وضع قوانين وأنظ

في مجال    ر حلوالوف   م دورات تدريبية محلية أو إقليمية لبناء القدرات، وي  نظ   ، وي  لمكافحة الجريمة
 تكنولوجيا المعلومات لوحدات االستخبارات وأدوات إلدارة القضايا لموظفي إنفاذ القانون.

المصادرة بإطالق  عاون وتعزيز فعاليته ألغراض  الت    مبادرته لتفعيلقام المكتب في إطار     
عاون مع  بالت    2014مشروع لمدة عامين إلدارة الموجودات المحجوزة ومصادرتها في أفريل  

ووكالة   بلدا  35خبيرا من    80وتم عقد اجتماع لهذا الغرض بحضور    بإيطاليا،م كاالبريا  إقلي 
بالمخدر اومنظمة و  بها المكتب المعني  التي قام  ات مع  ستند المشروع إلى األعمال السابقة 

في إعداد القوانين ا  وال يمكن إغفال دوره  ،(2  )  عضاء السيما في إطار مبادرة ستارول األالد  
 تبييض األموال. مكافحة لألمم المتحدة ذات الصلة ب  النموذجية

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23مرجع سابق، ص، لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةاألمم المتحدة الثاني عشر  مؤتمر-1

عام  -2 أطلقت  ستار  أثر    2011مبادرة  القتفاء  العالم  أنحاء  جميع  في  القضائية  المالحقة  سلطات  جهود  مسار  لتتبع 
لتي تم مليارات الدوالرات المنهوبة ا  8.2الموجودات المتأتية من الفساد ، وتتضمن قاعدة بياناتها وثائق ما يقارب قيمته  

عام   منذ  المتضررة  البلدان  إلى  وأعادتها  بشأنها  بأحكام  البت  أو  في  ،  1980تجميدها  ودراسات  تقارير  المبادرة  ونشرت 
سبتمبر   وفي  الموجودات،  استرداد  من  معينة  مجاالت  في  الحالية  لوحدات   تنشر   2018االتجاهات  اإلرشادي  الدليل 

دليال عالميا للشبكات   2019نشرت في جانفي  االستخبارات المالية العاملة مع سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين، و 
   =الموجودات على تحديد الشبكات المناسبة والوصول إليها وتسهيل باعتباره مورد مرجعي لمساعدة اختصاصي استرداد 
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 واإلقليمي للدول األعضاء لتجسيد التعاون الدولي المساعدة  تقديم-2 

 عاون اإلقليمي  والت   عاون العالميدة مزدوجة في إطار الت  مساع األممي  ب مكت الم قد   ي       

   تجسيد المكتب للتعاون الدولي العالمي-أ

م     العالمية    تقنية  المكتب مساعدات  ي قد  تنفيذ  ل  ذات الصلةللدول األعضاء في االتفاقيات 
بمكافحة   المختصة  المركزية  الوطنية  السلطات  وإنشاء  الدولي،  بالتعاون  المتعلقة  األحكام 

وتحقيق    ، مكافحة اإلجرام المنظمبشأن    ، ويعمل المكتب لتوحيد جهود الدولالجريمة وتقويتها
تقديم  لألموال  البرنامج العالمي لمكافحة تبييض ا ضع  نسيق بين الدول والمنظمات، حيث و الت  

كل  بلد بالتنسيق    احتياجاتبتحديد  تتعل ق    ،( 1)ذلك  منه    المساعدات التقنية للدول التي تطلب
  وحلقات دراسية   من خبراء،  وخدمات استشارية    ، مع جهات مانحة ومقدمة للمساعدة التقنية

 . ، ومنها التدريب القائم على الحاسوب   ودورات تدريبية في مجال بناء القدرات  إلذكاء الوعي، 

 تجسيد المكتب للتعاون االقليمي -ب

المدعين العامين والسلطات المركزية  منشبكات م المكتب الدول األعضاء في إنشاء دع   ي      
وشبكة غرب افريقيا    ألمريكا الوسطىالمدعين العامين  عاون الدولي اإلقليمي كشبكة  الت    رلتيسي 

، إلى جانب إقامة صالت تعاون بين المنظمات االقليمية والدولية في مجال  للسلطات المركزية
م ودعم العمليات المشتركة  انفاذ القانون لتحقيق تبادل المعلومات االستخباراتية فيما بين األقالي 

 . ( 2)اإلقليمية مبادرة ربط الشبكاتل
ـــــ  ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

، ووثيقة مؤتمر الدول األطراف في  22مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر، مرجع سابق، ص ، التعاون في مصادرة عائدات الجريمة 
 .  4اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح، مرجع سابق، ص

شهادة مقدمة لنيل  أطروحة اإلرهاب،بن األخضر، اآلليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض األموال وتمويل  محمد-1
 . 131، ص 2014الدكتوراه في العلوم القانونية واإلدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  

 رقم ، وثيقة51  ، ص2015 المتحدة،منشورات األمم  2014تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام -2

 INCB/2014/1   /E منشور على الموقع >>www. Incb. Org  << 
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ابتداء من  ،  2016إلى   2014  كتب في إطار البرنامج اإلقليمي للتعاون من عامقام الم   
للجماعة    2014أفريل   الجريمة واألمن  استراتيجية  البرنامج  م   وقد ص    الكاريبية،بدعم  م هذا 

الكاريب  الوثيق مع أمانة الجماعة  بتنفي   ة ي بالتعاون  المعنية  تدابيروالوكالة  مكافحة الجريمة    ذ 
 . (1)واإلجراءات األمنية التابعة للجماعة الكاريبية

  الممتلكات، في استرداد الموجودات ومصادرة  المكتب الشبكات اإلقليمية المشاركة    ز عز     
إلى المبادرة العالمية   بلد قد انضم   108جهة اتصال تمثل    196ت  وتشارك في هذه الشبكا

بهدف    2009مع االنتربول في    ستار بالتعاون إطار مبادرة    المنشأة، في لجهات االتصال  
يجمع المكتب ما بين القيام بخدمات تقنية  و   ،  (2)ستعادتهااكشف عائدات الفساد وتجميدها و 

الدولية القانونية  للصكوك  الفعال  أنشطة  قد   وي    ،للتنفيذ  في  ت  المساعدة  للم  القدرات  وبناء  قنية 
الميدانية  وتترك  المواقع  غير  ،  المخدرات  مكافحة  في  األعضاء  الدول  مساعدة  في  مهمته  ز 

 .(3)المشروعة والجريمة واإلرهاب

الثة في مكافحة تبييض  دة، حيث تدرجت اتفاقياتها الث  بذلت األمم المتحدة جهودا متعد       
ذلت لمكافحة تبييض األموال على  ل الجهود التي ب  أو    1988األموال، فتعتبر اتفاقية فيينا لعام  

،  اجمة عن تجارة المخدراتالمستوى العالمي واإلقليمي والمحلي رغم اقتصارها على األموال الن  
اتفاقيتي  توسعت    ت وتم   في  الحقا  كم2003و   2000ها  جهودهتمث    ا،  من    الت  العديد  في 

أجهزتها،   لمختلف  المتعددة  والدورات  النموذجية    تكريسو المؤتمرات  القوانين  من  العديد 
 . من التوصيات والمبادرات كثيرلالسترشاد بها وال

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 52المرجع نفسه، ص -1

 . 20مؤتمر الدول األطراف الثالث عشر، مرجع سابق، ص-2
المتحدة المعني بالمخدرات  تعراض التنظيم واإلدارة في مكتب األمم بيشان زانغ، بابالويس فال، تادانوري اينوماتا، اس-3

  الموقع الشبكيعلى منشور  ،JIU/REP/2010/10وثيقة رقم   ،2010 نيويورك والجريمة، منشورات األمم المتحدة،
>> www.unju.org//: http    << 
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 المبحث الثاني                                    

 وثنائي  إقليمي بتعاون تبييض األموال جريمة  مكافحة   جهودتدعيم           

  ، ولم يعد مقتصرا على المستوى تزايد االهتمام الدولي بالتعاون في مكافحة تبييض األموال  
األمم المتحدة والمنظمات العالمية المتخصصة في مجاالت مكافحة    اتفاقيات  العالمي ضمن 

وهذا  متعددة األطراف للسيطرة على العوائد غير المشروعة،  ذه الجريمة في إطار االتفاقيات  ه
أن   بش  االتفاقيات  رغم  األطراف  والمتعددة  المرتكز    أنالثنائية  هي  الدولي  الجنائي  القانون 

جال التعاون  م نشيطة في    اقليمية   ظهرت حركة ، ف   (1)ونموه وتطوره  عاون األساسي لوجود هذا الت  
العالم، وتركزت هذه الجهود على  ين في  والمالي الدولي   أنواعه لمواجهة اإلجرام االقتصادي  بكل  

م في مجملها منهجا لمعالجة الجريمة  قد   كيفية معالجة تبييض األموال في إطار إقليمي، وت  
   .األموال  تبييضار وتهديدات اإلجرام المنظم و في نظام عالمي للتصدي ألخط ايمكن دمجه

تعاونا وثيقا بين الدول على المستوى الجهوي لتفعيل    المالي   تتطلب مكافحة جريمة التبييض  
المجرمين   وردع  المكافحة  الفوسائل  انتشار  من  الجريمة  على  يترتب  ما  آثار   ،سادومحو 

ظام  ولي االقليمي في أوروبا لطبيعة الن  على المستوى الد  اجتماعي  سياسي واقتصادي و وتدهور  
السائد  االقتصادي العربي  ومبادئه،  الليبيرالي  المستوى  على  أقل  األمريكية   وبصفة    والقارة 

بسبب الطابع    الجهوي )مطلب أول( لتسهيل تبادل المعلومات وغير ذلك من أوجه التعاون  
ها ليست منهجا متكامال للتعاون بين  أن    معو   ، سم به جريمة غسل األموالعبر الوطني الذي تت  

ت  االتفاقياب ب التعاون الدولي  لو أس  دعموت  ها تتكامل مع الوثائق القانونية القائمة،  أن    الدول إال  
مع  إلى جنب    العمل جنباو   ،ات االتفاقيات المتعددة األطرافثغر   الثنائية التي تقوم بتكملة وسد  

الت   األطراالتزامات  الدول  بين  األخيرةعاون  االتفاقيات  في  النظم    ف  اختالف  عقبة  وتجاوز 
   . )مطلب ثان(القانونية المقارنة

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .48عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص-1
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 المطلب األول 

 والعالم العربي  األوروبيالجهود اإلقليمية على المستوى أهم 

المنظمة من   الجريمة  امتداد  إلىاللدولة  لقضائية  الوالية  الفرض  دول  واحدة  القارة   مختلف 
تزايد استخدام االنترنت في عمليات  من  و التكنولوجيا،  االجرام المنظم من منافع    ةبكاملها واستفاد

جهود متعددة    بذل ، لجأت أوروبا إلى  وتحويل ونقل العائدات اإلجراميةتبييض األموال بإخفاء  
اتفاقات للوقاية منها    وعقدت  تهديدات اإلجرام االقتصادي والمالي  فرع أول(، وال  )لمواجهة 

األمر  و   ،عاون للت    جهودلت  ذ  ب  و   يختلف األمر في العالم العربي حيث وضعت اتفاقيات إقليمية
 فرع ثان( )  ألمريكيةعلى مستوى القارة ا نفسه

 الفرع األول                                        

 تبييض األموال جريمة األوروبية لمواجهة  أهم الجهود                 

اتجة  بذلت الدول األعضاء في المجلس األوروبي جهودا لمكافحة عمليات تبييض األموال الن    
التي   اإلجراءات  وبيان  الجريمة  األموال  يتعي  عن  ومصادرة  ضبطها  أجل  من  اتباعها  ن 

  حيث   ،1990نوفمبر    08  في  ستراسبورغ من خالل توقيعها على اتفاقية    ، المتحصلة منها
بشأن  جانب إصدار المجلس لمجموعة من التوجيهات    ، إلى )أوال(   (1)  األموالمت تبييض  جر  

 . ( ياثان) على مراحل زمنية مختلفة تبييض األموال 

 خطوة دولية فعالة في المكافحة  1990اتفاقية ستراسبورغ لعام أوال: 

ة بتبييض وتعقب ومصادرة األموال لسنة  التوقيع على اتفاقية المجلس األوروبي الخاص    تم    
من قبل الدول األعضاء في مجلس أوروبا إضافة إلى عدة دول أخرى، ودخلت حيز   1990

مشتركة قصد حماية  تفاقية إلى اتباع سياسة ، وتهدف اال 1991مارس   01التنفيذ ابتداء من 
 يع  ـــحيث تكافح جم ، وحرمان المجرمين من عائداتها ، بمحاربتهاالمجتمع من الجرائم الخطيرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- CUTAJAR Chautal et MONTIGNY Gérard, op.cit., p 469. 
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لمصادرة    الخطيرة،الجرائم   المتبادلة وإجراءات  القانونية  المساعدة  االتفاقية وسائل  وتتضمن 
لمنع  األصول، كما نظ   الجرائم ومصادرتها  اليد على متحصالت  مت االتفاقية كيفية وضع 

 تبييض األموال. 

 لنطاق التجريم لعمليات تبييض األموال توسيع االتفاقية -1

هي مشكلة دولية  ف  الجرائم الخطيرة التي تؤرق العالممكافحة    االتفاقية أن  يتضح من ديباجة      
يتطلب لمكافحة هذه الجريمة أساليب فعالة إذ األمر    ،صدي لها صار مطلبا دولياكبيرة، والت  

اتفاقية فرصوفيا و عاون الدولي، وهو ما أكدته اتفاقية مجلس أوروبا،  وحديثة إلقامة نظام فعال للت  
، والتي تكافح جميع أشكال الجرائم  (1)  اإلرهابالخاصة بتبييض األموال وتمويل    2005لسنة  

الخطيرة خاصة جرائم المخدرات وجرائم اإلرهاب وغيرها من الجرائم األخرى التي تعود بأرباح  
 . ( 2)غير مشروعة طائلة

لى جرائم المخدرات كمصدر للجريمة  لم تقتصر اتفاقية المجلس األوروبي لغسل األموال ع    
ت على جرائم أخرى منظمة وخطيرة كجرائم السالح األفعال    بالمحافظة على  ،األولية، وإن ما نص 

تقتضي االتفاقية  إذ  تبييض األموال،  الواردة في اتفاقية فيينا الم شك  لة للركن المادي لجريمة  
ي على  نطو كافة األفعال التي تنشاط غسل األموال لعة عليها أن تلتزم بتجريم  ول الموق  من الد  

استبدال   تحويلعمليات  لألموال و   و  الحقيقية  الن  الطبيعة  لألموال  الجريمة،  إخفاء  اتجة عن 
وحيازتها واستعمالها   هااكتساب تمويه أو نقل األموال، و بتجريم عمليات    وفقا لما سبقوتلتزم  

   .(3)ابقة الذكرالس   إلحدى الجرائم  فعل من األفعال  شتراك في أي  االوالمساهمة، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Voir   :  Préambule de la convention du conseil de L’Europe relative au blanchiment, au dépistage, a 

la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Varsovie, 

16.V.2005, in <<www.coe.Org >> 

2-Voir : L’article 1 ) e   ( , convention du conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, a la 

saisie et à la confiscation des produits du crime 1990, in << http :// conventions. C o e int/Treaty/fr 

/RapportsHtml./  >>. 

 . 26مرجع سابق، ص،  محمد علي سكيكر-3

http://www.coe/
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دات المتأتية  محصورا في العائ   تفاقية في تعريف تبييض األموال، فلم يعد اال  ع توس    نتج عن     
مجال التجريم ليشمل جرائم أوسع من الجرائم الواردة    في   تعتوس   ، حيثمن جرائم المخدرات

د في قوانينها  عت أو صادقت عليها أن تحد  االتفاقية الدول التي وق    نمك   ت  ف ،    (1)في اتفاقية فيينا
  تبييض األموال تتبعها جريمة  المدرة لألموال القذرة و للجرائم األصلية  بها  الوطنية تعريفا خاصا  

  من ،  الركن المادي لجريمة غسل األموال األفعال التي تشكل  ت على  ، ونص  (2)المتحصلة منها
واكتسا لألموال،  الحقيقية  الطبيعة  تمويه  أو  وإخفاء  األموال،  نقل  أو  أو  تمويه  حيازة  أو  ب 

 ابقة.   استخدام األموال، واالشتراك في إحدى الجرائم الس  

بذاتها،  ة  جريمة تبييض األموال جريمة خطيرة ومستقل    مكن استخالص من االتفاقية أن  ي      
دت المادة السادسة  فقد حد    فيينا،ق التجريم بالمقارنة مع اتفاقية  عت من نطااالتفاقية وس    وأن  

في تشريعاتها من االتفاقية األفعال العمدية التي يتعين على الدول األطراف في االتفاقية تجريم  
م    كل   يكون  أن  يمكن  أي  ما  من  أن  تحصال  توصف  جريمة  جريمة  ة  رط    أصليةها  الش  ت مثل 

لقيامها جر    ،المفترض  األموالكما  ونقل  تحويل  األ  مت  المصدر  وتمويه  لهذه  وإخفاء  صلي 
 الجرائم. ارتكاب إحدى   يازة واستخــدام االشتراك في ح، واكتساب و األموال

 تسهيل التعاون الدولي-2

حقيق  من الت    تهدف االتفاقية إلى تسهيل التعاون الدولي في جميع مراحل اإلجراءات الجزائية    
ومصادرتها إلى غاية  والبحث والتحري والتفتيش عن األموال ومتحصالت الجرائم وضبطها  

 القانونية    اتاعدــــــــــ مت االتفاقية المس، ونظ  (3) واالعتراف بحكم المصادرة  ،صدور الحكم النهائي 
 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- CHAPPEZ Jean, la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite et le 

// www. Persée. : http <<01, Année 2003 ,p547, in on, volume 49 , D Ifinancement du terrorisme, A F 

>> Fr/ doc/ afdi 

2-voir : L, article 2 alinéa 2 et article 6 alinéa 4, convention du conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, a la saisie et à la confiscation des produits du crime 1990, op. cit.  

جنائي، كلية الحقوق والعلوم  ال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم، تخصص قانون و دليلة مباركي، غسيل األم-3
   .244، ص2008ة الحاج لخضر، باتنة، السياسية، جامع
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الي    القيام  ول األعضاء  الد    االتفاقية ألزمت  ،  د على متحصالت الجرائم ومصادرتهاووضع 
تتخذ الدول    ، حيثتحقيق الهدف من إبرامهال  تعاون المتكامل بين الدولسهل البإجراءات ت  

األطراف ما يلزم من التدابير للسماح بتعقب المتحصالت المتأتية من الجريمة والتحفظ عليها 
عاون بين األطراف لتحقيق نتائج أفضل من حيث  وتجميدها ومصادرتها، وأن تتيح الفرصة للت  

،    (1)ساعدةااللتزام بالمساعدة ووسيلة تنفيذها بما يتناسب مع قانون الدولة المطلوب منها الم
القانونية، المساعدة  بما يستجيب ألشكال  الداخلية  الدول وضع قوانينها  ويجب    وطلبت من 

من االتفاقية أن تقدم مساعدتها في تعقب العائدات    07على الدول األطراف بموجب المادة  
ك،  ظام القانوني الداخلي للدولة المطلوب منها ذلضة للمصادرة بما ال يتعارض مع الن  عر  الم  

معلومات لدولة طرف في   هام ي تقد   معنددول األطراف اإلبالغ عن العائدات  ويجب على ال
 .(2)تحقيقاتها بدون طلب منها

 ثانيا: توجيهات المجلس األوروبي بشأن مكافحة تبييض األموال 

من قبل اللجنة المالية    أصدر المجلس األوروبي في إطار جهوده لمكافحة تبييض األموال    
واالقتصادية األوروبية لمنع استخدام النظام المالي ألغراض تبييض األموال، وتظهر أهمية  

  المالي في   استقرار النظامهذه التوجيهات من ناحية موضوعية وأخرى عملية قصد تحقيق  
ي االتحاد األوروبي قوانين داخلية  أوروبا وتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، وتبن  

،   EEC/ 10/80األوروبي رقم    المجلس  ـــاتق األمر بتوجيه ويتعل    ،(3)   األمواللمكافحة تبييض  
 . EEC/  97/2001وجيه رقموالت  ،  EEE /10/ 91 وجيه رقموالت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   33ص سابق، عربية، مرجعزياد بن  -1
2- voir : L, article 5, et article 7 alinéa 1, convention Strasbourg 1990, op. cit. 

حول مكافحة الفساد   الملتقى الوطنيحفيظ نقادي، دور األجهزة الدولية في مكافحة جريمة تبييض األموال، مداخلة -3
، منشور 16ص  ،2009وزو، ، جامعة تيزي بكلية الحقوق  2009 أفريل  11و 10ييض األموال المنعقد يومي تبجريمة و 

 >>fdsp.ummto.dz/index.php>> https :على الموقع الشبكي 



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 52  
 

 EEC/ 80/10المجلس األوروبي رقم  توجيه-1

ق بانتقال  تتعل  إجراءات  ن  الذي يتضم    EEC/ 80/10ى المجلس األوروبي التوجيه رقم  تبن      
األموال غير المشروعة، فأصدرت اللجنة األوروبية هذا التوجيه، حيث تضمن وسائل المكافحة  

بنكية من  تبني استراتيجية  خالل تحديد هوية العمالء، وحاالت استئجار    للتبييض ووجوب 
واالعتباريين صناديق   الطبيعيين  لألشخاص  الحركة    ،الخزانة  سير  عرقلة  عدم  ضرورة  مع 

المالية   ،(1)مصرفيةال والمؤسسات  البنوك  في  العاملين  عن  المناسبة  المعلومات  ومعرفة 
وخصوصا المشتبه في تعاملها بأموال ذات مصدر إجرامي أو تقوم باستخدام األموال ألغراض  

 . (2)غير مشروعة

 EEC/ 308/ 91المجلس األوروبي رقم  توجيه-2

الل     عن  التوجيه  هذا  رقم  صدر  تحت  األوروبية  النظام    308/1991جنة  استخدام  لوقاية 
االتحاد   في  األعضاء  الدول  ألزم  حيث  األموال،  تبييض  ألغراض  من  بالمالي  مجموعة 

د الوقائية  اعالتوجيه القو   م، ونظ  مماثلة إلعالن بازل   (3)على القطاع المالي  تطبق  االلتزامات
الوطنية لدول االتحاد األوروبي في مكافحتها  الواجب على الدول وضعها في البرامج  الهامة  

 . ، والجهات الملتزمة باإلخطار عن المعامالت المشبوهة (4) لتبييض األموال

 
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 458ص 2008منشأة المعرف، اإلسكندرية،  يمة غسل األموال، دراسة مقارنة،جر مصطفى، لد حامد اخ-1

2- JERY Olivier, op. cit, p 172.    

3- LASSERRE CAPDEVILLE Jerome, La lute contre le blanchiment d’argent,  L’Harmattan, Paris, 

2006, p12.                                                                                                    

4- Directive 91/308/CEE du conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux 

>> tmHeuro/FR391/0308.  admi.net yeur/loi/leg// : http << in ,capitauxfins du blanchiment de  
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توصياتالتوج أصدر      األموالل  يه  تبييض  بكاممكافحة  األمر  ويتعلق  بين  ،  التعاون  ل 
ق  أي المؤسسات المالية والسلطات القضائية وسلطات تنفيذ القانون والتحق   السلطات المختصة

إضافة إلى حفظ  ،  حدة نقد أوروبيةو   15.000من شخصية العمالء إذا زاد مبلغ الصفقة على  
الم بالعمالءالسجالت  المتعلقة  والوثائق  أمام    ، الية  البنوك  سرية  قوانين  رفع  وأقرت 

القضائية األوروبيمك   ي  و   ،(1)االختصاصات  االتحاد  التوجيه  الن  من    ن  المالي حماية  ظام 
زيهة لدمج أموالهم وإضفاء المشروعية وق المالية الن  ي للمبيضين الذين يستعملون الس  والتصد  

سلبية في  عليها، كما يهدف إلى استقرار النظام المالي في أوروبا للحيلولة دون حدوث آثار  
 .(2) األوروبية الموحدةوق الس  

 EEC/97/2001 رقم  التوجيه– 3

البرلمان    أوروبااألوروبي    قام  مجلس  توجيهات  بمكافحة  ل  بتعديل  األعضاء  الدول  تلتزم 
 ،EEC/91/308التوجيه    رقم  وهو   ،(3)والجرائم الخطيرة بما فيها جرائم الفسادالتبييض  عمليات  

مجال  وس  و  من  الت    ،ه تطبيقع  صار  مقيداحيث  االتحادتجاوزته    وجيه  في  األعضاء    ، الدول 
األوروبية،  احة الدولية وخطوات المجموعة  االستجابة للتطورات التي حصلت على الس  بالت الي  و 

من    15  ادةمالبه    ة لمنع تبييض األموال، وهو ما تسمح فرنسا قوانين أوسع وصارم  تفسن  
 .(4) ن الدول من ذلكمك   التوجيه وت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- MANI Malorie, L’Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, entre intérêts 

nationaux et intérêts communautaires, L’harmattan, Paris, 2003, pp 49-50.    

2- ALMASEANU Stephen, la lutte de L’union européenne contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme : à propos de la prochaine révision de la directive 91/308/ CEE du 10 juin 

, Fevrier2005, p09.90, nEA M U  1991, 

 . 127، ص2004الملك فهد الوطنية، الرياض،   األموال، مكتبةجرائم غسل محمد محيي الدين عوض، -3

4- article15  : (( les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes 

empêcher le blanchiment des capitaux)), voir le journal de AMUE, no 9, disponible sur le site, 

<<www. Amue. ejpa. Org>> 
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 الفرع الثاني 

 العربي  مكافحة تبييض األموال لتفعيل التعاون اإلقليمي جهود

للعا      العربي لكان  للتبييض    م  المكافحة  في  عم  دور  بمعزل  يكن  أقر  فلم  االتفاقيات ا  ته 
المنظمة الخطيرة كتبييض األموال ، حيث وقعت العديد  والتشريعات الدولية في مواجهة الجرائم  

عاون القضائي الدولي المتبادل وعقد االتفاقيات المتعددة األطراف من االتفاقيات الثنائية للت  
االسترشادي لمكافحة   العربي النموذجيع القانون  عاون القانوني والقضائي، ووضع مشرو للت 

تمرات وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلك إلرساء التعاون  من خالل عقد المؤ تبييض األموال)أوال(   
  في تحريك هذه الجهود هاما  دورا  ت جامعة الدول العربية  اإلقليمي العربي في هذا المجال، وأد  
 )ثانيا(.   نظمذات الصلة بمكافحة اإلجرام الم  من خالل عقد المؤتمرات المتعددة 

 االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية مكافحة  لاإلقليمية العربية    االتفاقيةأوال:  

وافق على االتفاقية مجلس وزراء الداخلية العرب في الدورة الحادية عشر له بموجب قراره      
وقد   ( 1)، 1996-06-30ودخلت حيز التنفيذ في  ،م 1994-02-05المؤرخ في  215رقم 

الداخلية   وزراء  مجلس  أن  أقر  لقناعته  وذلك  االتفاقية  المخدرات   العرب  استعمال  إساءة 
االتفاقية    تهدف   ،1994في مؤتمر تونس    والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية عربية مشتركة 

،  1988اتفاقية فيينا    تبويببعة  ت  اتجة عن األعمال اإلجرامية م  األموال الن    عائدات  إلى مالحقة
رة والتسليم وتدابير المكافحة والمصاد  ،التعريف والتجريم والجزاءات  من حيت  فهي استنساخ لها

 . ( 2) القانوني والقضائي المتبادل اون المراقب والت عــ 
 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، على الموقع  1994- 01-15لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بتاريخ االتفاقية العربية  1
>>org<< http:// www.lasportal.،  :عادل عبد العزيز السن، غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي   انظر أيضا

 . 270، ص2008وإداري، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
نبيل محمد عبد الحليم عواجه، المسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال في ضوء أحكام القانون الدولي العام، دار  -2

 . 674، ص2009النهضة العربية، القاهرة، 
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 أفعال تبييض األموال تجريم-1

بتمويه    ق األمر ويتعل    ، ضا لألموالي تبي تعتبر  ها  ألن    أفعاال   02  ااالتفاقية في مادته  م جر  ت       
ير المشروع لإلفالت  بهدف إخفاء المصدر غ  ؛فيها   ونقلها واالشتراك  هاتحويلاألموال وإخفائها و 

بتوفر  االتفاقية    العقاب، وتشترط من   المعنوي  أن  الركن  العلم  لة من جرائم  تحص  ها م  عنصر 
ها متحصلة  مع العلم وقت استالمها أن    وحيازتها  األموال  اكتسابو منصوص عليها في االتفاقية،  

والتواطؤ  مت أفعال االشتراك وإبداء المشورة  من جريمة منصوص عليها في االتفاقية، كما جر  
 . (1)حريض عليها وتقديم تسهيالتوالت  

 التعاون القانوني والقضائي المتبادل  ضرورة-2

متحصالت  اللمالحقة حركة األموال و   عاون بمختلف أنواعهعلى وجوب الت    االتفاقية  دك  تؤ       
لدول   المساعدة  وتقديم  المجرمين،  وتسليم  الجرائم  من  التسليم  المتأتية  موضوع  في  العبور 

كل  ونص    ،المراقب اتخاذ  ضرورة  على  الت    ت  من  يلزم  ما  االتفاقية  في  لتمكين  طرف  دابير 
، وفتحت االتفاقية المجال أمام التشريعات  (2)  األمواللطات المختصة من مصادرة هذه  الس  

العربية   لذلكالوطنية  المناسبة  العقوبات  وفرض  المالية   ،للتجريم  المؤسسات  بين  والتنسيق 
 . (3)واألجهزة األمنية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمراني، مكافحة غسل األموال: مقاربة قانونية مؤسساتية وقضائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون   نجاة-1
 . 108، ص2013، الرباطعية، جامعة فاس، العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتما

 سالف ذكره.مرجع  ،العربية لمكافحة تبييض األموال االتفاقيةمن  12-11-10انظر المواد  -2

 . 373، ص 2011محمد حسن عمر برواري، غسيل األموال وعالقته بالمصارف والبنوك، دار قنديل، عمان، -3
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 االسترشادي لمكافحة تبييض األموالثانيا: مشروع القانون العربي النموذجي 

لالسترشاد في   هاممصدر    هالزمة، ولكن  موذجية االسترشادية ليست م  القوانين الن    رغم أن      
عة على خمسة أبواب  موز  مادة    19ة في  إصدار توصيات هام    تم  و اخلية،  شريعات الد  الت    سن  

بتونس سنة    16من قبل أجهزة مكافحة المخدرات بمناسبة المؤتمر   ، حيث  2002المنعقد 
مجلس الداخلية العرب بدورته  ، ووافق  2000لسنة    14تمر العربي  تعديل توصيات المؤ   تحق ق

   .(1) على مشروع القانون  2003في  العشرين بتونس

 2000مع اتفاقية باليرمو قالمفاهيم الرئيسية لتبييض األموال بما يتف  تعريف-1

التي تعد  تبييضا    يه والمعامالت المشبوهةتتمثل في العديد من المفاهيم كاإلخفاء والتمو      
  دولة اعتمادها   بإمكان كل  ف،  األموال  غسل عشرين نشاطا يعتبر جريمة    عدد  ، حيث لألموال

أو بعضها، وبمقارنة التعريفات مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة    كل ها
   . االتفاقية تعريفات المشروع قد أخذ بنفس للحدود نجد أن  

 المكافحة والتعاون الدوليواجب االلتزام ب-2

على  حد  ي       تقع  التي  االلتزامات  الثالث  الباب  في  المشروع  والبنو د  المالية    ك المؤسسات 
ويجب   ،(2) نقل األموال عبر الحدودعند   ادرة عن الوزير المختص  ليمات الص  عوغيرها من الت  

مبلغا    ال  أ المختص    معينا تتجاوز  الوزير  المالية   ، يحدده  والمؤسسات  البنوك  المشروع  وألزم 
الخاص   التحقيق  إلى هيئة  ت عتبربشأن عملشكوك  وجود  ة عند  بواجب اإلبالغ  تبييض    يات 

 . (3)تلك البالغات األسرار التي تهم   وعدم إفشاء ألموالل
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 269عادل عبد العزيز السن، مرجع سابق، ص-1

   الموقع منشور على االسترشاديمن القانون النموذجي العربي    5، 4، 3انظر المواد-2
>>     https://carjj.org.sites<< 

وسيم حسام الدين األحمد، مكافحة غسل األموال في ضوء التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي  -3
 . 256، ص2008بيروت، الحقوقية، 

https://carjj.org.sites/
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طريقة تقديم طلبات  و ،  (1)  في الباب السادس التعاون الدولي  القانون العربي  مشروع م  نظ  ي      
بالطرق    هام ي تقد   يتم  إذ  الثنائية أو المتعددة األطراف وألغراض معينة،    القانونية سواء المساعدة  

عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في حال االستعجال، وإلى جانب  الديبلوماسية أو 
إنشاء قنوات للتعاون وتبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية للموظفين  هذا يلزم المشروع  

إطار التعاون بين الجهات المختصة ونظيراتها    ن بمكافحة تبييض األموال، وهذا فيالمكلفي 
 . (2)في الدول األخرى 

 المؤتمرات العربية ذات الصلة بمكافحة تبييض األموال  أهم  ثالثا:

األم    بمبادرة من  الداخليةعقدت مؤتمرات عديدة  وزراء  لمجلس  العامة  ف  بهدالعرب    انة 
وتنسيق   التعاون  وتوثيق  وتعزيز    هاجهود تنمية  الجريمة  مكافحة  مجال    الداخلي  هاأمن في 

   المؤتمرات: العربي، ومن أهم  

 جهزة مكافحة المخدرات بتونس  أ لرؤساء ة العربي ات المؤتمر -1

ها المؤتمر السادس في الفترة الممتدة من  أهم  ومن  ،كل عام    مؤتمرات في تونسال  عقد هذهت    
عمليات تبييض   للمؤتمرن البند الثامن من جدول األعمال ، وتضم  1992أفريل  21إلى 20

، ودعا المؤتمر الدول  االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةاألموال المتأتية من  
تتب   إلى  فيها  المختصة  األجهزة  تمكين  إلى  أم  األعضاء  األموال  هذه  ومصادرة  وتجميد  ا ع 

كان عنوانه وسائل الكشف عن  قد  ف  1994جوان    2ماي إلى    31المؤتمر الثامن المنعقد من  
ص المؤتمر في  ة من االتجار غير المشروع بالمخدرات، وخل  عمليات تبييض األموال المتأتي 

ة االتجار غير المشروع بالمخدرات،  ـــ ة العربية لمكافح ــ صديق على االتفاقي نهاية أعماله إلى الت  
 المؤسسات  نسيق بينز على ضرورة الت  رك   1995 اسع  المنعقد سنةالمؤتمر الت   ن أن  ــ في حي 

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . العربي، مرجع سابق  النموذجي المشروع القانون  من 17-16-  15  المواد انظر-1
 . 112نجاة العمراني، مرجع سابق، ص-2
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عقد  ن، وت (1)البلدان العربية للتعرف على أساليب عمليات التبييضالمالية واألجهزة األمنية في  
نه  ربية وكيفية التصدي لها، وتتفرع علمناقشة مشكلة المخدرات في الدول الع  المؤتمرات سنويا

  ة في تشابهوالم  مجموعة عددا من الدول العربية المتجاورة جغرافيا  كل    مجموعات عمل تضم  
 . (2)حلول لهايجاد  شكلة المخدرات لديها لمناقشتها وإم

 2004مناقشة جريمة غسل األموال ووسائل مكافحتها في  ل القاهرة مؤتمر-2

المالية وال  تنظيم المؤتمر من  تم        للعلوم  التابعة للجامعة  قبل االكاديمية العربية  مصرفية 
لمكافحته، وحذ    بعنوانالعربية   الدولي  والعمل  أساليبه  وتنوع  األموال  تهديدات غسل  ر  تزايد 

جهة أخرى،    أي  و المؤتمر من سوء استخدام األموال المغسولة لكسب تأييد األحزاب السياسية 
   .(3)الدولوناقش جهود لجنة بازل ومجموعة العمل المالي 

 2006لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب في  بالقاهرةالمؤتمر الدولي -3

االمريكية  المؤتمر  م  ن ظ         الخزانة  وزارة  مع  باالشتراك  العربية  المصارف  اتحاد  قبل  من 
ي  وجمعية المصرفيين العرب ف  وبالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط 

على تطبيق أنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب مع تقييم  ز المؤتمر  أمريكا، ورك  
في البنوك والمؤسسات العاملين د المؤتمر هدفه في رفع الوعي إجراءات المكافحة لهما، وحد  

 .(4)المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 307هللا محمود الحلو، مرجع سابق، ص  عبد-1

: االتجار غير بــــ الموسوم ،2011انظر تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لسنة -2
 >> www.menafatf.org <<على الموقعمتوفر ، المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل األموال

 . 312عبد هللا محمود الحلو، مرجع سابق، ص-3
 . 315المرجع نفسه، ص  -4
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 الفرع الثالث                                     

 الجهود اإلقليمية للبلدان االمريكية في مكافحة تبييض األموال            

والعائدات        المخدرات  تدفق عائدات  لقمع  جهودا متعددة  الدول األمريكية  بذلت منظمة 
الجهود في هذا المجال    ز على أهم  نرك  ر  و المضرة باقتصادها، ولتبيان هذا الد  غير المشروعة

  المخدرات)أوال(، ودور   العقاقير   دان األمريكية لمكافحة تعاطيالبل  إبراز دور لجنة  ل من خال
)ثانيا(، وتوضيح إسهام إعالن كنجستون    ض األموال ومصادرتهايئحة النموذجية بشأن تبي الال  

   )ثالثا(. تبييض األموال  في مكافحة أنشطة 1996، وبيان سانتياجو لعام 1992لسنة 

 أوال: دور لجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة

بهدف خفض    1996جنة بموجب الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية عام  ست الل  تأس       
غير المشروع    استعمالها االتجارالطلب للدول األعضاء على المخدرات غير المشروعة ومنع  

مع تعزيز الجهد اإلقليمي من خالل    ،بها ومكافحتها والعمل لتوسيع قابلية الدول لهذا الخفض 
الموظفين   المتبادل وتدريب  الم  المعنيين، البحث والتعاون  السلطات  ية من  عنوهذا لمساعدة 

رصد األموال غير المشروعة المتحصل عليها من االتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة  
مت الحقا  وتقد    ،  (1)ومنعها من التدفق في البنوك والمؤسسات المالية إلضفاء الشرعية عليها

لصياغة نموذج تشريعي يتماشى مع اتفاقية األمم  جنة  مة للمنظمة بتوصية إلى الل  الجمعية العا
شريعات  الت    قة بصياغةــ اب ة للتوصية الس  ــ االستجاب   ت ، وتم  (2)  1988المتحدة للمخدرات لعام  

 والمصادقة عليها من قبل جميع أعضاء المنظمة. 
.  

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 651نبيل محمد عبد الحليم عواجه، مرجع سابق، ص-1
لمكافحة اإلقليمية والوطنية، الطبعة األولى، دار  ، االستجابات الدولية وجهود امحمد شريف بسيوني، غسل األموال-2

   .109، ص 2004 القاهرة،الشروق، 
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 1992تبييض األموال ومصادرة األموال للسنة دور الالئحة النموذجية بشأن -2

دت على  ، وأك  الالئحة خطوة واضحة السياسة للبلدان األمريكية اتجاه تبييض األموال   عد  ت       
د  حد  النظر عن مكان وقوع الجريمة الذي ي    محاكمة المجرمين بغض    ي المحكمة المختصة تول  

، وحسب أحكام المادة الثالثة من الالئحة النموذجية للمحكمة أن  (1)دائرة اختصاصها اإلقليمي
أمرا بتجميد أو حجز أو مصادرة العائدات أو الممتلكات أو الوسائط المتأتية من جرائم  تصدر  

ضرورة استجابة سائر المؤسسات المالية والبنكية إلى    ىدت الالئحة عل، وأك  تبييض األموال
الس   أي  طلبات  بشأن  المختصة  في  لطة  الستخدامها  المشبوهة  العمليات  عن  معلومات  ة 

الغير الذي ال  وهذا مع واجب االحتفاظ بسر    ،والدعاوى   التحقيقات المعلومات اتجاه  ية هذه 
 مصلحة له فيها. 

من الالئحة    17لطات المختصة وردت في المادة  الس    عاتق  دت الالئحة التزامات علىحد       
الدولي  دت وأك    ، النموذجية التعاون  ضرورة  المحاكم    على  وسائر  المختصة  السلطة  بين 

أمام  ل السرية البنكية عائقا  شك   وهذا دون أن ت    ، ولدال  من  ولةد  المختصة في أي  والسلطات  
 . (2) السلطة المختصة بأية معلومات أو بيانات المحكمة أو بإبالغ  المؤسسات المالية التزام

  1992في بشأن تبييض األموال يكا اإعالن كنجستون بجام-3

وزراء       مجموعة  عن  اإلعالن  هذا  وأمريكا  صدر  الكاريبي  دول  حكومات  عن  وممثلين 
في   واوأقر    ،بجامايكابكنجستون    1992نوفمبر    6و   5  يومي اجتماعهم  ية  االالتينية في نه

وتأثير  األموال  تبييض  جريمة  بخطورة  اختصاصهم  ات االجتماع  مناطق  في  األسرة ها  وفي 
جار  ت  االفق المؤتمرون على ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ولية، وات  الد  

    .والمؤثرات العقلية دراتالمخ غير المشروع ب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 654محمد عبد الحليم عواجه، مرجع سابق، ص نبيل-1

 >> Org .www. Imolin<< بشأن غسل األموال على الموقعلالئحة النموذجية من ا  19، 18انظر المادة -2
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  ، وأوصى اإلعالن (1)  ةالدولي نفيذ توصيات مجموعة العمل المالي  ت   في المؤتمرالقبول    تم       
دولة تشريعات لمكافحة تهريب المخدرات وضبط ومصادرة الممتلكات واألرباح    أن تضع كل  

المتأتية منها، ويقع على عاتق المؤسسات المالية والبنوك التزامات لمكافحة تبييض األموال  
،  سرية أو مجهولة  ة حسابات عامل مع أي  لديها، وعدم قبول الت    ن من معرفة هوية العمالء مك   ت  

النصوص القانونية   وضرورة تكامل،  ل تعديل قوانين سرية الحسابات البنكيةدت على الدو وشد  
  .(2)الداخلية للدول األعضاء مع المواثيق الدولية المعنية بمكافحة تبييض األموال

 1996و بيان سانتياغ-4

السياسي  الدول األمريكية  منظمة  أصدرت       الذي تضمن االلتزام  للدول األعضاء البيان 
مكافحة   في  بينها  التعاون  وتقرير  المخدرات  تعاطي  لمكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة  بدعم 

ه لم يكن موجها مباشرة إلى أنشطة ويتضح من البيان أن    بالمخدرات،االتجار غير المشروع  
أمواال غير مشروعة    در  التي ت    األنشطة،  ولكنه يدخل في إطار مكافحة تلك  األموال،تبييض  

، وأعقب البيان االجتماع الوزاري في مونتيفيديو  وغسل جرائمها األصلية  بحاجة إلى تبييضها
المتأتية من  الذي تضم ن استراتيجية موحدة    ،1996بأرغواي   للسيطرة على حركة األموال 

المشروعة، وعبر التحويالت المصرفية والنقل المادي تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية غير 
مؤتمر المخدرات وتبييض األموال بالواليات المتحدة في  الحقا  د  للنقود عبر الحدود،  وانعق

ي لجرائم تبييض األموال وخطورتها على اقتصاديات الدول والبنوك  بالتصد    الذي اهتم    1998
اربة تلك الجرائم، ومن أهمها تطبيق مبدأ اعرف  ، بإيجاد وسائل فعالة لمح والمؤسسات المالية

 .(3) عميلك من قبل المؤسسات المالية والمصرفية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10هشام أحمد تيناوي، المخدرات وظاهرة غسل األموال، مداخلة الندوة العلمية الموسومة ب: المخدرات والعولمة، من -1
  السعودية،المملكة العربية  األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  والبحوث،، مركز الدراسات 2006جويلية   12إلى 
                                                                                            .>>edu www. hauss.<<  ، منشور على الموقع23ص

 . 608نبيل محمد عبد الحليم عواجه، مرجع سابق، ص-2
 . 661- 660ص   صنفسه المرجع -3



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 62  
 

 2002البلدان األمريكية لمناهضة اإلرهاب لسنة اتفاقية -5

  6  مت االتفاقية بضرورة تدعيم التعاون اإلقليمي وأوجبت على كل دولة بموجب المادةسل      
  األموال، تبييض    جرم  على  للمعاقبةزمة في تشريعاتها المحلية  من االتفاقية أخذ التدابير الال  

الجرائم المرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة الطرف   وتشتمل الجرائم األصلية لتبييض األموال
 . (1)وخارجها

 المطلب الثاني 

 الستكمال متطلباته  تفعيل التعاون الدولي باتفاقيات ثنائية

المتعدد  ، حيث يتيح المنهج  افحة تبييض األموال مناهج متعددةيتخذ التعاون الدولي في مك     
ة األطراف محققا  األطراف للدول أن تتعاون على جميع المستويات في إطار اتفاقيات متعدد

فعاليته المطلوبة في إطار اتفاقيات األمم المتحدة التي تتيح تعاون دولي عالمي متناسب مع  
ذا  رت هلثغ  ولالد    يمي، وقصد سد  الطابع عبر الوطني لإلجرام لمنظم إلى جانب التعاون اإلقل

ا  وضعت سياسات وأطر اتجة عن االختالف في األنظمة والتقاليد القانونية، الدولي الن   عاون الت  
لة لالتفاقيات المتعددة األطراف خصوصا كم   إبرام اتفاقيات ثنائية م    ل للتعاون الثنائي من خال

 اجد رعايا الدولتين على إقليمهما.  تو  بسبب امل والمتعدد ز بالتعاون الش  بين الدول التي تتمي  

العديد    ، فقد أبرمت الحكومة الجزائريةبكثرة مجاالتها  المبرمة   الثنائية   هذه االتفاقياتز  تتمي       
جميع دول    العالم  دولنظيراتها من  مع    منها بين  ذاتها  الميزة  أول(، وهي  العالم في  )فرع 

ولية العالمية  االتفاقيات الد  ب   اللتزامهاستجابة  اال ، و عاون الدولي في المكافحةعلية الت  لتعزيز فا
 فرع ثان(. ذلك )ة ب واإلقليمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن اتفاقية البلدان األمريكية لمناهضة  ،    AGRES.1840 XXXII-0-02  رقمالمتحدة  لألمم    قرار الجمعية العامة-1
على   ، منشورA/56/1002/ S/2002/745 ، وثيقة رقم2002المعتمدة في الجلسة العامة الثانية المنعقدة في جوان    اإلرهاب

 .  >> :dag. Uno. Org http //<< الموقع
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 الفرع األول                                       

 القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وعدد من الدول   عاون بعض اتفاقيات الت      

عاون  والت  نائية مع دول العالم في المجال الجزائي  أبرمت الجزائر العديد من االتفاقيات الث      
في مجال التعاون    الوطنية، نتطرق إلى االتفاقية الثنائية   ومكافحة الجريمة المنظمة عبر  ألمنيا

العديد من الدول  والقضائي  القانوني الهاشمية)أوال( و   مع  إيطاليا والمملكة  كالمملكة األردنية 
 . )ثالثا( واتفاقيات التعاون األمني  (ثانياالمتحدة ) 

 ر والمملكة األردنية الهاشمية أوال: االتفاقية الثنائية بين الجزائ

التوقيع عليها    وقد سبق  ،139-03التصديق على االتفاقية بموجب مرسوم رئاسي رقم    تم       
الجزائر سنة   الت    55تتضمن  و ،  (1)  2001في  إلى  بالتحديد  تهدف  الواسع في  مادة،  عاون 

المدنية والتجارية والتعاون في   المواد  القضائي في  الجزائية المجال  الت عاون    المواد  ، ويشمل 
،  ( 2)  مجال إرسال الوثائق واألوراق القضائية وتبليغها من قبل وزارة العدل بالدولتين  األخير

تنفيذ اإلنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية بشأن لطات القضائية للطرفين  تتولى الس  و 
رفض اإلنابات القضائية من    دت االتفاقيةوقي  ،  (3)ة إثباتمباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدل  

إذا كان التنفيذ ال يدخل في اختصاص الهيئة القضائية    من االتفاقية:   12  حكام المادةخالل أ
ولة المطلوب  ،  وإذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الد  لتنفيذ الدى الطرف المطلوب إليه  

 . العامة فيهاأمنها العام واآلداب إليها ذلك أو اإلخالل ب 
 ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني   2003مارس    25المؤرخ في    139-03مرسوم رئاسي رقم  -1
يونيو   25الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة األردنية والموقعة في الجزائر في    الجمهوريةحكومة  والقضائي بين  

 . 2003مارس  30 بتاريخ، 22عدد  . ج. جر ، ج.2001

  نفسه.مرجع  ،139- 03من مرسوم رئاسي  27  المادة-2
 .نفسه، مرجع 139- 03من مرسوم رئاسي  29مادة  ال-3
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والخبراء،   يشمل      الشهود  حضور  االتفاقيةتو   التعاون  التي    أيضا  نص  الحصانة  على 
وتسليم المجرمين حسب القواعد والشروط   ميتمتعون بها ضد أية إجراءات جزائية تتخذ في حقه

 . (1)هذه االتفاقيةالواردة في 

في إطار هذا التعاون العديد من االتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي القضائي  أبرمت الجزائر      
دوليا صار  الذي  المنظم  اإلجرام  الثنائية    لمواجهة  اتفاقياتها  وأبرمت  جوانبه،  من  كثير  في 

لتحقيق مختلف وسائل وصور التعاون القضائي الجنائي كاإلنابات القضائية وتسليم المجرمين  
األجنبية، ويتم هذا التعاون على أساس احترام السيادة الوطنية  باألحكام القضائية    واالعتراف

ر هذا التعاون مع العديد من البلدان، فوقعت  واالختصاص الوطني، وترتبط الجزائر في إطا
  19على سبيل المثال اتفاقية مع حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الموقعة بطهران في  

 . ( 2) 2003أكتوبر 

 للتعاون القضائي الواسع بين البلدين الثنائية الجزائرية اإليطالية   ثانيا: االتفاقيات

الجزائر وإيطاليا، ومنها االتفاقية المصادق عليها بموجب مرسوم  أبرمت عدة اتفاقيات بين      
وتهدف االتفاقية إلى التعاون بين البلدين في مجال محاربة اإلرهاب   374-07رئاسي رقم  

واإلجرام المنظم واالتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية  
  ترقية التعاون من أجل المكافحة الفعالة لإلجرام المنظم بكل    حيث اقتنع الطرفان بالحاجة إلى

 .(3)أشكاله
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .نفسهمرجع  139-03مرسوم رئاسي رقم  يليها من وما 36،  35، 34، 33  انظر المواد-1

يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي   2006فبراير    11المؤرخ في    69-06رقم    مرسوم رئاسي-2
فبراير  19 بتاريخ ،09عدد  . ج. ج، ج. رئرية الديمقراطية الشعبية وإيرانفي المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزا

2006 . 

والحكومة  يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين الجزائر    2006ديسمبر    01مؤرخ في    374-07رئاسي رقم    مرسوم-3
 =درات والمؤثرات ـــــــــــروع بالمخـــالمنظم واالتجار غير المشااليطالية في مجال محاربة اإلرهاب واإلجرام 



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 65  
 

المنظم    تتضمن      الدولي  اإلجرام  محاربة  مجال  في  والمعلومات  التعاون  تبادل  االتفاقية 
التبادل للمعلومات حول    المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتم  ومحاربة االتجار غير  

المعلومات يكون في   المنظم، وتبادل  الدولي  المستعملة في مجال اإلجرام  الطرق والتقنيات 
 .(1) لضمان التنسيق بشأن التسليم المراقبالوقت المناسب 

عاون القضائي  عاون إلى إبرام اتفاقية ثنائية ثانية كرغبة من الطرفين في تعزيز الت  ع الت  توس       
- 05بين البلدين بموجب اتفاقية تم التصديق عليها بمرسوم رئاسي رقم    في المجال الجزائي

عاون القضائي الواسع بين البلدين  على إلزامية الت    في االتفاقية النص    اءج   ما  ، وأهم  (2)  57
األهمية  عطت  ، وأ دت على سبيل الحصر حاالت رفض التعاون بشأن كل متابعة جزائية، وحد  

،  عاون إذا كان الفعل غير مجرم رفض هذا الت   للقانون الداخلي للطرف المطلوب، بحيث يتم  
هذا    ي أو عسكري محض، وإذا رأى الطرف المطلوب أن  جريمة ذات طابع سياسال  أو كانت

مساس  الت   يتضمن  والن  بالس  عاون  واألمن  لليادة  أخرى  أساسية  مصالح  أو  العام  رف  طظام 
ما  االتفاقية األخيرة تحديد بيانات طلب التعاون بين البلدين حيث يضم    ن تضم  تو ،  (3)المذكور

 يلي: 

 لطة القضائية المصدرة للحكم أو القرارالس  -

 موضوع وسبب الطلب-

 . جميع البيانات الضرورية لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة وال سيما الهوية -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2007ديسمبر  09 بتاريخ ،77، ج. ر عدد 1999/ 11/ 22موقع بالجزائر في =العقلية والهجرة غير الشرعية ال 

 سالف ذكره.مرجع  374-07رقم  )ج( من مرسوم رئاسي  (،ف)ب 1 المادة انظر-1

يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في   2005فبراير  13مؤرخ في  75-05رئاسي  مرسوم-2
المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اإليطالية الموقعة بالجزائر في  

 . 2005فبراير  16 بتاريخ، 13.ج. ج عدد  ج. ر ،2003يوليو  22
 ذكره. سالفمرجع  75- 05من مرسوم رئاسي رقم  2، 1انظر المادتين -3
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الس  الش    - وهوية  اإلجراءات  لتنفيذ  تطلب  قد  التي  والكيفيات  إلى  ،  لطاتكل  تحديد  إضافة 
تعويضات    أدلة، ودفعة التي يجب طرحها إذا كان موضوع الحصول على  الخاص  األسئلة  

 .(1)للشاهد والخبير من قبل الطرف الطالب

 : االتفاقية الثنائية بين الجزائر والمملكة المتحدة ا ثالث

الجزائر      الت    أبرمت  لتعزيز  الجزائي  الثنائيالقضائي    عاون االتفاقية  المجال  بموجب    في 
الرئاس يوم    ،465-06ي  المرسوم  لندن  في  حت  (2)  2006يوليو    11والموقعة  يتحق  ،  ق  ى 

عامل مع  جبر الدولة على الت  اختالف األنظمة والتقنيات القانونية ي    التعاون دون عراقيل، ألن  
   : ما تضمنته  ، وأهم  (3)أنظمة قانونية متباينة بشأن ملف واحد

 التعاون القضائي الواسع في المجال الجزائي بين البلدين تركيز االتفاقية على  -1

وممثل  ئرية وزير العدل وحافظ األختام،  التصديق على االتفاقية بين ممثل الحكومة الجزا  تم      
الداخلية    الحكومة وزير  أعاله البريطانية  الرئاسي  المرسوم  بموجب  االتفاقية  بلندن  وتهدف   ،
الت    باألساس الواسع  إلى  في  عاون  تطبيقه  مجال  الش  المحدد  جمع  أقوال أغراض  أو  هادات 

فتيش  ة أخرى وتسليم العقود القضائية وتنفيذ طلبات الت  األشخاص وتقديم الملفات والوثائق وأدل  
لتعاون دون مراعاة ازدواجية التجريم  تمنح االتفاقية األفضلية ل، و (4)والحجز، وإجراءات ذلك  

 .  (5)في البلدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                سالف ذكره.مرجع  75-05مرسوم رئاسي رقم  من 03انظر المادة -1
يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون   2006ديسمبر  11المؤرخ في   465- 06مرسوم رئاسي رقم  -2

لبريطانيا العظمى  القضائي في المجال الجزائي بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة
   .2006ديسمبر  13 بتاريخ، 81عدد  . ج. ج،ندا، ج. روايرل

     .85، ص2000عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، -3 

  لف ذكره.اسمرجع  465-06رئاسي رقم من مرسوم ، 15، 14،  13  ، والمواد3،  2، 1ف   2 انظر المادة-4 

 سالف ذكرهمرجع ، 465-06من مرسوم رئاسي  3الجزء   5المادة انظر -5 
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 تلقي الشهادات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون -2.

إلزام  ت جيز      التعاون  منه  المطلوب  الطرف  إقليم  في  الشهادات  تلقي  بشأن    كل    االتفاقية 
به يسمح  بأي شكل آخر  أو  بالحضور  بذلك عن طريق االستدعاء  الطرف    شخص  قانون 

أو ملفات وغيرها وثائق  تقديم  أو  بشهادته  اإلدالء  وي    المطلوب منه  األدلة  لزم من عناصر 
متع بالحصانة أو  عى الت  ى لو اد  حسب أحكام االتفاقية بتنفيذ ما طلب منه وتؤخذ شهادته حت  

   . (1)ف الطالب له، وتخطر الدولة الطالبة بذلكامتياز يمنحه الطر 

 شكل ومحتوى طلبات التعاون -3

ن  ويتضم    ،وجوبا كتابيا  عاون حيث يتم  شكل ومحتوى طلبات الت    5  االتفاقية في المادة  دحد  ت       
بيانات ومعلومات محددة وجوبا للشخص المطلوب لتسهيل تنفيذ الطلب، واسم الهيئة الطالبة  

المختصة المكلفة بالتحريات، وموضوع وأسباب الطلب، وقائمة األسئلة التي تطرح  لطة  والس  
إرسال هذه الطلبات من السلطة المركزية للطرف المطلوب منه    يتم  ، و على الشاهد والخبير

المنظمة    ،(2)التعاون  الطلبات عن طريق  إرسال  أجازت  حيث  االستعجال،  ماعدا في حالة 
 .(3)الدولية للشرطة الجنائية

 رفض الطلب أو تأجيله  جواز-4

 ن االتفاقية من رفض التعاون أو تأجيلها الحقا في الحاالت التالية: مك   ت    

 . نظامه العام إذا كان في تنفيذ الطلب مساس بسيادة الطرف المطلوب أو بأمنه أو-

حكم  و مالحقة الشخص المطلوب وصدر بشأنه  أ   متابعةالتبط الطلب بجريمة قد تمت  إذا ار -
 برئة لدى الطرف المطلوب منه. الت   وباإلدانة أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مرجع سالف ذكره.465-  06من مرسوم رئاسي رقم  09ادة انظر الم-1
أو-2 الدولة  ووزير  للجزائر،  بالنسبة  العدل  وزارة  في  المركزية  السلطة  للمملكة  تتمثل  بالنسبة  العام                        .   النائب 
 ، مرجع سالف ذكره.465-  06مرسوم رئاسي رقم من  5، 3 زءجال، 03 انظر المادة-3
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 . (1)عسكريةعاون تتمثل في خرق التزامات  لب من أجلها الت  كانت الجريمة التي ط  إذا -

الم  عمن االتفاقية على الطرف المطلوب منه إ   )أ، ب(  2  زءج ال  04  طبقا للمادة  ن يتعي      
رف الطالب عن طريق سلطته المركزية بأسباب الرفض أو التأجيل، وقد سمحت االتفاقية  الط  

نت  ، والتي مك  ائر وبريطانيا في قضية خليفة بنك المساعدة القانونية المتبادلة بين الجز بتسهيل  
 . ( 2) 23/12/2013عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في  تسليم رجل األعمال الفار  من  

 الفرع الثاني                                      

 الثنائية لتسليم المجرمين االتفاقيات بعض                        

، ونتطرق في هذا الفرع إلى لتسليم المجرمين الثنائية    أبرمت الجزائر الكثير من االتفاقيات    
، واالتفاقية الثنائية بين  اإليطالية)أوال( االتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين بين الجزائر والحكومة  

 الجزائر والمملكة المتحدة)ثانيا(. 

 بين الجزائر والحكومة االيطالية  تسليم المجرمين لاالتفاقية الثنائية  أوال:

االتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة الجزائرية والحكومة اإليطالية، حيث حدد    تضم ن ت  
الذين يكونون متابعين قضائيا أو صدر    (3) التزام الطرفين بتسليم المجرمين  05/74المرسوم  

سليم  ب الت  وج  الجرائم التي ت  الرئاسي  د المرسوم  حد  و القضائية،    في حقهم حكما من سلطاتهم 
 . (4)مة له دع   وإجراءات تنفيذ طلب التسليم ووثائق اإلثبات الم  

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، مرجع سالف ذكره.465- 06مرسوم رئاسي رقم من  5 المادة انظر-1

2-MEHDI Djezira, op. cit, p95. 

يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين  2003فبراير  13مؤرخ في  74- 05رقم   مرسوم رئاسي-3
  ج ج. .ر  ، ج.2003يوليو  22حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة الجمهورية اإليطالية الموقعة في الجزائر 

                                                                                   .2005فبراير  16 بتاريخ، 13عدد  
 سالف ذكره.، مرجع 74-05 رقم مرسوم رئاسيمن  6، 2  ،1  المواد انظر-4
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التسليم من قبل عد       وهذا عند    ،ة دول لنفس الشخصفصلت االتفاقية في مسألة طلب 
الد   في  أخرى  جرائم  أو  الجريمة  بنفس  يتم  قيامه  حيث  الطالبة،  الجريمة    ول  خطورة  مراعاة 

 .  (1) تسليمهومكانها وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص الواجب 

 االتفاقية الثنائية بين الجزائر والمملكة المتحدة ثانيا:  

بين وزير العدل وحافظ األختام    2006جويلية    11التوقيع على االتفاقية في لندن يوم    تم       
، ووزير الخارجية لحكومة المملكة المتحدة إلقامة تعاون في ميدان تسليم المجرمين  للجزائر

تسليم    464-06بموجب مرسوم رئاسي رق   مجال  في  تعاون  إقامة  في  البلدين  رغبة من 
 . ( 2)المجرمين

إجرامي يوجب ذلك،  فعل  سليم عند حصول  االتفاقية التزاما واضحا للطرفين بالت    تحتوي      
والوثائق المطلوبة المرفقة بالطلب، كما    ، ب التسليم وإجراءات تقديمهوج  التي ت  دت الجرائم  وحد  

جيز ذلك، وهذا مع التزام الدولة دولتين ي  أجازت رفض تسليم المواطن إذا كان تشريع إحدى ال
 . (3)جرما في الدولتينفعال م خص الذي ارتكب كمة الش  محا

ة جوانب هامة كالتوقيف المؤقت وحجز وتسليم األموال واألشياء حيث  رد في االتفاقية عد  ي      
الطالبة  يتم   الدولة  لتشريع  المطلوب(4)وفقا  الشخص  لتسليم  النهائي  القرار  وإجراءات   ،(5)  ،

 عبد المؤمن خليفة إلى السلطات م  ــ يل إجراءات تسليـي تسهــ اله فـــ ت االتفاقية الثنائية أع ــ وساهم
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكره. مرجع سالف ، 74-05 رقم من مرسوم رئاسي 14المادة  انظر-1

بتسليم المجرمين  يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة 2006ديسمبر  11مؤرخ في  464- 06مرسوم رئاسي رقم  -2
.  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ج. ربين حكومة 

 . 2006ديسمبر سنة  13 بتاريخ ،81  ج عددج. 
 سالف ذكره.، مرجع 464  -06رقم  رئاسي، من مرسوم 6، 3،5واد  انظر الم-3

 . نفسه، مرجع 464-06 رقم من مرسوم رئاسي 11 المادة انظر-4

 . نفسه، مرجع 464-06 رقم رئاسيمن مرسوم  15انظر المادة -5
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لمتطلبات الدول  نائية تتضمن تعاونا أوسع يستجيب  هذه االتفاقيات الث    أن  و ة  خاص  الجزائرية،  
وهذا    ؛ التي تربطها حركة كبيرة لرؤوس األموال وحركة لألشخاص  باألخص  ول و ورعايا الد  

  ة وخاص  العابرة لألوطان  المنظمة  ى تستجيب لمطالب المواطنين وتساير مكافحة الجرائم  حت  
عائق    يوجد أي  ه ال  ستخلص من االتفاقيات التي أبرمتها الجزائر أن  ي    ،( 1)جريمة تبييض األموال

الجزائر ال تتوقف أمام االختالفات    قانوني أو عملي في الدولة يحول دون تقديم المساعدة، وأن  
فالعبرة ليست    ،الفنية البسيطة كاالختالف في تصنيف الجرائم أو المصطلحات المستخدمة

الت   الم  وإن    ، المستخدمة سمية  في  العناصر  في  م  كو  ما  يكون  الذي  للجرم  بين مختلف    داوح  نة 
  لكونها غيرشروط رفض اإلنابة القضائية    تاألنظمة القانونية عدا بعض التفاصيل، وورد

 . الرفض وبيان سبب، سيادتهاب   تمس   مختصة طبقا لقانونها أو

 الفرع الثالث                                             

 االتفاقيات الثنائية  ترابط مختلف الدول بنماذج من                           

  ثنائية لتسهيل   عاون القضائي بين مختلف البلدان وجود اتفاقياتيقتضي المبدأ العام للت       
اعتماد مبدأ    ، وإذا انعدمت هذه االتفاقيات فيتم  التعاون وتجاوز عقبة اختالف األنظمة القانونية 

المعاملة بالمثل في القانون الدولي في مجال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، لذلك تحرص  
تبادل   لسبل  والموضوعية  الشكلية  الشروط  لتنظيم  ثنائية  اتفاقيات  عقد  على  الدول  جميع 

المساعدة وتقديم  لذو وخاص   ،(2)القانونية  المعلومات  المنظم  اإلجرام  انتشار  بعد  الياقات ة  ي 
النعدام وجود    وسويسراالمتحدة األمريكية  البيضاء، نتطرق إلى االتفاقية الهامة بين الواليات  

ة  ـ بين دولة أنجلوسكسونية ودول  وليالد    ائيـ اون القض ـ عالت    ال ـ في مج قة  ئية ساب اتفاقية قضا  أي  
 البنكية والمهنية  ية  ز بوجود قوانين السر  سويسرا التي تتمي    كدولة للنظام القانوني األوروبي  ة  ـ تابع 

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    .359ص  ،2014دار األمان، الرباط،   والتطبيق،حسن أدريبلة، مكافحة غسل األموال بين التشريع -1
لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  التقييم المشترك لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب  تقرير-2

   > >  .org> .  menafatf www< منشور على الموقع ،130، ص 1120بالجزائر سنة افريقيا الخاص 
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ا يقتضي وجود تقارب بينهما من  مم    ، نظامين قضائيين متناقضينبين    واختالف الخصوصية 
 )ثانيا(. للتعاون  المغربية الفرنسية التفاقيةق إلى االتطر  و ، ()أوالالثنائية خالل االتفاقيات 

 1977للتعاون القضائي لعام  االتفاقية األمريكية السويسريةأوال: 

على ما غلب  ت لل  1977سنة  ريكية مع سويسرا اتفاقية ثنائية  أبرمت الواليات المتحدة األم    
المادة   ألن    ،(1)السويسريةالبنوك  ز بها  التي تتمي  سرية  الختراق  احترام سرية البنوك ال  قتضيهي 

قانون    47 السويسري والمادة  من  الواليات    273البنوك  العقوبات عرقلت جهود  قانون  من 
قدمت أمريكا   ذ دخول االتفاقية حيز التنفيذالمتحدة للوصول إلى سجالت البنوك واألعمال، ومن 

التحفظ على    ثالثة أضعاف من عدد طلبات المساعدة القضائية من التي قدمتها سويسرا، وتم  
 . (2)أمريكيين  مليون دوالر في أحد بنوك زيورخ من أموال المخدرات لمسؤولين  150حساب يبلغ  

حماية  تركيز سويسرا في نوع خاص ل  ما ورد فيها  ومن أهم   ، مادة  41  تحتوي االتفاقية     
ال  ة، عمالسرية المصرفية واحترام الحياة الخاصة وعدم تطبيقها على بعض الجرائم الخاص  

من االتفاقية فللدولة التي تطلب المعلومات أن تمنع نشر وسائل اإلثبات    10  بأحكام المادة
يجب أن تكون جميع المستندات والملفات    17ل عليها، وتطبيقا للمادة  حص  والمعلومات التي ت  

تامة دون تحوير أو تبديل، ويجوز مخالفة هذا إذا التي ترسل إلى الدولة طالبة المعلومات  
الملفات والمستندات    بمصالحها أو أن    سيادة الدولة أو تمس    ها تمس  تبين من المعلومات أن  

  ت المعلومات بشخص ة أو تعلقـ رية المصرفي بالس    يمكن أن تكشف أعماال تكون مشمولة  المرسلة
  28للموظف السويسري بمقتضى المادة  وظهر اسمه في الوثائق يحق    ، ثالث ال عالقة له بالجرم

 .(3)قة بما سبق ذكرهحذف المعلومات المتعل  لتفاقية القائم بتنفيذ الطلب من اال 
 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- GANI Raphaël, la clause de limitation des bénéfices dans la convention de double imposition 

Edition. Haupt, Berne, 2008, p136. édition, ereentre la suisse et les Etats Unis, 1 

   .111محمد شريف بسيوني، مرجع سابق، ص -2

 112المرجع نفسه، ص  -3
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 للتعاون القضائي   المغربية الفرنسية  االتفاقياتثانيا: 

ترتبط المملكة المغربية باتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع       
العالم   المتوسط كبقية دول  البحر األبيض  الفرنسية   ،دول حوض  ،  وبالتحديد مع الجمهورية 

  ، وتم  2008ة  حيث أبرمت اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي وقعت بالرباط في سن 
، وتدعم التعاون  ، ليتحقق دخول االتفاقية حيز التنفيذ (2)  2011نشرها في الجريدة الرسمية سنة  

 . (3)باطبتوقيع اتفاقية تسليم المجرمين بالر 

 2008لسنة  الميدان الجنائي فيالبلدين بين  اتفاقية التعاون القضائي-1

منهما في إقرار تعاون أكثر فعالية في التعاون  اتفق الطرفان على مقتضيات عدة كرغبة      
ج  حج  مكن للطرف المطلوب الت  ، فال ي  اوحددا حدود التعاون بينهم  القضائي في الميدان الجنائي

لتبييض    ، وباعتبار البنك ممر  (4)القضائيالبنكي لرفض مساعدة تتعلق بطلب التعاون    بالسر  
 طلوب بناء على طلب الطرف الطالبالطرف الماالتفاقية على وجوب منح  فأكدت    ، األموال

     .(5)معلومات في المجال البنكي ةأي  

  بالرباط في  توقيعه  الذي تم    ق بهاــ بموجب بالبروتوكول الملح   االتفاقية الثنائيةعديل  ت   تم       
فيفــــري  الستئناف عالقات التعــــاون القضـــائي بعد قطيعة دبلوماسيـــة وصلت في    2015سنة

 بين إعالن وزارة العدل والحريات المغربية تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون    إلى حد    2014
 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنشر اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي   2011أغسطس  2صادر في  1. 09. 258شريف رقم  ظهير-1
  6003عدد  وحكومة الجمهورية الفرنسية، ج. ر. م. م  حكومة المملكة المغربيةبين  2008أفريل  18الموقعة بالرباط في 

 . 2011ديسمبر   12، بتاريخ 12،

أفريل    18بنشر اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في    2011أغسطس    2  صادر في  1.  09.  259شريف    ظهير-2
 . 2011ديسمبر  12 بتاريخ، 6003عدد  . مم .بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ج. ر 2008

 .نائي بين المغرب وفرنسا، مرجع سالفمن اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الج 4قرة فال 3 المادة انظر-3

 مرجع نفسه. ، 20 انظر المادة-4



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 73  
 

يقضي البروتوكول  عديل في ثالث مواد،  ورد الت  .  (1)في المجال القضائي  والمغربفرنسا  بين  
عل  إضافية  مادة  االتفاقيات    ىبإدراج  تطبيق  بعنوان  تبادل    الدولية،االتفاقية  تعزيز  بهدف 

كضمان حسن سير اإلجراءات القضائية وتمتين    لطات القضائية للبلدين المعلومات بين الس  
    .(2)عاون بين المؤسسات القضائية للرباط وفرنساالت  

   2008لسنة  بين فرنسا والمغرب اتفاقية تسليم المجرمين-2

حت    عد  ي        الجريمة  مكافحة  في  الدولي  التعاون  مظاهر  من  المجرمين  يتهرب  تسليم  ال  ى 
دت االتفاقية الثنائية التزامات كل طرف فيها،  ، وحد  ( 3)مرتكبها من المسؤولية الجنائية المترتبة

تعلق  ، وإذا  واألفعال الموجبة للتسليم والمعاقب عليها بموجب قوانين الطرفين المغربي والفرنسي
معاقب  و   2من المادة    1طلب التسليم بأفعال مختلفة وال تستجيب للشروط الواردة في الفقرة

س  س  ، وإذا أ  عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ال تقل عن سنتين كحد أقصى أو بعقوبة أشد  
ر،  تقل العقوبة السالبة للحرية المتبقية عن ستة أشه  أال    ، يجبم م على تنفيذ حكـــ طلب التسلي 

 .  (4) ى لهذه األفعالن للطرف المطلوب منه الموافقة على التسليم حت  مك  في  
. 

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرارة اندالع الخالفات المغربية الفرنسية إلى قيام الشرطة الفرنسية خالل زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي المدير    تعود-1
العام لمديرية مراقبة التراب الوطني أي المخابرات المغربية الداخلية بمحاولة استدعائه بمناسبة زيارته لفرنسا ولم يتم احترام 

ومقتضيات   المغربية  هللا،    انظر:االتفاقية،  السيادة  كريم  الزهراء  التعاون   البرلمانفاطمة  اتفاقيات  على  يصادق   المغربي 
 .  9/7/2015في  بتاريخ، 9973العرب، عدد   مجلةالرباط وباريس،  القضائي بين

البروتوكول   الموافق بموجبه على  15.37بتنفيذ القانون رقم    2015أوت    04صادر في    114.15.1شريف رقم    ظهير-2
بين المملكة المغربية  2008أبريل  18التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في  باتفاقيةاإلضافي الملحق 

 . 2015أغسطس  17 ، بتاريخ6387  م عدد. م. ، ج. ر2015فبراير  06الجمهورية الفرنسية الموقع بالرباط في 

 .362أدريبلة، مرجع سابق، ص  حسن-3

 من اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وفرنسا، مرجع سالف ذكره. 3،  2،  1انظر المواد  -4
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 الفصل الثاني 

 األموال  تبييضجريمة  التعاون الدولي في مكافحةب القائمة  جهزةاأل

ريع في التكنولوجيا  في العصر الحالي نتيجة التطور الس    لسع نطاق جريمة تبييض األمواات      
فيهالعالم  وصار    المعلوماتية،والثورة   تنعدم  كونية  واستغلت  الحواجز    اقرية  االقتصادية، 

المنظمات اإلجرامية هذا في إخفاء نشاطها وتأمين أموالها المتأتية من مختلف صور اإلجرام  
ب عن هذا مخاطر متعددة بالمجتمع  ة المشروعة، وترت  المنظم وتوظيفها في الدورات االقتصادي 

ودفعت المخاطر إلى تكثيف    ،المستوى الداخلي للدول وعلى استقرار االقتصاد العالمي  ىوعل
الجريمة إلى    جهود مكافحة  استنادا  ووطنية  وإقليمية  وهيئات دولية  أجهزة  وضع  خالل  من 

ات الوطنية قصد تفعيل المكافحة لجرم تبييض  االتفاقيات الدولية العالمية واإلقليمية والتشريع
 . األموال  

التي تهتم بوضع المعايير الدولية واالستراتيجيات  والمنظمات الدولية  إنشاء الهيئات    ساهم 
  لمكافحة تبييض األموال عبر البنوك والمؤسسات المالية كلجنةوتقييم مدى التزام الدول بها  

 بمعاييرها   تشجيع التزام الدولمل المالي الدولية في  زل لإلشراف على البنوك ومجموعة العبا
بمكافحة    المنظمات المهنية المتخصصة المعنيةإضافة إلى دور    ،بما في ذلك غير األعضاء

لعدم قدرتها على مواجهة الجرم  ورغم تعاون الدول في إنشائها    ،كثر أفعالية  المالي ب التبييض  
عائق  التساع مكان الجريمة وسرعة حركة العناصر اإلجرامية وعوائق تتبعها بسبب    ، بمفردها

مبحث أول(،  ) عضويا ووظيفيا  عنها  أنها مستقلة    إال   ،المتباينة الحدود والسيادة والنظم القانونية  
الت  وتدع   العالميم  للتعاون  امتدادا  يكون  وطني  وتعاون  إقليمي  بتعاون  الدولي    ويتم    ، عاون 

من تباين أجهزة مكنة  الم  االستفادة  مع  واإلقليمية  نسيق على كافة المستويات المحلية  بموجبه الت  
على    من خالل تفعيل دور األجهزة اإلقليمية  ق ذلك إال  وال يتحق    ، المكافحة من دولة إلى أخرى 

القاري  العربي  المستوى  والعالم  واإلفريقي  بمكافحة  ذات    الوطنيةاألجهزة  و   األوروبي  الصلة 
 مبحث ثان(. ) األولية   األصلية ة موالجري  جريمة غسل األموال 
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 المبحث األول                                         

 تبييض األموالجريمة المعنية بمكافحة  العالمية الهيئات والمنظمات الدولية          

سع نطاق جرائم تبييض األموال وصار في مقدمة األنشطة اإلجرامية البالغة الخطورة  ات      
  امم  ،  االقتصادية واألمنية واالجتماعية على المستوى الدولي نظرا لطبيعتها وأساليبها وآثارها  

مخاطر  نظم الدولية وتزايد  االهتمام الدولي بها الرتباطها بعصابات اإلجرام الم  و   القلق  زاد من
الدول واستقرار اقتصاديات  ت    الجريمة على  المجتمعات  مث   اإلنسان حيث  أمن  خطرا على  ل 

 .  (1)الوطنية والمجتمع الدولي بوجه عام

المنظم   الدولي زمة لمواجهة اإلجراموضروريته الال   الدولي م أهمية التعاون تقد  ا  ضح مم  يت       
عاون الدولي  في دعم الت    سهم أجهزة دولية ت    إنشاء  ضين لألموال من خالل وتتبع المجرمين المبي 

عاون بهيئات متخصصة  ز الت  لوقاية منها، حيث تعز  من أجل اتبييض األموال  جريمة  ى لوتتصد  
ايير  المعو   اإلرشادات  على وضع  ن تعمالتين  لكلجنة بازل ومجموعة العمل المالي الدولية  ال

ق من  للتحق  وتقييم تعاون الدول معها من عدمه    ،في مجال محاربة تبييض األموالالدولية  
مخاطر  من  المالية    هامؤسسات  حماية وقايتها و قصد    (2)األعضاء بتوصياتهادرجة التزام الدول  

، وتتعاون هذه األجهزة الدولية في مكافحة اإلجرام المنظم    (3)القذرة  لتبييض األمواعمليات  
إلى جانب    ،) مطلب أول(النقد الدولي والبنك العالمي لألمم المتحدة    مع صندوق عبر الدولي  

 هيئات دولية ذات طابع مهني )مطلب ثان(. 
 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجيد محمود، الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب من وجهة التعاون الدولي والتشريع المصري، مداخلة في    عبد-1
 العربية، جمهورية مصر    ،2007مارس    29-28ليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة يومي  الندوة الوطنية اإلق

 . 42ص ، 2007

>> www.fatf.gafi.org <<  in ,p72005, Rapport Annuel du Gafi 2004. -2 

3- FAVAREL- GARRIGUES -Gilles, GODEFROY Thierry et LASCOUMES Pierre, Les sentinelles 

de l’argent sale : les banques aux prises avec l’anti blanchiment, R I S P, vol 15, Paris, 2009, p17.     

                                 

http://www.fatf.gafi.org/
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 المطلب األول 

 تبييض األموالوالمؤسسات المالية لالهيئات الدولية ذات الصلة بالبنوك مكافحة 

ز جريمة تبييض األموال بالطابع الدولي وتتعدى آثارها حدود الدولة الواحدة، وال يكفي  تتمي      
البنوك    الواحدةدولة  الجهد   التبييض لألموال من خالل  لها ومواجهة عمليات  التصدي  في 

والمؤسسات المالية، لذلك سارع المجتمع الدولي من خالل هيئاته كلجنة بازل لإلشراف على  
المالي  )البنوك     بإرساء مبادئ ومعايير دولية ثان(    فرع)الدولية  فرع أول( ومجموعة العمل 

ز التعاون بين الدول لمواجهة المنظمات  لي والمصرفي وتعز شاط الماضبط الن  ت   وقائية فعالة
ع بثمار  والتمت    اإلجرامية ومنعها من استعمال النظام البنكي في تبييض األموال غير المشروع  

تبييض  جرائمهم مكافحة  في  العالمي  والبنك  العالمي  النقد  صندوق  دور  جانب  إلى  وهذا   ،
   األموال ) فرع ثالث (. 

 الفرع األول                                        

 على البنوك   والرقابة لجنة بازل لإلشراف جهود                        

أكبر       وإفالس  المديونية  أزمة  نشوء  بعد  خاصة  المال  بكفاية رأس  الدولي  االهتمام  تزايد 
التكتالت   نحو  التوجه  إلى  العالمية، وهذا إضافة  والفروع البنوك  البنوك  وإنشاء  االقتصادية 

األم الدولة  والممارسات  خارج  المصرفية  لألنظمة  بازل  لجنة  بمقررات  يعرف  بما  فظهرت   ،
بنوك الدول الصناعية المتواجدة  بين  لتوحيد المعاملة    (1)الرقابية في إطار بنك التسويات الدولية

اإلشراف واالرشادات ومبادئ    معايير   ها في وضعدو زت جهفي مختلف العالم)أوال( وقد ترك  
 سات المالية )ثانيا(. أنشطة تبييض األموال عبر البنوك والمؤس  بموجبها مواجهة   التي يتم  

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويتخذ ، وتعتبر أقدم منظمة مالية دولية في العالم17/5/1930بنك التسويات نشاطه في مدينة بازل بسويسرا في  بدأ-1
 . هذا البنك من مدينة بازل مقرا له، وله مركز تمثيل في آسيا والمحيط الهادي بمدينة هونج كونج
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 لإلشراف البنكي تأسيس لجنة بازل إلى  الصناعية ة الدول السبع ر أوال: مباد

الصناعية تأس       الدول  قبل مجموعة  البنكية من  للرقابة  بازل  لجنة  وقد    ، 1988عام    ست 
اجتمعت هذه الدول في مدينة بازل السويسرية، وأصدرت بيانا لمنع استخدام اإلجرام للنظام 

، وتهدف  (1)استشارية ال تستند إلى أي اتفاقيةوتعتبر لجنة    ،البنكي لغايات تبييض األموال 
إلى تأسيسها  من  الصناعية  في    الدول  مساهمتها  لضمان  موقف  تبني  إلى  البنوك  تشجيع 

المكافحة لمنع استخدامها في إخفاء أو تبييض األموال المتأتية من األنشطة اإلجرامية وخاصة  
 . (2)تجارة المخدرات

مناسبة  تتمث       معايير  وضع  في  اللجنة  قرارات  ال  والمؤسسات   البنوكفي  لرقابة  لتعزيز 
، ويتم اعتمادها من قبل الدول باتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذها من خالل وضع  المصرفية

  جنة إلى تقرير حدود ، وتهدف الل  (3)تدابير قانونية أو تنظيمية بما يتالءم مع أنظمتها الداخلية
دنيا لكفاية رأسمال البنوك، وتحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك بتسهيل عملية  

المختلفة على البنوك، وتحل بذلك  تداول المعلومات حول تلك األساليب بين السلطات النقدية  
والمتعلق بالتدقيق في مصادر    1988الجزء المتبقي الذي لم تنص عليه اتفاقية فيينا لعام  

شر إلى التعاون القضائي الدولي بصفة  ، ولم ت  (4)موال المودعة والنشاط التجاري للعميلاأل
حقيق  من خالل متابعة العمليات المشبوهة وتقديم البنك لمعلومات مفيدة في الت    واضحة إال  

   لطات القضائية.للس  
 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سويسرا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، المانيا، اليابان، هولندا، اسبانيا، السويد،    : بلجيكا، كندا،هي  دولبازل للرقابة  لجنة  تضم  -1
األمريكية،   المتحدة  الواليات  من  لوكسمبورغ،  كوريا،    2009مارس    11وابتداء  الصين،  البرازيل،  استراليا،  إلى  توسعت 

 هونكونغ، المكسيك، روسيا، الهند، سنغافورة، افريقيا الجنوبية، تركيا، األرجنتين، أندنوسيا، العربية السعودية، انظر الموقع
 >>rgOwww. bis. /:/http<< 

 . 71هللا محمود الحلو، مرجع سابق، ص  عبد-2
 . 04عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص-3

 .4سابق، صمرجع ، دور األجهزة الدولية في مكافحة تبييض األموال، نقادي حفيظ-4
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 لإلشراف الفعال على البنوكلجنة بازل  مبادئ ثانيا: 

المناسبة للرقابة على البنوك، وهذا مع  ن قرارات اللجنة وضع المبادئ والمعايير  تتضم       
إتباعها لتلك    على  حفيزالت  الممارسات الجيدة في مختلف البلدان بغرض    اإلشارة إلى نماذج

  باألخص  لتعزيز سالمة النظم المالية والنظم البنكية    (1)المعايير واالستفادة من تلك الممارسات
 . (2)االستقرار الماليتحقيق قصد 

 ة بازل في إصدار المبادئ األساسية لإلشراف على البنوكتدرج جهود لجن-1

 ك المبادئ الرئيسية لإلشراف الفعال على البنو  وثيقة-أ

وثيقة المبادئ الرئيسية    1997أصدرت اللجنة عام    1988عد إعالن الثاني عشر ديسمبر  ب     
على  المراقبين    تأك د  الذي نص  على الخامس عشر  وأهمها المبدأ  لإلشراف الفعال على البنوك  

سياسات كافية وممارسات وإجراءات موضوعة تتضمن قواعد    يملك  البنك المعني  أن  البنوك  
تطبيقا   الت    لمبدأصارمة  اإللمام  لتحقيق  عميلك  ونشاطه  اعرف  العميل  بشخص  للبنك  ام 

البنكية،   تضمن  ومعامالته  عشر  الرابع  المبدأ  حين  في   ، المخالفات  عن  اإلبالغ  وآليات 
ابقة المهنية العالية في القطاع الس    ئالمبادوتشجع    ،(3)متطلبات وجود ضوابط رقابية داخلية

 . (4)ع المجرمين من استخدام البنك عن قصد أو غير قصدمن  المالي، وت  
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة في المؤتمر العالمي التاسع  المصرفي،على النظام   3، تأثير مقررات لجنة بازل  رحالفاطمة صالح،  مفتاح-1
، اسطنبول  2013/  9/  10- 09: النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي يومي سالمي الموسوم بـــلتمويل االل

      >>https://www.acachments/37284161.downloafile<<   ، منشور على2013بتركيا، 

م، كلية الحقوق  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلو  أطروحة دور البنوك في مكافحة تبييض األموال، كريمة تدريست،- 2
 . 116، ص 2014وزو، ، جامعة تيزي والعلوم السياسية

حنينة منار، المعايير الدولية للرقابة المصرفية وتطبيقاتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  -3
 . 36، ص 2014، 1قسنطينة كلية الحقوق، جامعة 

4-comité de Bâle sur le contrôle bancaire، principes fondamentaux pour le contrôle bancaire، 

efficaces، Bâle septembre 1997, << http://www.bis.org/>>  

https://www.acachments/37284161.downloafile
http://www.bis.org/
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 إصدار منهجية خاصة بالمبادئ األساسية    -ب

سنة      اللجنة  خاص    1999أصدرت  عام  منهجية  قيامها  بعد  وهذا  األساسية،  بالمبادئ  ة 
والتي كانت    1باقتراح إدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك في تعديالت بازل    1995

، وتضمنت أحد عشر معيارا قياسيا وخمسة معايير إضافية  (1)تتضمن مخاطر االئتمان فقط
تتضمن إشارة واضحة للمساعدة في استخدام تقييم كافة سياسات وإجراءات معرفة العمالء، و 

 موعة العمل المالي الدولية. توصيات مج إلى التقيد ب

 2001إصدار اللجنة للمبادئ األساسية للتعرف على العمالء عام -ج

المبادئ أعاله من أهم الضوابط والتدابير الوقائية لتنفيذ سياسة الحيطة والحذر التي    عد  ت      
البنوك  ى تتجنب  ف على المتعاملين معها حت  نها من التعر  ي ن على البنوك األخذ بها لتمك يتعي  

جنة جميع البنوك  الخسائر المالية فضال عن وقوع تبييض األموال على مستواها، وطالبت الل  
  (2) السياسات واإلجراءات والممارسات الكافية لتجنب استغاللها من العناصر اإلجرامية  بتطبيق 

على    على العميل إلى الرقابة المستمرة على العمليات التي تتم    هتعرففي  ، ويتجاوز دور البنك  
حساباتهم لتحديد غير المتفقة منها مع األنماط المعتادة لتلك األنشطة قصد مراقبة المخاطر  

 .(3)منها بدرجة كبيرة حد  وال

هي المبدأ  لتحديد هوية العمالء  جنة على البنوك أن تكون معايير اعرف عميلك  أوجبت الل     
تكملة هذا المبدأ عن طريق مراجعة    ويتم    الرقابة،األساسي في إدارة المخاطر وفي إجراءات  

  ة ـ ود طريقــــــــــــ ان وج ـــــــدة لضم ــ االلتزام والمراجعة الداخلية، حيث تضمن االتفاق على أسس جدي
   اتــــ ات المالية الخاضعة إلشراف الجهـــــ فعالة للمراجعة والمراقبة، وأن يكون للبنك أو المؤسس

 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سابق. ،  رحال فاطمةصالح،  مفتاح-1

 . 129عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص -2

 . 157عبد العزيز السن، مرجع سابق، ص  عادل-3
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     ( 1).تقييم المخاطر المرتبطة بذلكو الرقابية اآللية للتقييم الداخلي لتحديد رأسمال االقتصادي  
هذه  و  ذات  أوجبت  العمالء  لقبول  واضحة  وإجراءات  سياسات  وضع  البنوك  على  المعايير 

باعتم المخاطر، وتضمنت  مستويات مختلفة  إدارة  قائم على  النص  الاد منهج  الثانية    مبادرة 
تتعلق بسياسة قبولهم ومتطلبات ونواحي    على المبادئ األساسية لمعايير التعرف على العمالء

 التعرف عليهم ومبادئ متعلقة باإلشراف والمتابعة المستمرة لهم ومعامالتهم وبإدارة المخاطر. 

 الرقابة على العالم  لتعزيز 3بازل المبادئ في إطار مواصلة تنقيح وتحديث -د

بالتعاون مع العديد من السلطات الرقابية    2006جنة بمراجعة المبادئ في أكتوبر  قامت الل      
للمبادئ األساسية بتحسين    حول العالم مع الحاجة إلى الحفاظ على قابلية التطبيق العالمي 

جودتها ومالءمتها استجابة لألزمة العالمية باإلضافة إلى تعديل المنهجية الخاصة بها، وأعلنت  
  جديد في   ، ولم يضف هذا التعديل أي    2010في تقريرها الصادر في أكتوبر    ذلك  جنةالل  

المبدأ الثامن عشر  يير المبدأ الخامس عشر إلى  شأن مكافحة التبييض المالي مع مالحظة تغ
تحت عنوان إساءة استخدام الخدمات المالية، حيث بموجبه تتأكد السلطات الرقابية من توفر  

 . (2) قة بالعناية الواجبة بحماية العمالءسياسات وإجراءات مناسبة متضمنة لقواعد صارمة متعل   

 2011تنقيح المبادئ وتحديثها في أكتوبر -ه

للرقابة البنكية بتنقيح المبادئ وتحديثها لألخذ بالتطورات الهامة الطارئة قامت لجنة بازل     
للمبادئ   وتطبيقه  البنكي  العمل  تنظيم  مجال  في  الرقابية  والتشريعات  المالية  األسواق  على 

 على تحقيقـــــــها للتوازن بين  ة  ـ جنالل  ت  ــــ األوقات، وحرص  وفي كل    لدانـ األساسية في مختلف الب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الجزائري واتفاقيات بازل، مداخلة الملتقى الوطني الموسوم بـ: المنظومة المصرفية  سليمان ناصر، النظام المصر -1 
منشور على     290واقع وتحديات، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، ص- الجزائرية والتحوالت االقتصادية 

 . 2016/ 31/01، تاريخ االطالع  >>google.Com/url//: http<< الموقع

2- Comite de Bale sur le contrôle bancaire, Méthodologie, des principes fondamentaux, Bale, octobre 

>>rgO. www.bis<< http   , in2006 

http://www.bis/
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قابة السليمة والمحافظة على مرونة المبادئ وقابليتها للتطبيق من  الحاجة لتحسين جودة الر  
ي  و ،  (1)  جهة التنقيح أي  لم  يتعلق    ضف  فيما  ،  2006الثامن عشر في تعديل    بالمبدأجديد 

، وأجرت تحسينات  سمية المبدأ التاسع عشر تحت نفس الت  والذي صار بموجب التنقيح في  
تستوجب  هام   التي  المجاالت  الممارساتة وخاصة في  كما    المخاطر،الرقابية وإدارة    تقوية 
فية لتصبح معايير أساسية، واعتمدت معايير تقييم جديدة، حيث ارتفع  ة معايير إضارت عد  طو  

 . مبدأ 29إلى 25عدد المبادئ من 

 مضمون مبادئ لجنة بازل لإلشراف على البنوك-2

قامت اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات اإلشرافية على البنوك في العالم المتألفة      
البنوك   العشرة، وقد اهتمت بشكل  من ممثلي  الدول  المشرفة عليها في  المركزية والسلطات 

الوقائي الفعال، وتسعى اللجنة    هادور كممر لتبييض األموال وهذا ل  خاص بمنع استخدام البنوك
جزاء على مخالفتها إلى دفع البنوك وتشجيعها  وجود  من خالل المبادئ غير اإللزامية لعدم  

 : اآلتي ذكرهاالمبادئ الذي تضمن  (2)ماشى مع إعالنهاالعتماد قواعد وممارسات تت

 التحقق من شخصية العمالء من خالل بذل المزيد من اليقظة -أ

معرفة    خالل يتعين على البنوك بموجب مبدأ اعرف عميلك تطوير وعي العاملين بالبنك من    
 القيمة  معامالت كبيرة، ويجب على البنك عدم إجراء (3)هوية الذي يلجأ إلى خدمات البنوك

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة اللجنة العربية 2012/ 09انظر المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية  -1
 .<< www.bis.org >>، منشور على الموقع  2، ص 2014للرقابة المصرفية، صندوق النقد العربي، 

المركز القومي لإلصدارات   ،األولى غسل األموال بين النظرية والتطبيق، الطبعةهشام بشير، إبراهيم عبد ربه، -2
  .87، ص  2011القانونية، القاهرة، 

 محسن أحمد الخضيري، غسيل األموال، الظاهرة، األسباب والعالج، الطبعة األولى، مجموعة النيل العربية، -3

 . 153، ص  2003القاهرة، 

http://www.bis.org/
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إعطاء عناية للعمالء غير المقيمين  عدم  ، و ( 1)ع عمالء ال يقدمون وثائق كافية إلثبات هويتهمم
كانوا أشخاصا طبيعيين  الذين ليس لهم محل إقامة أو عنوان دائم بالدولة الموجودين بها سواء  

 . (2)أو اعتباريين

 تقييد البنوك بالقوانين المتعلقة بمنع استخدام النظام البنكي في تبييض األموال -ب

قة بالمعامالت  وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية المتعل   ها تم  عمل  يقع على البنك أن تتأكد أن      
 . (3)إذ ال يمكن للبنك تقديم مساعداتها بشأن معامالت مرتبطة بتبييض األموال المالية،

 التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القوانين-ج

تسمح  ما   ن على البنوك التعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ القوانين وذلك في حدود يتعي      
، ويمتنع البنك عن تقديم  (4)  العمالء  وحسابات  ية معلوماتبه األنظمة الوطنية المتعلقة بسر  

ضللة متى كان للبنك  فة أو ناقصة أو م  زي  مكنة للعمالء الذين يقدمون معلومات م  ة مساعدة م  أي  
 ى  ــــــاإلجراءات إل ناجمة عن نشاط إجرامي، وتمتد    اعهادإي  التي تم  األموال  افتراض معقول أن  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 128محمد السيوي، مرجع سابق، ص عادل-1

اتخاذها بشأن األشخاص الطبعيين منها: التعرف على الغرض من التعامل، وضعت لجنة بازل اإلجراءات التي يتعين -2
  رصد ومهنته من خالل وعنوانه ريانها، الحصول على بيانات العميلاالطالع على مستند اإلقامة الرسمية والتحقق من س

 االطالع على جواز سفره.

الموجودة في الدولة    إنشاء الشركة مصادق عليه من السفارةما األشخاص االعتبارية فيجب مراعاة: الحصول على مستند  أ
النظام األساسي للشركة، الحصول على بيانات األشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة،  األم للشركة، الحصول على  

الحصول على صورة من جواز السفر لألشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة، انظر عادل عبد العزيز السن، مرجع  
 . 156-  155صص ابق، س
   اني من إعالن المبادئ، مرجع سابق.ظر المبدأ الثان-3

 . 115كريمة تدريست، مرجع سابق، ص -4
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 . (1) قطع العالقة مع الزبون وقفل وتجميد حساباته البنكية

 البنوك على سياسات متوافقة مع مبادئ إعالن بازل اعتماد-د

علم الموظفين بسياساتها وذلك  بي قواعد متسقة مع اإلعالن، وتتحقق  بن  ينبغي على البنوك ت      
  نظام المراجعة   ى العمالء، وتوسيعدة للتعرف علإجراءات محد    مجاالته واعتمادبتدريبهم في  

 . (2)عالنلإل تطبيق الالبنوك لتحقيق فعالية والتدقيق لنظام 

 الفرع الثاني                                    

 األموال  تبييض  مكافحةفي  لتعزيز دور البنوكتوصيات مجوعة العمل المالي      

مكافحة تبييض األموال استجابة التفاقية فيينا لعام  إنشاء مجموعة عمل مالي خاصة بتم      
لتدابير  للمتضمنة ل    1990سنة    األصلية  التوصيات األربعين ، وأصدرت المجموعة  1988
بما يتوافق مع ظروفها ومتطلباتها    الدول على اعتمادها  ت وحث    ،االتفاق على تنفيذها  التي تم  

  هتم  الم    الحكومي  الدولي  من قبل هذا الجهاز  ل ثمرة جهود شاملة ومتواصلةمث   ، فت  الدستورية
ة  بوضع المعايير الدولية لمنع استخدام البنوك والمؤسسات المالية في تبييض األموال وخاص  

وضع  في  ل  ل األو  مكن تحديد دورها في إطارين : يتمث  وي    التي تنشأ عن تجارة المخدرات،
ق بتقييم مدى  ا الثاني يتعل  األموال، أم  المعايير والتوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل  

هذه المعايير والتوصيات، وتتعاون من أجل هذا مع العديد من المنظمات  التزام الدول بتنفيذ  
ها تعتبر ميثاق التزام يحكم مكافحة غسل  والهيئات الدولية واإلقليمية، ورغم عدم إلزاميتها فإن  

 عقب انتهاء    (3)2012مرات متعددة وآخرها تعديالت    4لت التوصيات  د   وع    األموال في العالم، 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 128عادل محمد السيوي، مرجع سابق،  ص  -1

 . 116سابق، ص كريمة تدريست، مرجع -2

Alger, 2006,  1,o, nRCS d’argent et le Douane,, le blanchiment législateurA.C, le    DJEBARA -3

p184. 
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  تحديثها بالتعاون مع مجموعات العمل اإلقليمية والمنظمات   للتقييم المشترك، فتم  الثالثة  الجولة  
المراقبة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي)أوال(، وتتضمن التوصيات صور التعاون الدولي 

 . ( المالية)ثانيابييض في البنوك والمؤسسات  في المكافحة والمعايير الدولية الوقائية لمكافحة الت  

 لعمل المالي في وضع المعايير لمكافحة تبييض األموال أوال: تدرج جهود مجموعة ا

بدور هام في مكافحة تبييض األموال   1989تقوم مجموعة العمل المالي منذ نشأتها عام     
   . وتمويل اإلرهاب، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق المعايير الدولية وتوصياتها

 مجموعة العمل المالي الدولية   نشأة-1

  16إلى    14االقتصادية من    م في قمته  7G  (1)ر رؤساء دول وحكومات الدول السبع  قر      
وتم    1989جويلية   األموال،  تبييض  لمكافحة  المالي  العمل  تكليفها بوضع    إنشاء مجموعة 

،  معايير لتأسيس تعاون دولي بهدف الوقاية من استخدام النظام المالي في تبييض األموال 
المجموعة المالي  وقامت  الن    1990سنة    العمل  األربعين  بوضع  للتوصيات  األصلية  سخة 

ة من التجار تأتية  ضي األموال الم  الل األنظمة المالية من قبل مبي كمبادرة منها لمكافحة استغ
بالمخدرات المشروعة  التشريعات  (2)غير  مجال  في  الدول  لتقييم  وضع معايير  خالل  من   ،

   وأنظمة مكافحة غسل األموال. 

وتصدر  عق  ت     سنوات،  خمس  كل  مهامها  بمراجعة  وتقوم  سنويا  عاما  اجتماعا  المجموعة  د 
 في مراجعتها الذاتية السنوية والمراجعة المتبادلة بينها األعضاء فيها  تقارير حول جهود الدول  

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدول اآلتية: بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، الواليات المتحدة، وأضيفت لها الحقا روسيا وصارت   تضم-1
اللجنة الدولية    توسيع عضوية   1990وقررت اللجنة في اجتماعها في قمة هيوستن في أكتوبر    ،8Gتسمى مجموعة الثماني  

فصارت تشمل منظمة التعاون االقتصادي للتنمية، والدول التي تشكل مراكز مالية مؤثرة في العالم مثل    األموال،تبييض  
الخليجي، انظر عبد هللا محمود الحلو، مرجع  والمنظمات اإلقليمية كمجموعة دول مجلس التعاون    وسنغافورة،هونغ كونغ  
 . 66سابق، ص 

 com>kopp..ierrePwww.//pt<ht<du GAFI, p10  l’actionde  analyse ,L, Rapport OPPPierre K-2 
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مكافحة    باالعتماد على المختصين لتصحيح االختالالت، ومراجعات للدول األخرى في مجــال 
التشريعات  التي تتناول الثغرات في    ها الخمسة والعشرينمعايير على    تبييض األموال باالعتماد 

والبنكية، والعقبات والعوائق في ما يخص التعاون الدولي، والنقص في الموارد المتاحة    المالية
لتقييم مدى مالءمة تشريعات ونظم وإجراءات  لجهود مكافحة غسل األموال والكشف عنها؛  

معها لتعزيز التنفيذ    وتعاونهار  بالمعايي مدى التزام الدول    ييم وتق دولة مع متطلبات المكافحة    كل  
الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار  
التسلح والتهديدات األخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي بالتعاون مع جهات دولية  

    ،( 1)إلجراميا لحمايته من االستغالل 

 1990 األربعين األصلية لسنة التوصيات-2

تهدف الدول المتقدمة المنشئة للمجموعة إلى وضع معايير دولية في شكل توصيات تمثل      
إطارا عاما ومنهجا للمكافحة وعلى أساسها تقاس بها التدابير التي تتخذها الدول في مواجهة  

تها على تحسين أنظمتها القانونية الوطنية وتطوير المواجهة بما يتوافق  وحث  ،  المالي  التبييض
اتفاقية فيينا لسنة   الد  ،  1988مع  الس  وعند تطبيق  للتوصيات  الت  الفة  ولة  في    صنيفيجنبها 

ت  ، وقد أقر  (2)في مكافحة تبييض األموال  ياكاف  االتي ال تبذل جهدئمة الدول غير المتعاونة  قا
جراءات متطابقة  ب عليها اتخاذ إا يصع  ظم المالية والقانونية للدول، مم  لن  المجموعة بتباين ا

الهدف  المعايير الواجب توافرها  الحد    ها تراعي لكن  ، و لتحقيق ذات    وتركت لكل    ،األدنى من 
 . دولة المجال لتنفيذ األمور التفصيلية بما يتماشى وأوضاعها الخاصة وإطارها الدستوري 

التوصيات أو      ل دليل إرشادي لمكافحة نشاطات تبييض األموال تعتمدها الدول  وضعت 
 ـة  الوقائيـــ ر ـــــ ات المكافحة والتدابي ـــ خطط واستراتيجي ل هاوضع  عندة ــــــ والبنوك والمؤسسات المالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل توصيات مجموعة العمل المالي الدولي، المعايير الدولية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار   انظر-1
    <<www.fatf.Gafi.org>> على الموقع  2012التسلح في فبراير 

 . 62عادل عبد العزيز السن، مرجع سابق، ص-2
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يناسب أوضاعها    اآلداء في مواجهة الجرم بماة بها في تشريعاتها الداخلية قصد تحسين  الخاص  
ت  حيث أقر  ،  (1)المالي  ها تضمنت نهجا متعدد األبعاد لمواجهة التبييض أن    وباألخص  الخاصة،  

ة  المواجهة الجزائية وحدها غير كافية بل يلزم إلى جانب هذا اتخاذ تدابير وقائي   المجموعة أن  
  بييض عملية الت   ألن    (2)،استراتيجية المواجهة  م البنوك فيوإسهافي تشريعات الدول الداخلية  

عاون  الت    عنصر  إضافة إلى ،منها  29إلى    9من  هاتوصياتذلك    عبرها، وكرست  تتم    المالي
تعتمد  و ،  ( 3)  40إلى التوصية    30نهج عام في المكافحة في توصياتها من التوصية  مالدولي ك

الذاتي لمراقبة مدى تنفيذ والتزام الدول المعنية  المجموعة من أجل تنفيذ توصياتها على التقييم  
ة سلفا لضمان جدية تنفيذ  عد  بها من خالل إجابة هذه الدول على أسئلتها االستطالعية الم  

 . (4)اإلجراءات ومتابعتها ومراجعتها

ل المحور األساسي لجهود  مث  ت    أن ها  مكن االستخالص من التوصيات األربعين األصليةي      
تها العديد من الدول، وتغطي نواحي التعاون الدولي  المكافحة لغسل األموال وقد تبن    الدول في

ن على البنوك والمؤسسات المالية األخذ  زت على االلتزامات التي يتعي  رك  في المكافحة، كما  
نت مبدأ التحقق من هوية العمالء  بها لمنع استخدام النظام البنكي في تبييض األموال، وتضم  

   ول ـ لحص ل  13ت البنوك في التوصية  وحث    ،للرقابة واإلشراف البنكي  في إعالن لجنة بازلرد  االو 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- GILMORE William c, L’argent sale : l’évolution des mesures internationales de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Édition du conseil de l’Europe, Strasbourg, 

2005, p101. 

 . 157نجاة العمراني، مرجع سابق، ص-2

3- William c. GILMORE, op.cit, p 101. 

األقل للقيام بتقييم ومراجعة آداء دولة أخرى  يكون هذا التقييم بتشكيل فريق من ثالث دول أعضاء في المجموعة على  -4
تتمتع بعضوية المجموعة، وتقوم بمراجعة المعلومات المقدمة من الدولة وتقييمها وتقدم تقرير سري لسكرتير المجموعة ليتم 

جاة العمراني، مناقشته في إطار اجتماعاتها الطارئة لتوضيح مدى التزام هذه الدولة بمكافحة عمليات تبييض األموال، انظر: ن
 . 157مرجع سابق، ص
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من المستفيد الفعلي مع االحتفاظ بالوثائق الالزمة للعمالء والعمليات البنكية  على المعلومــات  
االختالف الحاصل بشأن الطابع االلزامي أو االختياري    16وصية  ، وورد في الت  سنوات  05مدة  

 . لإلخطار عن العمليات المشبوهة 

 1996التوصيات عام مراجعة -3

تجربة     بعد  التوصيات األربعين األصلية  التعديالت على  بعض  بإدخال  المجموعة  قامت 
ست سنوات لتعكس األنماط واألساليب المتطورة لتبييض األموال، وقد أشار التقرير السابع 

التي شملتها   النقاط  إلى  تم    المراجعة،للمجموعة  الجرائم األصلية مح  حيث  نطاق  ل  توسيع 
لتشمل أخرى    التبييض  بالجرائم  المشروع  خطيرة  توصف  غير  االتجار  جرائم  عن  فضال 

المالية(1)  بالمخدرات والمؤسسات  البنوك  التعديالت  وألزمت  المهن    ،  غير  األخرى  والمهن 
المالية أن تقوم باإلخطار عن المعامالت المالية المشبوهة بعد أن كان أمرا طوعيا يخضع  

وتصدت التعديالت لمسألة شركات الواجهة والتطورات التكنولوجية ومراقبة  ،  (2)إلرادة الدول
 .(3)الحدود حركة األموال عبر 

 2001سبتمبر  11مراجعة التعديالت بعد أحداث -4

إعادة صياغة عدد من التوصيات بما يتناسب مع التطورات   2001بعد أحداث سبتمبر    تم      
عت المجموعة  موال وتمويل اإلرهاب الدولي، فوس  الحاصلة ووجود صلة بين جريمة تبييض األ 

في   لمكافحته  توصيات  ثماني  ووضعت  اإلرهاب  تمويل  للتعامل مع  اختصاصها  دائرة  من 
، وطالبت الدول بالمصادقة على االتفاقية الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب  2001تعديل أكتوبر  

 . 1373وقرار مجلس األمن الدولي رقم 1999لسنة 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

 >>. Gafi. Orgwww.fatf<<  In3. uin 1996, p, le 28j1996 -annuel 1995 , RapportGAFI-1 

2- Ibid 

 . 124كريمة تدريست، مرجع سابق، ص -3

http://www.fatf/
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مها  ة معامالت مشبوهة، وتلز  بإبالغ السلطات المختصة فورا عن أي  تقوم المؤسسات المالية    
تتعلق    عن أصل التحويالت المالية عبر شبكة األنترنتوعة بإدراج معلومات دقيقة وافية  المجم

بة التحويالت المشبوهة، وفي تعديل  ورقم الحساب مع إيجاد نظم مالئمة لمراقسم والعنوان  باال
   . (1)صارت تسع تعديالت 2004أكتوبر 

 2003مراجعة التوصيات عام -5

في       اختصاصها  مجال  على  حفاظا  التعديالت  هذه  إلى  المالي  العمل  مجموعة  بادرت 
للتبييض  عمليات   المالي  المكافحة  وأساليب  تقنيات  تتبع  في  تحقيق    هويقظتها  قصد  الجديدة 

غرات المالحظة  الث    ة لسد  ــــــــ حيين معايير المكافح تو   ، فعالية التوصيات لمواجهتها لهذه العمليات
، والمسجلة  (2)في ممارسات الدول واألقاليم غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض األموال

فيهامن خالل عمليات   للبلدان األعضاء  المشترك  التدابير  ، وتضم  (3)التقييم  التعديالت  نت 
  ،( 4)لمبدأ اعرف عميلكتطبيقا    من هوية العمالء  ق والتحق    المتعلقة بالبنوك بكثير من التفصيل 

تعديل التوصية المتعلقة بنظام اإلخطار عن المعامالت المالية المشبوهة، حيث صار    وتم  
 .   2003تعديالت  من   13ع البنوك الشكلية في التوصية ومن، (5) اإلخطار وجوبيا

. 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث حث جميع   ،2004عام    1617وصدر قرار مجلس األمن الدولي   لألموال،التوصية باالنتقال المادي  تتعلق-1
الدول األعضاء على تنفيذ التوصيات األربعين في مجال مكافحة تبييض األموال والتوصيات التسع في مجال مكافحة  

انظر   اإلرهاب،تمويل اإلرهاب الصادر عن المجموعة باعتبارها المعايير الدولية الشاملة لمكافحة غسل األموال وتمويل 
  >>Gafi. org www.fatf.<< الموقع

 . 124كريمة تدريست، مرجع سابق، ص -2

3-Voir : GAFI, Rapport annuel 2002-2003, le 20 juin 2003, p7. In << www .fatf. gafi. Org>> 

4- ZOUAIMIA Rachid, Blanchiment d,argent et financement du terrorisme: l,arsenal juridique , R CD 

S P  , nO 1, Faculte de Droit et Sciences Politiques, Universite Tizi- ouzou, 2006, p8. 

     .Fatf. Gafi. Org>><< www على الموقع 8لمجموعة العمل المالي الدولية، ص 13انظر التوصية -5

http://www.fatf/
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 2012مراجعة التوصيات عام -6

فبراير       في  الدولية  المالي  العمل  مجموعة  توصيات  تم    للتعديل،  2012خضعت    حيث 
بالت   المالي اإلقليمية علتحديثها وتحيينها  العمل  ى نمطها أي مجموعة  عاون مع مجموعات 

المراقبة كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لتوضيح العديد من    الدولية  والمنظماتالقافي  
على مقتضيات جديدة لمكافحة    ة بالنسبة للحاالت المرتفعة المخاطر والنص  االلتزامات القائم

وس    ،(1)التسلح  انتشار   تبييض  حيث  مكافحة  من  المجموعة  مهام  الجديدة  التعديالت  عت 
من العالمي  د األهد  ، الذي ي  (2)األموال وتمويل اإلرهاب إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

 .(3)يلوسالمة النظام الما

دت التعديالت على وجوب تجريم تبييض األموال من قبل الدول على أساس اتفاقيتي  أك     
الجريمة إلى كافة الجرائم الخطيرة لتشمل أكثر عدد من الجرائم الخطيرة،    امتدادفيينا وباليرمو و 

التعديالت   نت اتخاذ التدابير المؤقتة والمصادرة على أساس االتفاقيتين السابقتين، كما بي   ويتم  
العناية الواجبة تجاه العمالء من قبل المؤسسات المالية، وتركت للدولة الحرية لتحديد الطريقة  

دد،  ق ببذل العناية العادية الواجبة على جميع العمالء الج  ض بها التزامات محددة تتعل  التي تفر  
 . ( 4)وعلى العمالء الحاليين على أساس األهمية النسبية والمخاطر

باألشخاص   ينبغي على المؤسسات المالية وضع أنظمة مالئمة إلدارة المخاطر فيما يتعلق  
 ما  الء أو كمستفيدين حقيقيين، واتخاذــ وا عمـــــ ر األجانب سواء كانـــــ السياسيين ممثلي المخاط 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 132زكية عومري، مرجع سابق، ص-1

ار غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشة  سوم بـ: المعايير الدولية لمكافحو المالدولية  تقرير مجموعة العمل المالي-2
    <<www.fatf.Gafi.org>>  منشور على الموقع ،27-11، ص ص  2012التسلح لعام  

>>www.fatf. Gafi. org< <, in , p162012 -Rapport annuel 2011 GAFI, -3 

 . 12- 11، مرجع سابق، ص ص  يير الدولية لمكافحة غسل األموالمجموعة العمل المالي الدولي، المعا-4
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تطبيق هذه االلتزامات على جميع أنواع األشخاص    لمعرفة مصدر الثروة، ويمتد  تدابير  لزم من  ي  
على أفراد عائالتهم أو األشخاص المقربين الذين تربطهم صلة و السياسيين ممثلي المخاطر  

 . (1)بهؤالء األشخاص

إعمحد        التعديالت  فتطبق  دت  إطار معاييرها،  للبلدان في  المخاطر  قائم على  ال منهج 
ومشددة مع العمالء في الحاالت التي تكون فيها مخاطر    تدابير صارمةالمؤسسات المالية  

تدابير    إذا كانت المخاطر منخفضة، ويفهم من التعديالت أن  التبييض مرتفعة، وتدابير مرنة  
   . (2)ع العمالء تكون فعالة ومتناسبة مع المخاطرالعناية الواجبة المشددة أو المرنة م

 عام لجهود الدول في المكافحة ومتابعة تنفيذ توصياتها  وضع إطار  ثانيا:

والمتناسق مع التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من    يتمثل اإلطار القانوني الشامل     
المكافحة التعاون    ،لجهود مكافحة تبييض األموال في تجريمها  أجل  لتنمية  ووضع ضوابط 

دت مجمل المبادئ والمعايير الدولية التي  الدولي وتبادل المساعدات القضائية الدولية، وحد  
تواجدها في كل دولةيتعي   تقوم كل  (3)ن  بما    ،  المجموعة  بتنفيذ توصيات  فيها  الدولة طرف 

 فها. يتناسب مع خصوصيتها وظرو 

 الدول على تجريم تبييض األموال في األنظمة القانونية الداخلية  حث  -1

عتبر مجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مؤسسة من قبل دول صناعية قوية  ت      
 ت المجموعة الدول على وجوب تحسين األنظمة القانونية الوطنية وتطويرها لمواجهة حث  

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15المرجع نفسه، ص  -1

2- GAFI, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

<< www. Fatf. Gafi.   In2012, p18.  recommandations du Gafi, : les terrorisme et de la prolifération

Org >> 

، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 1تية، الطبعة  مصطفى يوسف كامل، جرائم الفساد، اإلرهاب الدولي، المعلوما-3
 . 63، ص2014عمان، 
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لسنة     فيينا  اتفاقية  مع  يتوافق  بما  األموال  تبييض  عمليات    ،1988جريمة  بتجريم  وهذا 
العائدات اإلجرامية  المالي  تبييضال لمصادرة  فعال  نظام  الدول  ت  قد  ، و (1)ووضع  التزام  مثل 

،  2000و   1988موال وفقا التفاقيتي  تجريمها ألفعال تبييض األبذلك ب األعضاء في المجموعة  
في تشريعاتها  المالي  للتبييض    بذلك بتجريمها  غير األعضاء  العديد من الدولبقية    تموالتز 

   .  (2)الحقا واالنضمام لالتفاقيتين الداخلية 

 مكافحة تبييض األموالتعزيز دور النظام المالي في -2

ر الالزمة  ـ أوجبت مجموعة العمل المالي الدولية على السلطات الوطنية أن تتخذ كافة التدابي    
ا من  ــــ األدنى لألنظمة البنكية وغيره  لتعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية، فوضعت الحد  

في تحديد والمؤسسات   الفاتـ لوجود اختبا  س  ـــي األموال تحلق  ــ ال ت  ي مجـ ــ ة فسات العاملــ المؤس
غي  ـــ نبــيال  جالت، و ــ سـ ظ الــ د حفــ عرفة هوية العمالء وقواعـــــــالمعنية بتطبيق التوصيات المتعلقة بم

ها وهمية  هولة أو بحسابات من الواضح أن  ـ ابات مجـــ فاظ بحس ــ االحتية  ــسات المالــ لى المؤس ـ ع
كي  ــ ري ـــ دوالر أم   15000مول به  ـــ المع     األدنى  د  ـــ تفوق الح   ةـــ أو إجراء عمليات مالية عارض

أمين  ــ ركات الت ـ نوك وشــاع من قبل الب ــ بة اإلتبـد واج ـــ يات قواع ــ نت التوصـــمـــ، وتض(3)أو أورو 
ق على المؤسسات طب  مط الذي ي  سات المالية على الن  ـــ يرها من المؤســـ رى وغ ــ شركات األخــ وال

 .(4)المصرفية
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ، مرجع سابق. 05إلى  1من  العمل المالي الدولية مجموعة انظر توصيات -1
 . 100، مرجع سابق، صمحمد علي العريان-2

للمذكرات  16، 12، 5، مرجع سابق، انظر المواد 2012العمل المالي الدولية لسنة  تعديل توصيات مجموعةانظر -3
 ، مرجع سابق.28التفسيرية للتوصيات األربعين، ص 

4- EZZAIDI Hafid, Moyennes et Mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux, 1 ère 

édition, rabat, 2009, p38. 
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 على االلتزام بتعزيز التعاون الدولي  الحث  -3

النقدية  شج  ت       بالتدفقات  الخاصة  المعلومات  تبادل  على  الوطنية  السلطات  التوصيات  ع 
بتكنولوجيا   المشبوهةالمرتبطة  والعمليات  األموال  ألن  (1)تبييض  وهذا  ما    ،  غالبا  العمليات 

  ،(2)ا يبرز أهمية التعاون الدولي في ضرورة التصدي لهتتجاوز حدود الدولة لتشمل عديدة مم  
ويشمل التعاون الدولي مجاالت عديدة كالتعاون اإلداري والقانوني والمساعدة القانونية المتبادلة  

دعم التعاون الدولي بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة    ، ويتم  (3)والمصادرة  لتسليم المجرمين
األطراف قصد ضمان السرعة في تحقيق طلبات الدول المتعلقة بإجراءات التجميد والمصادرة 

 . ( 4)والقبض على المجرمين وإجراءات تسليمهم

   متابعة المجموعة تنفيذ معاييرها الدولية لمكافحة تبييض األموال-4

ب  ــ ســ ح ــال تهدف مجموعة العمل المالي من وضع المعايير إلى التزام الدول األعضاء بها ف   
ي وإن   ع ـــ وج ــ ت ــما  جـ لـ ب  الــى  االلــ بلــميع  ب ــ ت ــدان  حي ـــزام  حث ـها،  عـــت ـــ  ث  ات ـ لــ ها  االجراءات   اذـ خ ــى 

وتوصيات  الال   الوطنية  أنظمتها  بين  توافق  لتحقيق  بشأن زمة    المجموعة 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : كاآلتي 16، 12، 5المعينة للعمليات المالية وفقا للتوصيات  الحدود-1

 دوالر أو أورو. 3000هو 12القمار على شبكة األنترنت وفقا للتوصية أندية القمار بما في ذلك أندية -

هو   16و  12بالنسبة للمتعاملين في المعادن النفيسة أو األحجار عند دخولهم في عمليات نقدية وفقا للتوصيتين -
 .  28دوالر أو أورو، انظر المذكرة التفسيرية للتوصيات األربعين، مرجع سابق، ص    15000

      للمنظمة الشبكي الموقعمنشور على ، 2، ص 2013انيين ضد الفساد السنة قرير المنظمة العالمية للبرلمانظر ت-2

www. Gopac. Network.org>> << 
بن عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة تبييض األموال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، -3

 .  89، ص2010، جامعة الجزائر، قتصادية والتجارية وعلوم التسييرومالية، كلية العلوم االتخصص نقود 

 . 79عبد هللا محمود الحلو، مرجع سابق، ص-4
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األدنى الذي تراعيه الدول في    ل الحد  مث  هذه المعايير ت    ة أن  مكافحة تبييض األموال، وخاص  
ترك لها تحديد التفاصيل  وي  ،  ين بهاتشريعاتها التي تتمايز في نظامها القانوني والمالي الخاص  

وتعتبر المرجع األساس لتحديد مدى التزام الدول وفقا لظروفها الخاصة وأطرها الدستورية،  
الجريمة نهجها    ، بمكافحة  على  السائرة  للدول  إرشادي  مخالفة  ودليل  عدم  على  وتحرص 

، إذ تتضمن كافة التدابير التي يجب أن تحتويها القوانين الوطنية والتدابير الوقائية  (1)مضمونها
 . (2)للمؤسسات المالية وبعض المشروعات والمهن المحددة األخرى إضافة إلى التعاون الدولي

 تقدم الدول األعضاء في المجموعة   متابعة-أ

كل خمس سنوات برصد تقدم األعضاء في مجال  االستمرار وعة مالمج  قرارات كانت أهم       
إذ تالحظ وتراقب تطبيق تدابير مكافحة تبييض األموال من خالل تنفيذ  تنفيذها لتوصياتها،  

، وتنفذ  اءات المضادة لهوسائل تبييض األموال واإلجر   اختبار التقييم الذاتي السنوي وتراجع
 . (3)برنامج العالقات الخارجية لتطوير العمل المالي ضد تبييض األموال

   األربعين وتعديالتها متابعة تقييم الدول باالستناد إلى معايير التوصيات-ب

قاعدة    شكل  اغتها فيـــ ار القانون الدولي رغم صي ـــ وة الملزمة في إط ـ تتمتع التوصيات بالقال     
ها عهد بين الدول والحكومات المنشئة  آمرة، فهي في نظرنا تعبير عن اإلرادة السياسية وأن  

أعطاها صفة منهجية التقييم ومتابعة التنفيذ    ، ولكن  ها تفتقر إلى الجزاءحيث أن  للمجموعة،  
  إلى ما يضغط   إضافةوفي المجموعات اإلقليمية على منوالها،    ،اإللزام للدول األعضاء فيها

  وتصير   ،إليهاإيواء اإلجرام المنظم    تتعرض لخطر  ألعضاء فيها، حيث ا  البلدان غير  على
   ق األمـوال غير المشروعة إليها في شكل استثمارات في تساهل تام، وبدون جنات ضريبية تتدف  

                                                                                                                                                                ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 133زكية عومري، مرجع سابق، ص-1

 .  467صالمرجع نفسه -2

 . 63محمد شريف بسيوني، مرجع سابق، ص-3
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اشتراط الهيئات المانحة للمساعدات    بالتوصيات  غير الملتزمة   جه البلداناتو كما  ،  رقابةة  أي  
ت   وحت  بن  والتمويالت  المساعدات،  هذه  مقابل  بها  وااللتزام  األربعين  التوصيات  الب ي  نوك  ى 

شخص أو مؤسسة    ولي اهتماما خاصا للتعامالت مع أي  متثلة للمعايير ت  المتواجدة في بلدان م  
 .  ( 1)غير ملتزم من بلد

  على مرحلتين   بإجراء تقييم يتم    متابعة تقدم الدول في تنفيذ التوصيات وتقيدها بمتطلباتها  تتم      
 تتمثالن في التقييم الذاتي والتقييم المشترك، ففي مرحلة التقييم الذاتي تتولى البلدان األعضاء

سنة، وتقسم الدول إلى مجموعات حسب أوجه    موحد بصفة دورية كل  االجابة على استبيان  
ا التقييم المشترك  قصور استراتيجية في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، أم  

 . (2)ييم مدى تقيد الدول بهذه التوصياتقوت يقوم به خبراء من الدول األعضاء األخرى لفحص  

الدول  قس   ت         المجموعة  بواسطته  م  الذي  المشترك  التقييم  استبيان  الدولة تقوم  بتوظيف 
منهجية التقييم المشترك  بعد إجراء  و   ، توفير عناصر التقييم قبل الزيارة الميدانيةب المرشحة للتقييم  

المعنية  للدولة  القانونية  والنظم  اآلليات  ت    ومعرفة  األموال،  لغسل  مكافحتها  كبتقييم  دول  قي م 
ودول غير    ،( 3)األربعينقت تقدما ملحوظا في تنفيذ التوصيات  ها حق  متعاونة على أساس أن  

   الئحة سوداء بأسماء لفي مكافحة تبييض األموال وهذا بوضعها  افي  الجهد الك  ال تبذل  متعاونة
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 127جع سابق، صكريمة تدريست، مر -1

2- CHAPPEZ Jean, la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite et le 

545p , , 200301N  49,Volume  ,AFDIR financement du terrorisme,  

-voir aussi T- SCHOT Paul Allan, Guide de référence sur la lutte le blanchiment de capitaux et le 

 Édition, édition et supplément sur la recommandation spécial IX emefinancement du terrorisme, 2 

ESKA , Paris , 2008, pp 28- 29. 

إلى جهود بلجيكا في مجال التعاون  2015أشار التقرير السنوي الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولية سنة -3
 الدولي ومطابقة قوانينها لمعايير المجموعة في مجال مكافحة التبييض وتمويل اإلرهاب، انظر: 

-GAFI, Rapport de quatrième cycle d’évaluation mutuelle, Mesures de lutte contre le blanchiment des 

Gafi. . fatfwww. << in 231  -Belgique, février 2015, pp1rorisme en capitaux et le financement du ter

org>>   
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وتتولى مجموعة العمل لمراجعة التعاون الدولي الخاصة بقائمة الدول  الدول غير المتعاونة،  
بالمعايير  مة  لتز  المتعاونة متابعة جهود الدول الواردة أسماؤهم في القائمة السوداء وغير الم  غير  

المخاطر،  الدولية العالية  الدول  وبقية    ، وتحدد  األعضاء  الدول  من  تنبه    أن  الدول وتطلب 
ل وتمويل اإلرهاب  مؤسساتها المالية ألخذ عامل المخاطر في أنظمة مكافحة تبييض األموا

 . ( 1)عنيةفي الدول الم  

إلى تقوية نظمها  التي تحتاج  المجموعة األولى    دولتقسيم الدول إلى مجموعات:     تم  ي       
القانونية الداخلية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب قصد حماية النظام المالي العالمي 

الملتزمة    المجموعة الثانية   دولكدولة إيران وكوريا الشمالية، و من المخاطر الكبيرة والمستمرة  
ملة معها أن تأخذ بعين االعتبار المخاطر عن بعض  ، وعلى الدول المتعابتوصيات المجموعة

، غانا، اليونان، الهندوراس، اندونيسيا،  بنغالديش ،  إكوادور القصور والنقائص المسجلة  مثل:  
، أوكرانيا، فنزويال،  تايالند ،  وبرا نسيبو ساوتومي  المغرب، باكستان، براغواي، الفلبين، السودان،  

تقدم في إصالح عجزها   الفيتنام، اليمن، تركمنستان، ودول المجموعة الثالثة التي لم تحقق أي  
الد قائمة  في  وتسجل   ، غير االستراتيجي  المجموعة  ول  لتوصيات  أنغوال،    المطابقة  وهي: 

 . (2)، اثيوبيا، كينيا، نيبال، نيجيريا، سوريا، سريالنكاماينماربوليفيا، 

ن لى التحس  إ  2015نوي لمجموعة العمل المالي الدولية لسنة  ه التقرير الس  و  ا الجزائر فقد ن  أم     
وفقا   المتعلقة بتبييض األموال وتمويل اإلرهابالذي حققته من خالل مطابقة قوانينها الداخلية  

الدو  الت  للمعايير  إثر  للمجموعة  للقانون لية  األخير  من  المتعل    05/01  رقم  عديل  بالوقاية  ق 
  13المؤرخ في    02-12م بموجب األمر رقم  ل والمتم  تبييض األموال وتمويل اإلرهاب المعد  

 ، حيث  2015فيفري    15  ادرالص    06-15م بموجب قانون رقم  م  ل وت  د  وقد ع    ،2012فيفري  
 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 117ع سابق، ص محمود االسيوي، مرج عادل-1
>< www. Fatf. Gafi. Org ><in  ,Rapport annuel juin 2012 GAFI, -2 
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ة دول  عي  بم    سحب الجزائر  2015أكتوبر    23إلى  18من  لمنعقدة  ارت خالل الجلسة العلنية  قر  
القائمة   (1)أخرى  الهام الذي أحرزته في تحسين منظومتها    السوداء  من  بالتقدم  بعد اعترافها 

أين التزمت الجزائر    ، 2011في محاربة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب منذ أكتوبر  القانونية  
با الشرق سياسيا  لمنطقة  المالي  العمل  ومجموعة  الدولية  المالي  العمل  مجموعة  مع  لعمل 

 . ( 2)األوسط وشمال إفريقيا

 األخرى الدولية  الهيئاتالتعاون مع -5

مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة تبييض  عملها  العمل المالي    مجموعة نسق  ت      
، حيث تتعاون مع مجموعات العمل المالي اإلقليمية التي على نمطها وتعمل على  األموال
في منطقة الكاريبي، ومجموعة العمل المالي    ي االقليمية  كمجموعة العمل المال،    (3)غرارها

إفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  المؤسسات لمنطقة  مع  المجموعة  تتعاون  هذا  جانب  وإلى   ،
ها لحضور دورات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث ترسل مراقبين لالمالية الدولية  

ثلة للمعايير الدولية للتوصيات  مت  ، وتشترط لتقديم مساعدتها للدول أن تكون م  المجموعة السنوية 
 األربعين وتعديالتها لمجموعة العمل المالي الدولية.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- la liste des payes engages dans un plan d’action avec le GAFI pour combler les lacunes  de leur 

dispositif Améliorer la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le 

financement du terrorisme le monde dans le monde :  un processus permanent comprend :Algérie, 

Angola, Guyana, Irak, Laos, Ouganda, Panama, Papouasie- Nouvelle Guinée, Syrie, Yémen ; Bosnie,  

Voir : Mise à jour des listes du GAFI en octobre 2015, in << http : www. Trésor. Economie. Gouv. Fr/ 

6894 >> 

  // :gov.dzctrf.  mf www.<< http   <الموقععلى  2016تقرير خلية معالجة االستعالم المالي للجزائر - 2

 . 2015أكتوبر  24في   للمجموعةالشبكي وتم نشر البيان على الموقع 

 

3- DINAR Brahim, sur la dimension éthique de l’argent : les phénomènes de fuite et de blanchiment 

de capitaux au Maroc, R E E, n12, Université Hassen 1, Maroc, 2015, p25.               

  .                          
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 المطلب الثاني    

 في مكافحة تبييض األموال بمنظمات دولية أخرى السابقة  الجهود الدولية تدعيم

تؤدي الهيئات الدولية على اختالفها دورا هاما في مكافحة تبييض األموال، وتتوزع إلى      
حيث   األمني،  والتعاون  المعلومات  وتبادل  القطاعات  على  المشرفة  بمكافحة    تهتم  الهيئات 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب في قطاعي التأمين واألوراق المالية، وهذا بالتنسيق مع قطاع  
ومجموعة العمل المالي  واإلشراف البنكي  تعمل بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة    البنوك إذ 

دور فعال في    آداء  الدولية من خالل توصياتهما ومبادئهما التي تحث القطاعات السابقة على
األموال   عملها غسل  مكافحة  أول(،  بشأن  المعلومات  )فرع  تبادل  مجال  في  يخفى  وال 

الدولية والتعاون األمني الدولي لمكافحة اإلجرام االقتصادي والمالي الدولي االستخبارات المالية  
إلى    ) فرع ثان(، في ذلكمن مجموعة ايجمونت والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية    دور كل  

الدولي   النقد  المكافحةإسهام  جانب هذا لصندوق  تبييض األموال وتمويل    أن    د فقد أك    ،في 
ي   النظامهد  اإلرهاب  ي    د  الدولي  العالمية وهو ما  المالي  المالية  البنك  ده  أي  ؤثر على األسواق 

 )فرع ثالث(.   2001الدولي بعد أحداث سبتمبر 

 الفرع األول 

 عاون في مجال تبادل المعلومات واألمن األجهزة الدولية المعنية بالت  

التعاون       المبيضيين لألموال على تفعيل  لتبادل    الدوليتحتاج مالحقة المجرمين  وتعزيزه 
المعلومات بين وحدات التحريات المالية عبر الدول لمكافحة تبييض األموال دوليا بواسطة  

وحدات المعلومات المالية لمواجهة تبييض األموال القذرة   جهاز مجموعة ايجمونت التي تضم  
ا أجبر  ني مم  عبر وط   ومع تنامي اإلجرام الدولي الذي صار  (، في مختلف أنحاء العالم)أوال

رطة وأجهزة العدالة الجنائية الوطنية  الدول على تعاون أمني دولي خارج الحدود بين أجهزة الش  
الدولية   المنظمة  آلية  طريق  عن  أجهزتها  بين  االتصال  وتسهيل  األمنية  المعلومات  بتبادل 

    للشرطة الجنائية) ثانيا (. 
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 المعلومات ما بين الدول أوال: مجموعة إيجمونت لتفعيل تبادل 

تأسيسهاملع   منذ  المجوعة  وأمنها    على   ت  الدول  اقتصاديات  لحماية  التبييض  مكافحة 
  ، 2013وقد انضمت الجزائر إليها عام    الدول، مجموعة من    تضم   ،(1) واجتناب تأثيراتها السلبية

  5إلى    10ها رسميا خالل الجلسة العامة للمجموعة المنعقدة من  دت المجموعة انضماموأك  
بحضور    2013جويلية   إفريقيا  العضو  131بجنوب  الجزائر  لتصبح  عضوا،    139بلدا 

 . ( 2)للمجموعة

ج       في  يظهر  المجموعة  بين  هد  التفاهمات  من  قدر  أكبر  وتحقيق  الدولي  التعاون  تعزيز 
يز الدور الذي تقوم به وحدات االستخبارات المالية  الجهات الدولية المعنية إضافة إلى تعز 

ويتوجب تشجيع    ،(3)، إذ هي اتحاد دولي ألجهزة مكافحة تبييض األموال في العالمالوطنية 
ايجمونت وانضمام  دئ مجموعة  اللتعريف بمب طوير وحدات االستخبارات المالية  كافة البلدان لت 

لتبادل   إليها  االستخبارات  الماليةوحدات  والمعلومات  والتجارب  الد    .(4) الخبرات  ور  ويتمثل 
ية من خالل عقد  الرئيس للمجموعة في توثيق التعاون الدولي بين وحدات االستخبارات المال

عن عمليات تبييض األموال وتبادل الخبرات، وهذا إلى    اتـ تبادل المعلوممنتظمة ل  اجتماعات
حسينه بين الوحدات من خالل تطبيقات تكنولوجية  ة االتصال وتتأمين سري  جانب عملها على  

 ار  ــــــــــــ والتي هي إط   ،اء كشبكة ايجمونت اآلمنة ــــــ وذلك ببناء شبكة أنترنت آمنة خاصة باألعض 
 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حيث بدأت مجموعة من وحدات التحريات المالية الوطنية العمل مع بعضها البعض  1995المجموعة سنة    تأسست-1
فت باسم ايجمونت، وقد تم تسميتها باسم أول مكان اجتمعت فيه وهو قصر ايجمونت آرينبيرج  مكونة منظمة غير رسمية عر 

     .Org>>Egmont<< www . ببروكسل، انظر موقع المجموعة

  على الموقعمنشور  2016لسنة الديمقراطية الشعبية  انظر تقرير خلية معالجة االستعالم المالي للجمهورية الجزائرية -2
mf.ctrf. gov. dz >><< www.   

 . 36، ص 2008، القاهرةمحمد أمين الرومي، غسل األموال في التشريع المصري والعربي، دار الكتب القانونية، -3

                                       A/60/426، وثيقة رقم 2005أكتوبر  12منشورات الجمعية العامة لألمم المتحدة للدورة الستين، المنعقدة في -4

 > www.uno. org<<  ، منشور على الموقع17ص
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، وتتمثل  للتواصل بين مختلف وحدات المعلومات المالية باعتبارها منتدى دولي لهذه الوحدات
إنشائها آللية خاص   المجموعة في  ب إنجازات  المعلومات  لتبادل  الوحدات  ة  الوطنية عبر  ين 

الوطنية، إلى جانب إصدارها مبادئ   والتنظيمي للوحداتعم الفني  م الد  ي تقد ى  تتول  ،  األنترنت
بإصدار    2000تبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية، فقامت عام    متعلقة بنواحي وشروط 

   .(1)مبدأ لزيادة تبادل المعلومات لمواجهة تبييض األموال عبر المؤسسات المالية 13

 ثانيا: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

عام  ن أ      المنظمة  ب وتعرف    ،   (2)بفيينا  1923شئت  حاليا   O.I.P.Cـــ  اختصارا  وتشكل 
األمانة العامة    ، ويقع مقر(3)أكبر منظمة شرطية في العالم  2016حتى سنة    192بأعضائها  

بفرنسا وتايالند  بليون  وكينيا  والسلفادور  ديفوار  وكوت  األرجنتين  في  إقليمية  مكاتب  ولها   ،
وزمبابوي ومكتب ربط لدى منظمة األمم المتحدة بنيويورك ومكاتب وطنية لالتصال باألمانة  

الدولي    (4)،اإلقليميةالعامة والمكاتب   المعلومات عن وضعية اإلجرام  المنظمة تبادل  تتولى 
بشأن    عميم بموجبهاللقيام بالت    وقيفمذكرات الت    حقيقات والتنسيق بين الدول وإصدارومتابعة الت  
   .( 5)، وتساعد الدول في انجاز تسليمهمالمجرمين 

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 578نبيل محمد عبد الحليم عواجه، مرجع سابق، ص-1

 p 1956,02,  ,0N2,  , volAFDI ,Internationale de police criminelle Organisation ,L, David RUZIE -2

<< www. Persée. Fr>> , disponible sur le site673 

دولة وأسفر عن    17، وعقد بدعوة من مدير شرطة فيينا)شوبر( وضم  المؤتمر الثاني للشرطة الجنائية  مؤتمر فيينا يعد-  3
ميالد المنظمة ومقرها فيينا تتولى التنسيق بين أجهزة الشرطة في مجال التعاون لمكافحة اإلجرام المنظم، انظر: بن عمر 

  ، القانونية والسياسيةمجلة الدراسات  ة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود،  الحاج عيسى، اإلنتربول كآلية دولية شرطي
        .254ص  ،2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة األغواط،  3العدد 

 . 192، ص 2013عمر قادري، أطر التحقيق، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، -4

شهادة  أطروحة لنيل  عبد اللطيف محمد أبو هدمة بشير، االتجار غير المشروع في المخدرات ووسائل مكافحته دوليا،  -5
 . 516- 514ص ص  2005العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس،  الدكتوراه في القانون، كلية  
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 إدارة من خالل    الدولي  اإلجرام االقتصادي والماليمكافحة  و   ، لجريمة المنظمة عبر الوطنيةا
وتحل لجمع  األموال فوباك  تبييض  حول  المعلومات  االتصال    ،يل  نقاط  من  شبكة  وإنشاء 

   . صة لمكافحته بتعزيز التعاون مع المكاتب المركزية الوطنيةالمخص  

 للجريمة المنظمة عبر الوطنية اإلنتربول مكافحة -1

الدولية       المنظمة  المخدرات والجريمة  بتقوم  مواجهة خمسة مجاالت إجرامية، وتتمثل في 
المنظمة واإلجرام المالي واالتجار بالبشر واإلرهاب، وأرست المنظمة تعاون دولي لمكافحة  
الجريمة المنظمة بكل أشكالها وخاصة في مجال تبادل المعلومات ودعم مساعدة المنظمات  

على الجريمة    افي عمله  ت ز ورك    ،ئم ذات الصفة الدوليةجهزة القائمة بمنع الجراوالسلطات واأل
والنشاطات كتبييض    المنظمة  بها  م  األموالالمتعلقة  زبونك  اعرف  مبدأ  بتطبيق  زودة  ، 

   المؤسسات المالية بمعلومات عن العمالء.

 1989فرع للجريمة المنظمة ملحقا بالسكريتارية العامة عام  إنشاء-أ

أنشئ الفرع لدراسة الجوانب المتصلة بالجريمة المنظمة جميعها مع وضع قاعدة معلومات     
طين للحصول على أرباح غير مشروعة، حيث  للمنظمات اإلجرامية واألشخاص المتور  شاملة  

وتحل   تتم   المعلومات  دراسة  المجموعةيل  تكوين  لفهم  للقضاء    اإلجرامية   بانتظام  وعالقتها 
   .(1)عليها

 المنظم مكافحة اإلجرام وفرقة خاصة ب المعلومات إدارة فوباك لرصدإنشاء -ب

موال، وإعداد دراسات في  لرصد المعلومات المتعلقة بتبييض األ   1993سنة    اإلدارة  أنشئت   
 . ( 2)المبيضين لألموالوتكثيف الجهود الدولية لمالحقة الموضوع 

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 523ص مرجع سابق، خاطر،  مايا-1

 . 55، ص2013الرباط،    د. د. ن،  غسل األموال في القانون المقارن، الطبعة األولى،  رشيد المساوي، أبحاث حول جرائم-2
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أسست  1999ففيالمنظمة،  يل شامل عن منهجية تحليل الجريمة  قامت اللجنة بصياغة دل   
 على الصعيد الدولي   المختلفة  الفرقة الخاصة أوكلت لها مهمة تزويد األعضاء بالمعلومات

أو هيئات من خالل آلية    فيهم، أشخاصوالمشتبه    المنظمات اإلجرامية وتبييض األموال   عن
 ( 1)  تبادل المعلومات والوثائق، ونشر التقارير والمعلومات اليومية واإلعالنات الدولية وتوزيعها

 المالي  محاربة االتجار غير المشروع بالمخدرات الرتباطها بالتبييض -2

  ، (2)واحصائيات شهريةلصعيد الدولي من خالل ما تصدره من نشرات  اإلجرام الناشطة على ا 
المعلومات  وهي من أهم مهام اإلنتربول   البلدان األعضاء على تبادل  مساعدة الشرطة في 

نفاذ القانون في البلدان  الجنائية، وتتولى الشرطة بدورها استخدام هذه النشرات لتنبيه أجهزة إ
الوطنية  و   ، األخرى  المكاتب  بها  اإلجرامية   نحوينبه  الوطنية  األنشطة  السلطات  وتقوم   ،

   .(3)المختصة بالتحقيقات الالزمة

التنبيهات   اإلنتربول  يستعين     هذه  إصدار  العالمية    في  منظومته  عبر  المخدرات  بشأن 
ة أو  إزاء حاالت خاص   (4)لتحذير أجهزة إنفاذ القانون  I-24/7لالتصاالت الشرطية المأمونة 

مجال   في  جديدة  ت  تقنيات  األمان  عالية  منظومة  وهي  تبادل  مك   االتجار  من  اإلنتربول  ن 
أسماء  ل  من معلومات عن ك المعلومات والوصول إلى قواعد البيانات الشرطية المتعددة تتض

  ، ويتابع التحقيقات والتنسيق بينوبصمات األصابع والصور ووثائق السفر  المتورطين  األفراد
 الدول باالستعانة بالمكاتب المركزية في الدول المضيفة بشأن الجرائم والقبض على المجرمين 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 255بن عمر الحاج عيسى، مرجع سابق، ص-1

 www. Interpol. Int/ ar >>  << النشرات الدولية لمنظمة الشرطة الدولية الجنائية على منظومة-2

 com/fs/2012-2/ DCO-1االتجار بالمخدرات وثيقة رقم  مكافحة  منظمة الشرطة الدولية الجنائية حول    : تقريرانظر-3

 لف ذكره.االس منشور على موقع اإلنتربول، 28ص

4-   I-24/7 c’est en 2003 qu’Interpol lance le déploiement de son nouveau système de communication 

global sécurisé appelé I-24/7 Interpol 24h/24- 7/7 Base sur les dernières technologies Internet, voir : 

                                    ..p105 132 0n ,I D F A R, siècle XXIedu  Interpol, , LNobleRONALD  
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الن  باستمرار  سعى  ، وي (1)المطلوبين   التهديدات  اتجة عن تزايد  إلى تقوية قدراته في مواجهة 
في إقامة شبكة اتصاالت  ونجح    اتفاقا مع المنظمة الدولية لالتصاالت،  فأبرم  نظمماإلجرام ال

مليون قيد    20لمعالجة مشكلة وثائق السفر المسروقة والمفقودة، تضم قاعدة بيانات ما يقارب  
        . (2)ماليين بجوازات السفر، ومتاحة االستخدام لشرطة الدول األعضاء  10أكثر من ب تتعلق  

قة بالمخدرات،  إقليمية وعالمية متعل  ر اإلنتربول للدول األعضاء تنظيم وعقد مؤتمرات  وف  ي      
خصوص أحدث  ب   ويدعم موظفي أجهزة إنفاذ القانون الوطنية بدورات تدريبية وتبادل المعلومات

في   المستخدمة  االستخبار ( 3)التحقيقالتقنيات  ضباط  وأطلق  لمكافحة    ،  مبادرات  الجنائي 
   .(4)يس تريلوآ كمشروع وايت فلو  المخدرات

 اإلنتربول لتبييض األموال محاربة-3

المتصل       المالي  واإلجرام  المنظم  اإلجرام  مكافحة  برامج  أولوياته  ضمن  اإلنتربول  يضع 
، حيث تقوم بدور كبير في مجال التعاون الدولي لمواجهة اإلجرام المالي بالتكنولوجيا المتطورة

، وبهذه المبادرة سبقت  1983سنة    (5)االقتصادي الدولي فبادرت إلى إنشاء مجموعة فوباك
المتحدة لسنة   الدولية لمواجهة تبييض األموال كاتفاقية األمم  المبادرات  وإعالن    1988كل 

 ات  ـــــــــ بات وامكاني ق بمتطل  بإجراء دراسة تتعل    1993، وقامت المجموعة سنة  (6) 1988بازل 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 514عبد اللطيف محمد أبو هدمة بشير، مرجع سابق، ص -1

 . 17، مرجع سابق، ص 19-12مؤتمراألمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالبرازيل من -2

 . 275ص مرجع سابق،، شبلي مختار-3

األول الستهداف الجماعات االجرامية المنظمة المهربة للمخدرات من إيران مرورا بتركيا نحو جنوب شرق آسيا والمحيط -4
إفريقيا،  الهادي، والثاني لتعزيز تبادل بيانات االستخبار الكوكايين المنتج في أمريكا الجنوبية والمهرب إلى أوروبا مرورا بغرب  

 .29االتجار بالمخدرات، مرجع سابق، ص مكافحة  حولر منظمة الشرطة الدولية الجنائية تقري انظر

5- FOPAC : Fonds provenant d’activité criminelle 

 . 119مختار شبلي، مرجع سابق، ص -6
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غير    الموجودات  مالحقة  في  الدولي  وباألخص  التعاون  الخارج  في  البلدان    الشرعية  في 
 . (1) األوروبية

شملت الدراسة معلومات بنكية عن صاحب الحساب ورصيده، ومعلومات ضريبية تتعلق     
تزويد الدولة أو الجهة الطالبة للمعلومات بشأن قضية مطروحة    وأوصت أن يتم    ، بالموجودات 

اإلنتربول طريق  عن  التحقيق  أو  النظر  إحدى  (2)  قيد  من  الطلب  يصدر  أن  بشرط  وهذا   ،
بالنشاط اإلجرامي ، وإلى جانب  (3)الجهات القانونية المختصة بإجراء التحقيقات فيما يتعلق 

لدراسة    ASLAWASHاألموال بتنفيذ برنامج  هذا تقوم المنظمة في مجال مواجهة تبييض  
لوضع قاعدة بيانات     IMOLIN وبرنامج،  مناطق 07ا على  تبييض األموال في آسيا اعتماد

  ابعة لمكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع اإلجرام عن تبييض األموال على األنترنت الت  
 . عبر الوطني  ظمن  الم  

 الفرع الثاني 

 المالية الدولية الهيئات  جهود

  تؤدي الهيئات المالية الدولية على اختالفها دورا في مكافحة تبييض األموال، فالهيئات     
المشرفة على القطاعات كالبنوك والتأمين واألوراق المالية وباألخص المنظمة الدولية لهيئات  

 الم شر فة دولية لمراقبي التأمين الاألوراق المالية المشرفة على قطاع األوراق المالية والجمعية 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى    10بـــــــــــ: المخدرات والعولمة من  هشام أحمد تيناوي، المخدرات وظاهرة غسل األموال، مداخلة في الملتقى الوسوم  -1
 . 24، ص2006، مركز الدراسات والبحوث، سوريا، 2006/  12/07

ساعد اإلنتربول على تنسيق التحقيقات وتبادل المعلومات بين ألمانيا وبلجيكا وسويسرا    في قضية سيسكاو   2010في سنة  -2
  12000م على الصعيد الدولي حيث أحصى التقرير صدور أكثر من  وبشأن النشرات والتعاميوسيراليون والواليات المتحدة،  

تقرير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لسنة    :انظرنشرة حمراء صدرت بحق األشخاص المطلوبين،    8136  نشرة شملت
 . 04: مكافحة جرائم المخدرات، مرجع سابق، صبـــــــــــــــــــ الموسوم 2012

 . 24ص نفسه،المرجع -3 
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والبنك الدوليين في تجنيد  لمؤسستان الماليتان صندوق النقد  على القطاعات )أوال(، كما تساهم ا
الدول ضد مخاطر التبييض لحماية النظام المالي الدولي، وتتعاون مع مجموعة العمل المالي  

فحة في  في اقتراح المعايير وتقييم نظام المكافحة في مختلف دول العالم، وتتخذ تدابير المكا
 حدود الغرض الذي أنشئت من أجله)ثانيا(. 

 المهنية  أوال: دور الهيئات الدولية المشرفة على القطاعات

لمراقبي      الدولية  والجمعية  المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  دور  إلى  نتطرق 
 .العالمية للجمارك ومنتدى االستقرار المالي والمنظمة  التأمين

 جهود المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية في مكافحة التبييض لألموال-1

األسواق المالية لتطويرها وتطوير معايير  تعتبر أهم منظمة دولية في مجال تنظيم عمل      
من  وتجنب استخدام الوساطة في األوراق المالية ألغراض غير مشروعة ،  ،(1)الرقابة عليها

غسل   عمليات  لكشف  داخلية  إلجراءات  المالية  والمؤسسات  الوساطة  شركات  اتباع  خالل 
الدولية    تؤدي  األموال،  الدورالمنظمة  اإلجراء  الهام  هذا  خالل  الم  من  قبلها  حد  ات  من  دة 

وتتعلق بأسلوب جمع المعلومات وتسجليها عن العمالء من طرف    ، لمكافحة تبييض األموال
ن المنظمة الدول  مك   ، وت    (2)المؤسسات المالية الخاضعة إلشرافها وطريقة حفظ السجالت لديها

بينها والتعاون  التنسيق  من  إلى  ،  األعضاء  تهدف  الدولية  للمعايير  وضعها  تعزيز    وحتى 
مكافحة  وتعزيز التعاون بين المنظمات في مجال    الكفاءة والشفافية في أسواق األوراق المالية

  .(3)الجرائم المالية
 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الشبكي الموقع، منشورة على  2020إلى    2016ية العربية من  الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالوثيقة  -1

>>www.Uasa.ae << 

 . 612نبيل محمد عبد الحليم عواجه، مرجع سابق، ص  -2

، منشور على الموقع  2017لعام    تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتقرير لجنة    -3
. Org>>www.Cosob<<  

http://www.uasa.ae/
http://www.cosob/
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نوي األربعين للمنظم  ولية الس  ـــ بحث االجتماع الس  وسائل    2015ابقة المنعقد في لنــدن سنة  ة الد 
  ، والمخاطر التي تواجهها األسواق المالية  قة حالياطب  قابي واإلصالحات الم  الر    تطوير العمل

إلى ضرورة بناء الثقة باألسواق المالية ومواجهة المخاطر الجديدة بتطبيق  االجتماع    صوخل  
 . (1)عاون المبادئ والمعايير الدولية وتعزيز الت  

مجموعة من المبادئ لمكافحة    2002أصدرت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية سنة     
فأكدت   المالي،  العمل  مجموعة  معايير  مع  متوافقة  جاءت  حيث  األموال    مبادئها تبييض 

إخضاع سائر العمليات التي تجريها هيئات األوراق المالية لإلشراف والرقابة من قبل هيئة  
والرقابة يتمك  حت    (2)  التشريع  ال  ممارسة  ى  في  واستغاللها  اختراقها  من  األموال  مبيضو  ن 

 . إجرامها

   الجمعية الدولية لمراقبي التأمين-2

أصدرت الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين مجموعة من المبادئ النموذجية     
في   وتتمثل  العالم  على مستوى  والرقابة  اإلشراف  اإلشراف مبدأ    17لنظام  أجهزة  لمساعدة 

على المجهودات المبذولة    17و   16المبدأ    وقد نص  ،  (3)والرقابة على التأمين في جميع الدول
العالم مستوى  على  الرقابة  هيئات  بين  والتعاون  التنسيق  مجال  تبييض    ؛في  حصول  لمنع 

 . ( 4)األموال ضمن النشاطات التي تمارسها شركات التأمين
 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن، جوا   9تحاد، العدد  تقرير اتحاد هيئات األوراق المالية العربية لالجتماع السنوي لمنظمة األيسكو، مجلة أخبار اال -1
 . 3، ص  2015

 . 614نبيل محمد عبد الحليم عواجة، مرجع سابق، ص -2

  مداخلة -المصريةالتجربة    –حسني حامد، دور هيئات اإلشراف في الرقابة على النشاط التأميني وتنظيم قطاع التأمين  -3
منشورات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين،   ،2005يونيو    03إلى    1في مؤتمر آفاق التأمين العربية والواقع الجديد من  

   . 03، ص  2006دمشق، 

 . 460، ص 2005نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض األموال، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، -4
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أكتوبر      في  التأمين  لمراقبي  الدولي  االتحاد  المعايير    2003قام  على  تعديالت  بإجراء 
والمبادئ األساسية لإلشراف والرقابة بهدف توسيع مجال بعض المفاهيم لتتناسب مع األنظمة  

المتعددة؛  التشريعية   بأي  باألسواق  القائمة  للتشريعات  التقييم  عملية  في  تساعد  سوق    لكي 
قت  تطر    ،مبدأ  28ابقة إلى  توسيع المبادئ الس    ر نظام اإلشراف والرقابة، حيث تم  تأميني وتقدي

لهيئات اإلشراف   اأساسي   اإلى كيفية تعامل السوق التأميني مع القضايا المستجدة، وتكون مرجع
 . (1) والرقابة على أعمال التأمين

المستهلك واإلفصاح والشفافية وتبادل  ل المبادئ المضافة على سبيل المثال في حماية  تتمث       
 (2)  واالحتيال ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  في التأمين  المعلومات والغش  

على أجهزة الشرطة    ، وفرضت تلك المبادئ28- 27-26-25ى التوالي في المبدأ  الواردة عل
 . (3)ومراقبي ووسطاء التأمين اتباع قواعد الحيطة والحذر

 المنظمة العالمية للجمارك  -3

  تعتبر منظمة حكومية عالمية مهتمة بالتعاون األمني الدولي في مواجهة تهريب المخدرات      
وتتول  و  العالم،  في  الجمارك  وكفاءة  فعالية  تحسين  على  للجمارك  العالمية  المنظمة  ى  تعمل 

ي والشرطة الجنائية  التنسيق في عملها مع المنظمات الدولية وخاصة مجموعة العمل المال
عاون في مجال  قصد تحسين الت    ؛ الدولية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

نقل أو نظم  القانون فيما يتعلق بتدفقات غير مشروعة  بين    إنفاذ  محددة، وشروع االتصال 
   ل ـــــق عمــدولية بإنشاء فري ارات  ـــــ مط   عشربين    ا ات مــــــــ المطارات الدولية لتسهيل تبادل المعلوم 

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مذكرة لنيل شهادة  -حالة الجزائر دراسة-التأمينيفطيمة يحياوي، دور هيئات اإلشراف في الرقابة على النشاط -1

 . 66، ص 2012، جامعة مسيلة، قتصادية والتجارية وعلوم التسييرالماجستير، كلية العلوم اال

 التأمين، منشورات الهيئة العامة للرقابة المالية متوفرة على الموقع االلكترونيانظر معايير االتحاد الدولي لمراقبي -2
www. Efsa. Gov.eg/content/efsa ar/ eisa >> <<   

 . 466نادر عبد العزيز شافي، مرجع سابق، ص -3
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  ويتكون   ـارات،المط مطارات دولية بإنشاء فريق عمل مشترك معني باالعتراض في    10بين  
 . (1)الجماركمن ضباط شرطة وموظفي الفريق المعني هذا 

بوضع شبكة معلومات تربط بين اإلدارات الجمركية عن طريق    2000بادرت المنظمة في       
المخالفات   مكافحة  في  الجمركي  التعاون  لتعزيز  برامج    الجمركية،االنترنت  وضعت  حيث 

  2001في  في مجال مكافحة تبييض األموال، ف  للتكوين والمساعدة التقنية للرفع من كفاءتها
تبنت تنظيم توصيات مجلس التعاون الجمركي لتعزيز دور اإلدارات الجمركية في مواجهة  

 . (2) تبييض األموال ومصادرة وحجز منتوجات الجرائم

دل المعلومات يتمثل في نظام عالمي من خالل المنظمة  وضعت المنظمة نظاما متعددا لتبا   
ذاتها ونظام جهوي من خالل المكاتب الجهوية للربط المكلفة باالستعالمات حيث تقوم بجمع  

تاحتها لكل الدول الواقعة بإقليم المكتب الجهوي، وتتواجد  إوتحليل وتوزيع وتعميم االستعالمات و 
وآسيا والشرق األوسط، وإفريقيا الغربية والشرقية، وإفريقيا   هذه المكاتب بأروبا الغربية والشرقية

عام   ونظام  الوسطى،  وأمريكا  الكاريبي  دول  أستراليا،  الجنوبية  وأمريكا  والشمالية  الوسطى، 
، وتبادل المعلومات بين الدول عبر مكاتبها  وطني مخصص لالستعالم بين الدول األعضاء

 .المنتشرة في العالم

 ر الماليمنتدى االستقرا-4

 ،االقتصاديةهدفا متزايد األهمية لدى رجال السياسات ل الحفاظ على االستقرار المالي مث   ي    
آداء النظام المالي مدى ترابط وسالمة مكوناته األساسية، قامت مجموعة السبع    يحكم كفاءة  إذ

 من خالل تبادل المعلومات  وليالد    اليـ ستقرار المتعزيز االقصد  بتأسيس المنتدى    1999سنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتحدة بشأن االتجار والحركية غير المشروعين عبر الحدود، منشورات األمم المتحدة  تقرير األمين العام لألمم    انظر-1
      >>Org. ru.cgi.bin>>www.refworld . منشور على الموقع ،15ص  ،  /77S/ 2012   ، وثيقة رقم2012لسنة 

 . 139الرزاق يخلف، مرجع سابق، ص   عبد-2

http://www.refworld/
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ضريبية  الجنات  الخارجية و المالية  الكز  امر الدول  مت  س   قابة المالية، وق  عاون في مجال الر  والت  
لكن  نقصه و   من حيثسويسرا، أو والت سهيالت المتاحة كدولة  جودته  و   حسب نوعية اإلشراف

دوله غير متعاونة كجزر البهاماس  و   تماما  ناقصمالطا وماليزيا، أو  ك ن  دوله محتملة للتعاو 
كيمان يتعل  (1)وجزز  فيما  السليمة  للممارسات  معايير  المنتدى  بأنشطة وعمليات  ، ووضع  ق 

   )األفشور(.  (2)الخارجيةمراكز الوحدات المصرفية 

عام      المنتدى  الرئيسي    2000وضع  وأوصى    12ة  معاييره  سليمة،  مالية  نظم  أجل  من 
الت   األدوات  على  المركزية  البنوك  المتطورةباعتماد  تطورات    حليلية  تواكب  متطورة  وأدوات 
قت نجاحا بمناسبة اعتماد لجنة معايير المحاسبة  األسواق لتخفيف المخاطر المتزايدة، وقد حق  

   .(3) في تعاملها مع األزمة االئتمانية  ة آداء معايير اإلبالغ الماليالدولية لمراقب 

 ثانيا: جهود صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في مكافحة تبييض األموال

تمويل      جانب  إلى  األموال  تبييض  مكافحة  في  الدوليتان  الماليتان  المؤسستان  ساهمت 
لنداءات المجتمع الدولي، ألنها تؤدي إلى تهديد وسالمة  اإلرهاب والجرائم ذات الصلة استجابة  

االستقرار المالي واالقتصادي العالمي والتأثير على نزاهة واستقرار المؤسسات المالية واستنزاف 
بحكم   الدول األخرى  اقتصاديات  تؤثر في  كما  إنتاجية،  األكثر  األنشطة  بعيدا عن  الموارد 

 .(4)سماليةول الرأالترابط االقتصادي بين الد  
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140عبد الرزاق يخلف، مرجع سابق، ص -1
 . 63، ص2014،طرابلس الرواد،، دار 1ط غسيل األموال،  السياحة،م الفساد، مصطفى يوسف كافي، جرائ-2

، جامعة  8شنوف شعيب، األزمة المالية العالمية من منظور محاسبي، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد -3
 .  127، ص2010بومرداس، 

 الموسوم بــــــــــــــ: الصندوق ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 2016انظر تقرير صندوق النقد الدولي لسنة  -4
 << www. Imf. Org >> منشور على الموقع
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 تبييض األموالجريمة د والتعبئة لمكافحة يالتجن –1

الد  يقوم صندوق        العالمي إلى جانب مهامهما األصلية بمهام جزئية  ولي  النقد  ،  والبنك 
ف مجال  مساعداتوحتى  في  الدولية  والمعايير  القواعد  احترام  بمدى  ترتبط  للد ول  المقدمة  هما 

صار    2001،  بعد أحداث سبتمبر    الر قابة على البنوك بما فيها قواعد ومعايير لجنة بازل،
العالميمث  ي    وتمويل اإلرهاب  تبييض األموال  المالي  للنظام  تهديدا حقيقيا  قام بتنظيم  ف،  (1)ل 

ذلك في شكل محاضرات   تم  ، و (2)  دة لالستفادة من الخبرة الدوليةحوارات دولية متعد  سلسلة  
األعضاء   مكافحة  ا  هلربطللبلدان  مجال  في  المؤسستين  اإلرهاب  البجهود  وتمويل  تبييض 

 . (3) تقديم المعونة للدول المحتاجة إليهاالدولي، و 

روعة،  شقات المالية غير المامية إلى التصدي إلى التدف  ى البنك تشجيع المبادرات الر  ول  ت       
برنامج    في  اإلزامي   صار عنصرا إذ    ،تبييض ومحاربة تمويل اإلرهابللمكافحة  الوأطلق برنامج  

المالي القطاع  تم   ،(4)تقييم  وتنظيميا في تحقيق مبادرة ستار حيث  فنيا    37مباشرة    وساعد 
بدء   في  وساهم  المنهوبة،  األموال  السترداد  المنتدى  إطالققضية  السترداد    وتنفيذ  العربي 

تنظيم جلسات عامة حول    والتي شملت  2013وفعاليات المتابعة عام    2012ألموال عام  ا
 .  (5)جوانب عملية استرداد األموال وتنظيم مؤتمر دولي بالمغرب

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-EQBAL al allaf, Les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment d’argent : 

étude comparée entre les droits français et koweitien, thèse de doctorat, faculté droit et sciences 

politiques, Université de Poitiers, 2013, p20. 

 . 129عبد الرزاق يخلف، مرجع سابق، ص -2

الموسوم بــ: اآلداء  العلمي الدولي ، الحكومات في مواجهة خطر غسل األموال، مداخلة الملتقىابراهيميعبد هللا -3
،  2005، جامعة ورقلة،  كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، 2005مارس  09- 08المتميز للمنظمات والحكومات يومي 

 .  181ص

 << www. Wordbank.org >>الموقع  ، منشور على02، ص  2016قرير البنك الدولي لعام ت-4

 . 3المرجع نفسه، ص -5
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 تقييم أنظمة مكافحة تبييض األموالل طريقة شاملة  تطوير-2

الدولية      المالي  العمل  مجموعة  مع  وبالتعاون  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  عمل 
إلى جانب لجنة بازل لإلشراف على البنوك والمنظمة الدولية لهيئات    ،لمعايير الدولية ل   الواضعة

من أجل  واالتحاد الدولي للمشرفين على شركات التأمين ومجموعة ايجمونت   ،األوراق المالية
مواجهة المخاطر  قصد    وتقوية التعاون الدولي في مجال الرقابة على أعمال البنوك   ،نسيق الت  

على طريقة    ت ف ق ا    هذا  ، إلى جانب (1)بنوك والمؤسسات الماليةالتي تتعرض لها الواألزمات  
قة مجموعة العمل  يعلى طر و واحدة للتقييم الشامل لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب،  

  120ن من  ، حيث تتكو  2002االجتماع المنعقد في أكتوبر    ولية التي وضعتها فيالد  المالي  
 .(2)بتمويل اإلرهاب ةسع الخاص  األربعين والتوصيات الت  ي كل توصياتها غط  معيارا ت  

اعتمد البنك وصندوق النقد الدوليين برنامجا لتقييم مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب      
وتحديد نقاط القصور لهذه األنظمة    ، بوضع تقارير عن التقيد بالمعايير ومدى التزام الدول بها

تتول   الت  حيث  اإلجراءات  اقتراح  وتتعل  ى  لها،  السياسات  صحيحية  وشفافية  المالي  بالقطاع  ق 
بتقديم المساعدة الفنية المالئمة لمساعدة الدول في بناء قدراتها المؤسسية    المالية، واقترن التقييم 

 . في محاربة تبييض األموال

ق النقد الدولي في رسم السياسات المحلية والدولية لمكافحة تبييض  ساهمت جهود صندو     
تقييما إلجراءات المكافحة والعديد من اسهامات المادة الرابعة   70األموال، فقام بأكثر من  

ولي باختتام  قد الد  لصندوق الن    ي، وقام المجلس التنفيذ(3)والعديد من برامج تقييم القطاع المالي
 مناقشة ثنائية مع البلدان    من اتفاقية تأسيس الصندوق التي تسمح بإجراء 4ة الماد  مشاورات 

 ــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 24منار حنينة، مرجع سابق، ص -1

ال، مذكرة لنيل مان عبد الماجد، المخاطر االقتصادية والجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة غسل األمو الصادق عث-2
 . 86، ص 2015في االقتصاد، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، السودان،  شهادة الماجستير 

 سابق.، مرجع 2016تقرير صندوق النقد الدولي لسنة -3



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 111  
 

تتم   فقااألعضـاء  أساس سنوي،  السعودية بزيارة  م خبراؤه   على  العربية  للمملكة  وجمع    تقييم 
الالزمة   والمالية  االقتصادية  بهاالمعلومات  نجاح  المتعلقة  التنفيذي  المجلس  تقرير  وذكر   ،

، إضافة  (1)الماليقابة على القطاع نظيم والر  زم في الت  الال  و والتزامها الحذر  ، السعودية المملكة
 . (2) 2013إلى تقييمه ليبيا سنة

 لمحاربة تبييض األموال  للدول  المساعدة الفنية لبناء القدرات المؤسسية تقديم-3

الدولي  تهد        النقد  تبييض األموال من قبل صندوق  الفنية في مجال مكافحة  المعونة  ف 
تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وبناء القدرات   والبنك العالمي إلى مساعدة الدول في سن  

الم   والجهات  االستعالم شر  المؤسسية  ووحدات  المالي  القطاع  على    ويتعاون  ،(3)لماليةا  فة 
ايجمونت   كمجموعة  األموال  بتبييض  الصلة  ذات  الدولية  المنظمات  مع  والبنك  الصندوق 

الفنية المعونة  تنسيق  المالي قصد  العمل  أن  وخاص    ،ومجموعة  قاما    البنك والصندوق   ة  قد 
بوضع دليل شامل    2003  فيبوضع قاعدة بيانات لطلبات المساعدة الفنية، إلى جانب قيامه  

 .(4) جاهات لمكافحة تبييض األموالت  المعلومات واال لكل  

في مرحلة الخمس سنوات الثانية إلى غاية    2014في سنة  النقد الدولي  صندوق  شرع      
المانحين لتمويل ألنشطة    2019 قدرات الدول األعضاء في مجال مكافحة  بناء  بدعم من 

األولى ابتداء    المرحلة  تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وهذا بعد انتهائه من الخمس سنوات
نةبلدا    30  استفادة  ويشمل،  2009  من  الميداني  دريب  والت    اعدة الفنيةــــــــــ المستقديم  من    في الس 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع المملكة العربية السعودية،   2011تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لسنة  -1
 <<STREET NW 70019 TH <<www. Imf. Org  منشورات صندوق النقد الدولي ، وثيقة رقم 

  على الموقع،  2013الدولي لتقييم ليبيا سنة قد للمجلس التنفيذي لصندوق الن 60/13نشرة معلومات معممة رقم -2
 > www. Imf. Org ><< الشبكي 

3-EQBAL al qallaf, op. cit, p 20. 

 . 132الرزاق يخلف، مرجع سابق، ص  عبد-4



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 112  
 

إصدار   2012سبق للمجلس التنفيذي في  ، و (1)مليون دوالر سنويا  6بمبلغ أكثر من  المباشر  
الرقابة  أعمال  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال  تبييض  مكافحة  دمج  تناولت  توجيهية  مذكرة 
تبييض   فيها  يصل  التي  الحاالت  مع  للتعامل  إطارا  تتيح  التي  المالي  االستقرار  وتقييمات 

ظام  د االستقرار الداخلي والن  هد  ي  الذي    الحد    إلىاألموال وتمويل اإلرهاب والجرائم ذات الصلة  
زاهة المالية ضمن  الصندوق مواصلة الجهود إلدراج قضايا الن  ع خبراء  ولي، وشج  قدي الد  الن  

 . (2)مة من قبلهدع  أعمالهم الرقابية وفي البرامج الم  

استرداد     مبادرة  العالمي  البنك  مع  وباالشتراك  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المكتب  أنشأ 
المسروقة، وتهدف المبادرة إلى إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية بشأن كيفية    األصول

 .(3)االسترداد الفعال لألموال المسروقة

 ثالثا: مبادئ مجموعة ولفسبيرج لمكافحة تبييض األموال

موال بالنسبة  ولفسبيرج للمؤسسات المالية الدولية مبادئها لمحاربة غسل األ  مجموعةأصدرت     
راسلة التي تقيمها أو  ، وتشكل مرشدا عالميا يشمل جميع عالقات البنوك الم  راسلةللبنوك الم  

، وتبرز أنواع مؤشرات الخطر التي تنظر  تحتفظ بها مؤسسة مالية لعميل بنك آلخر مراسل
بدء فيها عند  إلى إصدارها    العالقة،  المؤسسة  تبييض  إضافة  مبادئها بشأن مكافحة جرائم 

، وقد  2002األموال في عمليات البنوك الخاصة وبالتعاون مع منظمة الشفافية العالمية سنة  
رشد عالمي لالستفادة منها في قطاع  على المبادئ كم  (4)ةولية الخاص  وافقت مجموعة البنوك الد  

 ارية  ــــــ ج الها الت  ـــــ ارسة أعم ــ بمناسبة مم  باالشتراك مع فريق من الشفافية الدوليةة البنوك الخاص  
 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، مرجع سابق، ص تقرير صندوق النقد الدولي-1

 . 2، ص المرجع نفسه-2

 . 13- 12، مرجع سابق، ص صالمشروعين حركية غير تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن االتجار وال-3

 ,ABN Amro ,2-Banco Santander Central Hispano, S.A,3- Bank of Tokyo-1 :     البنوك التالية-4

Mitsubishi ,Itd,5- Barclays Bank,6-Citigroup-Crédit suisse Group,7- Deutsche =     -4 
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ــبرت منظــمـة الشفــــافية  وال، وقد اعت ـــ يض األمة ألنشطة تبيـــ كذريعبهدف منع استخدام عملياتها  
ة في  هذه المبادئ خطوة هام    بيث أن    (ستانلي موريس وماركلخبيران  امن خالل )  الدوليـة

  المجموعة وافقت   أن    كرالذ  ، وقد سبق  (1)  ألموال والفساد والجرائم ذات الصلة  غسلمواجهة  
، وتتعلق بسياسة  للعمل السليم في قطاع البنوك الخاصة العالمية  هم  عليها كمرشد عالمي م  

، إلى جانب وضع البنك  البنك تجاه العمالء لمنع استعمال عملياته الدولية ألغراض جنائية
سنوات    5ة  تبييض مد  البمكافحة  المتطلبات الخاصة باالحتفاظ بالملفات والوثائق ذات الصلة  

   . ، ومبادئ تتعل ق بقبول العميل واإلجراءات المعقولة المتخذة إلثبات هوية عمالئه (2)على األقل

وهو عبارة عن وحدة قياس االجتهاد     Lmanac A  s,ankerBاستبيان بانكرز  وضعت المجموعة   
دابير لمحاربة  فيه السياسات والممارسات والت    تدد   ح  زم لمواجهة تبييض األموال، حيث  الال  

تحديد الوثائق     فيه بذلك يتم    خاص    نموذج ، إضافة إلى  ال عنها بنعم أو  اإلجابة    التبييض وتتم  
المحاربة   استبيان  إلى  االستجابة  طريق  عن  المالية  المؤسسات  من  المطلوبة  والمعلومات 

  بييضباإلضافة إلى نسخة من سياسات أو تدابير الشركة لمواجهة جريمة الت    ، ض األمواللتبيي 
   .(3) ، وقد وافقت عليه المجموعة واعتمدتهالمالي

  رورةـــــــ ض دةــــــ ؤك   ات الدفع م  ــــ بيانا حول معايير تعليم  2007أصدرت المجموعة في أفريل    
  ولية من خالل الد  فع التزام البنوك بها من أجل الشفافية بخصوص األطراف في معامالت الد  

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=AG,8- Goldman Sachs,9- HSBC,10- J.P.Morgan Chase,11- Société Générale,12- UBS AG 
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 الشبكي   ، انظر الموقعمعلومات عن السجل الدولي  فيوتشمل النشرة    المراسلة، المعامالت المصرفية من خالل   انجاز  حول
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ت    الدولية خالل  وحد  بن  من  المصرفي،  القطاع  ضمن  أساسية معينة  دفع  رسالة  أربعي    ة دت 
ل في عدم إغفال أو  ، وتتمث  (1)معايير أساسية لرسالة الدفع تقوم المؤسسات المالية بمراعاتها

ب على المؤسسات المالية عدم ويتوج    ،حذف أو تغيير المعلومات في رسائل أو أوامر الدفع
أي   تجن  استعمال  أي  ة رسالة دفع معينة بغرض  قبل  المعلومات من  الكشف عن  سة  ة مؤس  ب 

ممكن مع المؤسسات المالية   ، هذا إضافة إلى تعاونها إلى أقصى حد  في عملية الدفعكة  شتر  م  
الد   العملية ،  األخرى في عملية  المشتركة في  الطلب منها معلومات عن األطراف  فع عند 

 . (2)وتقوم المجموعة بتشجيع البنوك المراسلة لها باألخذ بهذه المبادئ
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 الثاني المبحث                                         

 تبييض األموال  ةميجر  لمكافحةوطنية و هيئات إقليمية بالتعاون الدولي تعزيز          

إنشاء      اإلقليمية    يعتبر  الجهالهيئات  أبرز  من  األموال  غسل  بمكافحة  الصلة  ود  ذات 
  طوعية   ذات طبيعة منظمات  ولية، فهي  وجهات الد  مع الت    هاتوافق؛ لاإلقليمية في هذا الشأن

ألي   مفتوحة  وعضويتها  الختصاص    تعاونية  تابعة  للمنظمةنفس  دولة  الجغرافية    ،المنطقة 
،  تبييض األموالعمليات  ز في مكافحة  الذي يترك  االلتزام بقواعد وأهداف المنظمة  وترغب في  

البنوك  فتم   طريق  عن  الحاصل  األموال  تبييض  لمنع  إقليمية  منظمات  والمؤسسات   إنشاء 
 .المالية

توييه اإلقليمي والعالمي  ة هذا التعاون بمسأدركت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أهمي     
المخاطر  هذه  منوالها  ، لمواجهة  على  اإلقليمية  الهيئات  نمط    وباقي  على  العالم  قارات  في 

الدولية  مجموع المالي  العمل  الدول   رفعبغية    توصياتها  تنفيذ   تفعيل ي  لتبن  ة  التزام  مستوى 
بالمعايير واإلجراءات الواردة    األعضاء فيها في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

ودور مجلس وزراء الداخلية في إفريقيا،  و إضافة إلى جهود التعاون األمني في أوروبا  ،  فيها
 )مطلب أول(.  والعدل العرب لمواجهة عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

وللتوصيات  الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض األموال  االتفاقيات    استجابت الدول لحث      
عن  األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية حيث صارت معاييرها دولية يترتب  

إدراج  لها  االمتثال  ويتم    عدم  المتعاونة،  غير  للدول  السوداء  القائمة  ضمن  المعنية    الدول 
الدولية،   المساعدات  برامج  من  إطار وضعحيث  حرمانها    استراتيجيات   نيتضم    اقانوني   ات 

بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية من حيث األركان    قائمة على تجريم تبييض األموال  متعددة
رس قواعد وضوابط  ك  ، إلى جانب استراتيجية وقائية ت  رالجزاء المقر  تحديد و  المادية والمعنوية، 

واستراتيجية    في عمليات الدمج لألموال غير المشروعة  ابية ووقائية لدفع استخدام البنوكرق
    ى ذلك )مطلب ثان(. ة  تتول  المكافحة من خالل إنشاء أجهزة وطني 
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 المطلب األول                                      .                           .   

 تنوع الهيئات اإلقليمية المكافحة لتبييض األموال على المستوى القاري            

العالم  أ نشئت      قارات  مستوى  على  اإلقليمية  المنظمات  من  انتشار    ،العديد  نتيجة  وهذا 
األموال  تبييض  عمليات  عن  الناتجة  المتعددة    اإلقليمية   ستجابة االو   ، دولهافي    المخاطر 

وجود    بتطل  مم ا    ،في تقاسم مكافحة غسل األموال  الستراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية
عد الدولي اإلقليمي للجريمة وتنظيم التعاون  ى المكافحة لمعالجة الب  تتول    فاعلة  إقليميةأجهزة  
مجموعات العمل المالي اإلقليمية على غرار مجموعة    وتحقق األمر بتأسيس،  في ذلك  الدولي

الدولية على المستوى اإلقليمي  الدولية، حيث تقوم بنشر معاييرها  المالي  ،  )فرع أول( العمل 
ال اليوروبولتعز    ،وإفريقيا والعالم العربي  أوروباالقاري في   مستوى وعلى    زت المواجهة بدور 

، وينشط على مستوى  عاون الشرطييبول في إفريقيا للت  إلى جانب منظمة أفر   للتعاون األمني
   .( ان)فرع ث لعدل العرب العالم العربي مجلس وزراء الداخلية وافي إفريقيا و 

 الفرع األول                                      

 أهم الهيئات اإلقليمية على نمط مجموعة العمل المالي الدولية               

وتم     ، لها وسائلها الخاصة في مكافحة تبييض األموال   تاإلقليمية وصار   دت الهيئاتتعد      
إنشاؤها على غرار مجموعة العمل المالي الدولي ، تعمل بصورة مشتركة لاللتزام بمعاييرها ،  
ول تنفيذه بما ال يتعارض مع قي مها الث قافية وأطرها  بهدف إقامة نظام فعال يتعي ن على الد 

القانونية،   االد ستورية ونظمها  األوسط وشم  لعمل وتعتبر مجموعة  الشرق  لمنطقة  ال  المالي 
آلية وضع تقارير بعد الزيارة   ، وتمتلك العتبارات جغرافية ومصرفيةوهذا    ، إفريقيا نموذجا لها

الدول   الميدانية تقييم  األموال    مكافحتهال  في  الجغرافلغسل  اختصاصها  مستوى  ي من  على 
)أوال( إلى جانب باقي  للغرض  خالل منظومتها القانونية وممارساتها بفعل األجهزة المتاحة  

 في أنحاء العالم )ثانيا(.  العمل المالي  على منوال مجموعات اإلقليمية الهيئات 
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   Menafatfأوال: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

إنشاء مجموعة عمل مالي    القيام المنطقتينمن دول    حكومة عربيةربعة عشرة  رت أقر      
  على غرار مجموعة العمل    2004  وفمبر  ــ ال إفريقيا في ن ـ ة الشرق األوسط وشم ـ إقليمية لمنطق 
عت الدول األعضاء على مذكرة إلنشاء المجموعة،  وق  حيث    ( 1)بالبحرينالوزاري    في االجتماع 

فرنسا، بريطانيا،    من:المجموعة صفة مراقب ممثلي كل    تضم  كما  ،    هاسيمؤس  الجزائر من    عد  وت  
األمريكية،   المتحدة  الواليات  التعاون  اسبانيا،  مجلس  الدولي،  البنك  الدولي،  النقد  صندوق 

الخليجي، مجموعة العمل المالي الدولية، مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات، مجموعة  
   .( 2)إيجمونت ومجموعة آسيا والمحيط الهادي، ومنظمة الجمارك العالمية

 ارتباط أهداف المجموعة بمكافحة تبييض األموال-1

التفاهم  تتضم        مذكرة  تم  -ن  إنشاء    التي  إلى    أهدافا-المجموعةبموجبها  المنظمة  تسعى 
المنطقة   دول  من  استجابة  الدوليةتحقيقها  العمل  لت  وا للمعايير  لمجموعة  األربعين  وصيات 

طاق اإلقليمي  يها ونشرها على الن  وتبن  ،  (3)واستراتيجيتها الحالية في المواجهة    المالي الدولية
 المالي.  بييض ت  الجرم عاون اإلقليمي لمكافحة لدعم الت  

 اتفاقيات األمم المتحدة و  تنفيذ المعايير الدولية للتوصيات األربعينتبني -أ

 مجموعة العمل المالي للمنطقة اتفاق األعضاء  نت مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء تضم      
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منشور على   ، 1، ص2009التقرير السنوي الخامس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام -1
             .Menafatf. Org>> << www الموقع 

: المغرب، مصر، لبنان، الكويت، اليمن، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، سوريا، تونس، االمارات وهي-2
المتحدة، قطر، وانضمت العراق سنة   التقرير 2008والسودان وليبيا في    ،2006، وموريتانيا في  2005العربية  ، انظر 

 الشبكي   الموقع  على   09، ص  2011ريقيا لسنة  السنوي السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إف

 www. Menafatf. Org>> << 

1, 2003,  oVol 70, N ,RDF, Blanchiment et circuits financiers du terrorisme, MOULLETTE Patrick -3

p83. 
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المؤسسين على تنفيذ توصيات األربعين وتعديالتها، تنفيذ اتفاقيات األمم المتحدة ذات الصلة 
 بالموضوع وقرارات مجلس األمن الدولي لمكافحة تبييض المال وتمويل اإلرهاب.  

 التعاون في تعزيز االلتزام بالمعايير الدولية  -ب

إفريقيا  وشمال    االلتزام بالمعايير في منطقة الشرق األوسطتتعاون المجموعة من أجل تعزيز      
، وحد دت في تقريرها السنوي (1)والعمل مع المؤسسات الدولية األخرى لتحقيق ذلك في العالم

وتم  تعديلها  ،  لمجموعة، ومعايير شغل مقعد مراقبمعايير االنضمام إلى عضوية ا  2008
تبن ي توصيات  و ،  االنضمام للدول العربية في المنطقتين  بحصر  2017في اجتماع البحرين  

   .(2)تمويل اإلرهاب وانتشار التسل ح، وأية تعديالت طارئة لمجموعة العمل المالي الدولي

 اتخاذ ترتيبات فعالة لمكافحة تبييض األموال -ج

ذات     األموال  بتبييض  المرتبطة  الموضوعات  لتحديد  المجموعة  اإلقليمية  تتعاون  الطبيعة 
وتبادل الخبرات بشأنها وتطوير الحلول اإلقليمية لمعالجتها، وتسعى إلى اتخاذ ترتيبات فعالة  
في جميع أنحاء العالم لمكافحة تبييض األموال بطريقة فعالة بما يتماشى مع القيم الثقافية  

   ونظمها القانونية.  الخاصة بالدول األعضاء وأطرها الدستورية

 اون على المستوى اإلقليمي والدوليوالتع  قالتنسي-د

خال    من  اإلقليمي  المستوى  على  نشاطات  بعدة  المجموعة  السنوية    لقامت  اجتماعاتها 
وتبادل   اإلقليمي  التعاون  سبل  لزيادة  المالية  المعلومات  ومنتدى  العمل  فريقي  واجتماعات 
 الخبرات وتفعيل دورها بتحقيق أفضل للتواصل اإلقليمي والدعم المتبادل لتوقيع مذكرات التفاهم 

 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سرى محمد صيام، مكافحة وتجريم غسل األموال في االتفاقيات الدولية والتشريع المصري وبعض التشريعات العربية، -1
 . 125، ص2008، طرابلس، 1، العدد  مجلة المحامون لنقابة محامي طرابلس

     <<www.  Menafatf. Org>>، منشور على الموقع05  للمجموعة، ص  2008التقرير السنوي الرابع لسنة -2
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في العديد    تشارك المجموعة  .( 1)بالمجموعة  بين وحدات المعلومات المالية في الدول األعضاء
تربطها   وطيدة  بعالقة  المجموعة  وتتمتع  الدولية،  والندوات  والمؤتمرات  االجتماعات  من 
العضو   المجموعة على صفة  حصول  بعد  العالقة  الدولية، وزادت  المالي  العمل  بمجموعة 
المشارك بمجموعة العمل المالي الدولية في االجتماع الثالث عشر في الدورة الثامنة عشر  

العمل المالي    زيادة المشاركة في أعمال مجموعةمن  ، وتمكن هذه الصفة  2007نة  بباريس س
من خالل منح خمس دول أعضاء حضور اجتماعات المجموعة واجتماعات فرق    للمنطقة

 . (2) العمل التابعة لها

 التزام الدول األعضاء بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض األموال متابعة-ه

ع الدول للتقييم المشترك، وتقوم سلطات الدولة الخاضعة للتقييم بتقديم جميع العناصر  خض  ت      
التفصيلية لعملية التقييم قبل زيارة البعثة الميدانية المكلفة بهذه المهمة، ويتم التقييم بتوظيف  

المشترك منهجية   سنة    التقييم  المالي  العمل  مجموعة  عن  حينت وال  2004الصادرة    تي 
، وتهدف المتابعة إلى التأكد من استمرار تطوير نظم مكافحة تبييض األموال  ( 2)  2007سنة

أنها وسيلة لإلشراف على   الدولية، باإلضافة  بالمعايير  الكامل  إلى حد االلتزام  حتى تصل 
 . عايير الدوليةضاء المجموعة بالمالتزام أع

/  1/12االجتماع العام للمجموعة بتاريخ  في    وقد اعتمد  ، ل تقييم مشتركو  خضعت الجزائر أل  
، فقد سبق تقييم نظام مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب للجزائر خالل الزيارة 2010

 ، وهو أول تقييم  2009ديسمبر    17إلى    06وعة من  ـ ـ ق التقييم المشترك للمجم ـــــــــــ الميدانية لفري 
 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مرجع سابق، ص 2011التقرير السنوي السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام - -1
 . 07  – 02ص

 . 16، مرجع سابق، ص2011وسط وشمال إفريقيا لعام السنوي لمجموعة الشرق األ التقرير-2

 . 325مرجع سابق، صأدريبلة،   حسن-3



تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 120  
 

الجزائرية   لعام  للجمهورية  األربعين  التوصيات  إلى  التسع   ،2003باالستناد  والتوصيات 
، وبتوظيف منهجية مكافحة تبييض األموال وتمويل  2001الخاصة بتمويل اإلرهاب لسنة  

واستند التقييم إلى القوانين واللوائح التي قدمتها الجزائر إلى فريق التقييم    2004اإلرهاب لسنة  
-   05ي نظام المكافحة كتجريم تبييض األموال في قانون رقم  الذي أقر  بالنقاط اإليجابية ف

ووجود نظام جيد للمصادرة في قانون العقوبات، ونقاط سلبية بالمقارنة  ل والمتمم  المعد    01
التوصيات   في  الواردة  األساسية  والمتطلبات  الدولية  المعايير  العمل    األربعين مع  لمجموعة 

 .(1) اإلرهابل والتوصيات التسع الخاصة بتموي المالي
د الفريق في التقييم درجة االلتزام بالتوصيات وذلك بالصيغ التالية: ملتزم، ملتزم إلى  حد   ي        

برنامج زمني للتقييم    للفريق تنفيذ، وقد سبق  ( 2)حد كبير، غير ملتزم، ملتزم جزئيا، غير منطبقة
لجمهورية مصر العربية واألردن ولبنان وزيارة    2009المشترك من خالل تقارير مشتركة عام  

السعودية   للعربية  الحقا  ،(3)والجزائرميدانية  المجموعة  خالل    وتبنت  الحقا  المتابعة  تقرير 
ال من  اجتماعها  سحبها،  بقطر  2016أفريل    28إلى    23عام  بعد  الدول    وهذا  قائمة  من 

الدولي   المالي  العمل  بالمتابعة من قبل مجموعة  ن منظومتها    2015  فيالمحددة  إثر تحس 
  25إلى    23، وفي اجتماعها التاسع والعشرين باألردن من  القانونية في مكافحة غسل األموال

رت اعتماد التقييم المتبادل للمغرب وتصنيفها في المتابعة المعززة ع  2019أفريل   لى أن  قر 
فقد أبقتها ضمن    موريتانيا، وأم ا  2020للمجموعة في    21تتولى تقديم تقريرها في االجتماع  

م تقريرهاعز  المتابعة الم    .  (4)القادم  21في االجتماع  زة على أن تقد  
 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للجزائر بشأن مكافحة غسل األموال   تقرير-1
 . 6- 5صص مرجع سابق،  ،2010وتمويل اإلرهاب لعام 

   .147-146-145ص   ، صهسنفمرجع ال،  لمجموعةالدرجات االلتزام بالتوصيات  1الجدول  -2
 . 9-8مرجع سابق، ص ص   ،2009السنوي الخامس لعام   التقرير-3

االجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل األموال  -4
 >> << www. Menafatf. Org، على الموقع2019أفريل   25إلى  23وتمويل اإلرهاب بالمملكة األردنية من 
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 ثانيا: باقي الهيئات اإلقليمية األخرى على نمط مجموعة العمل المالي الدولية 

 تقوم هذه الهيئات بدور حاسم في تطبيق معايير مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب،     
تطوعية   منظمات  بكونها  وتتميز  منطقته،  إطار  في  كل  العالم  قارات  أنحاء  في  وتتواجد 

ة واقعة بمنطقة اختصاصها الجغرافي وترغب أن تلتزم بقواعدها  وعضويتها مفتوحة ألي دول
وأهدافها، وتنتشر في قارة إفريقيا وآسيا وأمريكا، وينقسم األعضاء المكونين لها إلى أعضاء 

صفة مراقب المعتمد من قبل مجموعة العمل   لهم حق التصويت وهم دول المنطقة، أما العضو
 .  (1) 2010أعضاء حتى جوان  10، ويبلغ عددهم المالي الدولية فليس له حق التصويت

 مجموعة إفريقيا الشرقية والجنوبية لمكافحة تبييض األموال -1

تتعاون مع مجموعة       تقوم المجموعة بدور هام في مجال مكافحة تبييض األموال حيث 
باإلضافة إلى   العمل المالي الدولية من خالل قيام المجموعــــــــــــة بتطبيق التوصيــات األربعيـــــن

نشطة  أ، واستفادت إفريقيا عموما من تنفيذ  (2) تعاونها مع منظمات دولية أخرى في الغرض ذاته
من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة استراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل  

الممتدة من   المساعدة 2017إلى    2013للفترة  إفريقيا  لغرب  المتحدة  األمم  ويقدم مكتب   ،
  األموال إلى دول أعضاء في المجموعة من خالل البرنامج العالمي لمكافحة تبييض  و التقنية  

 . (3 )الدولوعائدات الجريمة وتمويل اإلرهاب وهذا بهدف تقرير النظم القانونية لهذه 
 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Réunion des ministères des finances des pays membres de la zone franc, rapport aux Experts 

comité de liaison anti blanchiment de la zone France Dakar les 7 et 8 Avril 2013, p13 << www. 

Allafricat. Fr. com>>. 

وتم    بيا، السيشل، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، سوازيالندا،وهي: بوتسوانا، كينيا، ماالوي، موريشيوس، موزمبيق، نامي-2
تتولى المكافحة في حدود اختصاصها اإلقليمي، وتضم أعضاء بصفة مراقب وهم: سكريتارية   1999إنشاء المجموعة سنة  

تار شبلي، مرجع سابق، عن مخ   الكومنولث، سكريتارية مجموعة العمل المالي الدولية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، نقال
 . 101ص

  19إلى  15الرابع والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات بأديس أبابا من  االجتماع تقرير-3
 UNODC/ HONLAF/24/ CRP 1وثيقة رقم  ،07، ص 2014سبتمبر 
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 GAP  مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة تبييض األموال-2

وتمويل  ببانكوك بتايالند من أجل مكافحة تبييض األموال    1997إنشاء المجموعة عام    تم      
فيما بينها ونشر    كاستجابة إقليمية من دول المنطقة للمبادرة ودعم التعاون اإلقليمي  (1)اإلرهاب

المنطقة مستوى  على  الجريمتين  لمكافحة  الدولية  المعايير  األمم  ( 2)وتطبيق  مع  وتتعاون   ،
في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتستفيد مما يقدمه مكتب األمم المتحدة  المتحدة  

المعني بالمخدرات والجريمة من مساعدة تقنية فيما يتعلق بمنع الفساد، حيث عقد اجتماعا  
األجنبية، وقدم مساعدة في مجال    الرشوةبشأن الحد من    2014إقليميا بجنوب شرق آسيا سنة  

يما يتعلق بعدة قوانين ذات الصلة بالتعاون الدولي في كل من: بنما،  صياغة التشريعات ف 
 . (3)الفلبين، ميانمار

 مجموعة العمل المعنية بمكافحة التبييض على مستوى القارة األمريكية-3

المستوى    تضطلع     على  والمالي  االقتصادي  اإلجرام  لمواجهة  هام  بدور  المجموعة  هذه 
جريمة   لمواجهة  واتفاقيات  بيانات  االمريكية  الدول  منظمة  عن  وصدر  واإلقليمي،  الوطني 

سنة    إيرس تبييض األموال، وتتمثل في البالغ الوزاري لمؤتمر قمة الدول األمريكية ببيونس  
خاص بجريمة تبييض األموال المرتبط باالتجار غير المشروع  والتنظيم النموذجي ال  1995

  القارة.بواشنطن، وتم تأسيس هيئتين على مستوى  1997بالمخدرات عام 
. 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموعة  -1 عادل محمد    16مراقب ودولة بصفة عضو    14عضوا و  28تضم  انظر:  منظمة بصفة عضو مراقب، 
 .138السيوي، مرجع سابق، ص 

2- GAFI, Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000- 2001, p29. 

وثيقة رقم   2015مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في نوفمبر -3
P/2015/2CAC/COS على الموقع   17ص ، 2015المتحدة، نيويورك، ، منشورات األمم ،>>www.uno dc. org<<  . 
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 GAFISUDمجموعة العمل المالي لبلدان جنوب القارة األمريكية -أ 

سنة  تأس     المجموعة  دول    2000ست  تسع  القارة  أعضاءبفضل  وتهتم  (1) من    بوضع   ، 
الدولية   استراتيجية شاملة لمكافحة تبييض األموال في إطار توصيات مجمعة العمل المالي

على نمطها وتجسيد    إضافة إلى الغرض من إنشاء هذه المجموعات  ،وتحقيق أهدافها ومعاييرها
التعاون اإلقليمي بين دول المنطقة وتبادل الخبرات، حيث وضعت مبادرات ثنائية وإقليمية في  

وتبادل معلومات وتحقيقات مشتركة وتسليم    2015-2014الفترة   إجراء مشاورات  تتضمن 
مطلوبين، ووضعت هذه المجموعة في مجال مواجهة تبييض األموال مبادئ توجيهية للتعاون  

ة عمل لتعزيز تبادل المعلومات وإعداد  ، ووافقت على خط  قضائي الدولي السترداد الموجودات ال
 . (2) لمشتركة والموحدةامبادئ توجيهية للتحقيقات 

 GAFIC للكاريبيالعمل المالي  مجموعة-ب

وصار    27المجموعة    تضم        والجنوبية،  الوسطى  وأمريكا  الكاريبي  أرخبيل  من  دولة 
ق بمواجهة تبييض األموال، حيث قامت بإصدار للمجموعة اإلقليمية وسائلها الخاصة فيما يتعل  

،  (3)  1990سنة    توصية تكملة للتوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي الدولية في  19
لى التصدي والوقاية من عمليات تبييض األموال في المنطقة قصد  وتهدف المجموعة الوحيدة إ

للتوصيالتوص   الفعلي  التطبيق  الن  التسع عشر، والت  ات  ـ ل إلى  صوص  حقق من مدى تطابق 
ع طرق اإلجرام  تب  معايير مجموعة العمل المالي، وت   القانونية للدول األعضاء في المنطقة مع

 ثارها.من آ  الجديدة لتبييض األموال والحد  
 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي: البرازيل، الشيلي، بوليفيا، اإلكوادور، البارغواي، البيرو، األورغواي، ومنظمة الدول األمريكية، إلى جانب أعضاء -1
انظر   االمريكية،  المتحدة  الواليات  اسبانيا،  البرتغال،  األمريكية،  التنمية  بنك  فرنسا،  مراقب:         الشبكيالموقع  بصفة 

>>www.gafisud.org  http:// .>>    

،  E/INCB/2015/1 ، وثيقة رقم2016لسنة   حدة، منشورات األمم المت2015لعام  تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  -2

    << www. Unodc. Org >>، متوفر على الموقع60ص

 . 158نجاة العمراني، مرجع سابق، ص -3

http://www.gafisud.org/


تبييض األموال  ةم يمكافحة جر في   لتعاون ل ةلدوليا المبادرات الباب األول: إطار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 124  
 

 الفرع الثاني                                           

 ي  األمناإلقليمية القائمة بدور التعاون األجهزة أهم                    

تنامي اإلجرام  تدع        العابر لألوطانمت جهود محاربة تبييض األموال مع    الذي  الدولي 
يمس   قضائية،  عد    صار  واليات  إلى  جوءالل  ب ة  لتبادل    الحتمي  الدولي  الشرطي  التعاون 

الميداني  التدريب،  المعلومات  ومناهج  الخبرات  وتبادل  آلية  وتطل  ة  إنشاء  األمر  اإلنتربول  ب 
)أوال( وآلية األفريبول    روبولية على المستوى القاري بآلية األو وتدعيمها بأجهزة شرط  اعالمي 

في تطوير العمل العربي المشترك    دور مجلس وزراء الداخلية العرب)ثانيا(، وهذا إلى جانب 
 في مجال األمن الداخلي ومواجهة الجريمة )ثالثا(.  

  EUROPOLأوال: المنظمة األوروبية للشرطة الجنائية 

  Schengen غنـن وقيع على معاهدة شي لت  كان التعاون الشرطي بين الدول األوروبية بموجب ا  
ودخلت حيز    ، 1990جويلية    19تطبيق المعاهدة في    وقيع على الحقا الت    ، وتم  1985سنة  

وقد استحدثت وسيلتين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود    ،1995مارس    26التنفيذ في  
حق   الوطنية  الوطنية:  الحدود  خارج  المجرمين  الحدود، مالحقة  وأثمرت  ( 1)  المراقبة عبر   ،

ماستريخت   في  و   1992اتفاقية  التنفيذ  حيز  في  تحق   من  1993دخلت  المتمثل  هدفها  يق 
بإنشاء مجموعة من اآلليات للتعاون الشرطي لمراقبة الحدود    رامــ لإلج   الخطيرة  ال مكافحة األشكـ 

 المعلومة يل  ـى تحلتول  ، لي 1995لهذا الغرض إنشاء جهاز اإليروبول سنة    فتم  ،  (2)رة السريةـ الهج 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37,  0, n Chocheyras, La convention d’application de l’accord de Schengen, R A F D ILUC  -1

Editions du CNRS, Paris, 1991, pp 812- 813-814.  

-voir : Art : 39 jusqu’à 47 et Art 59 jusqu’à 66 de la convention d’application de l’accord de 

 >>. Org/ conventionsource: //FC. Wiki  << httpsSchengen, disponible sur le site  

- 2004األمنية للسياسة األوروبية للجوار وتأثيراتها على منطقة جنوب غرب المتوسط من سليمة بن حسين، األبعاد - 2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة  0122

123، ص 2013،  3الجزائر   
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بما فيها المرتبطة بالمنظمات اإلجرامية من  في مختلف صورها    قة بالجريمة المنظمةالمتعل  
بضرورة تعاون    من اتفاقية ماستريخت المتعلقة  9ف1، وهذا تطبيقا لنص  المادة  (1)نوع المافيا

الجريمة المنظمة،   ة صور ـ الد ول األعضــاء في االت حاد األوروبي على الت عاون الشرطي لمواجهـ
كشبكة اتصال إقليمية ليكم  ل اإلنتربول    واه على مست  األوروبي   الشرطة  مكتب   ء جهازبإنشا

المساعدة للسلطات الوطنية    يتول ى تقديم  دولة،  188في    التي تتبعها مكاتب مركزية وطنية 
حري والبحث على  حقيقات والت  وتنسيق الت    ، المكلفة بإنفاذ القانون والمتابعة القضائية واألمن

للتقييم واالستغالل المركزي لجمع واستغالل  بوضع قواعد بنك معلومات رقمي   أوروبامستوى  
 . (2) مالمنظ  الدولي والوقاية من اإلجرام  ،في وضع استراتيجيات العمل  المعلومات وتوظيفها

الشرطي حد     التعاون  سبل  لتحسين  به  المنوطة  المهام  اإليروبول  جهاز  إنشاء  اتفاقية  دت 
الخطير،  الدولي  اإلجرام  وظائف   لمواجهة  المادة  ووردت  في  اتفاقية    1ف3الجهاز  من 

ي (3)إنشائها حيث  األعضاء ،  الدول  في  الشرطة  أجهزة  بين  المعلومات  تبادل  بتسهيل  قوم 
س إلى  وتبليغها  والمتعوتحليلها  األعضـاء  الدول  في  األمن  المنظمة    ـلقة لطات  بالجرائم 

الشرطة وتسيير الحدود بكثرة ، ويتميز التعاون األوروبي في مجالي  ( 4)والتنظيمات اإلجرامية
الن   الممارسات  وتبادل  المعلومات  جمع  قصد  الفاعلة  األمر  ويتعل   حة،اجالشبكات  ق 

 ، ويرتكز آداء اإليروبول لمهامه على مساعدة الوحدات  (5)  باألوروجيست والسيبول والفرونتاكس
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1- MARIA LUISA Cesoni avec la collaboration SAMIEL Dorazio, Jan Bokhorst 

ROELOF, CATHERINE Denis et autres, les dispositifs de lutte contre les organisations 

34. -32 pParis, 2005, p ,E A P ,influencesous  législationcriminelles, une  
2- SCHERRER Amandine, MEGIE Antoine, la stratégie de l’Union européenne contre la criminalité 

.100-74, p p 99 o, nR C Corganisée,  

3 – voir convention Europol, disponible sur le site << www. aïdا. eu/ plugins >>. 

 . 282، ص2014(، دائرة القضاء، أبو ظبي، 1شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط)-4

  مجلة دفاتر السياسة من التوضيح بشأنها، انظر: آمال حجيج، نحو قوة أورو متوسطية للشرطة وتسيير الحدود،  لمزيد-5
 .   254-253، ص ص 2015، جامعة أم البواقي،  12، العدد والقانون 
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الوطنية وضباط االتصال المكلفة بالقيام بمهام جهاز االيروبول وتنسق بينه وبين المصالح  
المختصة التعاون األمني والقضائي  ، الوطنية  إقليمية    فصار  اتفاقيات  استراتيجيا في  مقوما 

 . (1)أوروبية لهذا الغرض 

 ( آفريبول)اإلفريقية  ا: المنظمة اإلفريقية للتعاون بين أجهزة الشرطةثاني

اقتنعت الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي بضرورة تعزيز التنسيق الشرطي اإلفريقي على    
المستويات االستراتيجية والعملياتية من خالل تقييم المخاطر وتحليلها للمعلومات االستخبارية  

االفريقي للتعاون  فاق على إنشاء آلية االتحاد  االت    تم  ف  ،الجنائية وتبادل المعلومات بين الدول
المقرر    ،الشرطي على  اإلفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  مصادقة   .DOC. XC)إثر 

CL/831. XXV) ( 2)،    وبإعداد بدعمها  ووعد  بإنشائها،  ترحيبه  الدولي  األمن  مجلس  وأبدى 
أيضا ودعا  إفريقية،  توقيف  خطة  مذكرة  دعم  إلى  اإلفريقية  اإلفريقي    الدول  االتحاد  عمل 

 .  ( 3)م2018-2013لمكافحة المخدرات للفترة 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ي- 1 المبرمة  شنغن  باتفاقية  األمر  التعاون    1985تعلق  الرقابة  لتعميق  ألغاء  في  األوروبي  التعاون  مجلس  دول  بين 
أبرم البروتوكول المكمل المتضمن الالئحة التنظيمية   1990/  06/   19، وفي  الحدودية، وتحقيق أكبر من الحرية واألمن

العدالة  معلومات عن األش  لالتفاق، وأقرت نظاما معلوماتيا يوف ر خاص واألشياء من خالل مراقبة الحدود، وأتاح ألجهزة 
 في االتفاقية. الخطيرة الواردةفي الجرائم الجزائية بحرية التنقل في دول االتفاقية للقيام بالمراقبة والتحري 

إنجاز أهداف االتحاد األوروبي  لغرض    آلية التعاون األمني، منحت للدول األطراف  1992مت في اتفاقية ماستريخت: أبر -
المتعلقة بحرية تنقل األشخاص والقوانين المنظمة لعبور الحدود الخارجية ومراقبة هذا العبور، والتعاون الشرطي بما يكفل 

لجرائم الخطيرة ذات البعد الدولي، انظر طارق زين، مرجع  الوقاية ومكافحة اإلرهاب وتجارة المخدرات والصور األخرى ل 
  .139ص سابق، 

 انظر ديباجة النظام األساسي آللية االتحاد اإلفريقي للتعاون الشرطي)آفريبول(، منشور على الموقع الشبكي -2

 // au.int/sites/ default/ files/ treaties/ 32548>> https:<< 

    << www. Uno. Org >، منشور على الموقع2195قرار مجلس األمن الدولي رقم -3
. 
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 محاربة المنظمة اإلفريقية لإلجرام الدولي المنظم -1

د النظام األساسي لآلفريبول مهامه، حيث تقوم المنظمة من أجل محاربة اإلجرام المنظم  حد      
، وقد أكد رئيس  (1) ومنعه، بالكشف عن الجرم وإجراء التحقيق فيها بالتنسيق مع أجهزة الشرطة

آفريبول السابق اللواء عبد الغني هامل المدير العام لألمن الوطني على أهمية العمل المشترك  
والتعاون والتنسيق بين أجهزة األمن في مختلف دول العالم، وأكد على ضرورة توحيد الجهود  
  والرؤى بين واليوروبول واألفريبول من حيث تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز مجال التكوين 

القانون و  بإنفاذ  المكلفين  لفائدة  العابرة   التأهيل  الجريمة  األمنية ومحاربة  للتهديدات  للتصدي 
 . (2) في إفريقيا لألوطان

   والدولية ةالمنظمة مع الهيئات الشرطية االقليمي  تعاون -2

الدولي وترقيته إلى تعاون  نس  ت       التعاون والتنسيق  عملياتي  ق آفريبول مع إيروبول لتعزيز 
حوالت التي تعرفها الجريمة المستحدثة واكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة  لمواكبة الت  

ولي تطرقت الجمعية العامة  وفي المجال الد    ، (3)  للتصدي بأكثر فاعلية لمختلف أشكال اإلجرام
ة الممتدة من  بالصين في الفتر   86للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي اجتمعت في دورتها 

 ابموجبه  يتم    اتجنة صالحية الموافقة على ترتيب ضت إلى الل  و   ، وف  2017سبتمبر    29إلى    26
 . ( 4)فريبولابين اإلنتربول و   للتعاون وضع إطار 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فريبول ، مرجع سالف ذكره. )د( و )ه( من النظام األساسي لآل الفقرة  04المادة  -1

، يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية  2018مايو    21مؤرخ في    140- 18رئاسي رقم    مرسوم-2
اإلفريقي   االتحاد  ومفوضية  الشعبية  بمقرالديمقراطية  بالجزائر    المتعلق  )أفريبول(  الشرطي  للتعاون  اإلفريقي  االتحاد  آلية 

أثناء   السابق  التصريح الذي ادلى به اللواءو  ، 2018مايو   27 بتاريخ، 30، ج. ر.ج. ج عدد  2017و سنة  ماي 14بتاريخ 
 .من قبل نظرائه األفارقة كرئيس لها ه، حيث تم انتخاب2017انعقاد الجمعية العامة األولى لآلفريبول بالجزائر في ماي 

3- Déclaration D’Alger relative à la création du mécanisme africain de coopération policière 

 : www. Peaceau. Org>> in <<httpAFRIPOL, le 11/02/ 2014,  

 <<    www. Interpol .org >>. الموقعمنشور على  RES-86-2017-GA 16  قرار لإلنتربول رقم-4
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 وزراء الداخلية العرب ثالثا: مجلس 

اخلية والعدل العرب في مواجهة تبييض األموال في مقدمة  تعتبر جهود مجلسي وزراء الد      
الجهود العربية المتنوعة بين وضع األطر القانونية وتعزيز التعاون اإلجرائي وإعداد الدراسات 

 . ق منذ نشأته إنجازات في مجال التعاون العربي المشتركوالبحوث، وحق  

 وضع األطر القانونية مجلس الوزراء العرب في  جهود- 1

القانون العربي النموذجي االسترشادي    2003اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في عام     
ول العربية  لمحاربة تبييض األموال بهدف وضع مقاربة لنموذج قانوني استرشادي لمساعدة الد  

تشريعات لمكافحة تبييض األموال، وقد سبق للمجلس اعتماد القانون العربي النموذجي    في سن  
المجلس مشروع االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير    ، وأقر  1986للمخدرات سنة  د  الموح  

تجريم تبييض األموال المتحصلة من  نت  التي تضم  في المخدرات والمؤثرات العقلية    المشروع
ة وحصرها تجريم األموال  ل مر  ابقة ، حيث استعمل بوضوح لفظ تبييض األموال ألو  الجريمة الس  
 .  (1) 1988جار غير المشروع بالمخدرات على نهج اتفاقية فيينا لسنة االت  المتأتية من 

 والدولي التعاون العربي تنسيق-2  

  رق األوسط الش  ق المجلس مع اتحاد المصارف العربي ومجموعة العمل المالي لدول  نس   ي      
ن عربية  ــ وشمال إفريقيا قصد تشكيل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين لتوحيد وضع قواني

لتحقيق  ـ سللمؤس   المالية  للن  األ طبيق  ت  الات  المتعلقمثل  تبييض  ة  ــ صوص    األموال، بمواجهة 
 . (2) ه على االنضمام إليهاولية لمواجهة الجريمة وحث  ويحرص المجلس على دعم الجهود الد  

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 306- 305هللا محمود الحلو، مرجع سابق، ص ص   عبد-1

المستحدثة: جريمة غسل األموال نموذجا، مداخلة  عبد هللا محمد ربايعة، السبل التشريعية والقضائية لمواجهة الجرائم -2
/  4/09-2الملتقى العلمي الموسوم بــــالجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدولية خالل الفترة 

 . 21، ص 2014، كلية العلوم االستراتيجية، جامعة عمان المملكة األردنية، 2014
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 المطلب الثاني  

 بالجهود الوطنية  تبييض األموال جريمة في مواجهة  ن الدوليتدعيم التعاو  

لم تقتصر مكافحة تبييض األموال على الجهود واالتفاقيات الدولية العالمية واإلقليمية  بل     
وجود    فعال لمحاربة تبييض األموالوطني    يتطلب أي نظامشملت الجهود الوطنية للدول، و 

إطار قانوني ومؤسسي يرتكز على قوانين تجرم أعمال تبييض األموال وتكافح بواسطة فرض  
، وتكريس قواعد وضوابط رقابية ووقائية للحيلولة دون استعمال النظام البنكي  بات رادعةعقو 

األموال   المجرمين إللهذه  أموال  مصدر  المشروع  خفاء  إلى    (1)  ةغير  استثمارات وتحويلها 
يتولى السهر على محاربة    ي مالئمات إطار مؤسسوضع  إلى جانب    )فرع أول(  مشروعةقانونية  

لتفعيل دور النظام البنكي في مكافحة جريمة تبييض  التبييض  باالعتماد على اآلليات الوطنية  
ثان(  األموال فرع  الج )  آثار  لمواجهة  الوطنية  تشريعاتها  سن  في  الدول  توالت  وقد  ريمة  ، 

العمل المالي الدولية المختلفة وتنفيذا لحث االتفاقيات الدولية ذات الصلة وتوصيات مجموعة  
ا للمعايير  تدر   لتي األربعين  السوداء لسوء تطبيقها  القائمة  المتعاونة معها في  الدول غير  ج 

      .، مما يترتب عنه حرمانها من المساعدات الدوليةحة جرم تبييض األموالالدولية لمكاف

 الفرع األول                                     

 تبييض األموال جريمة  مكافحة تكريس إطار قانوني لتفعيل دور البنوك في      

استلهمت الدول من التشريع الدولي وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية مبادئ وقواعد    
تكريس نصوص قانونية داخلية    قانونية وطنية في مواجهة جريمة تبييض األموال حيث تم  
وقائية لمنع استعمال البنوك في    تجرم وتكافح بالعقوبة جريمة التبييض)أوال( ووضعت قواعد 

شبكات اإلجرام المنظم من تحويل األموال    األموال ومنع عمليات استعمال البنوك في تبييض  
 )ثانيا(.  بإجراء عمليات بنكية 

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 04، ص 2003صالح الدين حسن السيسي، غسيل األموال، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
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   في األنظمة القانونية الوطنية   المكافحة بالتجريمتعميم  استراتيجية  أوال:

اتجهت الدول إلى إصدار تشريعات خاصة بتجريم تبييض األموال، وأخذت بالتعريف الواسع   
ف الجرائم واألعمال غير المشروعة،  للجريمة حيث تشمل جميع األموال القذرة الناتجة عن مختل

 الناتجة عن مختلف الجرائم. وأخذت بالتعريف الواسع للجريمة لتشمل كل األموال القذرة

   األموالتجريم عمليات تبييض ب المكافحة-1

 القانون الفرنسي لتبييض األموال  تجريم-أ

بتاريخ  جر  ي      الصادر  القانون  بموجب  األموال  تبييض  أفعال  الفرنسي  المشرع  /  31/12م 
، ولكن منذ بداية سريان قانون  (1)  يتعلق بمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات  1987

  هو   لجريمة تبييض األموالصار األساس القانوني    1994مارس    01العقوبات الفرنسي في  
ي  ـــ وف  ،جريمة تبييض األموال ب  الخاص    ، وعرف بالنص  38-222إلى    34-222المادة    نص  

ع فيه  ، وقد وس  (2)  1996ماي    13المؤرخ في    96/392قانون رقم  رع ال المش  أصدر  1996
من    العائدات المتحصلة من جناية أو جنحة، أي ما نتج  لتشمل  التبييض  من تعريف جريمة

التعريف الضيق الذي   بذلك   فتجاوز ،  (3)  عن مختلف الجرائم واألنشطة غير المشروعةمال  
 .   (4) تفاقية فيينامنوال ا علىصرها في األموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ح 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2008مباركي، غسيل األموال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،  دليلة-1
 . 220ص

392 du 13 mars 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants  -96 oLoi n -2
et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, JORF, 

                                                                                           .                                112, du 13 mai 1996 on 

جمال خوجة، جريمة تبييض األموال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، -3
 . 58، ص 2008

لمؤسسات الجزائرية، دراسة لمفهوم هذه الظاهرة وسبل مكافحتها عبد المؤمن بن صغير، مكافحة تبييض األموال في ا -4
 .  184، ص2014، 15في إطار البنوك الجزائرية، مجلة الفقه والقانون، العدد 
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المشرع عمد إلى تقسيم إطار مكافحة تبييض األموال    يتبين من قانون العقوبات الفرنسي أن      
تجريم   ب  إلى  الجريمة  غض  عام  طبيعة  عن  نوعها  النظر  محل    ، أو  المال  ويشمل  صور  ها 

  ، 392-96بموجب القانون رقم  1-324تضمنه المادة  ت بما  جناية أو جنحة    المتحصل من أي  
غير المشروع في المخدرات،    االتجاره لمحاربة تبييض األموال المتأتية من  وج  م    وتجريم خاص  

 . ( 1) 1994الصادر في  من قانون العقوبات  38-222إلى  34-222بموجب المواد و 

عت المادة  حيث وس    ،محل التبييض المالي  األموال   ن االختالف بينهما في مصدر يكم       
ل صدور حكم  شك   فال ي    ،(2)  وجعلتها جريمة قائمة بذاتها  ،   من نطاق الجريمة األولية  324-1

ة  شرطا لوجود جريمة غسل األموال،باإلدانة على شخص بذاته في الجريمة األصلية     وخاص 
  ه تسهيل بكل  تبييض األموال بأن  توسع في أفعال    1ف  324المشرع الفرنسي في المادة    أن  

ده بفائدة  الوسائل للتبرير الكاذب لمصدر األموال والمداخيل لمرتكب جناية أو جنحة الذي أم  
مباشرة أو غير مباشرة، كما اعتبر المساهمة في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد  

وإذا لم يتبع ارتكاب الجريمة    ، (3)  المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة تبييضا لألموال
حول عدم تحريك الد عوى العمومية  ي    غسل األموال، كما ال  صلية مال، فال وجود لجريمةاأل

 ضد  مرتكبي الجرائم األصلية من قيام جريمة غسل األموال بوجود عناصرها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1-Article 222-38 :<< Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende le fait de 

faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur 

de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 a 222-37 ou d’apporter son concours a une 

opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions . La 

peine d’amende peut être élevée jusqu’à a la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont 

porté les opérations de blanchiment Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant 

de l’un des crimes mentionnes au articles 222-34, 222-35 et 222-36 deuxième alinéa, son auteur est 

puni des peines prévues pour les crimes dont  il a eu connaissance, code pénale français, disponible sur 

                                                         .. Légifrance. Gouv.fr/ affich code Article>> <<www le site 

راه في العلوم، عبد السالم حسان، جريمة تبييض األموال وسبل مكافحتها في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتو -2
 . 26ص ،2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 

3- MARRIGUES Jean Charles, le statut juridique des CARPA, Editions Connaissances et Savoirs, 

Paris, 2016, p 282.                                                                                                                                    
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 تجريم المشرع الجزائري لتبييض األموال -ب

حيث     الدولية  والمعايير  االتفاقيات  نهج  الجزائري  المشرع  العمل  نهج  مطابقة  على  عمل 
عقوبات للشخص    سن  م تبييض األموال و لمبادئ والمعايير الدولية، فجر  وفقا ل  الجزائري   التشريع

المعنوي  والشخص  األموال،  (1)  الطبيعي  تبييض  جريمة  لتعريف  الواسع  بالمفهوم    ، وأخذ 
وصادق على االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأصدر العديد من النصوص القانونية لتجريم  

بموجب المواد من    ( 2)  156-66األمر  يعدل ويتمم    15-04القانون رقم    حيث سن    التبييض،
مكرر األفعال على سبيل الحصر التي   389دت المادة  ، وعد  7مكرر 389مكرر إلى   389

لوك المادي  لألموال اتعتبر تبييض   .(3)مع علم الفاعل أن ها عائدات إجرامية وقت القيام بالس 

م المشرع الجزائري عمليات تبييض األموال  بموجب قانون العقوبات جر    العام  جريم بعد الت    
المشرع للتبييض    وجهات العالمية في مجال المكافحة بتجريم تماشيا مع الت    ، وهذا خاص    بنص  

ب   ،المالي رقم  وهذا  القانون  والمتمم  01-05موجب  المعدل  تبييض  المتعل  ،  من  بالوقاية  ق 
  التي تمثل صور  منه األفعال  02المادة    دعد  ت  ، حيث  (4)  األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما

   .( 5)للجريمة المكونة لمحل عملية تبييض األموالالسلوك المادي  األربعة

 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلية الحقوق، جامعة  6العدد  مجلة الباحث، الجزائري،حكام جريمة تبييض األموال في التشريع أإدريس باخويا، -1
 .  231، ص2016أدرار،

  1966جوان    08المؤرخ في   156-66، يعدل ويتمم األمر 2004نوفمبر  10مؤرخ في   15- 04رقم  قانون -2
 . 2004نوفمبر  10في  بتاريخ ، 71المتضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد  

، ص  2014األموال في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، يزيد بوحليط، السياسة الجنائية في مجال تبييض -3
195 . 

يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، ج.  2005فبراير  06مؤرخ في   01- 05قانون رقم -4
 ، المعدل والمتمم.2005أفريل   04، بتاريخ 11عدد  .ج. ج. ر

ن الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار هومة للنشر والتوزيع،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانو -5
 . 136، ص 2007الجزائر،
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القانون رقم  م   ت    القانون    01-05تعديل  الت عديل مجموعة من  ت ، و 02-12بموجب  ضم ن 
ضرورة التأكد  كوالمؤسسات المالية في مكافحة تبييض األموال  التدابير لتعزيز دور البنوك  

وإرسال تقارير سرية إلى مفتشي بنك الجزائر المفوضين    ،أموالهم  ومصدر  من العمالء وهويتهم
- 12  من القانون   11حكام المادة  االستعالم المالي طبقا ألمن قبل اللجنة المصرفية إلى خلية  

   .(2)اإلرهابلمواجهة تمويل  06-15بموجب القانون رقم  2015في  له الحقا وعد   ،(1)20

تبييض األموال بمجرد    بمحاربة المشرع الجزائري بما تضمنته االتفاقيات ذات الصلةالتزم    
لسنـة   فيينا  اتفاقية  على  بمكا  2000لسنة    باليرمو   واتفاقية  1988مصادقته  فحة  المتعلقة 

، وناسب بين العمل التشريعي  االتفاقيات الدولية  نهج نهج  الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و 
الوطنية    النصوص القانونيةل من تقارب  الداخلي والتشريع الدولي ومعاييره األمر الذي سه  

 .(3) المقارنة في تجريم تبييض األموال ومكافحتها رغم تباين أنظمتها

 لجريمة تبييض األموال المكافحة بالعقوبة -2

 العقوبة المقررة في القانون الفرنسي -أ

، وعدله  392-96في القانون رقم    جنحة  ها وصفب   ،المشرع الفرنسي تبييض األموال  جرم  
، حيث غير تسمية العملة ومبلغها من الفرنك الفرنسي إلى  ( 4)  916-2000بموجب أمر رقم  

 سجنا، بعشر سنوات   38-222في نص المادة  الوارد عاملها عقوبة بوصفها ال سن و  ورو األ
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق   2005فبراير  6مؤرخ في   01-05يعدل ويتمم القانون رقم  2012فبراير  13مؤرخ في   02- 12رقم  قانون -1
 . 2012فبراير  15في  بتاريخ ، 8د بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، ج. ر عد

فبراير   06مؤرخ في   01-05رقم ، يعدل ويتمم القانون 2015فبراير  15في  يعدل ويتمم مؤرخ 06- 15قانون رقم -2
 . 2015فبراير  16في  بتاريخ ،08المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، ج. ر عدد   2005

، مجلة دراسات قانونية وسياسيةسامية حساين، التعامل التشريعي في مكافحة تبييض األموال طبقا للمعايير الدولية،  -3
 . 49، ص 2016، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 01العدد

4- Ordonnance n0 2000-916 du 19 September 2000, JORF, 22 September 2000 en vigueur le 1er janvier 

2002.   
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  05وبعقوبة    ، منه   3بموجب المادة    في حال التبييض المشدد  أوروألف    750وغرامة تقدر بـ  
  916-2000من األمر رقم    3  المادةبنص    ألف أورو   375سنوات سجنا وغرامة تقدر بـ  

 .  (1) 1-324المعدلة للمادة 

تبييض    ة إلى جانب جريمةالمشرع الفرنسي احتفظ بجريمة تبييض األموال الخاص    يظهر أن    
جار غير المشروع  من جرائم االت  األموال العامة رغبة منه في مواجهة مبيضي األموال المتأتية 

المقررة اإلجرائية  القواعد  وتطبيق  تبييض    بالمخدرات  جرائم  على  المخدرات  جرائم  لمكافحة 
المشروع بالمخدرات، كما وضع عددا من العقوبات التكميلية    األموال المتأتية من االتجار غير 

للشخص المعنوي  ، وعقوبات  (2)  من مباشرة الوظيفة العمومية  كحرمانه  على الشخص الطبيعي 
 . (3)، وعقوبات على مزاولة األنشطة كالغلق وحظر مزاولة األنشطةتؤثر على وجوده كالحل  

 الجزاء المقرر في القانون الجزائري -ب

القانون رقم  جر  ي   في  المالي  التبييض  الجزائري  المشرع  لقانون    15-04م  والمتمم  المعدل 
بييض  ز من حيث الجزاء بين الت  يها، ومي  وما يلمكرر    389وبات وذلك بموجب المادة  العق

 دت المادة حالتين بوصف جنحة، وحد  ف الجريمة في الوقد كي    ،(4)دشد  بييض الم  البسيط والت  
من    1مكرر  389 بالحبس  البسيط  التبييض  من  وبغسنوات    10إلى    5عقوبة  رامة 

د بالحبس  شد  بييض الم  الت    عقوبة  2مكرر  389دج، والمادة    3.000.000إلى    1.000.000
 توف ـــــرت   ذا إذاـــ دج، وه   8.000.000إلى    دج  4.000.000سنة وبغرامة من    15إلى    10من

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-voir: Art 324-1 et 222-38,loi n096-392 du 13 mai 1966 , modifie par art 3, ordonnance n02000-916 

du 19 septembre 2000,  op. cit.   

2- voir : Art 324-7et 8, Loi no 96- 392 du code pénal, op. cit. 

 

.  180- 179محمد علي العريان، مرجع سابق، ص ص -3  

بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر، الطبعة األولى،  عبد العزيز عياد، تبييض األموال والقوانين واإلجراءات المتعلقة -4
. 44، ص2007دار الخلد ونية، الجزائر،   
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: االعتياد واستعمال التسهيالت التي يوفرها نشاط مهني وارتكاب الجريمة في  الظروف التالية
ق بين وصف الجريمة األصلية التي  (1)إطار جماعة إجرامية ، والمشرع بهذا الوصف لم ينس  

لها  التبعية  األموال  تبييض  وجريمة  جنحة،  أو  جناية  وصف  تأخذ  مراعاة    قد  دون  جنحة، 
بين   األموال   والعقوبة  الجرائم األصلية  وصفللتناسب  تبييض  لجريمة  الحد  حد  ، و المقررة    د 
، حيث يحكم  وقرن بين عقوبة الحبس والغرامة المالية الم غل ظة  ،األدنى للعقوبة  األقصى والحد

  ترك مجاال للسلطة التقديرية للقاضي في الحكم بعقوبة أصلية بشرط أال  ،  كما  ين معابالعقوبت 
على العقوبات    5مكرر  389المادة    وتنص  الحد األدنى،    عن  تتجاوز الحد األقصى وال تقل  

فيالت   الواردة  من ه،  من   9المادة    كميلية  الحرمان  اإلقامة،  من  المنع  اإلقامة،  تحديد    وهي: 
   .الحكم  الشخص المعنوي ونشر مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئية لألموال، حل  

المادة  نص       العائدات   ىعل   4مكرر  389ت  فيها  بما  الجريمة  محل  الممتلكات   مصادرة 
والفوائد الناتجة عنها إضافة إلى مصادرة الوسائل المستعملة في جريمة التبييض المالي، وإذا 

الممت  حجز  يمكن  المصادرةلم  محل  القيمة  لكات  في  لها  مساوية  بعقوبة  ورت ب  ،  ( 2)يقضى 
المشرع المسؤولية للشخص المعنوي كالبنوك إذا قام بفعل من أفعال التبييض لألموال الواردة  

   .من قانون العقوبات  7مكرر  389في المادة 

المتعل  ق بالوقاية    01- 06من قانون    53ة  د  المابموجب  مسؤولية الشخص المعنوي    دك  تتأ    
يتمثالن في: وقوع الجريمة  ،  من قانون العقوبات  51ي المادة  رط  من الفساد ومكافحته، بتوفر ش  

  ، كاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي رعي له، وارت من الشخص المعنوي أو الممث  ل الش  
مرات    أربع  ال يمكن أن تقل التي  بالغرامة  الشخص المعنوي  عقوبة    7  مكرر   389المادة    دحد   ت  

  1مكرر   389األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين    الحد  
 المشر ع   ي مك  ن، و لة في ارتكاب الجريمةــ دات المستعم مع مصادرة الوسائل والمع،  2مكرر  389و 

 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سالف ذكره.المعدل والمتمم، ائري، من قانون العقوبات الجز  2مكرر  389،  1مكرر 389انظر المواد  -1

 . 136أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص-2
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المادة    القضائية بعقوبات إضافية، كالمنع من مزاولة   7مكرر   389في  الجهة  أن تقضي 
ة   خص المعنوي   05نشاط مهني أو اجتماعي لمد    من خالل نص    يالحظ  ،سنوات وحل  الش 

قد تجاوز  المشرع الجزائري على تحديد الحد األدنى للغرامة دون تحديد الحد األقصى للغرامة  
مبدأ الشرعية وأعطى للقاضي جواز الحكم بغرامة تفوق ما هو محدد، إذ يقتضي المبدأ تحديد  

   .الحد األقصى للعقوبة 

 مالي  ل ا بتكريس تدابير وقائية لمنع استخدام البنوك في التبييض المكافحة-3

غير  رغم انتهاج الدول سياسة التجريم والعقاب لمنع التبييض المالي وردعه، إال أن هذا     
عمليات    استخدامها في مما جعل الدول تضع تدابير وقائية مفروضة على البنوك لمنع    كاف،

االتفاقيات الدولية ذات    تبييض األموال من خال تكريس قواعد قانونية وقائية استجابة إلى حث 
   .الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية في توصياتها األربعين ومعايير لجنة بازل 

 ريادة التشريع الفرنسي في تكريس القواعد الوقائية للبنوك-أ

في    األنظمة القانونية الوطنية قواعد وتدابير وقائية لمنع استخدام البنوك ست مختلف  كر      
المجال بتشريعها في هذا  المالي، وتعد فرنسا رائدة  الوقائية  التبييض  ، وكانت أول مبادراته 

المالية  المتعلق بمساهمة الهيئات    614-90لوضع إجراءات لمنع التبييض المالي القانون رقم  
حيث أخضع  ،  (1)  مكافحة تبييض األموال المتأتية من االتجار غير المشروع بالمخدرات  في

البنوك لاللتزام بتوخي الحيطة والحذر وإلزامها باإلخطار عن العمليات المالية المشبوهة للهيئة  
، حيث تتلقى معالجة المعلومات ومكافحة الشبكات المالية  المختصة بمحاربة التبييض المالي

 .(2) تصلها من المؤسسات المالية المتعلقة بأي شبهة أو شك   البالغات  (TRACFIN)ةالسري 
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers a la lutte contre  -90 oLoi n-1

162 du 14 juillet 1990,  ochiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, JORF nle blan

                                                                         . Gouv. Fr/ >> www.legifrance<<  http:// site   disponible sur le  

 .86ص  ، 2009الجزائر،  علي لعشب، اإلطار القانوني لمكافحة تبييض األموال، ديوان المطبوعات الجامعية،-2

 

http://www.legifrance/
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اعتمادا على    ،بفتح حسابات بنكية   همبمناسبة قيام حقق من هوية العمالء  يلتزم البنك بالت     
د من اللقب واالسم وتاريخ  التأك    يتم    الوطنية، حيث التعريف    الثبوتية كبطاقةالمستندات والوثائق  

  الميالد وصورة الشخص على البطاقة وصالحية هذه األخيرة ومتابعة العمليات التي يقومون 
إل(1)  بها المشبوهة  العمليات  عن  البنك  ويبلغ  المعلوم ى  ،  معالجة  بتلقي  ـ هيئة  المعنية  ات 

بالمقارنة مع خاليا االستعالم المالي في    ،الفرنسي مبكرارع  ــا المشــ أهــأنش قد  التي    (2)اتـ ـ البالغ
م لز  سندت لها مهمة دراسة وتحليل المعلومات وي  وأ  ،    1990  -05- 10باقي الدول بتاريخ  

ألف    50000سجلة لديها والتي تفوق مرسوم إنشائها المؤسسات المالية بالتبليغ عن المبالغ الم  
فرنسي األمر  (3)فرنك  بعدها  وصدر  القطاع    104- 2009،  استخدام  من  بالوقاية  المتعلق 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب حيث كر   البنكي  المالي ألغراض  القطاع  لتعزيز  س قواعد 
 .(4) طبقا للتوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي الدولية

 المشرع الجزائري لقواعد وقائية للبنوك لمحاربة التبييض المالي   تكريس-ب

  قانون   بموجبالتبييض عبر البنوك    لوقاية من إجراءات احترازية لالمشرع الجزائري  وضع     
على مستوى    الداخلية  قابةالر  على أساس  الحيطة والحذر  ب   المعدل والمتمم، تتعلق  01-05  رقم

عتماد على  زبونك باال لمبدأ اعرف    بتطبيقه  ، في مواجهة عمالئه   (5)البنوك والمؤسسات المالية
قبل فتح حساب أو دفتر بموجب    وعناوينهم   حقق من هويتهم الت  و   ، السيما الجدد  ، داخلية معايير  
باالعتماد    ،المعدل والمتمم     01-05من قانون    7المعدلة للمادة    ،02- 12من األمر    4المادة  

 بتقديم وثيقة رسمية أصلية    من القانون أعاله  ،المعدلة  07للمادة    اسمية طبقعلى المستندات الر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Fédération Bancaire Française, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme, Nouvelle édition, Paris, 2009, p12. 

2-ibid, p16. 

  .122جمال خوجة، مرجع سابق، ص -3

tion de l’utilisation du système 104 du 30 janvier 2009 relative à la préven -20 09  oOrdonnance n-4

026 du 31  ofinancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, JORF, n

janvier 2009.   << www. Legifrance.gouv. fr/ >>                                                                                      
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وثيقة رسمية إلثبات    التعريف، وأي  كبطاقة    خص الطبيعي الش    صورةتتضمن  سارية الصالحية  
خص المعنوي بتقديم قانونه األساسي أو وثيقة    ،( 1)كشهادة اإلقامة  العنوان والتأك د من هوية الش 

الوكالء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير تقديم  ن على  ويتعي    التسجيل أو االعتماد، 
وعنوان أصحاب    م،ثبت شخصيتهوثائق ت    إضافة إلى،  بموجبهفويض بالسلطات المخولة لهم  الت  

 .(2) المعدل والمتمم 01-05من القانون رقم  5ف 7األموال الحقيقية المادة 

زمة عن  ى البنك تقديم المعلومات الال  ويتول  ،  عن الزبون   تحيين المعلومات  ان وجوب يتعي       
لحسابه بنكية  تنفيذ عملية  أو  لحساب  فتحه  العميل عند  باالستعالم عن  (3)شخص  ، ويقوم 

ها ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو أن    ،العمليات المالية المعقدة غير العادية أو غير المبررة
األموال ووجهتها وهوية المتعاملين  ر  عن مصدأو إلى محل مشروع إضافة إلى االستعالم  

والجمارك  وترسل  االقتصاديين، الضرائب  ومصالح  للمالية  العامة  الدولة    المفتشية  وأمالك 
إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها عند قيامها   اي سر   اتقرير والخزينة العمومية وبنك الجزائر  

 . (4) متحصلة من جريمة به أن ها  شت  ي   عملياتوجود أموال أو  ب االشتباه   عندحقيق بالمراقبة والت  

الماد     القانون    14و   7  تينأوجبت  بالوثائق    أعاله من  االحتفاظ  المالية  المؤسسات  على 
دت  ، وحد  (5)ة بالعمليات المشبوهةالمثبتة للتعامالت البنكية كالسجالت والتقارير السرية الخاص  

 سنوات   05بـللوثائق  ة الحفظ مد   02-12من األمر   08المعدلة بموجب المادة  14المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 51ص عبد العزيز عياد، مرجع سابق،-1

 . 193غير عبد المؤمن، مرجع سابق، صبن ص-2

 ذكره.متمم، مرجع سالف المعدل و ، ال01-05من القانون رقم  10المادة  انظر-3

مؤرخ في   01-05م قانون رقعدل ويتمم ، ي2012فبراير 13مؤرخ في  02-12أمر رقم  من  21و 20و  6  ادو انظر الم-4
  15، بتاريخ  06المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، ج. ر. ج. ج عدد    2005فبراير    06

 . 2012فبراير 

 . 193صعبد المؤمن بن صغير، مرجع سابق، -5
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  ووضع الوثائق   ،بعد تنفيذ العملية  و أ   ،التعاملعالقة  أو وقف    ،على األقل بعد غلق الحسابات
حركة    السلطات المختصة، وهذا الحفظ اقتضته الر قابة على  متناول  فيمن قبل الخاضعين  

   .قانونية األموال والعمليات البنكية والصفقات التجارية قصد اجتناب ما قد يثور من مساءلة 

وجوب إعداد إجراءات لفائدة البنوك والمؤسسات   05-05ظام  الن    من  8المادة    نتضم  ت      
ت   الجزائر  لبريد  المالية  تحتفظ به بخصوصحد  المالية والمصالح  اثبات هوية    د بموجبها ما 

ق من  اجراءات التحق    03-12ي رقم  ـظام البنك، ودعم الن  ( 1)ة القانونية لالحتفاظالعمالء والمد  
 . ( 2)06إلى  03بون في مواده من هوية الز  

معايير داخلية للمصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية  ظام البنكي  حيث وضع الن      
حذرة للنشاطات والعمليات التي تكون  المراقبة  المع    ،لمعرفة الزبائن والعمليات  لبريد الجزائر

المعلومات بشأن زبون سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا غير    شبهة، وإذا تبين أن    محل  
، فيجب على البنك  (3)كافية تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحصول على المعلومات الكافية

والمؤسسات المالية االستعالم عن اآلمر الحقيقي ومصدر األموال وهوية المتعاملين فيها إذا 
رة تم ت عملية   .  (4)مالية في ظروف من الت عقيد غير عادية أو غير مبر 

ن في إطار االلتزام باليقظة وضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف عي التبييض المالي يتعي      
عاية الالزمة فيما يخص  وتمويل اإلرهاب يحتوي على اإلجراءات وعمليات الرقابة ومنهجية الر  

 . (5) سب لمستخدميهامعرفة الزبائن وتوفير تكوين منا
                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                           .226، مرجع سابق، صباخويا دريس إ-1
              المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما 2012/ 11/  28مؤرخ في   03-12نظام رقم  -2

                                                                                                    .2013فبراير   27، بتاريخ في 12ر. ج. ج عدد  ج.

   .مرجع سالف ذكره ،03- 12من نظام رقم   06إلى  03انظر المواد من -3
                                                                                                                 مرجع سالف ذكرهالمعدل والمتمم، المتعل ق بالوقاية من تبييض األموال،  01-05من قانون رقم   10و 9أنظر المادة -4
 ، المرجع نفسه.   1المادة  -5
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 الفرع الثاني 

 على البنوك الداخلية  والرقابة  تدابير في مجال االستخبار المالي  عوض

الدول     أنشأ  قامت  حيث  األموال  تبييض  لمحاربة  استراتيجية  إرساء  أجل  من   ت بجهود 
بوضع إطار مؤسسي    من تبييض األموال  مكلفة بالمكافحة لوقاية النظام البنكي هيئات وطنية  

ست مختلف  وكر    ،)أوال(   متماسك وألزمت البنوك والمؤسسات المالية بالتعاون معها وإخطارها
التشريعات سلطات رقابية على نشاط البنوك والمؤسسات المالية في آداء مهامها واالطالع  

اقبة  على وضعها المالي لكشف التجاوزات والعمليات المشبوهة لحاالت تبييض األموال ومر 
في إطار    (1)بقواعد مكافحة تبييض األموال  زامــ بمعايير االلتة  ـ التزام البنوك والمؤسسات المالي 

 الرقابة على حركة األموال والبنوك والمؤسسات المالية ) ثانيا(.  

 اإلبالغ عن العمليات المشبوهة لتلقي ي اتإطار مؤسساستحداث أوال: 

  أبرز اآلليات المستحدثة لتلقي المعلومات التي تخص  ي من  ات المؤسس  اإلطار يعتبر هذا      
بتكريس    اذ، وهالتبييض المالي  ى فرز األموال والعمليات محل  تول  فت   ،العمليات المشتبه فيها

هيئة    منها إنشاءيتطلب     األمر، وأدركت الدول أن  (2)نظام لإلخطار عن العمليات المشبوهة
صل إليها، فكانت فرنسا رائدة في إنشاء  ي ي  ذال  الشبهةب   خطاراإلتقوم بتحليل ومعالجة    مركزية

الماضي،   القرن  تسعينات  خالل  ومكافحة  فهيئتها  المعلومات  معالجة  هيئة  بإنشاء  قامت 
إذ    التابعة لوزارة المالية الفرنسية   TRACFINالشبكات المالية السرية التي تعرف اختصارا بــــــ  

 . ( 3)الهيئة لمؤسسات المالية إلىغ بها ابل   أو شبهة ت   شك   تتلقى البالغات المتعلقة بأي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي من تبييض األموال، دراسة على ضوء التشريعات واألنظمة القانونية، دار هومة  -1
   .198، ص 2013للطباعة والنشر والتوزع، الجزائر، 

 . 139كريمة تدريست، مرجع سابق، ص-2

3- RIFFAULT- SILK Jacqueline, la lutte contre la corruption nationale et internationale par les 

   >> Fr Persée<< www. 647.  p2002,  ,CR I D moyens du droit pénal,  
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قامت مختلف الدول الحقا بإنشاء خاليا االستعالم المالي ورغم االختالف في الت سمية إال       
أن ها ت ت حد في الوظيفة الم تمثلة في الوقاية والكشف عن جرائم تبييض األموال المتأتية بطرق  

الذي تلتزم به البنوك والمؤسسات المالية   واإلخطارات  غير مشروعة من خالل واجب اإلبالغ 
  - 05من قانون رقم    19غيرها ممن يخضعون لواجب اإلخطار بالشبهة الواردة في المادة  و 

 تحليلها وتعميمها. ل (1) عملية مشبوهة االستعـالم المـالي عن كل   ة خلي إلى  01

  ، بادر المشرع الجزائري إلى إنشاء هيئة متخصصة في االستعالم عن مصدر وحركة األموال  
وتتأكد من ارتباطها بتبييض األموال وتعميمها، وكان ذلك    ،تتولى جمع المعلومات وتحليلها
وتنظيم وسير خلية االستعالم    يتعلق بإنشاءالذي    127-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

البالغات والتصريحات الواردة إليها من الجهات المعنية باإلبالغ  تقوم بمعالجة    ،(2)  المالي
الوقائع تشكل  أدلة  ، وإذا رأت الخلية أن  مرفقة بوثائق خاصة بالعملية والزبائن محل االشتباه

  4إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بموجب المادتين   وتحويله  جريمة تقوم بإرسال الملف
، أي أنها قابلة للمتابعة الجزائية ، وهذا بعد أن  (3)  127-02م التنفيذي رقم  من المرسو   5و 

تم تسجيل    2012، ففي  تتولى القيام بمعالجة تصريحات االشتباه باستخدام كل الطرق المتاحة
 .(4) إحاالت للقضاء استنادا إلى الموقع الرسمي للخلية 03إخطارا مقابل  1373

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كلية الحقوق، جامعة   ،04، العدد مجلة الباحثنبيلة قيشاح، آليات مكافحة تبييض األموال في التشريع الجزائري، -1
 .  245، ص2015باتنة، 

نظيمها  وت معالجة االستعالم المالي يتضمن إنشاء خلية 2002أفريل   07مؤرخ في  12-02م مرسوم تنفيذي رق-2
 . 2002فبراير  07 بتاريخ، 23وعملها، ج. ر.ج. ج عدد  

كافحة الفساد  يوسف زاهية حورية، دور البنوك في مكافحة تبييض األموال، مداخلة الملتقى الوطني حول مسي -3
 .     09، ص 2009مارس بتيزي وزو ،  11و  10 وتبييض األموال يومي

ق المجلة الجزائرية للحقو ، آلية االستعالم المالي للوقاية من تبييض األموال في التشريع الجزائري، عالق  عبد القادر-4
 .   85ص ، 2016، بتيسمسيلت، المركز الجامعي ، العدد األولوالعلوم السياسية
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التنفيذي للهيئة حيث لم تتمكن من آداء مهامها إال بعد تجريم تبييض  رغم صدور المرسوم     
  المتضمن قانون 156- 66ـر رقم  ــ المعدل والمتمــــم لألم  15-04األموال بموجب القانون رقم

خاص بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما  العقوبات، وصدر الحقا قانون  
رقم   القانون  والمتممال  01-05بموجب  شكل    ، معدل  يحدد  الذي  التنفيذي  المرسوم  وصدر 

- 60، وكان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ( 1)  2006ونموذج التصريح بالشبهة سنة  
   .( 2) ةالمتضمن شكل األخطار بالشبه 50

تتعدد الهيئات الوطنية المعنية باالستعالم المالي من دولة إلى أخرى، فيطلق عليها اسم      
التسبيق مع مجموعة إيجمونت   المتحدة األمريكية وتتولى  المالي في الواليات  خلية اإلجرام 

ضمن    من(    FBIخلية لالستعالمات المالية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية)  50المتشكلة من  
 . (3)بمكافحة تبييض األموال ةكلفالمة العدل هياكل وزار 

 على حركة األموال والبنوك والمؤسسات المالية  الخارجيةلرقابة ثانيا: االلتزام بتفعيل ا

وضعت اتفاقية بازل معايير للرقابة على البنوك لمنع تبييض األموال وتوخي الحذر في     
مجموعة من الضوابط واإلجراءات الرقابية التي  مواجهة العمالء والعمليات البنكية من خالل  

وحفظ السجالت المالية    ( 4)لمنع تبييض األموال  وتطوير البرامج الداخلية   يتعين االلتزام بها
حتى يسهل الرجوع إليها عند الضرورة من قبل الجهات المختصة داخل المؤسسة    والمستندات، 

 01-05من قانون رقم    14الوثائق في المادة    حفظ  إلىأو خارجها، وتطرق المشرع الجزائري  
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- DENIDEN Yahia, L, exercice de droit de communication de l’administration fiscale dans le 

domaine de lutte contre le blanchiment d’argent, colloque nationale sur la lutte contre la corruption et 

le blanchiment d’argent, le 10 et 11 mars 2009, Tizi Ouzou, p04.  

يناير  09 رخ فيالمتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استالمه مؤ  05-06مرسوم تنفيذي رقم -2
 .  2006يناير  15في  بتاريخ،  02ج عدد .ج . رج. ، 2006

   .85  -84علي لعشب، مرجع سابق، ص ص  -3
 ,67 p ,R E Cla coopération internationale entre autorités de contrôle bancaire, , Louis JeanFOCAT  -4

. Fr>>Perséewww. << disponible sur le site 
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رقابة على  و رقابة على حركة األموال    وفرض، (1)سنوات  05عن    لمدة ال تقل  المعدل والمتمم  
واستجابت إلى تدابير    ،01-05قانون رقم  من    6  ةالماد  ب ألشخاص  ا   قل الدولي للنقد عبرالن  

الصلة عبر حدودها طبقا   للتداول ذات  القابلة  النقد والصكوك  مجدية لكشف ورصد حركة 
  ل حسن ، وهذا رهنا بوجود ضمانات تكف  2000من اتفاقية باليرمو    2الفقرة    7ألحكام المادة  

 من الصور. صورة استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي  

الر    سن     المعدل    22-96قابة على حركة رؤوس األموال كاألمر  المشرع الجزائري قوانين 
االتفاقية    ، ودعمت( 3)03-10له الحقا باألمر رقم  ، وعد  (2)  01-03والمتمم بموجب األمر
قود واألدوات المالية القابلة األموال اتخاذ تدابير لكشف ورصد حركة الن  العربية لمكافحة غسل  

   . (4)حدودهاعبر  للتداول ذات الصلة

 لتحويل رؤوس األموال مجلس النقد والقرض قابةر-1

أصدر المشرع الجزائري التدابير من خالل عدة أنظمة لمجلس النقد والقرض لتنظيم عملية     
 (5)وإعادة تحويلها إلى الخارجتمويل النشاطات االقتصادية  لتحويل رؤوس األموال إلى الجزائر  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة محمد خيضر، 05، العدد  مجلة االجتهاد القضائيصالحة العمري، جريمة غسيل األموال وطرق مكافحتها، -1
   .200 - 199، ص ص 2009بسكرة، 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم   22- 96يعدل ويتمم األمر رقم  2003فيفري  19مؤرخ في   01-03أمر رقم -2
 . 2003فيفــري  23بتاريخ ، 12عدد   ج. ج. رؤوس األموال من وإلى الخارج ج. رالخاصين بالصرف وحركة  

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم   22- 96األمر رقم  يعدل ويتمم 2010-08-26مؤرخ في   03-10رقم  أمر-3
   . 2010- 09- 01بتاريخ، 50الخاصين بالصرف وحركة روؤس األموال من وإلى الخارج، ج. رج ج. عدد 

، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية 2014سبتمبر  18مؤرخ في  250-14من مرسوم رئاسي رقم  5المادة  -4
  23 بتاريخ، 55ج. ج عدد، ج. ر.2010ديسمبر  21اهرة بتاريخ لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المحررة بالق

 . 2014سبتمبر

5- BOUSKIA Ahcène, L’infraction de change en droit Algérien, Editions Houma, Alger, 2005, pp 

51-52. 
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على كل    يجب))نه  م  01الفقرة    04المادة    ، حيث تنص  03-90ق األمر بنظام رقم  ويتعل  
شخص طبيعي أو معنوي قبل أي تحويل أن يطلب من مجلس النقد والقرض اإلعالن بأن  

 .  ((تمويله مطابق ألحكام القانون ولهذا النظام

 المركزي رقابة بنك الجزائر -2

  تشترطف    ة المصرفية ورقابة البنك المركزي،جنأخضع البنوك والمؤسسات المالية إلى رقابة الل    
التأشير المسبق من بنك الجزائر للقيام بتحويل األموال وفي أجل ال يتعدى شهرين    14المادة  

الطلب تقديم  أن    ، (1)من  حين  فقد  المتعل    03-05ظام رقم  الن    في  األجنبية  باالستثمارات  ق 
أخضع التحويالت التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية إلى مراقبة بعدية من قبل بنك  

جنة  من قبل الل    ى مفتشو بنك الجزائر المفوضين، كما يتول  ( 2)همن   06لمادة  الجزائر بموجب ا
إرسال  لمراقبة  لالمصرفية   وفروعها  المالية  والمؤسسات  البنوك  عند   لدى  استعجالية    تقارير 

 . (3)وال تستند إلى مبرر اقتصادي  ، غير عاديةو اكتشافهم لعمليات مالية مشبوهة 

حسب نموذج  يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح لبنك الجزائر بهذه التحويالت    
بنك  حددت  من  تعليمة  و (4)الجزائره  وتوصيات  ،  توجيهات  إعطاء  المركزي  البنك  يتولى 

للمؤسسات المالية لضمان العالقة الحسنة مع الزبائن ويشرف على رقابة أعمال البنوك من  
 خالل إنشاء مركزية الموازنات لجمع وتبادل المعلومات حول الوضعية المالية لها، ووضع  

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات 1990،  08.09مؤرخ في   03-90نظام رقم  -1
 . 1990أكتوبر24 بتاريخ، 45ر. ج. ج عدد  االقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج، ج.

  31 بتاريخ، 53ج. ر. ج. ج عدد  األجنبية،يتعلق باالستثمارات  2005- 07- 06مؤرخ في   03-05نظام رقم  -2
   .2005جويلية 

 المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، 01- 05من القانون  11- 10انظر المادتين -3
 ق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، مرجع سالف ذكره.المتعل 03- 12من النظام رقم   24والمادة 

 . 49- 48أحمد دغيش، مرجع سابق، ص ص -4
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مع المعلومات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة فيه، وتهدف  برنامجا لجـــ
الوضعية المالية العناصر الكاملة فيما يخص   مركزيـــة الموازنـــات إلى تزويد البنـــــوك بكل

 . (1) للزبائن

 رقابة اللجنة المصرفية -3

وتمويل        األموال  تبييض  عمليات  لكشف  مناسبة  برامج  وضع  المصرفية  اللجنة  تتولى 
والمتمم سلطة     المعدل  02- 12من القانون رقم    08وتخولها المادة    ،(2)   اإلرهاب ومكافحتهما

  مراقبة البنوك والمؤسسات المالية باالعتماد على الوثائق وفي عين المكان، ويكلف بنك الجزائر
بتنظيم هذه المراقبة لفائدة اللجنة، كما يلجأ إلى الحصول على   لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

م الرقابة كل سنة  الوثائق المحاسبية والمعلومات الالزمة باستخدام سلطتها في التحقيق، وتت
بالبنوك   الخاصة  المحاسبية  األوراق  كل  على  تتطلع  حتى  الفصلية  الرقابة  إلى  باإلضافة 

 . (3)ي والتحر  والمؤسسات المالية، وتتنقل إلى عين المكان من أجل التحقيق والبحث 

ن على مفتشي بنك الجزائر المفوضين من قبل اللجنة المصرفية العاملين في إطار يتعي      
رقابة بعين المكان أو في إطار الرقابة على أساس المستندات إرسال تقرير سري فوري إلى  ال

، من  طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها  خلية االستعالم المالي في حالة معاينة أنشطة ذات
ع  تتمت  ، و 03-12نظام رقم    من  24و  10بموجب المادتين    (4)المعامالتخالل أنظمة مراقبة  

 نها المشرع من توقيع عقوبات على البنك والمؤسسات المالية بسلطة قضائية حيث مك  جنة الل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 216فضيلة ملهاق، مرجع سابق، ص -1

 ، مرجع سالف ذكرهاالرهاب المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل  02-12من األمر  8انظر المادة -2

 ، مرجع سالف ذكره.من تبييض األموال وتمويل اإلرهابالمتعلق بالوقاية   02-12من األمر  8انظر المادة -3

 .  25- 24، ص ص فضيلة ملهاق، مرجع سابق-4
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ل في اإلنذار  المصرفية، وتتمث    المتعلقة بممارسة المهنة  يةــة باألحكام التشريعيــة والتنظيم خل  الم  
من ممارسة النشاط والتوقيف    وبيخ والمنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد  والت  

مهام شخص أو أكثر وسحب  باإلدارة مؤقتا أو إنهاء   المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم 
وي   ماليةمك  االعتماد   توقع عقوبات  أن  والمالية  ،  (1)نها  البنكية  القنوات  تكون  ممرا ودفعا ألن 

أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ    المشرعلعمليات تبييض األموال من قبل الدافعين، فقط أوجب  
   .(2)دج بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية  50000

إطارا   في مكافحة تبييض األموال  وليعاون الد  لتعزيز ودعم الت    الدولية  مبادراتالخذت  ات     
ومؤسس فياتتشريعيا  تمثل  بمكافح   يا،  صلة  ذات  دولية  أو  عالمي    بعد   ذات،    تهااتفاقيات 

مكن  و الختالفات بين النظم القانونية واإلدارية،  ا  تجاوزالتعاون    وقد سهل  أو ثنائي  ،إقليمي
ة والقانونية  القضائي   تمجاالكل اللتعاون الدولي  اتغطي وسائل  و   ،هعلى تنسيق  ةقدر المن زيادة  
إنشاء أجهزة دولية وإقليمية ووطنية تتولى العمل    ي فقد تم  ات اإلطار المؤسسا في  ، أم  واإلدارية

، في إطار متكامل ومتناسق  هعلى مستويات متعددة للوقاية من جرم التبييض المالي لتطويق
 جرائم تبييض األموال.   عمليات ب علىللتغل   الوطنيةجهود الو  بين الجهود العالمية واإلقليمية 

الدولي في مكافحة تبييض األموال إال بتعاون فعال بفضل آلليات    فعالية التعاون ال تتحقق     
القضائي الذي يتضمن    قانونية وقضائية، ويتضمن هذا التعاون المساعدات القانونية المتبادلة

، وتجميد  طبقا للقانون طلبات التحقيق واإلنابات القضائية الدولية وتسليم األشخاص المطلوبين  
رة األموال المبيضة أو الموجهة للتبييض وما نتج عنها والوسائل المستعملة في  وحجز ومصاد

       ن اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، وهذا ما نعالجه في الباب الثاني.ارتكابها دو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

المتعلق بالنقد والقرض، ج ر.   2003أوت  26مؤرخ في  ، المعدل والمتمم،11  -03من أمر رقم  114انظر المادة  -1
 . 2003أوت  27في  بتاريخ،  52ج. ج عدد  

، يحدد الحد المطبق على عمليات التي يجب أن تتم 2005نوفمبر  14مؤرخ في  442-05مرسوم تنفيذي رقم -2
 م. 2005نوفمبر  20، بتاريخ 75الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، ر عدد  بوسائل
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 الباب الثاني 

 تبييض األموال  يمةجر  مكافحةل القانوني والقضائي  لتعاون اوسائل 

ّالمتحدةّصوّرتضمّ      ّلألمم ّالدولية ّاالتفاقيات ّالدّ لتّ لّّوأشكاالّّانت ّفيعاون ّّالجنائيّة  المسائل  ولي
ّّّّلغرض ومواجهة الدوليةّ اإلجراميةّ األنشطةّ المّ منعّ األموالّ تبييضّ لالقتصادّّهدّ جريمةّ دةّ
دّمكافحتهاّشأناّمحلياّفحسب،ّبلّدولياّعلىّأوسعّنطاقّيستندّإلىّتظافرّّلمّتعّ ّّإذّّ،العالمي

ّّذاّتالقواعدّاإلجرائيةّّّّوإلىّفعاليةالجهودّالدوليةّالعالميةّواإلقليميةّوالوطنيةّفيّمواجهتها،ّّ
والمبادئّاألساسيةّلالتفاقياتّالدوليةّالمتعددةّاألطرافّفيّإطارّّّّخارجّإقليمّالدولةّالواحدة،

ّالّم ّاألموالّخصوصاتحدةّّاألمم ّتبييض ّوجريمة ّالوطنيةّعموما ّالمنظمةّعبر ّالجرائم ّّ،لمواجهة
ّالجرائمهاّملتقىّجّمألنّ  عليهمّّالعقــوبةّّّّتنفيذّّاإلفالتّمّنّّإلىمرتكبوهاّّّّيسعى،ّحيثّّالخطيرةّّيع
 ّّ.ـلةّبينهمّوبينّجرائمهميبذلونّجهوداّلقطعّالص ّإذّّ،بمعيةّأموالهمّالمشبوهّةّو
ّّموالهمّمنّخاللّضبطّعائداتهمّاإلجراميّةأّللمالحقةّالمبيضينّدتّالوسائلّواآللياتّتعدّ ّّّّ

المتّ ّّّ،ومصادرتها األممّ التفاقياتّ وفقاّ للعدالةّ المجرمينّ الص ّوتسليمّ ذاتّ بمواجهةّّحدةّ لةّ
ّالتّ ّّحيث،ّّالماليّّالتبييض ّاتفاقياتها ّالنّ وضعت ّللتصدّ دابيرّواإلجراءات ّالمّ اجعة ّلإلجرام ّّ،ّمنظّ ي

بتأديةحّي المعنيةّ الدولّ تقومّ إخاللّّثّ دونّ بموجبهاّ الضروريةّّّتت خّذّوّّّ،التزاماتهاّ التدابيرّ
لتّ ةّّالخاص ّ الم جر مةّفيّّّّهاعخض ّبهاّ ّأفعالّغسلّاألموالّ القضائيةّعنّكل  ّّهّاقانوّنلواليتهاّ

ّولّفيّذلك.جميعّالدّ بينّّمساواةّالاخليّبماّيستجيبّالحترامّسيادتهاّومبدأّالدّ 

ّّللوقايةّمنهّاّّها،ّبلّقبلّارتكابدةّفيّمكافحتهاحدّ مرحلةّمّ ّّّىعاونّالدوليّعلالتّ ّّيقتصّرالّّّّّ
قبلّصدورّّأثناءّسيرّالمحاكمةّّقانونيةّوقضائيةّّّّتعاوّنّّلياتآلّّوي نَجزّوفقاّّ،اقترافهاّّعندّو

نهمّّّيمّكدمّتَّوعهم،ّّلردعّّقّاألمرّبتسليمّالمجرمينّوالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةويتعلّ ّّ،الحكم
،ّّفحسبّّالتعاونّبصدورّاألحكامّالقضائيةّّفيتوقّ ّّ،ّوالفصلّأولّ()العقابّّمنّاإلفالتّمنّّ

ّّّفصلّثان(.)ومصادرةّالعائداتّاإلجراميةّّتنفيذّاألحكامّاألجنبيةلّيتطل بّاألمرّتفعيلهّّبل
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 الفصل األول 

 التبييض المالي  جريمةفي لمحاكمة السابقة ل تنفيذ التعاون   آليات

لةّعاونّفيّإطارّاتفاقياتّاألممّالمتحدةّذاتّالص ّتّ للّّتدابيرّدولية إلىّوضعّّّّالمشرّعادرّّبّّّّّ
زمينّمنّأجلّالحصولّعلىّأدلةّقانونيةّإلدانةّمرتكبيها،ّّحقيقّالالّ قصدّتسهيلّالبحثّوالتّ 

برةّللحدودّعلىّنحوّمتكاملّّااإلجراميةّالعفعالّلمواجهةّاألنشطةّّبوجودّتعاونّّّّإالّ ّّيتمّ ّّوال

فالمّ  المواجهة،ّ فيّ الوطنيةّ القوانينّ دورّ المتساهلةّمعّ القانونيةّ األنظمةّ عنّ يبحثّ جرمّ
العقاب منّ ألنّ لإلفالتّ ّ،ّّّّ بين ّّالعالقةّ مرتبطةالدول الجنائيّ المجالّ الحدودّّّّفيّ بعوائقّ

عاونّّالتّ نّّمك ّ ،ّويّ (1)  مّالوطنيةيّ والقّ ّّواعتباراتّالمصالحّواألمّنّّعلىّاإلقليمّّالوطنيةّوسيادتها
ّّتدويلبّّّ،ّوهذالةتنقّ المّ ّّاومحاربةّأهدافهّّوعرقلةّقدراتّالمنظماتّاإلجراميةّّمنّمواجهةّاإلجرام

إحداثّّبّّّوالتعاونّفيّالتوفيقّبينّسياداتّالدولّواعتباراتّتحقيقّالعدالة،ّّلقانونّالجنائّيا
وليّعاونّالدّ مختلفّاألنظمةّالمقارنةّفيّتطبيقّالتّ لّّالقواعدّالموضوعيةّواإلجرائيةبينّّتقاربّّ
ادرّطلبّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّإلىّغايةّتنفيذّالحكممنّّابتداء ّّ.الص 

ةّبهاّلمحاربةّالتبييضّّالخاص ّّّزمةدابيرّالالّ الدولةّالواحدةّبمفردهاّالتّ خذّّالّيكفيّأنّتتّ ّّّ
عدّشأناّّهاّلمّتمكافحّتّّعهاّلواليتهاّالقضائيةّمنّخاللّقواعدّاالختصاص،ّألنّ خض ّوتّ ّّ،المالي

التّ تّّّّ،تّدوليةداخلياّبلّصاّر لدولّّتتيحّلّّ،المحاكمةوليّقبلّّعاونّالدّ رتكزّعلىّصورّمنّ
ّّفيحرموّنّّآمن،ّّمكانإلىّّبهاّّّّالفرارمنّّّّوانىّالّيتمكّ المجرمينّوعائداتهمّاإلجراميةّحتّ عّّتبّ تَّ

األنظمةّالقانونيةّّّوّّالتقاليدفاوتّواختالفّّتّ استغاللّّذم تهمّالماليةّغيرّالمشروعة،ّومنّّّّمن
ّّ ّّوالقضائية الدول أول()بينّ ّّمبحثّ السّ ، بينّ المطلوبةّ المعلوماتّ تبادلّ إلىّ لطاتّإضافةّ

دولةّإلىّاألخرىّأكبرّّّّمّكلّ قد ّ حيثّتّ ّّ،ةّوالقضائيةّللدولتينّالطالبةّوالمطلوبّمنهااإلدارّي
قدرّممكنّمنّالمساعدةّّفيّمجالّالمالحقاتّوالتحقيقاتّواإلجراءاتّالقضائيةّمنّخاللّّ

ّ    (ّ.ثاّن)ّمبحثّّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّواإلنابةّالقضائيةّالدولية
ّّّ               ـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .05،ّص2000القاهرة،ّّمكافحةّالجريمة،ّايتراكّللنشرّوالتوزيع،عالءّالدينّشحاتة،ّالتعاونّالدوليّفيّ-1



 التعاون القانوني والقضائي لمكافحة جريمة تبييض األموال  : وسائلالباب الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 149  
   

 المبحث األول 

 في جريمة تبييض األموال تسليم المجرمين آلية 

القانونيةّّعدّ ي ّّّّّ الوسائلّ أحدّ المجرمينّ الدولّّالفعالةّّتسليمّ عبرّ اإلجرامّ ظاهرةّ ّّيلمواجهةّ
ّالصلةّّ ّالدوليةّذات ّاالتفاقيات ّالمّ بفضل ّالمقارنة ّالوطنية ّبهاوالقوانين وهذاّمنّخاللّّّّّ،سترشدة

ّرافيةّّلعقبةّالحدودّالجغّّاتجاوزه عاونّّالتّ ويقتضيّّّّّ،الجنائّيّّوسيادةّالدولةّنتيجةّإقليميةّالنص 
ّّّّتسليمّّتقومّسلطاتّالدولةّالمطلوبّمنهاأنّّ هماّّسواءّكانّمتّ ّّ،علىّإقليمهاّّّّيتواجّدمجرمّفار 

ّالطالبةّّّّعليهأوّمحكوماّّ ّالدولة ّالقانونيّوالقضائيّّلتيّتبّتاإلىّسلطات ىّّلتتولّ ّّ؛اختصاصها
ومع إليهّ جريمةّمنسوبةّ ّّمحاكمتهّعنّ تشريعها بمقتضىّ ت نفّ الوطنيّّاقبّعليهاّ حكمأوّ ّّّاذّ

ّّ.(1)أساساّللتسليمأنّتكونّتصلحّالتيّّجريمتهّّعنّواليةّقضائيةّأجنبيةّبشأنّاصادّر

النّ بّّترتّ ّّّّ الواسعّ االنتشارّ لجرائّمعنّ بالمخدراتّّاالتّ ّّطاقّ المشروعّ العديدّمنّّجارّغيرّ
لمجرمينّحاجةّّ،ّوقدّصاحبّحركةّاوعملياتّتبييضّاألمواّلّّالجرائمّالمنظمةّعبرّالوطنية

وتطويرّسبلّالتعاونّالدوليّفيّهذاّالمجالّمنّّّّ،الدولّإلىّنظامّقانونيّلتسليمّالمجرميّن
ّّاالتفاقياّتّّوباقي1988ّّوباألخصّاتفاقيةّفييناّّّّ،فيّإطارّاألممّالمتحدةخاللّإبرامّاتفاقياتّّ

فيّّّّالوطنيّّالجزائيّّالقانوّنعاونّالوطنيّالواردّفيّّومنّخاللّالتّ أول(ّّ)مطلبّّذاتّالصلة
إبرامّأوّّّّالناشئّمنّممارساتّالدولّوتعاونهاّفيّامتدادّقضائهاّخارجّإقليمها،ّّجانبهّالدولي

ّّّّدوليةّّاتفاقيات ّّثنائية ّّاللتذليل ّّّّقانونيّةالعقبات إجراءهالتي لالعتباراتّّوّّتعترضّ االستجابةّ

القانونيّللتسليمّواالعتدادّبالقانونّالداخليّللطرفّمّ ّّةقتعل ّ المّ  قيّالطلب،ّّتلَّبتوفيرّاألساسّ
ّّّ.مطلبّثانّ(ّ)ّ(2)سليماجمةّعنّعدمّحصولّالتّ وتداركّاآلثارّالسلبيةّالنّ 

ّـــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّالطبعةّاألولى،ّدارّالعلمّللماليين،ّاسكندرّغطاس،ّالتعاونّالقضائيّالدوليّفيّالمجالّالجنائيّفيّالعالمّالعربي-1
ّّ.16،ّص1995ّبيروت،ّ

عبدّالرحمن،ّجريمةّغسلّاألموالّوسبلّمكافحتها،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالعلومّالجنائيةّّاللطيفّعبدحامدّ-2
ّّ.114-113ّصّص،2012ّّوالشرطية،ّكليةّتدريبّالضباط،ّمملكةّالبحرين،ّ
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 المطلب األول 

 جريمة تبييض األموال في جرمينمتسليم ال أحكام

ولّفيّمكافحةّّالتيّعرفهاّتعاونّالدّ ّّالقانونيةّّمنّأقدمّاألنظمةّّتسليمّالمجرمينّّيعتبرّّّّّ
ّّالجماعاتّاإلجراميّةّوّّالجريمةّالعابرةّلألوطانّّمواجهةالةّّالفعّ ّّفيّالمساعدةّّهاأهمّ لجريمة،ّّوا
إلىّالدولةّّّموجودّعلىّإقليمهاشخصّمطلوبّّّّبتسليمالدولةّّّّقيامفيّّّّكيفيتّهلّّتمثّ ،ّوّتلمنظمّةا

محّا منّ لتتمكنّ الص ّالطالبةّ الجزاءّ تنفيذّ أوّ ضدّ كمتهّ ّّادرّ ّّه محاكمها جريمةّّالمنّ رتكابهّ
شريعاتّالوطنيةّّوليةّوالتّ االتفاقياتّالدّ ّّوضبطتّّسليمّمنّأجلها،وط لبّالتّ ّّ،تبييضّاألمواّل

ةّبّهّأحكامهّالموضوعيةّواإلجرائيّة استفادةّالمجرمينّمنّّّومنّعّ،زملتوقيعّالعقابّالالّ ّالخاص 
ّّّجدوا.أينماّوّ ّالجزائيّةبفعلّالمالحقةّّمنافعّجرائمهّم

تسليمّالمجرمينّالمطلوبينّإلىّالدولةّالتيّّبشأنّّّّمصالحّالعدالةفيّخدمةّّّّتتعاونّالدوّلّّّّ
هّالّيمكنهاّممارسةّسلطتهاّّعندّهروبّمجرمّإلىّسيادتها،ّألنّ ّّبتّالجريمةّفيّإقليمهارتكّ اّ 

العتباّرّّالجزائية محاكمتهّ ّّّّ،السيادةّّاتفيّ التحدّ وهذا اإلجرامّمعّ تناميّ لسرعةّ الواضحّ يّ
ّّ الوطني، وامتدادهّعبرّ الالمنظمّ يتطلبذاألمرّ ّبّّيّ تسليمّّاالعترافّ التعاونيّآلليةّ الطابعّ

ّّ)ّّالمجرميّن ّّّوّّّ،(أوّلفرع ّّالضبط ّّشروط الّّإلتمامّّاألساسيةوالقواعد ّّتّ عمليةّ شخاصّّأللسليم
ّللعائداتّّّّالمطلوبيّن ّالمراقب ّالترحيلّوالطردّوعلىّبدائلّّوالتسليم ّاالعتمادّعلى اإلجراميةّبدل

ّّ.ّ(فرعّثان)ّّيرّرسميةّللتسليمغ

 الفرع األول 

 تسليم المجرمين  األحكام الموضوعية للتعاون الدولي في

هةّّفيّمجالّتسليمّالمجرمينّضرورةّلمواّجولّّعاونّالقانونيّوالقضائيّفيماّبينّالدّ التّ ّّإنّ ّّ

المّ  اإلجراميةّ الوطنيةّوّّستحدثّةاألنشطةّ القوانينّ معّ متكاملّ نحوّ تحقيقّّعلىّ أجلّ منّ ّ،
أنواعه،ّوالقضاءّعلىّّّمّبكلّ نظّ وليّفيّمحاربةّاإلجرامّالمّ المصلحةّالمشتركةّللمجتمعّالدّ 

ّّّّمحاكمــــــةّالمطلوبينّأمــامّّللدولةّمنّخاللظامّالقضائيّّوتحقيقّالعدالةّوفعاليةّالنّ ّّ،الجريمة
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ّّّّمحاكمها صادر حكمّ تنفيذّ سلّ (1)ضدهمأوّ وإذاّ مّ ،ّ منهاّ المطلوبّ الدولةّ ألجلّّّّتهمامتّ
ّالطالبةّّفيأوّمحكوماّعليهّّّّعنّجريمّةّّمالحقته ّّّ،منّمحاكمهاّّلتنفيذّحكمّسبقّصدورهّّالدولة

تشريعهاّالداخليّكإعمالّشرطّالتجريمّّالمبادئّاألساسيةّالواردةّفيّّنهاّمنّتطبيقّّمكّ هاّتّ فإنّ 
ّالتسليم،ّّ ّفيّعملية ّالدّ المزدوج ّبعضاّّوتساعد ّبعضها ّالمجرمينّّول ّتسليم ّنظام تحقيقّّلبموجب
ومتعددةّّثنائيةّّّّواتفاقاتّّتحقيقهاّترتيباتّّمنّأجلتضعّّحيثّّ،ّّ(2)المصلحةّالعامةّالمشتركة

زيادةّفعاليةّالتعاونّالدوليّفيّمجالّّنّّوضياتّتسليمّالمجرمّياألطرافّقصدّاالستجابةّلمقّت
ّ.(3)مكافحةّاإلجرامّالدوليّالمنظمّوردعّالمجرمينّالفارين
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ّّ،دولتينّذاتّسيادةّّبشخصّارتكبّجريمةّويتواجدّفيّبلدّآخر،ّويتم ّبينتسليمّّيتعل قّالّّّّ
فهوّبهذاّيدخلّضمنّنطاقّالقانونّالدوليّالعام،ّوقدّّّّطالبةّللتسليمّومطلوبّمنهاّالتسليم،

الدوليرّهذاّالطابعّعلىّمصادّرأثّ  التيّيغلبّعليهاّالطابعّ رّالمشرعّالوطنيّمنّّ،ّوتأثّ هّ
أحكامهّالموضوعيةّّتفاقياتّالدوليةّّااّلّّتضبط،ّّوشريعّالدوليجراءاتّالواردةّفيّالتّ جانبهّباإّل

ّّالمجرميّنمنّالمعاهدةّالنموذجيةّلتسليم1ّّّّهّالمادةّّتعرفّ.إلجرائية،ّفضالّعنّضبطّداللتهوا
هم أو محكوم  من اإلجراءات القانونية التي تهدف إلى قيام دولة بتسليم شخص مت  مجموعة)) 

ّّّ.((من محاكمها  عليهالحكم الصادر ّلكي يحاكم بها أو ينفذ فيها عليه إلى دولة أخرى،
ّـــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّالعددّّمجلةّالمفكرعواشرية،ّنظامّتسليمّالمجرمينّودورهّفيّتحقيقّالتعاونّالدوليّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّّّّرقية-1
ّ.19ّّّ،ّّص2009كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّّ،04

كرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّّيّعلىّضوءّاالتفاقياتّالدولية،ّمذفاقة،ّإجراءاتّتسليمّالمجرمينّفيّالتشريعّالجزائّرّّلحمر-2
،ّص2014ّّمّالسياسية،ّجامعةّوهران،ّّ،ّتخصصّالقوانينّاإلجرائيةّوالتنظيمّالقضائي،ّكليةّالحقوقّوالعلّوفيّالقانونّالعام

12.ّّ

ديباجةّالمعاهدةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلتسليمّالمجرمينّالمعتمدةّمنّقبلّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّبموجبّّّّانظر-3
ّ<< www. Uno. Org >>   علىّالموقعّةمنشوّرّ،1990ديسمبر14ّّّبتاريخ45ّّ/116ّّقرارهاّرقم
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أنّ ّّّّ أعالهّ المادةّ منّ يتّّيتضحّ الدوليّ هماّّفّيّّمث لالطابعّ التسليمّ طالبةّّّّ:طرفيّ الدولةّ
ّوليّللمجرمينّ.المطلوبّمنهاّالتسليم،ّإضافةّإلىّحالتينّللتسليمّالدّ ّالتسليمّوالدولة

 من حيث االختصاص القضائي للدولة طالبة التسليم -1

للتسليمّأنّتكونّمحاكمّالقضاءّالجزائيّفيّالدولةّطالبةّالتسليمّّّتقتضيّالقاعدةّالعامة     
ذاتّاختصاصّبمالحقةّومحاكمةّالشخصّالمطلوبّتسليمهّوهذاّوفقاّألحدّالمعاييرّالثالثةّّ

قّاألمرّبالجريمةّالمطلوبّالتسليمّبشأنهاّقدّارتكبتّفيّّالتالية:ّمعيارّاإلقليميةّعندماّيتعلّ 
للتس الطالبةّ الدولةّ الشّ إقليمّ معيارّ أوّ الشّ ليم،ّ يكونّ كأنّ المطلوبخصيةّ مكتسباّّّّخصّ

ّمعّي ّأو ّاألساسيةّّراجنسيتها، ّمصالحها ّبأحد ّإخالال ّالتسليم ّالجريمةّسبب ّتمثل ّكأن ّ.(1)العينية

فيّاتفاقيةّفييناّالمقتضياتّالمتعلقةّباالختصاصّالقضائيّللدولةّالطالبةّوضعّالمشرعّّّّّ
،ّّ(2)أكثرّمنّإقليمّدولةّّبينعّّريمةّتبييضّاألموالّالتيّتتوزّ للتسليمّلمالحقةّتتالءمّوطبيعةّّج

تّّمنّاتفاقيةّفييناّالمبادئّالتيّتعتمدهاّلتقريرّاختصاصّالدولة،ّونص 4ّّّّّدتّالمادةحدّ ّّفقد
06ّّّّّمنّالمادة09ّّّّفيّالفقرة االخاللّّّّ:ّدوّنعلىّاالختصاصّالقضائيّصراحة،ّحيثّتنص 

الذيّّرّوفقاّللقانونّالداخليّللطرفّعلىّالطرفقرّ اختصاصّقضائيّجنائيّمّ ّّبممارسةّأيّ 
ّخصّالمنسوبّإليهّارتكابّالجريمةّ:يحوزّفيّاقليمهّالشّ 

لألسبابّالمبينة03ّّّّمنّالمادة01ّّّّعليهاّفيّالفقرةّّإذاّلمّيسلمهّبصددّجريمةّمنصوّص-أ
على القضيةّ يعرضّ أنّ الرابعةّ المادةّ منّ الثانيةّ الفقرةّ منّ أّ الفرعيةّ الفقرةّ سلطاتهّّّّفيّ

ّعلىّخالفّذلكّمعّالطرفّالطالبّ.ّفقلغرضّالمالحقة،ّماّلمّيتّ ّالمختصة
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليةّالحقوقّّّّ،14،ّالعددّّمجلةّالمفكرراقب،ّّعلواش،ّالتعاونّالدوليّعنّطريقّنظاميّتسليمّالمجرمينّوالتسليمّالمّّفريد-1
ّ.173ّ،ّّص2017والعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّ

هللاّالكرجي،ّغسلّاألموالّفيّالقانونّالمغربيّوالمقارن،ّدراسةّنموذجيةّللقطاعّالبنكيّالمغربي،ّالطبعةّاألولى،ّّّّعبد-2
ّّ.63،ّص2010المغرب،ّ

ّ
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إذاّلمّيسلمهّبصددّالجريمةّالمذكورةّوقررّاختصاصهّفيماّيتصلّبهاّوفقاّللفقرةّالفرعيةّ-ب
لمّيطلبّّتصةّبغرضّالمالحقةّماّّيعرضّالقضيةّعلىّسلطاتهّالمّخّّأن04ّّبّمنّالمادةّّ

 باختصاصهّالقضائيّالمشروعّ.ّكسّ الطرفّالطالبّخالفّذلكّتم

بناء2ّّّّّو1ّّ/ب/04ّّأجازتّاتفاقيةّفييناّممارسةّاختصاصهاّالقضائيّبمقتضىّالمادةّّّّ  
رّاالختصاّص،ّّ(1)علىّطلبّدولةّأخرىّلهاّبالمساعدة القضائيّللدولةّطالبةّالتسليمّّّّيتقر 

ّالفقرة ّالواردةّفي ّالجرائم ّارتكابّجريمةّمن ّالمطلوبّبتهمة ّالشخص وفقا03ّّّالمادة1ّّلمالحقة
ّقاّألحدّمعاييرّاالختصاصّالثالثةّ.،ّوهذاّوف(2)يّللدولةّالطالبةللنظامّالقانوّن

أنّتكونّالجريمةّسببّتقديمّالطلبّبشأنهاّقدّارتكبتّفيّإقليمّّعيارّاإلقليميةّّّميقتضيّّّّّّ
الطالبة،ّوحصرتّاالتفاقيةّهذاّالمعيارّلكلّدولةّفيّممارسةّاالختصاصّالقضائيّالدولةّّ

قليمهاّأوّعلىّمتنّالسفنّالتيّترفعّعلمّإوطبقاّلقانونهاّالداخليّبشأنّالجرائمّالمرتكبةّعلىّّ
ّالجريمةّّ ّارتكاب ّبتاريخ ّقوانينها ّبمقتضى ّالمسجلة ّالبحارّوالطائرات ّأعالي ّفي ّكانت الدولةّولو

كاّن أخرّىولوّ دولةّ مطارّ فيّ راسيةّ الشّخ ّ،(3)تّ معيارّ ّّويتطلبّ الشخصّّصية يكونّ أنّ
الدولة ّّالمطلوبّتسليمهّمكتسباّلجنسيةّ تطبيقهماّعلىّّ، يتم ّ العينيةّ الشخصيةّومبدأّ ومبدأّ

أنّّّّق.ّإ.ّج.ّج583ّّّّو582ّّّّفيّالمادتينّّاألولّّويقتضيّّّّالجزائري،الجرائمّخارجّاإلقليمّّ
عليهاّمنّالقانونّالجزائري،ّّّّاومعاقّبّّتكونّالجنايةّأوّالجنحةّمرتكبةّفيّالخارجّمنّجزائرّي

ّّللدولةّّعندماّتمثلّالجريمةّسببّالتسليمّإخالالّبأحدّالمصالحّاألساسيةّّالمبدأّالثانّيّّيقتضّي
علىّّقّإّجّج588ّّّّالمادةّّّّتطبيق،ّّاولةكتزييفّالنقودّأوّأوراقّمصرفيةّوطنيةّمتدّّ،وأمنها

ّّ ّبغض  ّأوّجنحة ّجناية ّمرتكبهاكل   ّالجمهوريةّّوقوعهاّّعندّّوحت ىّّالنظرّعنّجنسية ّإقليم ّّّّّ.خارج
ّــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاّمّّأروّى-1 المدلولّ األموال،ّ إيناسّمحمدّقطيشات،ّجريمةّغسلّ الفاغوري،ّ القانونية،ّدراسةّمقارنة،ّّّفايزّ والطبيعةّ
ّّ.194،ّص2002ّّالطبعةّاألولى،ّدارّوائلّللنشر،ّعمان،ّ

2- STURMA Pavel, aspectes récents du contrôle international des drogues et de la lutte contre leur 

trafic illicite, R A F D I, n0 41, 1995, p 646. 

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلعامّ(ّّأ)ّّف2ّج04ّّالمادةّانظر-3
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ّّالمتعلّ 01ّّ-05ّّمنّقانونّرقّمضحّّيتّ ّّّّ قّبالوقايةّمنّتبييضّاألموالّوتمويلّاإلرهابّأن 
ّّّّالمشرعّخرجّعنّمبدأّالعينيةّباشتراطهّازدواجيةّالتجريم الّيشترطّذلك،ّّّّمبدأالعلىّالرغمّأن 

ّّ ّّرغم ّّأن  من األموالّ تبييضّ بالدولةجريمةّ الماسةّ ّّ(1)الجرائمّ يقومّّ، الذيّ فاألجنبيّ وعليهّ
حلّمتابعةّّالّيكونّّمّّأعالهإلىّالجزائر،ّفوفقاّللقانونّّأصليةّّأموالّناتجةّعنّجريمةّّّّليبتحّو

ّّ الجزائري. القضاءّ ّّّّخرجأمامّ الشخصية مبدأّ جزائرياّّلعنّ الجانيّ يكونّ أنّ اشتراطهّ عدمّ
ّّّّمتابعتّهويجوزّّّّّ،رزاّئعودتهّإلىّالّجوجوبّّّو ظرّإلىّوجودهّفيّالجزائرّمنّّدونّالنّ غيابيا

ّالجزائر،ّّّّناتجةأموالّّإذاّقامّبتحويلّّعدمهّّ ّإلى ّالصلةّّجريمة ّاالتفاقياتّذات ّاعترفت فبهذاّقد
المجرمينّّّّبإخضاع تسليمّ ومعاهداتّ الطلبّ متلقيةّ للدولةّ الداخليّ القانونّ لشروطّ التسليمّ
ّلالمنطبقّة ّاتفاقية44ّّالمادة07ّّّّالفقرةّّّو2000ّّاتفاقيةّّمن16ّّّّالمادة7ّّّّلفقرةّّ،ّطبقا ّّّّ.2003ّّمن

 الدولي للمجرمين  من حيث حالتي التسليم-2

تسليمهّمنّّّّّّ المطلوبّ الشخصّ فيهاّ يكونّ التيّ التسليمّ الدوليةّحاالتّ االتفاقياتّ تعالجّ
ّّفالّيوجّد،ّّهّمنّرعاياهارعاياّالدولةّالطالبةّللتسليمّوالتيّيقعّعليهاّعبءّإثباتّجنسيتهّأنّ 

ّالتّ  ّقبول ّيمنعّمن ّالمقرّ ما ّالشروط ّباقي ّتوفرت ّإذا ّلهسليم ّالتمسّ ّّوإالّ ّّرة ّالتسليمأمكن ّبرفض ّّّّ.ك

 فرار المجرم خارج إقليم الدولة التي حاكمته  حالة-أ

ّّتتمثّ ّّّّ تسليمه المطلوبّ الشخصّ حالةّهذاّ بارتكابّمّّهأنّ لّ ّّّّتهمّ وفقاّلالختصاصّّجريمة
صدورّالحكمّّدينه،ّولكنّقبلّصدرّضدهّحكمّيّ ّّوللدولةّالطالبةّللتسليمّأالقانونيّوالقضائيّ

مّّفّتّّّ،قبلّتنفيذّالعقوبةّّفرّ لكن هّّّوّّّ،حكمّبشأنّهّّصدرّّأو،ّّهاهربّخارجّإقليّم طلبّتسليمهّّقد  
ّالتسليمّّلتوقيعهاّعليّه ّالحالةّوالّيوجدّماّيمنع ّالصلةّهذه ّالدوليةّذات ّاالتفاقيات ،ّوقدّعالجت

ّالذيّّ ّأوّمكتسبةللشخص ّأصلية ّفييناّّ(2)يحملّجنسيتهاّسواءّكانت ّاتفاقية 1988ّّّ،ّوحرصت
ّـــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ّّ المادة 05ّّّّانظرّ رقم قانونّ 01ّّّّ-05منّ وتمويل األموالّ تبييضّ منّ بالوقايةّ ّّّّاإلرهاب،يتعل قّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّومتمم،ّّمعدل
ّمرجعّسالفّذكرهّ.

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.منّاتفاقيةّباليرمو12ّّالفقرة16ّمنّاتفاقيةّفييناّوالمادة10ّالفقرة06ّّظرّالمادةّنا-2
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ّّ لعام لكـوّن2000ّّوباليرموّ الت ســليمّ حصــولّ الن اجمةّعنّعدمّ لبيـةّ الس  اآلثارّ تداركّ ّّعلىّ
لتهاّسلط ولةّالمطالبةّبذلك،ّوخو  خصّالمطلوبّتسليمهّمنّمواطنيّالد  ّّــذّالعقوبّةــةّتنفّيالش 

ّ. التسليمّعلىّالشخصّالمطلوبّتطبيقاّلمبدأّالتنفيذّأوّالمحاكمة،ّشريطةّتحققّشروط

 إلى دولة ثالثة  فرار الشخص خارج إقليم الدولة التي ارتكب فيها الجريمة حالة-ب

الدولةّّخصّالمطلوبّتسليمهّمنّرعاياّدولةّثالثةّغيرّتلكّّهذهّالحالةّفيّكونّالشّ ّّعيّنتتّّّّ
محاكمتهّوفقاّّبالمطالبةّبتسليمهّمنّأجلّّّّيمةجّرالالتيّتطالبّبتسليمه،ّفتقومّالدولةّالمعنيةّّب

تناولّالمشرعّالجزائريّّقضائهاّالختصاصهاّالقضائيّفيّالقضيةلقانونهاّوأمامّّ فيّّ،ّوقدّ
الجزائية اإلجراءاتّ الحالةّّقانونّ ّّّّ،هذهّ غيرّّاجأحيث شخصّ تسليمّ الجزائريةّ للحكومةّ زّ

جزائريّإلىّحكومةّأجنبيةّبناءّعلىّطلبهاّإذاّوجدّفيّأراضيّالجمهوريةّواتخذتّبشأنهّّ
ّإذاّّ ّالطالبة،ّوذلك ّالدولة ّالطلبكإجراءاتّمتابعةّباسم ّالجريمةّموضوع ّارتكبتّخارجّّّانت قد

عدادّالجرائمّالتيّيجيزّّّّإذاّكانتّالجريمةّمنّوّّّ،أراضيهاّمنّأحدّاألجانبّعنّهذهّالدولة
ّّ.(1)بتّمنّأجنبيّفيّالخارجكّ رتّ يّالمتابعةّفيهاّفيّالجزائرّولوّأّ القانونّالجزائّر

ّالمادةّّّ ّبأحكام ّالعليا ّللمحكمة ّالجزائية ّالغرفة ّالسينغالّّأخذت ّقضيةّحكومة التيّتقدمتّّّّفي
ّّالطلبّبأمّرّّوأرفقالحكومةّالجزائرية،ّّّّالجنسيةّمنّّس(ّالفرنسيّّرّ.)المدعوّّتسليمّّبطلبّّ

الدوليّالص ّ تّالجزائرّوقدّرفضّّ،570ّّ.96تحتّرقم19ّّ.08ّّ.1996ّّّّادرّفيّّالقبضّ
قّّتسليم منّ التسليمّ طلبّ ملفّ تقديمّ لعدمّ األمرّ بدايةّ فيّ القضائيةّّالمعنيّ السلطاتّ بلّ

ها،ّوتكليفّالنائبّّبالموافقةّعلىّتسليمهّإلّيّّالحقاّّقضتّالمحكمةّالعلياالسنيغالية،ّولكن هاّّ
ّ.ّّّ(2)باطالعّوزيرّالعدلّبمضمونّالقرارّالعلياّالعامّلدىّالمحكمّة

ّــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالفّّمرجعّّّّومتمم،معدلّّّّ،الجزائيةّالجزائرّييتضمنّقانونّاإلجراءات155ّّّّ-66منّقانونّرقم696ّّّّانظرّالمادةّّ-1
ّذكرهّ.

ّّللمحكمةّالمجلةّالقضائية،ّقضيةّحكومةّالسنيغالّضدّرويزّسوفور،1997ّّمارس25ّّّمؤرخّفي178268ّّقرارّرقمّ-2
ّّ.145و141ّ،ّصّص1997ّّ،ّالجزائر،01ّّ،ّعددّالعليا
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 ثانيا: الجانب التعاوني في تبادل تسليم المجرمين بين الدول 

ّّجريمّة التسليمّللمجرمينّبينّدولتينّذاتّسيادة،ّإذّيضعهماّفيّعالقةّدوليةّبمناسبةّّيتمّ ّّّّ
ثنائيةّأوّإقليميةّأوّّّّذاّراجعّالرتباطّالدولتينّباتفاقياتهمنّالعدالة،ّّومرتكبةّمنّمجرمّفارّّ

للشّ ّّلسهّ ت ّّّعالمية مستوفياّ الطلبّ وكانّ ذاتّذلك،ّ االتفاقياتّ فيّ عليهاّ المنصوصّ روطّ
هّالّيوجدّماّيلزمّالدولةّالمبدأّالعامّالواردّفيّالقانونّالدوليّأنّ ّّأنّ التذكيرّّّيفوتناّّلة،ّوالالص ّ

ّّ الخارج، جرائمّفيّ ارتكبواّ الذينّ تسلمّمواطنيهاّ والقضائيّّثبّ ويَّأنّ القانونيّ تّاالختصاصّ
للدولةّالطالبةّفيّمحاكمةّالشخصّالمطلوبّبصددّالجريمةّالمرتكبةّأوّتنفيذّعقوبةّصادرةّ

ّإذّالّيّ ( 1)ّّبحقه ّالمادةّّسلّ ، ّأحدّبموجب ّالجزائرّيّّالتعديلّّمن82ّّم خارج2016ّّّلسنةّّّّالدستور
ّّ.(2)الترابّالوطنيّإالّبناءّعلىّقانونّتسليمّالمجرمينّوتطبيقاّله

 العدالة الجزائية في في تحقيق المصلحة المشتركة للدول و  اإلسهام-1

التّ ّّ   ّّيعكسّ تسلم فيّ الدوليّ العدالةعاونّ لتحقيقّ الدولّ بينّ التعاونيّ العملّ  المجرمينّ
ّالطالبةّّ  الجنائية،ّحيّث ّالدولة ّإلى ّبتقديمها ّالمساعدة ّمنها ّالمطلوب ّالدولة ّالتسليمّّتقوم ّآلية من

ّليساهمللمجرمينّكإجراءّقانونيّيّ  ّالداخلي ّلهاّتطبيقّتشريعها ّالعامةّّّّفيّتحقيّقّّتيح المصلحة
ّالدول ّبين ّتفاقمّجريمةّّ،ّوتوقّي(3)ّّالمشتركة ّالجناةّومنع ّلردعّكافة ّالجاني ّالمقررّعلى ّالجزاء ع

قّّحق ّ حفاظّعلىّكيانّالدولةّوتجنيبهاّالمخاطرّالمتعددةّالمترتبةّعنها،ّويّ للتبييضّاألموالّّ
ّإفالّتالمجرمينّّتسليمّّ ّالعقابّّهممواجهة ّالوقايةّّّّ،من ّالعابّروإرساء ّالمنظم ّاإلجرام ّ.الالزمةّمن

ّـــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّّّ.21عّسابق،ّصّعواشرية،ّمرجّّرقية-1

07ّّ،ّصادرّفي14ّّجّعددّّّّ،ّيتضمنّالتعديلّالدستوري،ّج.ّر.ّج.2016مارس06ّّّّمؤرخّفي01ّّّّ-16رقمّّّّقانوّن-2
ّالتعديلّالحاليّمبدأين:ّمبدأّالتسليمّبناءّعلىّقانونّتسليمّالمجرمينّوتطبيقاّلهّبموجبّالمادة2016ّّمارسّّ ،82ّّ،ّوتضمن

ّّ.83وجبّالمادةّيتمتعّقانوناّبحقّاللجوءّبمّومبدأّعدمّإمكانيةّتسليمّأوّطردّالجئّسياسي

3- GILMORE William C., L’argent sale, L’évolution des mesures internationales de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Editions du conseil de l’Europe, Strasbourg, 

2005, p 59.  
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   ين لتسليم المجرمين الفار   لطابع التعاونيلالمصادر القانونية  مواءمة-2

ّاألموال،ّّّّّّ ّتبييض ّفيّمحاربةّجريمة ّالدولي ّالتعاون ّالمجرمينّمنّمظاهر ّتسليم ّنظام يعتبر
التسليم الدوليّآلليةّ البعدّ انعكسّ االتفاقياتّّّّللمجرميّنّّوقدّ المكافحةّمنّخاللّ فيّمجالّ

ّّ.رّالمشرعّالوطنيّبها،ّوبمبدأّالمعاملةّبالمثلأثّ الدوليةّذاتّالصلةّوتَّ

 لمجرمين في االتفاقيات الدولية ذات الصلةاليم النص على االلتزام بتس-أ

ذاتّالصلةّبالتبييضّالماليّمصدراّقانونياّهاماّللتسليمّّّّالمتعددةتعتبرّاالتفاقياتّالدوليةّّ  
التقليديّللمجرمينّالهاربينّمنّالعدالة،ّإذّتضمنتّآلياتّالتعاونّالدوليّالمتعددةّفيّظرفّّ

ّّالميةّالمكافحّةنحوّعّّهّهوجّ تَّمم اّيستوجبّّتزايدّفيهّقلقّالمجتمعّالدوليّمنّتفاقمّاإلجرامّّ
ّ.(1)لألموالّمنّالعقابيضينّّبلإلسهامّفيّمنعّإفالتّالم

ّّاألولّىفيّمادتها1990ّّّّتّالمعاهدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمينّلألممّالمتحدةّلسنةّّنص ّّّّّّ
ّااللتزامّّ يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف اآلخر عند الطلب ووفق أحكام  ))بالتسليم:ّّعلى

التسليم    هذه المعاهدة أي شخص مطلوب للمحاكمة في الدولة الطالبة بسبب جرم يجوز
 ((.عقوبة أو تنفيذها بصدد هذا الجرمبشأنه، أو لعرض 

الفةّمنّتسليمّاألموالّفيّحالةّالموافقةّعلىّتسليمّالشخصّالمطلوب،ّّنّاالتفاقيةّالسّ مك ّ ت ّّّّّ
ّّيتمّ ّّحيثالجرمّعنّجةّّاتّنالوالمكتسباتّّوهذاّبناءّعلىّطلبّالدولةّالمتضمنّتسليمّاألموال

ّّ.(2)الت سليمّالعثورّعليهاّفيّالدولةّالمطلوبّمنها

ّالماليكرّ ّّ ّالتبييض ّبجرم ّالصلة ّالمتحدةّذات ّاألمم ّاتفاقيات ّأكّ التسليمّّست ّاتفاقيّة،ّحيث ّدت
ّـــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صّّبوخالفة،ّمبدأّالتسليمّأوّالمحاكمةّعلىّضوءّأعمالّلجنةّالقانونّالدولي،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستير،ّتخصسعادّّ-1
ّّ.19،ّص1ّّ،2014العلومّالسياسية،ّجامعةّالجزائرّالدولةّوالمؤسساتّالعمومية،ّكليةّالحقوقّّو

ّسالفّذكره.دة،ّمرجعّلألممّالمتح1990ّمنّالمعاهدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمينّلعام13ّّالمادةّّانظر-2
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ّّ لعام المتورّ 1988ّّفييناّ المجرمينّ االتّ تسليمّ جرائمّ بالمخدراتّّجارّغيرّّطينّفيّ المشروعّ
لةّمنها،ّوحثتّالدولّاألطرافّعلىّإدراجّهذاّتحص ّوتبييضّاألموالّالمّ ّّوالمؤثراتّالعقلية

هتهاّفيّحالّعدمّارتباطهاّّجَّعقدّبينّالدول،ّووَّةّمعاهداتّأوّاتفاقياتّثنائيةّتّ االلتزامّفيّأيّ 
ّّ اتفاقيةّفيينا ثنائيةّلتسليمّالمجرمينّنحوّاعتمادّ للتسليمباتفاقياتّ ،ّحيثّّ(1)كأساسّقانونيّ

ّالمجرمينوفّ تّ  ّتسليم ّإجراءاتّعملية ّفي ّااللتزامات ّبخصوص ّاليقين ّمن ّدرجةّعالية خاصةّّ،ّّر
ّّ.(2)فيّذلكّهذاّاليقينّعندّاختالفهاّلّ إذاّاشتركتّالدولّفيّالتقاليدّوالنظمّالقانونية،ّويقّ 

جعلتّتسليمّالمجرمينّالمتورطينّفيّالجرائمّالمنظمةّّإذّّّّ،ّهاتفاقيةّباليرموّنفسّالتوجّ ّّتنهجّّ
كالّالدولتينّالطالبةّوالمطلوبّمنهاّّلعبرّالوطنيةّرهيناّبازدواجّالتجريمّفيّالقانونّالداخليّّ

ّّّ.(4)دعاونّالدوليّلمكافحةّالفسابغيةّتعزيزّالتّ 2003ّميريداّلسنةّّستهّاتفاقيةّّ،ّوكرّ (3)التسليم

 تسليم المجرمين آلية  بدلاستحداث أوامر القبض اإلقليمية كوسيلة مبتكرة -ب

هّنحّّّ  بالخروجّعنّّّّّ،ّوهذااجراءاتهّوسرعةّإنجازهّّوّتبسيطّتطلبتّمقتضياتّالتسليمّالتوج 
ّالمجرميالنّ  ّلتسليم ّالتقليدي ّالتوقيف،ّّظام ّاإلقليميّبأوامر ّالمستوى ّالمتبادلّعلى ن،ّواالعتراف

تسليمّالمطلوبينّضمنّاالتحادّاألوروبيّوالجماعةّّاألسلوبّالمتبعّفيّّّّرّأمرّالتوقيفغيّ وقدّّ
ّّ انتمائهاالكاريبية، وتستندّّالنّ ّّفيّّاشتراكهاّوّّالجغرافية،ّّالمنطقةّّنفسإلىّّّّعندّ القانونية،ّ ظمّ

ّالمجرميّناإلقليميةّّّّالمبادرة ّتسليم ّمجال ّفي ّاالعترافّّاالّ ّّضمنّّالحديثة ّمبدأ ّإلى ّاألوروبي تحاد
منّالعدالة،ّحيثّوردّّّّالمتبادلّبتنفيذّأوامرّإلقاءّالقبضّألغراضّتسليمّالمجرمينّالهاربين

ّالتحاداّّلســـــــــّمجّّنـــدرّعصاJHAّّ /2002/584ّّةّرقمـــــّلالص ّّّذيّّّيفيّديباجةّالقرارّاإلطــــــاّر
ّــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالفّذكره.،ّمرجع1988ّمنّاتفاقيةّفييناّلعام3ّّّف6ّانظرّالمادةّ-1

-voir aussi : GILMORE William C, op. cit, p69. 

ّّ.19،ّصبقمرجعّساّ،وتسليمّالمجرمينّدليلّالمساعدةّالقانونية-2

ّ.172ّّّ،ّصّسابقلتسليمّالمراقب،ّمرجعّفريدّعلواش،ّالتعاونّالدوليّعنّطريقّنظاميّتسليمّالمجرمينّوّا-3
ّمنّاتفاقيةّميريدا،ّمرجعّسالفّذكره.1ّف44ّّّانظرّالمادةّ-4
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ّحيثّاتفقّتّّ(1)،بشأنّأمرّالتوقيفّاألوروبيّوإجراءاتّالتسليمّبينّالدولّاألعضاءاألوروبيّّ

ّّ القبضّعترافّباألعضاءّفيّاالتحادّاألوروبيّعلىّاالدولّالشمالّاألوروبية إلقاءّ أوامرّ
هذهّزّّحيثّتتميّ ،2005ّّوتم ّتنفيذهّمنذّّّّ،( 2)المجرمينّّتسليمّّإجراءاتّبوتنفيذهاّدونّالتقيدّّ

ّبينّّاإل ّالتقليدي ّالتسليم ّبإجراءات ّاالبتكاريةّمقارنة ّبالسمات ّاإلجراء،ّوب(3)ّّالدولجراءات ّنفس
ّ ّّّتدرّجحيثّأ،2008ّّبالجماعةّمنذّّّّتتعاملّالجماعةّالكاريبيةّبشأنّأوامرّالقبضّالخاص 

ّ شخصّّّّإلقاءّالقبضّعلىّأيّ علىّّّّالدولّاألطرافّفيّالجماعةّفيّقوانينهاّالداخليةّماّينص 
ّقبّلمنّّالمجموعة،ّيتم ّإصدارهّنّدولــــــــــّمطلوبّأوّاحتجازهّبموجبّأمرّإلقاءّقبضّضم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- DESLANDES Sophie Laugier, Les incidences de la création du mandat d’arrêt européen sur les 

conventions d’extradition, A F D I, no 48, 2002, p696, in : >>www. Persée. Fr/>>   

:ّّمنّجدولّاألعمالّالموسومّبـ06ّّندمؤتمرّاألممّالمتحدةّالثالثّعشرّلمنعّالجريمةّوالعدالةّالجنائية،ّالبّّورقةّعمل-2
19ّّإلى12ّّّّالوطنية،ّالدوحةّمنّّعبرّّالتعاونّالدوليّبماّفيّذلكّالتعاونّعلىّالصعيدّاإلقليميّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّّ

 www.unod.org  متوفر على الموقع ،13 ، ص /CONF. 222/7A ّ،ّوثيقةّرقم2015أفريلّ

-KINTXO Freiss, Les incertitudes relatives au mandat d’arrêt européen à la lumière de l’affaire 

AURORE Matin, R QU D I, 2015, pp 57-78.                 

:ّينبغيّأنّيتخذّالقرارّالنهائيّبشأنّتنفيذّأمرّالتوقيفّاألوروبيّّاجراءاتّعاجلة-ّّيلي:هذهّاإلجراءاتّبماّّأهمّّتتعلقّّ-3
يوماّقصوىّبعدّتوقيفّالشخصّالمطلوب،ّوعندّموافقةّالشخصّعلىّتسليمهّيجبّاتخاذّالقرارّفي90ّّّّفيّغضونّمدةّّ

ّأيامّبعدّإبدائهّلموافقته.10ّّغضونّّ

ّّمعدةجريمة32ّّّّّيشترطّالتجريمّالثنائيّبخصوصّّفيّقضاياّمنصوصّعليهاّتحديداّفاّلّّإلغاءّاشتراطّالتجريمّالمزدوجّّ-
فيّالدولةّالعضوّالصادرّعنهاّاألمرّلمدةّقصوىّالّتقلّعنّثالثّسنواتّومحددةّّفيّقائمةّخاضعةّللعقوبةّبالسجنّّ

غيرّالمدرجةّفيّالقائمةّأوّالتيّالّتدرجّفيّفئةّالجرائمّالخاضعةّلحدّالعقوبةّّّّبموجبّقانونّالدولةّالعضو،ّأماّالجرائم
ّاألدنىّلمدةّثالثّسنواتّفالّتزالّخاضعةّلمبدأّالتجريمّالمزدوّج

ّالتسليم- ّبموجّبّّجعل ّالتسليم ّإجراءات ّنقلت ّالقضائية،ّحيث ّللمرجعية ّالتنفيذيةّّّخاضعا ّالسلطات ّمن ّاألوروبي ّالتوقيف أمر
القضائية السلطاتّ ّّإلىّ التفصيل: منّ للمزيدّ انطرّ وتنفيذه،ّ إصدارهّ تتولىّ التيّ فهيّ وتسليمّ،ّ القانونيةّ المساعدةّ دليلّ

ّّ.20المجرمين،ّمرجعّسابق،ّصّ
- voir aussi : COMBEAUD Sébastien, Première réussite pour le principe de reconnaissance mutuelle 

le mandat d’arrêt Européen, R I D P, n0 1 vol 77, 2006, pp 136-137.               
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الوطنيّة المحاكمّ ّّلّّإحدىّ التوقيفّّأمرّّالمقصودّمنّّضبطّّّّ،ّوتمّ (1) عضوّفيّاالتحاددولة
بأنّ  قرارّقضائياألوروبيّ المتبادّلّّهّ مبدأّاالعترافّ إلىّ االتحادّاألوروبيّّمستندّ ّّفيّدولّ

توقيفّأوّتسليمّشخصّمطلوبّمنّجانبّدولةّعضوّأخرىّألغراضّمقاضاتهّّالقاضيّّبّو
ّ.(2)ّأوّتنفيذّحكمّبالسجنّعليهّأوّأمرّاحتجازّبشأنّه

 االتفاقيات الدولية بشأن آلية تسليم المجرمين توافق القانون الداخلي مع أحكام -ج

تستخدمّالدولّقانونهاّالداخليّكمصدرّأساسيّكلياّأوّجزئياّلتسليمّالمجرمينّوالمساعدةّّّّّ
ّلّوبوجودّمعاهدةّمبرمة،ّّّّوخاصةّعندماّالّتجعلّالتسليمّّمشروّطّّالقانونيةّالمتبادلةّ، ّّتفص 

ّل ّواالجرائية ّالموضوعية ّاأحكامه ّالطلبات ّوالصادرةمعالجة ّالطلباتلّوّّ،لواردة ّتلك ّإرسال ّّّ،كيفية
ّتّ  ّما ّلمعالجتهاحد ّ إذّغالبا ّاإلجرائية ّالطريقة ّالداخلية ّالتشريعات ّالدوليّّلسدّ ّّد ّالتعاون ،ّّ(3)ثغرات

ّلفرنسيكماّهوّاألمرّلقانونّالتسليمّاّّفيّقانونّمستقلّ ّّالمتعل قّبالتسليمّّشريعّالوطنيالتّ ّّدّ ويرّ 
ماّفعلّالمشرعّالجزائريّالذيّأوّم درجّفيّقانونّآخرّمثلّّ،1927مارس10ّّّّالصادرّفيّّ

مّفيّّلّوالمتمّ المتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّالمعدّ 155ّّ-66ضمنّاألمرّّّّمّالتسليمنظّ 
ّّ.أحكامّهّحوض ّيالكتابّالسابعّالخاصّبالعالقاتّبينّالسلطاتّالقضائيةّاألجنبية،ّحيثّ

عاونّالدوليّفيّمكافحةّاإلجرامّّقّالتّ ونسّ ّّّ،آليةّتسليمّالمجرميّنّّالمشرعّالجزائرّيمّّنظّ ّّّّّ

أحكامّّّّرابّالوطنيّدونّتنازعّمععّآثارّالمجرمينّعندّمغادرةّالتّ برّلألوطانّوتتبّ امّالعنظّ المّ 

ّةّواإلقليميّةــــــّاتّالثنائيـــــّمّذلكّبعددّهائلّمنّاالتفاقياالتفاقياتّالدوليةّوالقانونّالوطني،ّودعّ 
ّـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من08ّّّّ،ّالبند2013ّّأفريل26ّّّّإلى22ّّّّبفييناّمن22ّّّّلجنةّمنعّالجريمةّوالعدالةّالجنائية،ّالدورةّّقةّعملّّوّرّّانظر-1
جدولّاألعمالّالمؤقتّلمتابعةّنتائجّمؤتمرّاألممّالمتحدةّالثانيّعشرّلمنعّالجريمةّوالعجالةّالجنائيةّواألعمالّالتحضيريةّّ

منشورّ،  19ص،    E/CN/.15/2013/ CRP.1والعدالةّالجنائية،ّوثيقةّرقمّّلمؤتمرّاألممّالمتحدةّالثالثّعشرّلمنعّالجريمة
 <<www. Unodc. org >>   علىّالموقع

2- L,article 1  :  Décision cadre du conseil (2002/584/JAI) du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 

européen et aux procédures de remise entre Etats membres- Déclarations de certains Etats membres 

sur l’adoption de la décision- cadre, Journal officiel n0 L190 du 18/ 07/ 2002. 

ّّ.22،ّمرجعّسابق،ّصاعدةّالقانونيةّوتسليمّالمجرميندليلّالمسّ-3



 التعاون القانوني والقضائي لمكافحة جريمة تبييض األموال  : وسائلالباب الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 161  
   

التي للتّ ّّتنظ مّّوالعالميةّ اإلجرائيةّ الدّ األحكامّ قانونيّّّّألنّ ّّ؛وليعاونّ إجراءّ المجرمينّ تسليمّ

ّّ.(1) سّعلىّاالتفاقياتّالدوليةّأوّالمعاملةّبالمثلّأوّقانونّوطنيمؤسّ 

 الفرع الثاني 

 سليم المراقب للعائدات االجرامية التو تسليم المجرمين ل مسبقة الضوابط ال

ّالتعاونّالدوليّلمكافحةّاإلجرامّوالمجرمينّّيعدّ ّّّ   ّّبمالحقتهّمّّتسليمّالمجرمينّأداةّمنّأدوات
ّاألمثلمصلحةّّوتحقيقّّ ّالوجه ّالمقرّ ّولمحاكمتهمّّّّ(2)بتسليمهمّّالعدالةّعلى ّالعقوبة ّلهم،توقيع ّّرة

ّالنّ أوّّ ّبشأنهم،ّويقومّهذا ّالصادرة ّاألحكام ّأسسّوشروطّمعينةّّتنفيذ ّالقانونيّعلى أساسيةّّظام
آليةّجمعّّكماّتساهمّّ،ّّّ()ثانياوبالجريمةّمحلّالتسليمّّّّ(ّ،أواّل)ّّالتسليمّّعموضّوّّالمجرمّبقّّتتعلّ 

ّفيّّ ّيتعلّ المعلومات ّما ّارتكابهاّّضبط ّفي ّالمستعملة ّواألدوات ّبالجريمة ّمصدرهاّق ّإلى للوصول
ّفيّوقوعهاّّ ّالمتعاونين ّالمجرمين ّاإلجراميةّّوكل  ّللعائدات ّالمراقب ّالتسليم ّآلية ّ(ّ.)ثالثابتوظيف

 الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمهأوال: 

حصرّوضعّالشخصّالمطلوبّّّّللتسليم،ّويمكّنتختلفّجنسياتّاألشخاصّالمطلوبينّّّّّّ
منّرعاياها،ّّّّجنسيةّالدولةّالطالبةّللتسليمّفهويكونّحامالّلاّأنّّ،ّإمّ تسليمّفيّثالثّحاالتلل

المطلوبّللتسليمّحامالّلجنسيةّالدولةّالمطلوبّمنهاّالتسليم،ّأوّيحملّجنسيةّدولةّّأوّيكونّّ
ّأخرىّفهوّرعيةّلدولةّثالثةّ.

 حالة الشخص المطلوب تسليمه من جنسية الدولة الطالبة -1

ّالحالةّمحلّ ّّ ّالفارّ ّّيتمّ ّّخالفّحيثّّالّتعتبرّهذه ّالمجرم ّالعدالةّإلىّّتسليم  الطالبة  الدولة  من
ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.360حسنّأدريبلة،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

2-ّّ ّّ،ّّبشرّىفريدة القانوّنتحديدّنظامّتسليمّالمجرمين،ّمذكرة ،ّّوالعلومّالسياسية،ّكليةّالحقوقّّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّ
ّّ.04،ّص2007جامعةّبومرداس،ّ
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ّالموضوعّي ّالشروط ّلهّوهذاّبعدّاستيفاء ّللتسليمّوباألخص  ّالجرمّعلىّّّّعندّّةّواالجرائية ارتكاب
ّّللمحاكمةّأوّّّّهطلّبّّعند،ّفإقليمها بسببّالجريمةّالمرتكبة،ّفالّّّّهادرةّضدّ العقوبةّالص ّلتنفيذ

أيّ  جنسيتهاّّيثورّ يحملّ لكونهّ تسليمهّ المطلوبّ بشأنّ التسليمّّّّّ،إشكالّ طلبّ استوفىّ وقدّ
لالختصاصّالقانونيّوالقضائيّللدولةّّّّتسليمهّّخصّالمطلوبروطّالمطلوبة،ّفيخضعّالشّ الشّ 

ّ.ّ(1)الطالبة

 الدولة المطلوب منها التسليم حالة الشخص المطلوب من رعايا -2

مم اّي شك لّعائقاّّّّ،قّالدساتيرّواالتفاقياتّالدوليةّعلىّحظرّتسليمّالرعاياّكأصلّعامفّ تتّ ّّّّ
المجرمين، تسليمّ ّّّّأمامّ المشروعّّّّتضمنتفقد غيرّ االتجارّ لمكافحةّ المتحدةّ األممّ اتفاقيةّ

ّالمطالبةّّّّبالمخدراتّفي ّالدولة ّلكونّالشّ ّّبالتسليمّبتنفيذحالّعدمّامتثال ّالمطلوبّّعقوبة خص
عمالّبمبدأّحظرّتسليمّالرعايا،ّوأنّتنظرّفيّتنفيذّّّّتسليمهّمنّرعاياّالدولةّالمتلقيةّللطلب

قوبةّإذاّكانّقانونهاّّالعقوبةّالمحكومّبهاّبموجبّقانونّالطرفّالطالبّأوّماّتبقىّمنّالع
ّ.ّّ(2)ّهاّلمقتضياّتطبقيسمحّبذلكّ

ّلسنةّّّّتأخذّّّّ ّفيينا ّتسليمّرعاياها1988ّّّاتفاقية ّترفض ّالتي ّالدول ّمن ّالعظمى ّالغالبية بموقف
ّاالختصاصّّ ّالدولةّهيّصاحبة ّأن ّالوطنية،ّومبررّهذا ّالسيادة ّالدستوريةّومبادئ ّللقواعد وفقا

صّّمحاكمةّالشّخالقضائيّاألصيلّفيّمحاكمةّمواطنيهاّحالّتواجدهمّعلىّإقليمهاّإذّتتفقّّ
ّّ.( 3)معّمبادئّالعدالةّالجنائيةّيهدولتهّعّللقانونّمنّقبلّالقاضيّالوطنيّوتطبيقهّ

.ّ

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.259عبدّالعزيزّالسن،ّمرجعّسابق،ّصّّّعادل-1

ّمرجعّسالفّذكره.ّ،1988منّاتفاقيةّفييناّلعام06ّّالمادةّّمّن10ّو06ّانظرّالفقرةّ-2

السنةّالثانيةّعشر،ّّّّ،مجلةّاألمنّوالقانوّناتّالمتحدة،ّّعادل،ّالتعاونّالدوليّفيّالمسائلّالجنائيةّفيّدولةّاإلماّرّّماجد-3
ّ.221ّّّّّ،ّص2004،ّة،ّاالماراتّالعربيةّالمتحد02العددّ

ّ
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المنظمةّّّّنتضمّ تّّّّّ المتحدةّلمكافحةّالجريمةّ التسليمّوإمّ إمّ ّّمبدأاتفاقيةّاألممّ اّالمحاكمةّّاّ
المجرمينّومعاقبتهّملضمانّمالحق امتنعتّّةّ فإذاّ ّ،ّّ أنّ دولة بحجةّ تسليمّشخصّ هّمنّّعنّ

ّيصدّ ّورعاياهاّّ ّبعدّحكمّباإلدرّضدّ لم ّبمحاكمتّهه ّفتقوم ّلقوانينهّّانة، ،ّوبموجبّّ(1)الوطنيةّّاوفقا
قتّّووفّ ّّ،المجرمّالّيفلتّمنّالمتابعةّمنّالطرفينّّاالتفاقيةّبالمبدأينّعلىّالخيارّفإنّ أخذّّ

،ّوأضافتّ(2)بينّمصالحّالدولةّالطالبةّوالدولةّالمطلوبّمنهاّمنّخاللّتطبيقّالمبدأبذلكّّ

إمّ  التسليمّوإمّ االتفاقيةّمبدأّ تنفيذّحكمّّاّ إذاّرفضّطلبّتسليمّمقدمّبغرضّ العقابّ تنفيذّ اّ
ّّ.(3)صادرّبمقتضىّقانونّالطرفّالطالبّأوّتنفيذّماّتبقىّمنّالعقوبةّالمحكومّبهاّقضائي

ّبشأنّتسليمّّّّدكّ تّؤّّّّّ ّالنموذجية ّالسّ ّّنفس1990ّّالمجرمينّّالمعاهدة ّاآلثار ّلتدارك لبيةّّالمعنى
شخصّّطرفّحالّرفضهّتسليمّّّّتّعلىّالتزامّكلّ فنص ّّّالتسليمّ،اجمةّعنّعدمّحصولّّالنّ 

لكونهّمنّّ المختصةّالتخاذّاإلجراءّمطلوبّ حالتهّعلىّسلطاتهاّ بعرضّ تقومّ أنّ رعاياهاّ
ّ. (4)ّالمالئمّحيالّالشخصّبشأنّالجرمّالمطلوبّالتسليمّألجله

ّّتسليمّالمجرمينّّجامعةّالدولّالعربيةّفيّاتفاقيةّّّّّسكرّ تّّّّّ الر عاياّأوّالمحاكمةّّمّّلّيتسمبدأ
معّّّّخصّالمطلوبافضةّللتسليمّمحاكمةّالشّ ىّالدولةّالرّ حيثّتتولّ ّّمنهاّ،07ّّبموجبّالمادة

التيّأجرَّ بالتحقيقاتّ الدولةّطالبةّّاالستعانةّ المبدأّفيّتوصياتّمجموعةّّتهاّ التسليم،ّووردّ
وتمويلّّ األموالّ بتبييضّ العالقةّ ذاتّ المجرمينّ تسليمّ طلباتّ لتنفيذّ الدوليةّ الماليّ العملّ

ّةّاإلرهاب لطاتّالمختص  ّّ.(5)بشأنّالجرائمّالمبي نةّفيّالطلبّقضائياّّممالحقتهبّأوّتقومّالس 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسالفّذكره.16ّّمنّالمادة10ّّانظرّالفقرةّ-1

ّإبراهيمّّسليمان-2 ّالحديث،ّّّّ،أحمد ّالكتاب ّالدوليّفيّسبيلّمكافحتها،ّدار ّالمنظمةّوالتعاون ّللجريمة ّالجنائية ،ّّالقاهرةالقواعد
ّّ.347،ّّص2008

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.حدةّلمكافحةّالجريمةّعبرّالوطنيةمنّاتفاقيةّاألممّالمت12ّالفقرة16ّّانظرّالمادةّ-3

ّلألممّالمتحدةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكره./ّأّمنّالمعاهدةّالنموذجية14ّانظرّالمادةّ-4

ّمنّتوصياتّمجموعةّالعملّالماليّالدولية،ّمرجعّسالفّذكره.39ّالتوصيةّ-5
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 ثانيا: الشروط المرتبطة بالجريمة محل التسليم 

الشّ تتعلّ ّّ بالجرائمقّ أجلهاّّروطّ منّ التسليمّ طرفيّّحيّثّّ،المرادّ بينّ مناقشةّ محورّ ّّتكونّ
ّّ.الت خصيصمبدأّّوّّ،نائيجريمّالثّ شرطّالتّ روطّأساساّفيّمبدأين:ّ،ّوتتمحورّالشّ التسليم

 الجرائم التي يجوز فيها التسليم في االتفاقيات ذات الصلة -1

اتفاقياتّاألممّالمتحدةّذاتّالصلةّبمكافحةّتبييضّاألموالّالجرائمّالتيّيمكنّتسليمّّّّدعدّ تّ ّّ
آليةّالتسليم1988ّّّّمنّاتفاقيةّفييناّلعام06ّّّّمتّالمادةّّونظّ ّّالحصر،مرتكبيهاّعلىّسبيلّّ

01ّّّنتّالفقرةّّوقدّتضمّ ّّللمجرمين، تنطبقّعلىّالجرائمّالتيّتقررهاّةّّالمادّ ّّعلىّأنّ ّّمنهاّالنص 
جارّغيرّالمشروعّبالمخدراتّّلّفيّجرائمّاالتّ وتتمثّ ّّ،03منّالمادة01ّّّّفّوفقاّللفقرةّّاألطرا

ّالنّ  ّالعقليةّوالجرائم ّالمختلفةّكتحويلّّّّّ،اتجةّعنهاوالمؤثرات ّبصورها ّاألموال ّتبييض ومنّجريمة
ّّ.(1)األموالّونقلهاّوإخفاءّتمويهّحقيقتها

 بشأنهااألسلوب الحصري للجرائم الجائز التسليم -أ

16ّّمنّالمادة1ّّدتّالفقرةّ،ّحيثّحدّ 2000باليرموّّّّبنظامّالقائمةّالحصريةّاتفاقيةّّتأخذّّّّ
نطاقّااللتزامّبتسليمّالمجرمينّوالجرائمّالتيّيجوزّفيهاّالتسليمّوالمشمولةّباالتفاقيةّويتعلقّّ

بشرطّّ األموالّ تبييضّ جريمةّ الوطنيةّومنهاّ المنظمةّعبرّ بالجرائمّ ااألمرّ ّلمزدوّجالتجريمّ
بّعليهّبمقتضىّالقانونّالداخليّللدولتينّالطرفينّّمعاقَّمنّأجله،ّأيّّالتسليمّّّّللفعلّالمراد

ةّمنطقيّةّّ،(2)التسليمّّالطالبةّوالمطلوبّمنها فالّي عقلّأنّتطلبّدولةّشخصاّلمّّّّوفيّهذاّحج 
ولّاألطرافّالدّ 3ّّالفقرّة16ّّوألزمتّالمادةّّّّ،(3)يرتكبّفعالّمعاقباّعليهّطبقاّلقانونهاّالداخلي

ّالمّ  ّالجرائم ّتعتبر ّالفقرةّّبيّ أن ّفي ّالسّ 1ّّنة ّالمادة ّالتسليمّمن ّفيّجميعّمعاهدات ّآليا ّابقةّمندرجة
ّـــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.245عبدّالعزيزّالسن،ّمرجعّسابق،ّصّّّعادل-1
ّّّّّّّّّّّّ.22األدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسابق،ّص-2
،1ّّ،ّالعددالمجلةّالجزائريةّللقانونّوالعدالّةّوطّاألساسيةّالمتعل  قةّبالجريمةّفيّنظامّتسليمّالمجرمين،ّرفايزةّبالل،ّالش-3

ّّ.129،ّّص2017
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ّاألدنىّللعقوبةّوفقاّلقوانينهاّالداخلية،ّّ،القائمة دّالدولّاألطرافّّتعهّ وتّّوت كم  لهّبأسلوبّالحد 
ّّ.(1)مستقبالّسليمّالتيّتبرمّفيماّبينهابإدراجهاّفيّالجرائمّالخاضعةّللتسليمّفيّمعاهداتّالتّ 

 معيار جسامة الجريمة الممكن التسليم بشأنها-ب

أسلوبّالحدّاألدنىّالالزم1990ّّّتبنتّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمينّّّّ

ّالمقرّ  ّيّ للعقوبة ّالتي ّللجرائم ّالمادةمكّ رة ّبموجب ّبشأنها ّالتسليم ّاألمرّّمنها،ّويتعلّ 02ّّّّن حسبّّق
قوباتّّعاقبّعليهاّمنّقبلّطرفيّالتسليمّبالسجنّأوّبغيرهّمنّالعبالجرائمّالمّ أحكامّالمادةّّ
قّبشخصّّ،ّوإذاّكانّطلبّالتسليمّيتعلّ عنّسنةّأوّبعقوبةّأشدّ ّّةّالّتقلّ لمدّ ّّالسالبةّللحرية

ّّّّواقترحتّّالجريمة،عقوبةّسالبةّللحريةّصادرةّبشأنّتلكّّّّبجرمّلتنفيّذّّالحقمّ  أنّيكونّالحد 
ّّ.تةّأشهّرسّوّّأربعةحدّأدنىّبينّّعنّّّّةّالعقوبةّالمتبقيةّالّتقلّ علىّالتسليمّمدّ ّّللموافقةّّاألدنى

 شرط التجريم الثنائي -2

جرماّمعاقباّعليهّبموجبّّّّبسببه  عاوّنالّتّّالذيّي لتمسالسلوكّّّّيكوّن  رطّأنقصدّبهذاّالشّ يّ   
ّمنّالدولةّالمطلوبّمنهاّوالدولة ويجدّّّّ،(2)التسليمّّلطلب  الموجهةّلالت هامّّالطالبةّّقوانينّكل 
ّذاتّّ ّالجنائي ّالقانون ّقواعد ّفي ّالقانوني ّالشرعيةّّسنده ّمبدأ ّاإلنسانّومنها ّبمبادئّحقوق الصلة

والّتعنيّازدواجيةّالتجريمّالتماثلّفيّالوصفّالقانونيّإذّّّّ،(3)راتّيالجنائيةّالمكر سّفيّالدس

لوكّذاتهّفيّالدولةّالطالبةّمّالسّ جر ّ وتستندّالمعاهداتّإلىّالمبدأّحيثّتّ ّّ،االكتفاءّبالتجريّمّّيتمّ 
 ،ّوأجازتّاالتفاقيةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلتسليمّالمجرمينّاختالفّّ(4)والدولةّمتلقيةّالطلب

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّكلية02ّّالسنةّالثانية،ّالعددّّّّ،والقانوّنمجلةّاألمنّّاسةّمكافحته،ّعليّجعفر،ّاإلجرامّالمنظمّالعابرّللحدودّوسي-1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.276،ّص2001ّّشرطةّدبي،ّ

لّّ،ّوزارةّالعد147،ّالعددّمجلةّالقضاءّوالقانوّننّاألجانب،ّقادري،ّالعملّالقضائيّفيّمجالّتسليمّالمجرميّالحسن-2
ّ.129ّّ،ّص2013ّللمملكةّالمغربية،ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.129فايزةّبالل،ّمرجعّسابق،ّصّانظر:ّّ،2016ّلـّيتضمنّالتعديلّالدستوري01ّّ-16منّقانون58ّّّمنهاّالمادةّ-3
ّّ.149التشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّّالدليل-4
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ّّ باألفعال فالعبرةّ للجرم،ّ المكونةّ العناصرّ بيانّ فيّ الدولتينّ قانوّنجرّ المّ قانونّ بموجبّ ّّمةّ
أنّّّّداعيّّواّلّّّ،نةّلهكوّ وفيّالعناصرّالمّ حديدّواالشتراكّفيّنفسّالتسميةّّالتّ ّّالدولتينّوالّيهمّ 

ّّ.(1)جريمستخدمّمصطلحاتّمتطابقةّفيّالتّ تّ 

التّ ّّتتفّقّّ ّّازدواجيةّ الشرعيةّّمعجريم مساسّّّّمبدأّ علىّ ينطويّ بهّ العملّ وعدمّ الجنائية،ّ
عليهّبموجبّالمادةّلذلكّحرصّالمشرعّالجزائريّّّّ،بضماناتّتكفلهاّمبادئّحقوقّاإلنسان

ق.إ.ّج،ّحينّتعدادهّلألفعالّالتيّتجيزّالتسليمّسواءّكانّالشخصّمطلوباّأوّمقبوال697ّّّّ
مث لّفيّتناولّالمشرعّّ،ّمعّمالحظةّواضحةّتّتّجّّق.ّإ.696ّّبعدّاستيفائهّلشروطّالمادةّّ

ّّ.للحالةّالتيّتكونّفيهاّالجزائرّمطلوباّمنهاّالتسليم

ّمبدأ التخصيص في التسليم أو تقييد االستخدام -3ّ

مكنّلقضاءّّالّيّ ّّالقةّالتسليمّالدوليّبتطبيقّالمبدأ،ّوبموجبهالدولّاألطرافّفيّعتلتزمّّّّّ  
مّمنّّل ّ سابقةّغيرّتلكّالجرائمّالتيّسّ الدولةّالطالبةّأنّتحاكمّشخصاّوتعاقبهّعلىّجريمةّّ

المحاكمةّتكونّعلىّالفعلّالذيّارتكبهّالشخصّّّّنّ أيّأّّ،(2)أجلهاّأوّالجرائمّالمرتبطةّبها
ّو للتسليملتمّ أّ المطلوبّ أجلهّ فيّ (3)سّمنّ أنّ شكّ ،ّ المبدأّضمانّ هذاّ ّّّّلّ نّّمّّالملتمسالجريمة

فيّالدولةّالطالبة،ّفالّّّي ستجوبّبشأنهيدّالذيّّالوّحّّأجلهاّتسليمّشخصّمطلوبّهيّالجرم

ّ. (4)ولةّمتلقيةّالطلبّوالتشاورّمعهاّّبموافقةّالدّ ّّنّبعدّالتسليمّالفعليّتوجيهّتهمّجديدةّإالّ مكّ يّ 

ّّّ                                                  ثالثا: خصوصية التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية

ّّارتكابهاّلغرضستعملةّيتعلقّبالجريمةّمنّأدواتّمّ  تأجيلّضبطّما بموجبّهذهّاآلليّةّّيتمّ 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكره.2ّّّف2ّالمادةّّانظر-1
ّّ.377أدريبلة،ّمرجعّسابق،ّصّّحسن-2

3- ZAIRI Anne, sous la direction de BOULOC Bernard, le principe de la spécialité de l’extradition au 

regard des droits de L,homme, L G D J , Paris, 1992, p137. 

منشوراتّاألممّّوتسليمّالمجرمين،ّّالمتبادلةّّدليلّالمساعدةّالقانونيةّّمكتبّاألممّالمتحدةّالمعنيّبالمخدراتّوالجريمة،ّّ-4
ّ>.Org>> < w w w. unodcّمنشورّعلىّالموقعّااللكترونيّ،49صّّ،2013ّ،ّنيويورك،ّالمتحدة
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الناتجةّعنها المتحصالتّ ّّّّ،أوّ ّّكما األمّرهو المشروع  عليهّ االتجارّغيرّ بالمخدراتّ  فيّ
ّتبييضّإلخفاء ّإلى ّتحتاج ّالتي ّالمتأتيةّمنها ّالعقليةّواألموال ّالمشروعّّّم  والمؤثرات صدرهاّغير

ّّ.األصليةّإلىّوقتّالحّقوالجريمةّ

 قب للعائدات اإلجرامية االتسليم المر  تعريف-1

لةّبالموادّّحمّ حناتّالمّ يعتبرّالتسليمّالمراقبّآليةّلجمعّالمعلوماتّمنّخاللّالسماحّللشّ ّّّّّ
ّّوبعلمّالسلطاتّالمختصّةّّأخرىّّّّإقليمّدولةّّإلىوعةّبمواصلةّطريقهاّخارجّالدولةّّغيرّالمشّر

السّ  رقابتهاّ فيّّّّريةوتحتّ المذكورةّ الجرائمّ ارتكابّ فيّ المتورطينّ األشخاصّ لكشفّهويةّ
فيينا1ّّالفقرة3ّّالمادة اتفاقيةّ ّّ(1)منّ فّي، تعريفهّ يّ ّّفيتمث لّ التيّ اإلجراءاتّ منّّسمَّمجموعّ حّ

العقليةّّتأتيةّمنّاالتّ خاللهاّلشحنةّتحملّأمواالّمّ  جارّغيرّالمشروعّبالمخدراتّوالمؤثراتّ
علىّغرارّشحناتّالموادّغيرّالمشروعةّالقتفاءّأثرهاّواالستيالءّعليهاّومصادرتهاّوكشفّّ

ّّ.(2)ّطينّفيهااألشخاصّالمتورّ جميعّهويةّّ

ةّالنهائيةّلشحناتّّجّهالوّ ّةعرفّمّاألخيّرفيّّّربتكَّالمّ ّهذاّاألسلوبباستخدامّالمرورّّضمنيّّّّّ

ّّّلمنّخاّلّّ(3)ّّصلينّبهاموادّغيرّالمشروعةّوضبطّاألشخاصّالقائمينّوالمتّ حتويةّعلىّّمّ 

وتتنازلّّّّ،ستخدمةّفيّجريمةّتبييضّاألموالتحصلةّوالمّ تعقبّاألموالّواألدواتّوالوسائلّالمّ 
وماّأبرمتهّمنّاتفاقياتّثنائيةّأوّمتعددةّاألطرافّّّ،اّوردّفيّقانونهاّالداخليمّ بذلكّعّّالدولة

ّالمراقبّّّّلصالج ّالت سليم ّالتّ إنجاز ّإطار ّمكافحةّّفي ّفي ّالدولي ّالمخدراتّوغيرهاــّراّئّجعاون ّّ.(4)م
 ـــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّذكرهّ.ّبالمخدرات،ّمرجعّسالفّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروع)ز(1ّّالمادةّّ-1

ّالمشرعّالجزائريّتعريفّالتسليمّالمراقبّمنّاتفاقيةّفييناّّ-2 منّقانونّرقمّّّّ(ك)الفقرة20ّّّّوأفرغهّفيّالمادة1988ّّّّاستمد 
ّ،295.3ّّغسيلّاألموال،ّمرجعّسابق،ّصّمباركي،دليلةّّ،ّانظر:منّقانونّالوقايةّمنّالفساد01ّّ-06

ّّ.174علواشّفريد،ّمرجعّسابق،ّص-3ّ

ّأطروحةّمقدمةتانيةّحشماوي،ّجريمةّتبييضّاألموالّودورّالسلطاتّالعموميةّالجزائريةّفيّمكافحتهاّوالوقايةّمنها،ّّ-4
ّّ.324،ّص2010ّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالعام،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّ
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 للعائدات اإلجرامية  الوطني والدولي أنواع التسليم المراقبتكامل -2

 للعائدات اإلجرامية  على المستوى الوطني لتسليم المراقبا-أ  

متابعةّنقلهاّمنّّّّفيتمّ ّّيقصدّبهّأنّيتمّاكتشافّوجودّشحنةّتحملّأمواالّغيرّمشروعّةّّّّ
مكانّإلىّآخرّإلىّغايةّاستقرارهاّاألخيرّداخلّإقليمّالدولة،ّفتتمكنّاألجهزةّالمعنيةّمنّّ

 ّ.(1)القبضّعلىّكافةّاألطرافّالمتورطينّفيّالجريمةّوضبطّالشحنة

 التسليم المراقب على المستوى الدولي للعائدات اإلجرامية -ب

لشحناتّّّّبهّّحهّأسلوبّي سمَّإلىّتعريفهّبأنّ 1ّّفيّالمادة1988ّّّّاتفاقيةّفييناّلعامّّّّّقتطرّ تّّّّّ
غيرّمشروعةّمنّالمخدراتّوالمؤثراتّالعقليةّموضوعّاالتفاقيةّبمواصلةّطريقهاّإلىّخارجّ

لطاتّالمختصةّفيّهذهّالدولّمنّأجلّكشفّّفاقّبينّالسّ نسيقّواالتّ إقليمّالبلدّومراقبتهاّبالتّ 
ّّّ،تاجاإلّنّّالتقنيةّفيّإطارّتسلسليّبينّدوّلّّ،ّحيثّتترابطّهذّهصّالمتورطينويةّاألشخاه

يةّمهامّّؤدّ مّ ّّبينهاّّجراميّةالشبكاتّاإلّّع،ّوتتوزّ هاّكستهالدولّالّوّّ،ودولّالعبورّوالترويجّلها
ّمحدّ  ّيتحقق،ّّدةإجرامية ّكلّ اكتشاّّوبفضله ّالمّ ّّف ّاإلجرامية ّالكمياتّّّّطةتورّ السلسلة والعثورّعلى

 ّّ.(2)نةّفيّأماكنّمتعددةخزّ األخرىّمنّالمخدراتّالمّ 

 ضوابط التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية في االتفاقيات الدولية -3

 إذاّّتّالدولّعلىّالعملّبّهضوابطهّوحثّ 1988ّّاتفاقيةّفييناّلعامّمن11ّّّالمادةّّنبيّ تّ      
 ـــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّالتسليمّالمراقبّللعائداتّاإلجرامية،ّمداخلةّالملتقىّالوطنيّحولّمكافحةّالفسادّوتبييضّاألموالّيوميّمباركيّّدليلة-1
،ّمنشورّعلىّالموقع2009ّّعةّمولودّمعمريّتيزيّوزو،ّّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامّّ،2009مارس11ّّّّو10ّّ

  << fdsp. Ummto. Dz/ index. Php >>الشبكي

واستدركّّّّالدولي،،ّولمّيتطرقّلهّعلىّالمستويّّق.إ.ج.ج16ّّقّالمشرعّالجزائريّللتسليمّالمراقبّالوطنيّفيّالمادةّّتطرّ -2
ّذلكّّ ّالوقايةفاألمر ّقانون ّالمادةالفسادّّّّمنّّي ّبموجب ّالقانونيةّوالمؤسساتيةّّّانظر:ّشولّّ/ّك،20ّّومكافحته ّاآلليات بنّشهرة،

،2016ّّجزائر،ّّ،ّال8،ّالعددمجلةّجيلّاألبحاثّالقانونيةّالمعمقة،01ّّّ-06رقمّّّّنوّنللوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّفيّظلّالقا
ّّّّ.16صّ
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سمحتّالمبادئّاألساسيةّلنظامهاّالقانونيّالداخليّوأنّتتخذّماّيلزمّمنّتدابيرّفيّحدودّّ
مناسبّا استخداماّ المراقبّ التسليمّ استخدامّ إلتاحةّ وهذاّّّّامكانياتهاّ الدولي،ّ الصعيدّ علىّ

صلّإليهّاألطرافّمنّاتفاقياتّأوّترتيباتّلكشفّهويةّالمتورطينّفيّّباالستنادّإلىّماّتوَّ
 ّ.( 1)همواتخاذّإجراءّقانونيّضدّ 1ّالفقرة3ّّّّالجرائمّالواردةّفيّالمادة

المادةّأعالهّعلىّإيجادّإطارّقانونيّللتسليمّالمراقب،ّوعلىّتحديدّاألساسّالقانونيّّّّتحثّ ّّّّ
ّأفضلّمنّوضعّّ ّفهو ّثنائية ّأو ّاألطراف ّاتفاقياتّمتعددة ّبإبرام ّالمراقب ّللتسليم ّالدولي للتعاون

ضابطاّآخرّللتسليم11ّّّّمنّالمادة2ّّّّّّدتّالفقرةإطارّقانونيّداخليّللتسليمّالمراقب،ّوحدّ 
حالةّمنّحاالتّالتسليمّعلىّحدةّّّّعلىّالسلطاتّالمختصةّدراسةّكلّ ّّنّبموجبّهتعيّ َيّّّبالمراق

ّالهدفّّ ّتحقيق ّفي ّأنّ ّبللنجاح ّاألسلوبّوخاصة ّتتميّ ّّاعتمادّهذا ّالمنظمة ّاإلجرامية زّّالعمليات
 دّ.عقيدّوالتعدّ عموماّبالتّ 

المشروعةّالمتفقّّضّطريقّالشحناتّغيرّّأجازتّباالتفاقّمعّاألطرافّالمعنيةّأنّتعترّ ّّ

حويهّمنّّسمحّلهاّبمواصلةّالسيرّدونّالمساسّبماّتَّي ّّّعلىّإخضاعهاّللتسليمّالمراقب،ّثمّ 
وهذاّالسماحّبمواصلةّسيرّالشحناتّغيرّّّّّ،(2)راتّأوّأنّتزالّأوّتستبدلّكلياّأوّجزئياالمخدّ 

العائداتّّّّالمشروعةّلهّماّيبرره اإلجراميةّّفيّاالستجابةّلالستراتيجيةّالضروريةّفيّتعقبّ
ّاتجةّعنهاّ.وكشفّجرائمّتبييضّاألموالّواألموالّالنّ 

ّتدريبّخاص 2000ّّّباليرموّّّّاتفاقية29ّّالمادةّّّّتضعّّّّّ ّالمعنيةّّّّةبرامج ّأجهزتها ّفي بالعاملين
بمنّع المكلفينّ التحقيقّوالجماركّوغيرهمّمنّ العامةّوقضاةّ النيابةّ القانونّكأعضاءّ ّّبإنفاذّ

ّّالداخليّمّنلةّبهذهّاالتفاقية،ّوتتناولّماّيسمحّبهّالقانونّّوكشفّومكافحةّالجرائمّالمشمّو
 سليمّالمراقبّوالعملياتّالسريةّ.أساليبّحديثةّإلنفاذّالقانونّكالتّ 

ّـــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّلبنان،ّّريشة،ّجريمةّغسلّاألموالّدراسةّمقارنة،ّالطبعةّاألولقطيفانّالخّّأمجدّسعود-1
 ّ.220،ّّص2006

 ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلعام3ّّّالفقرة11ّانظرّالمادةّ-2
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 المطلب الثاني 

 جريمة تبييض األموال في المجرمينالقواعد اإلجرائية لتسليم 

آمنةّبمعيةّأموالهمّالمبيضةّوبالتاليّالتمكنّمنّّّّأماكنرّللمجرمينّسبلّاللجوءّإلىّّيسّ َتّ ّ
رّواالنتقالّمنّدولةّإلىّأخرىّبفضلّوسائلّالعصرّالحاليّوتنوعّّاإلفالتّمنّالعقابّالمقرّ 

ّالواحدةّبمفردهاّصعوباتّالّّ ّالدولة ّالدولي،ّوتجد ّالمنظمّّالسفر ّاإلجرام ّلهاّفيّمحاربة حصر
لتوزعهاّبينّوالياتّقضائيةّمتعددةّلتفاديّمالحقتهمّمنّالقاضيّالوطني،ّّّّوتبييضّاألموال

قانونّأكثرّمنّدولة،ّإذّهوّّلفيّتسليمّالمجرمينّّالقوانينّّّّبينّّوالّيفوتناّاإلشارةّإلىّالتداخل
ّافّوالثنائيةّبينّالدولّ.موضوعّاتفاقيّتحكمهّاالتفاقياتّالدوليةّالمتعددةّاألطّر

المجرمينّّ تسليمّ إجراءاتّ أهميةّ الوطنيةّّكرّ المّ ّّتظهرّ والقوانينّ الدوليةّ االتفاقياتّ فيّ سةّ
التيّتالحقهمّوضمانّعدمّإفالتهمّمنّّّّالمقارنةّلتقديمّالمجرمينّللعدالةّفيّالدولةّالطالبة

ّالجريمة ّارتكاب ّلمكان ّإجرائيةّمتدرجةّّخطّوخاللّّ،ّوذلكّمنّّ(1)العقابّرغمّمغادرتهم تجدّّات
أول(،ّوفيّالقوانينّالوطنيةّكأساسّّّّفرع)الصلةّّأساسهاّالقانونيّفيّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّ

ّثان(ّ.ّّ)فرععاونّفيّتسليمّالمجرمينّّللتّ 

 الفرع األول                                      

 لتسليم المجرمين االتفاقيات الدولية كأساس قانوني                     

دةّتتعلقّّحدّ راءاتّمّ ّجإلّّهاوضّعّبآليةّتسليمّالمجرمينّّّّمّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةنظ ّ تّ   
مّهأوال(،ّّ)ّّعندّالقيامّبدراستهأوّّّّبتقديمّالطلبّّبمناسبةّالقيامالتسليمّّّّهّطرفاتبعّ بماّيَّ ّّكماّت نظ 

ّالجزائري)ثانيا(.ّّّةالجزائّيبالتركيزّعلىّقانونّاإلجراءاتّّالقوانينّالوطنية
ّـــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعةّاألولى،ّدارّالنهضةّّعبدّالرحمنّفتحيّعبدّالرحمنّسمحان،ّتسليمّالمجرمينّفيّظلّقواعدّالقانونّالدولي،ّّ-1
ّّ.10،ّص2012ّالعربية،ّالقاهرة،ّ
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   إجراءات تسليم المجرمين في االتفاقيات الدولية ذات الصلة أوال:

ّتخّّّّ ّاإلجراءاتّّّّص  ّالمحكومّّهذه ّالعقوبة ّلتنفيذ ّللتسليم ّالمحكومّعليهمّوالمطلوبين األشخاص
،ّويتمثلّّ(1)المحاكمةّأوّالتسليمّألجلّالتنفيذبها،ّويطلقّعليهّالفقهّالفرنسيّالتسليمّألجلّّ

،ّوَتصد رتّاتفاقيةّفييناّّالتسليّمّّالطالبةّهوّتقديمّطلبالدولةّّاإلجراءّالبارزّالذيّتبادرّإليهّّ
ّّّّهابحثّ  بسن  تقومّ أنّ ثنائية،ّعلىّ اتفاقيةّ حالةّعدمّوجودّ للتسليمّفيّ اتخاذهاّمرجعاّ علىّ

ّتشريعّتفصيليّللتسليمّعلىّضوءّقواعدّاالتفاقيةّ.

 تقديم طلب تسليم المجرمين -1

سميةّالتيّتطلبّبهاّإحدىّالوالياتّالقضائيةّّمثلّتسليمّالمجرمينّالعمليةّاإلجرائيةّالرّ ي ّّّّّ
رىّإعادةّشخصّموجودّفيّالواليةّالقضائيةّللدولةّمتلقيةّالطلب،ّحيثّّمنّواليةّقضائيةّأّخ

فاقياتّّيكونّمتهماّأوّمداناّبارتكابّجرمّفيّالواليةّالقضائيةّللدولةّالطالبةّله،ّوتنطلقّاالّت
ّّ.للتعبيرّعنّرغبتهاّفيّذلكّالتسليمّطلبالدوليةّمنّمقتضىّتقديمّ

ّّّّدتحدّ ّّّّ لألمم النموذجيةّ المجرمينالمعاهدةّ لتسليمّ يّ ّّالمتحدةّ الطلبماّ معّ منّّّّرفقّ
الدالةّعلىّجريمةّالشخصّالمطلوبّللتسليم،ّوتتمثلّفيّوصفّّالمستنداتّواألوراقّالمرفقةّّ

ّ لةّبتحديدّّالص ّّّّالقانونّذيدقيقّللشخصّالمطلوبّومعلوماتّعنّهويتهّوجنسيته،ّونص 
ّالجّر ّبيان ّبجرم، ّأوّمدانا ّالشخصّمتهما ّالمعاهدةّ(2)التسليمّّمّمحلّ الجريمة،ّوإذاّكان ،ّوتمكن

ّاالستعجالّّ ّفيّحال ّالطالبة ّالدولة ّالمطلوبّّتسبيقّّالنموذجية ّللشخص ّالمؤقت ّاالعتقال طلب

إرسالهّعنّطريقّالمنظمةّالدوليةّللشرطةّالجنائيةّأوّّّّإلىّحينّتقديمّطلبّالتسليمّ،ّويتمّ 

ّّّ. (3)سجيلّالكتابيةّوسيلةّأخرىّتتيحّالتّ البريدّأوّبالبرقّأوّبأيّ 
ّـــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 ّ.274مباركي،ّغسيلّاألموال،ّمرجعّسابق،ّدليلةّ-1

ّمنّالمعاهدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكره.2ّّ،3ّ،4ّ،5ّّ،6ّّ،1ّ)أ(ّج5ّالمادةّّانظر-2

ّمنّالمعاهدةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكره.9/1ّانظرّالمادةّ-3
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لقيّطلبّّيوماّمنّاالعتقالّودونّت40َّّّخصّالمعتقلّبانقضاءّّإطالقّسراحّالشّ ّّّقيتحقّ ّّّّ
ّّ الصلة ذاتّ بالوثائقّ ّّالتسليمّمدعوماّ الفقرة فيّ 2ّّّّالمحددةّ المادة األمم5ّّّّمنّ اتفاقيةّ منّ

40ّّةّوتجيزّالمادةّأعالهّإمكانيةّاإلفراجّالمشروطّقبلّانقضاءّمدّ ّالمتحدةّلتسليمّالمجرمين،
وعّفيّإجراءاتّالتسليمّّّرحفظّعلىّالشخصّمجدداّوالشّ بعدّهذاّاإلفراجّالتّ يوما،ّوباإلمكانّّ

ّّ.(1)قصدّتسليمّالمجرم

بناءّعلىّطلبّالدولةّّّوذلّكّّّ،المجرمينتسليمّّّّطلبّّيةكيّف1988ّّدّاتفاقيةّفييناّلعامّّتحدّ ّّ
الشخصّّأحكامّقانونهاّالداخليّاحتجازّّّّوزّللدولةّمتلقيةّالطلبّمعّمراعاة،ّويجالمعنيةّبّه

ّّّ.( 2)االستعجالالمطلوبّللتسليمّالموجودّعلىّإقليمهاّفيّحالةّ

للدولةّمتلقيةّالطلب9ّّّّالفقرة16ّّذاتّاإلجراءّفيّالمادة2000ّّّّاتفاقيةّباليرموّلعامّّّّت جيزّّّّّ
تّالتسليم،ّّموجودّعلىّإقليمهاّأوّاتخاذّتدابيرّمناسبةّأخرىّلضمانّحضورهّوقّّفارّ ّّاحتجاّز

:ّّللتسليمّّانّاالتفاقيةّصوّر،ّوتتضمّ (3)ّّإجراءاتّالتسليمّفيّالدولةّمتلقيةّالطلبّّوهذاّريثماّتتمّ 
ّالمشمولةّبالمادةّّ ّيتعلقّبالجرائم ّفيما ّالفوري ّالتسليم ّالمطلوبّّّمع1ّّفقرة16ّّّّمنها ّالدولة إعالم

بموجبهّّّّسليمّالمشروط،ّوالتّ (4)حينّالتسليمىّّلإلدولةّالطالبةّبالمدةّالتيّاحتجزّفيهاّّمنهاّا

ةّالعقوبةّالمحكومّبها،ّّكالشرطّالمتعلقّبمدّ تسليمّالشخصّالمطلوبّطبقاّلشروطّمعينةّّّّيتمّ 
ّأنّّ ّالمطلوبوهو ّالشخص ّالتسليمّمدّ ّّيقضي ّالتيّرفضت ّالطرف ّالدولة ّالمحكومّّفي ّالعقوبة ة

مناسباّمنّشروطّّّّّ،بها تريانهّ الخيارّوعلىّماّ التسليمّعلىّ الطرفانّعلىّ الدولتانّ وتتفقّ
ّّ.(5)أخرّى

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.تفاقيةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةمنّاال5ّو4ّالفقرة9ّّالمادةّّانظر-1

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلعام8ّّالفقرة06ّّالمادةّّانظر-2

ّّّ.228،ّمرجعّسالفّذكره،ّصّافحةّالجريمةّالمنظمةّعبراألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمك-3

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2000منّاتفاقيةّباليرمو8ّّالفقرة16ّّالمادةّّانظر-4

ّّ.195محمدّالسيوي،ّمرجعّسابق،ّصّّعادّل-5
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 طلبات تسليم المجرمين في االتفاقيات الدولية ذات الصلة  معالجة-2

ىّالدولةّّرفقهّبجميعّالمستنداتّوالوثائقّالالزمة،ّوتتولّ تقدمّالدولةّالطالبةّللتسليمّطلبهاّوتّ ّّ
وتبلغّّّّ،إلجراءاتّالواردةّفيهلّّاووفق الداخليمتلقيةّالطلبّالنظرّفيهّوفقاّلمقتضياتّقانونهاّّ

وتتباينّردودّالدولةّمتلقيةّالطلبّّّ،(1)  الدولةّالطالبةّبقرارهاّفوراّحسبّماّتراهّضرورياّلذلك

ّإليهاّ:ّمةقدّ بشأنّالطلباتّالمّ 

 كليا أو جزئيا  الطلب رفض-أ

نّّإذاّتبيّ ّّّ،تلقيةّالطلبّأنّترفضهّكلياّأوّجزئيانّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةّالدولةّمّ مك ّ تّ ّّ

توضيحهاّلسببّّ  هناكّمانعاّأوّحظراّصريحاّبخصوصّتسليمّالمجرمين،ّوهذاّمّعّّلهاّأنّ 
تتيحّاتفاقيةّالجريمةّّّو،ّّ(2)لتسليمّالمجرميندتهّاالتفاقيةّالنموذجيةّّوهذاّماّأكّ ّّ،الرفضّللطلب

ّّ المادة للدولةّمتلقيةّالطلبّقبلّرفضّطلب16ّّّّالفقرة16ّّّّالمنظمةّعبرّالوطنيةّبموجبّ
وافرةّّّّأنّتتيحّللدولةّالطالبةّفرصةهّينبغيّعليهاّحيثماّاقتضىّاألمرّّتسليمّالمجرمينّفإنّ 

تلقيةّالطلبّمنّدواعيّقلق،ّوتتيحّللدولةّالطالبةّتداركّماّقدّلمعالجةّماّقدّيكونّللدولةّم
ّّ.(3)يوجدّمنّشوائبّفيّطلبهاّبشأنّالتسليم

 التسليم بعد الموافقة عليه  تأجيل-ب

أنّتؤجلّتسليمّّّّ،والموافقةّعليهّّطلبالفيّّّّوهذاّبعدّالبتّ ّّ،يمكنّللدولةّالمطالبةّبالتسليمّّ
رمّغيرّالجريمةّّهّعندّإدانتهّبجّ الشخصّالمطلوبّبقصدّمحاكمتهّأوّتنفيذّحكمّصدرّضدّ 

ّالتسليم ّفيّحينّّ( 4)محل ّالفسادـــــــــــــّمكافّحاتفاقيةّّّّتجيز، ّانتظاّرازّّــــّاالحتّج2003ّّامّّـّـــــــــــّلعّّة ّّّفي
ّـــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.274مرجعّسابق،ّصّّغسيلّاألموالّ،ّ،مباركيدليلةّ-1

ّمنّاالتفاقيةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكره.2ّّالفقرة10ّانظرّالمادةّ-2

ّّ.55المساعدةّالقانونيةّوتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسابق،ّصّدليل-3

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.تفاقيةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةمنّاال1ّالفقرة12ّّّالمادة-4
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ّفارّ  ّلمتهم ّالتسليم ّالتسليمّّإجراءات ّوقت ّأنّّلضمانّحضوره ّوينبغي ّاألطرافّّ، ّالدول ّلدى يكون
االحتجاز هذاّ لمثلّ مناسبّ قانونيّ محدّ (1)ّّأساسّ إلزاماّ تفرضّ الّ هذاّ ومعّ باحتجازّّ،ّ داّ

ّاألشخاصّفيّحاالتّمعينةّ.

 جواز التسليم المشروط للدولة الطالبة -ج

اّّمّمؤقّتسل ّ نّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمينّالدولةّالمطلوبّمنهاّأنّتّ تمك ّ ّّ

تحديدهاّمنّالطرفينّبدالّعنّتأجيلّّّّالشخصّالمطلوبّإلىّالدولةّالطالبةّوفقّشروطّيتمّ 
قّهذاّالشرطّبالدولّالتيّتسمحّقوانينهاّبتسليمّمواطنيهاّبناءّعلىّّ،ّويتعلّ (2)إجراءّالتسليم

مدّ  قضاءّ تنشأّّشرطّ أنّ وباإلمكانّ الطلب،ّ متلقيةّ الدولةّ فيّ لذلكّ نتيجةّ الصادرّ الحكمّ ةّ
زمّجهودهماّبخصوصّمقدارّالوقتّالالّ ّّقّالدولتاننس ّ صعوباتّبشأنّهذاّالخيارّإذاّلمّتّ 

الدولةّالطالبةّله،ّومقدارّالوقتّالذيّتسمحّبهّالدولةّمتلقيةّالطلبّببقاءّّّّمنّّلمحاكمةّالفارّ 
ّّّأحدّمواطنيهاّتحتّسيادةّالدولةّالطالبةّقبلّإعادته.

 يض األموالرفض طلب التسليم في جريمة تبيثانيا: 

ّإليهاّّتضمّ ّّ ّالتيّتستند ّالمتعارفّعليها ّالحاالت ّالعديدّمن ّالصلة ّالدوليةّذات ّاالتفاقيات نت
صلّبالشخصّالمطلوبّتسليمهّأوّّماّيتّ ّّباتّالتسليمّالواردةّإليها،ّمنّبينهاالدولّلرفضّطل

ّّ أّوبالجريميتعل ق التسليم،ّ محلّ العقوبةّّةّ ّّّّبشأنّ ّّومدى على تسلطّ التيّ الشخصّّقسوتهاّ
اّبخصوصّالمعاقبة،ّّإمّ ّّ،منّعدالةّالدولةّالطالبة،ّومسائلّحقوقّاإلنسانّّالفارّ ّّالمطلوب

ّاّبخصوصّعدالةّالمحكمةّفيّالدولةّالطالبة.ّوإمّ 
ّـــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّ،،ّمرجعّسالفّذكره2003منّاتفاقيةّميريدا10ّّالفقرة44ّّانظرّالمادةّ-1

ّ.196الدليلّالتشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصانظرّأيضا:ّّّ-

ّمنّاالتفاقيةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكرهّ.2ّّالفقرة12ّانظرّالمادةّ-2

ّ
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 رفض التسليم المرتبط بالشخص المطلوب للتسليم -1

هاّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلة،ّحيثّحددتّّالتيّتضمنّتّّرفضّالتسليمّّحاالتتتقاربّّّّّّّ
ّباليرموّّ ّالمجرمين2000ّّّّاتفاقية ّبتسليم ّااللتزام ّباالتفاقيةّّنطاق ّالمشمولة ّبالجرائم ّيتعلق والذي
المادة 3ّّّّّّبموجبّ نص 1ّّّالفقرة عماّلحيثّ التسليمّ طلبّ رفضّ علىّ تسليمّّتّ عدمّ بمبدأّ ّ

ال الفارّ المواطنين،ّإذاّكانّ المبدأّووجودهّفيّّّّمجرمّ الدولةّمتلقيةّالطلب،ّلشيوعّ منّرعاياّ
ّّالجنسيةّاّلّّتسليمّاستناداّإلىوفيّحالةّرفضّال،ّّخاصكثيرّمنّالدولّذاتّتقاليدّالقانونّال

ّالقضائيةّّيعني ّالمالحقة ّالمختصةّ.ّّتحيلبلّّّّ،عدم ّإلىّسلطاتها ر ّتأخيرّغيرّمبر  ّدون ّرعيتها

لمعاقبةّمرتكبيّالجرائمّالمنظمةّعبرّّّّقوانينّداخليةّّالدولّاألطرافّبسنّ ّّاالتفاقيةّّتلزمّّّّّ

اّّهام:ّإمّ المبدأّّالاتفاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّتعترفّّبّّالوطنية،ّوالّيفوتناّأنّ 

الدولةّمتلقيةّالطلبّعندّرفضّالتسليمّأنّتحيلّّعلىّّّّويجباّمحاكمته،ّّتسليمّالمجرمّوإمّ 
ّّ.(1)ّحقةالقضيةّإلىّسلطاتهاّالمختصةّدونّإبطاءّبقصدّالمال

1988ّّّلعامّّّّتعلقّباتفاقيةّفيينايماّّفياّّأمّ ّّّّّ صراحةّعلىّرفضّطلباتّالتسليم،ّّّّفلمّتنص 
منها،ّفمنّخاللّأنهّإذاّلمّيسلمهّبصددّجريمةّمشمولة06ّّّّهاّأقرتهّفيّمضمونّالمادةّّولكنّ 

القضيةّّمنّاالتفاقيةّأنّتقومّبعرض1ّّّّالفقرة3ّّّّبالجرائمّالمنصوصّعليهاّبموجبّالمادةّّ
الشخصّالمطلوبّتسليمهّمنّالطرفّمتلقيّّّّ،ّأوّأنّ علىّسلطاتهّالمختصةّبغرضّالمالحقة

ّ.(2)الطلب

1990ّّالتيّوردتّفيّاالتفاقيةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلعامّّالرفضّّحاالتّّإلىّّباإلضافةّّ  
ّّّخصّوفقاالشّ ّطابعّسياسيّأوّعسكري،ّأوّكانّتذاّّةمّيب،ّفإذاّكانّالجّرّوالمتعلقةّبالمطل

ّــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّكره،ّعّسالفّذباليرمو،ّمرجمنّاتفاقية16ّّادةّّمنّالم10ّالفقرةّّانظر-1

ّّ.50المتبادلةّوتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسابق،ّصّّةدليلّالمساعدةّالقانونيانظرّأيضا:ّ-

ّمرجعّسالفّذكره.ّ،1988،ّ)ب(ّمنّاتفاقيةّفييناّلعامّ)أ(09ّالفقرة06ّّانظرّالمادةّ-2
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ّأيّ  ّالدولتينّمّ ّّلقانون ّبسببّماّتعلّ تمتّ من ّأو ّبالحصانة، ّالشخصّّقّبحقوقّّعا ّإذاّكان اإلنسان
كمّالدولةّ،ّأوّصدرّحالمطالبّبتسليمهّقدّتعرضّأوّسيتعرضّفيّالدولةّالطالبةّللتعذيب

نّمنّّمكّ ولمّيّ ّّ،المطالبةّلهّغيابيا،ّولمّتعطّلهّالتدابيرّالكافيةّالتخاذّتدابيرّالدفاعّعنّنفسه
ّ.(1)فرصةّإعادةّالمحاكمةّبحضوره

ّللتسليمّّّّتهدفّّّّ ّالخاضعين ّلألشخاص ّتوفيرّضمانات ّإلى ّالتسليم ّأسبابّرفض االتفاقيةّمن
للف عادلةّ معاملةّ لهمّ تكفلّ اإلنسانحيثّ حقوقّ ومسائلّ المحاكمةّ أثناءّ ّّّارينّ يخص  ّّفيماّ

ّالعقوبةّوضمانّّ ّالمعاملةّوقسوة ّأكّ ّّحقّ التعذيبّوسوء ّما ّالمتحدةّّالدفاع،ّوهذا ّاألمم ّاتفاقية دته
نصفةّللمتهمينّالفارينّواالستفادةّمنّالحقوقّوالضماناتّّتيحّمعاملةّمّ إذّتّ ّّ،ادلمكافحةّالفس

ّ الدولةّّالتيّينص  تلكّ الواردةّفيّّ(2)عليهاّقانونّ اتفاقيةّفييناّواالتفاقيةّّ،ّوبمقاربةّاألسبابّ
ّّّّ.ّ(3)األسبابّللرفضّّنفسهاّقدّأخذتّبفإنّ 2000ّّلعامّّباليرموّّّّباتفاقية1990ّّالنموذجيةّلعامّّ

قّبجنسيةّّدولةّمنّرفضّطلبّالتسليمّالعتباراتّتتعلّ ّّنّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّكلّ مك ّ ت ّّّّّ
حكمّصادرّفيهاّعلىّأنّّةّعقوبةّّلقضاءّمدّ ّّخصّالمطلوبّلدولةّأخرىّبشأنّمتهمّفارّ الشّ 

13ّنّالفقرةّلمّتتضمّ ،ّّو(4)ىّالدولةّالرافضةّللتسليمّإنفاذّالحكمّالقضائيّاألجنبيّبنفسهاتتولّ 
مكنهاّمنّالقيامّّقانونيّيّ ّّتفصيليدولةّطرفّفيّاالتفاقيةّبوضعّتشريعّّلّّاإلزام44ّّمنّالمادةّّ

ّّّّّعينة.قومّبذلكّفعالّفيّظروفّمّ بذلكّأوّأنّّت

ّالجنائيةّّحدّ يّ ّالمسائل ّفي ّالدولي ّالقضائي ّللتعاون ّاالسترشادي ّالعربي ّالقانون حاالتّرفضّّد

ّجّنفسهّّــــــــــّـّونهجّفيّذلكّالنهّجوازي،ّخّراآلّوّوجوبيّنوعمهاّإلىّنوعين،ّّطلبّالتسليم،ّوقسّ 
ّـــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّمرجعّسالف1990ّّمنّاالتفاقيةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمينّلعامّّّّج(،ّ)د(،ّ)ه(،ّ)و(،ّ)زّ())أ(،ّ)ب(،ّّّّالفقرة3ّّالمادةّّ-1
ّذكرهّ.

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكرهّ.13ّالفقرة44ّّّالمادةّّ-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.فحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكا13ّالفقرة16ّّالمادةّ-3

ّذكرهّ.منّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالف13ّّالفقرة44ّّّالمادةّّ-4
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ّالصلةالواردّفيّّ ّالدوليةّذات ّاالسترشاديّحالّّ،االتفاقيات ّالجريمةّّّّةوأضافّالقانون إذاّكانت
التسليمّوتمّ ّّقد الدولةّالمطلوبّمنهاّ ّّصدرّبشأنهاّحكمّنهائيّلهّقوةّاألمرّالمقضيّلدىّ

تخضعّّ التسليمّ محلّ الجريمةّ كانتّ وإذاّ وأجازته،ّ المركزيةّ السلطةّ إخطارّ معّ تنفيذهّ
وترغبّفيّمباشرةّإجراءاتّالتحقيقّعلىّأنّّّّ،لالختصاصّالقضائيّللجهةّالمطلوبّإليها

ّ.(1) تخطرّالجهةّالطالبةّبذلك

 حظر رفض التسليم بسبب الجرائم المالية -2

الجرائمّالمنطويةّعلىّجرائمّذاتّطابعّّّّمناعيّالقلقّالمتزايدّّّوعنّدّّايعتبرّهذاّالمنعّتعبيّرّّ

نعةّمنّالتحقيقّبشأنها،ّوتسليمّالجناةّّامّّمكنّأنّتكوّنماليّكجرائمّتبييضّاألموال،ّفالّيّ 
جرمينّفيّحالّالموافقةّعلىّتسليمّّمنّاالتفاقيةّالنموذجيةّلتسليمّالمك ّ ،ّوتّ ومتابعتهمّقضائيا

ّالناتجةّعنّّشخصّمطلوبّوبناءّعلىّطلبّد ّالممتلكات ّالطلبّجميع ّالدولةّمتلقية ولةّتسلم

نةّبقدرّماّيسمحّقانونّّثرّعليهاّفيّالدولةّالمطالبة،ّوتكونّكبي ّ الجرمّمحلّالتسليمّالتيّعّ 
ّ.(2)ّالدولةّالمطالبة

ّّّللحجزّأواالتفاقيةّأعالهّاالحتفاظّبتلكّاألموالّأوّتسليمهاّمؤقتاّعندماّتكونّمحالّ ّّتجيزّّ

ذكرهاّإلىّالدولةّالمطالبةّّّالمصادرةّفيّالدولةّالمطالبة،ّكماّأجازتّتسليمّالممتلكاتّالتيّتمّ 
،ّحتىّالّيكونّمانعاّمنّّ(3)ىّفيّحالةّوجودّمانعّمنّتسليمّالشخصّوتنفيذّذلكبذلكّحتّ 

ّيةّمنّالجريمةّ.تأتّ تسليمّاألموالّالمّ 

ّتّ ّّ ّاألطرافّرفضّّلم ّللدول ّالفساد ّاتفاقيةّمكافحة ّأنّ جز ّلمجرد ّالتسليم ّّّمنطويّةّّالجريمّةّّطلب
ّــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

القانونّالعربيّاالسترشاديّللتعاونّالقضائيّالدوليّفيّالمسائلّالجنائية،ّّّّمّن 2 الفقرة16ّّوالمادة6ّّّّالفقرة15ّّّّّّالمادة-1
  >w w w. carjj. Org/ sites >> https // :الموقعّمنشورّعلىّ

ّمنّالمعاهدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكره.1ّالفقرة13ّّالمادةّ-2

ّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسالفّذكرهّ.منّالمعاهدة2ّ،3ّّّالفقرة13ّّانظرّالمادةّ-3
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التسليمّّ لرفضّ الذريعةّ بهذهّ التذرعّ عدمّ األطرافّ الدولّ علىّ ويتعينّ مالية،ّ مسائلّ علىّ
نّأحكامّالمادةّ،ّويفهمّم(1)ّّبمقتضىّقوانينهاّالداخليةّأوّمعاهداتهاّالخاصةّبتسليمّالمجرمين

إذاّكانتّقوانينهاّّقوانينّداخليةّّّّأنّتبادرّالدولّإلىّسنّ 2003ّّّّاتفاقيّةمن16ّّّّالفقرة44ّّ

ّالجرمّيتعل قّبأمورّماليّةّّرفضدولةّطرفّفيّاالتفاقيةّّّّتجيزّأليّ  ّّّ،طلبّالتسليمّلمجردّأن 
ّّاالتفاقيةّ،فيّالمستقبلّعندماّتصيرّطرفاّفيّاالتفاقيةّإلزالةّاألحكامّالمناقضةّألحكامّّأوّّ
ّالثنائيّةتضمّ ّتوالّّ ّاالتفاقيات ّللرفضالتيّتّ ّّن ّالنحوّّبرمهاّسببا ّاالستجابةّّعلىّهذا ،ّتحولّدون

البنكيةّدفعاّإلعاقةّسيرّّةّالسر يةّّلألمرّبحضورّاإلجراءاتّالجزائيةّبحجّ لطلبّقضائياّّول
ّّّّ. (2)سادّومكافحتهفمنّالقانونّالمتعل قّبالوقايةّمنّال21ّطبقاّألحكامّالمادةّّالعدالة

 قبل رفض التسليم  المشاورات-3

اللّ تّ ّّّ   الماليّ بالتبييضّ الصلةّ المتحدةّذاتّ اتفاقياتّاألممّ بينّّمكنّ المشاوراتّ إلىّ جوءّ
الدولةّالطرفّالطالبةّللتسليمّوالدولةّمتلقيةّالطلبّقبلّالرفضّحيثماّاقتضىّاألمر،ّهذاّماّّ

ّّ ومكافحة الوطنيةّ عبرّ المنظمةّ الجريمةّ مكافحةّ اتفاقيتاّ أهميةّّكمّ وتَّّّ،(3) الفسادكرستهّ نّ

هاّتتيحّللدولةّالطرفّالطالبةّتقديمّمعلوماتّأوّإيضاحاتّإضافيةّقدّالمشاوراتّالثنائيةّأنّ 
هناكّحاالتّالّيمكنّّّبأنّ ّّالمشرعّالدوليّفيّاالتفاقيتينّيقرّ ّنّ أتؤديّإلىّنتائجّمغايرة،ّمعّ

،ّوتحتفظّالدولةّّ(4)تغييرّفيّالنتيجّةّّتأتيّبأيّ ّّمكنّأني ّّّوالّّ،بمعلوماتّإضافيةّّفيهاّاإلتيان
الطرفّمتلقيةّالطلبّبالسلطةّالتقديريةّللحاالتّالتيّيكونّفيهاّمنّالمناسبّالتشاورّفيهاّ

ّ.(5)رىّالطابعّاإللزاميّللتشاورّالمقرّ دونّتأثيرّعّل
ّـــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

                                                    منّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.16ّّالفقرة44ّّّّالمادةّّ-1
2013ّّنوفمبر28ّّّّإلى26ّّّّتقريرّمؤتمرّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّالمنعقدّببنماّمنّّ-2

<<www. Unodc. Org>>   ،ّعلىّالموقع10صّّّالجزائر،الستعراضّتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّبشأنّّ

منّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالف17ّّّّالفقرة44ّّّّ،ّالمادةّّةّالمنظمةمكافحةّالجريماتفاقيةّّمن16ّّّّالفقرة16ّّّّالمادةّّّّ-3
ّّ.155الدليلّالتشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّص-4

ّّّ.226التشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسابق،ّصّّاألدلة-5
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 الفرع الثاني                                    .

 القانون الجزائري نموذجا-القانون الداخلي أساس للتعاون في تسليم المجرمين

ّّّّ الفقرة الوطنيةّفيّ المنظمةّعبرّ الجريمةّ لمكافحةّ المتحدةّ اتفاقيةّاألممّ من06ّّّتقتضيّ
أنّتدرجّالدولّاألطرافّالتيّالّتشترطّوجودّأساسّتعاهديّللتسليمّبشأنّالجرائم16ّّّالمادةّّ

طبقّعلىّّسليمّفيّإطارّقانونهاّالقائمّالمكجرائمّخاضعةّللت1ّّالفقرة16ّّّّالمينةّفيّالمادةّّ
مّالدوليّللمجرمينّفيّحالةّانعدامّوجودّاتفاقية،ّوالمشرعّالجزائريّأدرجّقواعدّتسليمّّالتسلّي

ّاإلجراءاتّّ ّقانون ّفي ّبالعالقاتّّّّالجزائية،المجرمين ّالخاص ّالسابع ّالكتاب ّاألولّمن ّالباب في
معّالسلطاتّالقضائيةّاألجنبية،ّحيثّحددّشروطّتسليمّالمجرمين)أوال(،ّوالعمليةّاإلجرائيةّّ

ّالمصدّرللتسل ّالتوفيقّبين ّالجزائريّعلى ّالمشرع ّّّّينّدفعاّأليّتعارضّبينهمّايم)ثانيا(،ّوحرص

 أوال: شروط تسليم المجرمين في القانون الجزائري 

ّيّّّّّّ ّالقانونّرقمّّّّنص  ّفي ّالجزائري ّاإلرهابّالمتعلّ 01ّّ-05المشرع ّاألموالّوتمويل ّبتبييض ق
ّّ المادة علىّكلّ 30ّّفيّ يتعلّ ّّمنهّ بالتّ ماّ األموالقّ تبييضّ لمكافحةّ القضائيّ حيثّّّّّ،عاونّ

طبقاّّ المجرمينّ تسليمّ فيهاّ بماّ والقضائيّ القانونيّ الدوليّ التعاونّ آلياتّ مختلفّ تتضمنّ
ّالتحقيقاتّّّّ،ّويتمّ (1)للقانوّن ّمجال ّفي ّالوطنيةّواألجنبية ّالقضائية ّالجهات ّبين ّالقضائي التعاون

مويلّاإلرهابّبمراعاةّمبدأّالمعاملةّبالمثلّّواإلجراءاتّالقضائيةّالمتعلقةّبتبييضّاألموالّوت
،ّوتعترفّاتفاقيةّفييناّّ(2)دةّالمطبقةّفيّهذاّالشأنفيّإطارّاحترامّاالتفاقياتّالثنائيةّوالمتعدّ 

رةّفيّاالتفاقيةّوفقاّمّالمقرّ ـــــّبمعاقبةّومالحقةّالجراّئبالسيادةّالقضائيةّلكلّدولة1988ّّّّلعامّّ
ّّ.منّاالتفاقية11ّدةّللما3ّللفقرةّّّطبقا ةإلجرائيةّالخاص ّاهاّـّظّمةّونّ ـّلقوانينهاّالوطنّي

.ّ
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ّّ.192،ّص2008ّآمالّيوسفي،ّبحوثّفيّعالقاتّالتعاونّالدولي،ّدارّهومةّللطباعةّوالنشر،ّالجزائر،ّّ-1

ّمرجعّسالفّذكره.ّمعدلّومتمم،ّالمتعلقّبالوقايةّمنّتبييضّاألموالّوتمويل،01ّ-05منّقانونّرقم29ّّالمادةّانظرّ-2
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ّالمطلوبينالتي أخذ بها المشرع الجزائري في تسليم المجرمين  المعايير-1

ّيّّّّّّ ّّّّنص  الجزائية اإلجراءاتّ قانونّ فيّ الجزائريّ ّّالمشرعّ المجرمين،ّّعلى تسليمّ شروطّ
ّبالمعاييرّالتاليةّ:ّّتسليمهّوأخذالمطلوبّوتعددتّمعاييرهّبشأنّالجريمةّالمرتكبةّمنّ

 األخذ بمعيار جسامة الجريمة -أ 

حيثّّّّ،ق.إ.ج.ّج697ّّيمةّطبقاّألحكامّالمادةّّنتهجّالمشرعّالجزائريّمعيارّخطورةّالجّريّّّّّ
ّّترطّّاش المحاكمة أجلّ التسليمّمنّ يأخّذفيّ أنّ السابقةّ المادةّ المقترفّمنّّّّبموجبّ الجرمّ

المطلوب جنحة،ّّللمحاكمةّّتسليمهّّالشخصّ أوّ جريمةّ يجوزّّّوصفّ الّ المخالفةّ وبمفهومّ
فأجازّالتسليمّفيّجميعّاألفعالّالمعاقبّعليهاّبوصفّّ  (1)ّّالتسليمّإذاّكانتّالجريمةّمخالفة

هاّبشرطّّ،قانونّالدولةّالطالبةجنايةّحسبّّ األقصىّللعقوبةّّّّالحدّ ّّأنّيكوّنّّأم اّالجنحّخص 
بازدواجّ  طبقاّللقانونّالجزائريّعمالّّجوبّأنّيكونّالفعلّمعاقباّعليهمعّّو  ،   سنتينّأوّأقل

منّالجهةّالقضائيةّّبهاّّطلبّالتسليمّلغرضّتنفيذّالعقوبةّالمحكومّّاشترطّفيّّّوّّ(2)  ،جريمالتّ 
أن155ّّّّ-66رقمّّّّقّإّجّج697ّّّّالمادةّّبموجبّّعلىّالشخصّالمطلوبّّللدولةّالطالبةّّ

ّأدنّىّدّتنفيذهاّتساويّأوّتتجاوزّشهرينّحبسّااالمّريكونّقدّصدرّبشأنهّعقوبةّ ّّّ.كحد 

ّيي ّّّ ماّ تبريرّ ّّمكنّ المشرع ّّنتهجهّ ّّأنّ الجزائري الحدّ ّيه دونّ التيّ البسيطةّ للعقوباتّ ّتصدىّ
لسياسيةّوالعسكريةّمنّّستبعدّالجرائمّاّي،ّّوهاتعاّبألمّّحيثّالّتتطلبّإجراءاتّالتسلّيّّ،المطلوب

أوّتسقطّالدعوىّّّّالمطلوب،قادمّقبلّالقبضّعلىّّبالتّ ّّالعقوبةتنقضيّّّّشترطّأالّ التسليم،ّوّي
ّالطلبّّ ّقبل ّبالتقادم ّفيّحقّهأوّصدرّّالعمومية ّمنهاّّعفو ّوالمطلوب ّالطالبة ّدولة ّّ.(3)التسليمّّمن

ّـــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّالعددّّمجلةّالباحثّللدراساتّاألكاديميةعبدّالحميدّعمارة،ّنظامّتسليمّالمجرمينّفيّظلّالتعاونّالقضائيّالدولي،ّّ-1
ّّّ.739صّّّ،2017كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّباتنة،ّّ،11

ّّّّ.130فايزةّبالل،ّمرجعّسابق،ّصّ-2

ّمرجعّسالفّذكره.معدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّّ-66منّأمرّرقم698ّّانظرّالمادةّ-3
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 أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التجريم المزدوج-ب

الدولية،ّّأخذّالمشرعّالجزائريّبشرطّازدواجيةّالتجريمّالمنصوصّعليهاّفيّاالتفاقياتّّّيّّّّ
قانونّالدولةّطالبةّوجبّأنّتكونّاألفعالّمحلّطلبّالتسليمّجنايةّأوّجنحةّفيّّي ّّّبحيث

هّالّيمكنّمتابعةّّأنّ ،ّويعنيّهذاّبحسبّالمادةّّ(1)ّّالتسليمّومعاقباّعليهاّفيّالقانونّالجزائرّي
أوّتقومّّّّ،أمامّجهةّقضائيةّجزائريةّعنّفعلّمرتكبّفيّدولةّأجنبيّةّّبالجزائّرمقيمّّّّّ،جزائرّي

إذاّّإلىّحكومةّأجنبيةّبناءّعلىّطلبهاّّّهالدولةّالجزائريةّبتسليم الفعلّمجرماّفيّّّّإال ّ كانّ
ّ.(2)،ّولمّيثب تّالحكمّعليهّنهائياّفيّالخارجالدولتين

 أخذ المشرع الجزائري بمبدأ قاعدة التخصيص -ج

شخصّمطلوبّإلىّدولةّأجنبيةّإذاّارتكبّجنايةّأوّّلجيزّالمشرعّالجزائريّتسليمّالجزائرّّيّ ّّ
واتخذتّفيّشأنهّمتابعةّباسمّالدولةّالطالبةّللتسليمّأوّّّّ،جدّفيّأراضيّالجمهوريّةو ّّوجنحةّّ

الشخصّّ يكونّ أنّ التسليمّ لقبولّ الجزائريّ المشرعّ اشترطّ وقدّ محاكمها،ّ منّ حكمّ صدرّ
،ّإالّأنّالمشرعّّّّ(3) يحكمّعليهّفيّجريمةّخالفّتلكّالتيّبررتّالتسليمّّوأالّ متابعة،ّّموضوعّّ

مغادرةّأراضيّالذيّكانّبإمكانهّّمّّسلّ خصّالمّ استثنىّالشّ قّإّجّج717ّّّّالجزائريّفيّالمادةّّ
،ّفيعتبرّخاضعاّلقوانينّّهّلمّيغادرمنّإخالءّسبيلهّنهائيا،ّلكنّ ّيوما30ّالدولةّالطالبةّخاللّّ

ّالتسليمّ.ّرتالتيّبرّ فعلّسابقّعلىّتسليمهّومختلفّعنّالجريمةّّبالنسبةّأليّ ّتلكّالدولة

 إجراءات التسليم في القانون الجزائي الجزائري سير ثانيا: 

ّفيتمّ ّّنجزتّ ّّ ّالجزائري، ّالجزائية ّاإلجراءات ّلقانون ّالمجرمينّوفقا ّلتسليم ّاإلجرائية ّتقديمّّّّالتدابير
ّـــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمرجعّسالفّذكره.معدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّّ-66منّأمرّرقم697ّّالمادةّّانظر-1

المحكمةّالعليا،ّّت(ّضدّ)ح.ّم(ّوالنيابةّالعامة،ّمجلةّّ)ش.ّقضيةّ،578789ملفّرقم2011ّّ-02ّ-03قرارّبتاريخّ-2
ّّّ.369،ّص2013ّالعددّاألولّّ

ّمرجعّسالفّذكره.معدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّّ-66منّأمرّرقم700ّّّالمادةّ-3
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ّإلىّّ ّبشكلّمباشر ّالديبلوماسيالّّالحكومةالطلبات ّبالطريق ّبوزارةّّعّبّّجزائرية ّالقضائيّ ّالقسم ر
أوّّتقومّبإرسالهّإلىّوزارةّالخارجيةّلتوصلهّإلىّسفارتهاّّّّحيّثّّبالتعاونّالدولي،المعنيّّالعدلّّ

بالدولةّالمطلوبّمنهاّالتسليم لتقومّبدورهاّبتبليغهّإلىّوزارةّالخارجيةّّّّ،قنصليتهاّالمتواجدةّ
وبعدّفحصّالمستنداتّوالملفّيتمّتحويلهّإلىّوزيرّالعدلّالذيّيتحققّمنّّّ،(1)لتلكّالدول

مكنّالتمييزّبينّحالتينّفيّقانونّاإلجراءاتّّ،ّويّ إكمالّبقيةّاإلجراءاتّالقانونيةّّسالمتهّليتمّ 
ّّّبةّبالتسليم.طالَّمّ ّّ:ّطالبةّأّوئريّحسبّمركزّالجزائرّفيّالتسليّمالجزائيةّالجزا

 المطلوب منها التسليم  الدولة  هي الجزائر-1

المرفقّّّ للتسليمّ الطالبةّ الدولةّ سلطاتّ منّ المكتوبّ التسليمّ لطلبّ الجزائرّ استالمّ بعدّ
تتعلّ  التيّ الوثائقّ منّ أوراقّّبمجموعةّ أوّ غيابيا،ّ كانّ ولوّ بالعقوبةّ الصادرّ بالحكمّ إماّ قّ

المتّ  بإحالةّ رسمياّ بموجبهاّ األمرّ صدرّ التيّ الجزائيةّ القضائيةّّاإلجراءاتّ الجهةّ إلىّ همّ
ةّوثيقةّصادرةّمنّالسلطةّالقضائية،ّويجبّعلىّالدولةّأمرّالقبضّأوّأيّ تتعل قّّبّّّوّأالجزائية،ّّ

نّللجريمةّوأنّترفقّّكو ّ الطالبةّللتسليمّأنّتقدمّنسخةّمنّالنصوصّالمطبقةّعلىّالفعلّالمّ 
،ّويقومّوزيرّالخارجيةّبتحويلّالملفّإلىّوزيرّالعدلّوحافظّاألختامّّ(2)بياناّبوقائعّالدعوّى

قيمّبدائرةّالذيّيّ لهّإلىّالنائبّالعامّلدىّالمجلسّالقضائيّّو ّ حَّهّيفحصّالملفّويّ الذيّبدوّر
ّ.(3)اختصاصهّاألجنبيّالمطلوبّللتسليم

للتحقّ ّّ األجنبيّ باستجوابّ العامّ النائبّ للقبض24ّّّقّمنّهويتهّخاللّّيقومّ التاليةّ ساعةّ

ّاإلجراءات،ّّحرّ عليه،ّويّ  ّبهذه ّمحضرا ّنقلّّر ّبعدها ّالعاصمةّويّ يتم ّإلى ّالمطلوب ّسجنّّاألجنبي
ّــــّــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّاألموالّّّتقرير-1 ّتبييض ّلمكافحة ّالجزائر ّبشأن ّإفريقيا ّاألوسطّوشمال ّالشرق ّلمنطقة ّالمالي ّالعمل ّلمجموعة ّالمشترك التقييم
ّ<< w w w. menafatf. Org >>  ،ّمنشورّعلىّالموقع12،ّص2010ّوتمويلّاإلرهاب،ّ

ّمرجعّسالفّذكره.دلّومتمم،ّمعيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّالجزائري،155ّّ-66منّقانونّرقم702ّّّّّالمادة-2

الجزائرهللاّحسان،ّجريمةّتبييضّاألموالّوسبلّّّّعبد-3 قانونّّّأطروحةّّ،مكافحتهاّفيّ الدكتوراه،ّتخصصّ لنيلّشهادةّ
ّّ.276،ّص2014،ّجامعةّسطيف،ّالسياسيةّجنائي،ّكليةّالحقوقّوالعلوّم
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ّالنائبّالعامّّحوّ بها،ّويّ  ّالمستنداتّإلى ّالتسليمّوجميع ّالعليالّبعدهاّملف ّالمحكمة حيثّّّّ،لدى

ويّ  األجنبيّ استجوابّ بدورهّ ّّحرّ يتولىّ غضون فيّ محضراّ األجنبيّّّّيمثلّّ،(1)ساعة24ّّرّ
إليها،ّوهذاّمعّجوازّمنحه08ّّّّالمطلوبّأمامهاّفيّميعادّّ تبليغّالملفّ أيام08ّّّّأيامّمنّ

ّّ.رّمحضراّلذلكحرّ استجوابهّويّ ّ،ّحيثّيتمّ إضافيةّبناءّعلىّطلبّالنيابةّالعامةّأوّاألجنبّي

نّّمكّ رّخالفّذلكّبناءّعلىّطلبّالنيابةّالعامة،ّّوتنعقدّجلسةّالمحاكمةّعالنيةّماّلمّيتقرّ ّّ
المشرعّالجزائريّالجزائيّاألجنبيّالمطلوبّمنّاالستعانةّبمحامّمعتمدّلدىّالمحكمةّالعلياّ

المؤقتّفيّأيّ  اإلفراجّ أثناءّسيرّّّّوبمترجمّواالستفادةّمنّ نهّعندّّ،ّومكّ (2)اإلجراءاتوقتّ
إلىّسلطاتّّ ليسلمّ التسليمّرسمياّ قبولّطلبّ أمامهاّ فتّ مثولهّ الطالبة،ّ المحكمةّّثبّ الدولةّ تّ

وعندّّّّ،العلياّهذاّفيّقرارهاّوترسلّنسخةّمنهّعلىّعجلّبواسطةّالنائبّالعامّإلىّوزيرّالعدّل
برأيها العلياّ المحكمةّ تبديّ ّّمّ ّّيكوّنّّحيثّّرفضهّ يّ ّّونهائيا،سببا الّ طلبّّومنهّ قبولّ مكنّ

ّ.(3)التسليم

ّالعدلّّّّ ّإلىّوزير ّالتسليمّفيّحالةّقبوله ّانقضىّميعادّشهرّّّّللتوقيعّ،يقدمّطلب منّتبليغّّوإذا

فيتمّ  المطلوب،ّ الشخصّ باستالمّ قيامهاّ الطالبةّدونّ الدولةّ إلىّ والّّّّ،اإلفراجّعنهّّالمرسومّ

ّّ.(4)مكنّالمطالبةّبهّلنفسّالسببيّ 

إذّيجوزّلوكيلّالجمهوريةّلدىّالمجلسّالقضائيّّّاالستعجال،حالةّّّالجزائرّيّمّالمشرّعنظّ يّ ّّ
ّالتسليمّّالجزائريّّ ّللدولةّطالبة ّالقضائية ّالسلطات ّبالقبضّّوبناءّعلىّطلبّمباشرّمن ّيأمر أن

ّقّمنّّــــــــــــّطرّيّّجردّإخطارّسواءّعنّطريقّالبريدّأوّبأيّ رسلّإليهّمّ وذلكّإذاّأّ ّّّ،علىّاألجنبي
ّـــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّسالفّذكره.ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،ّمرجع155ّ-66منّقانونّرقم705ّّو704ّالمادتينّّانظر-1

ّ.نفسهمرجعّّمعدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّ-66رقمّّقانوّن707ّّو706ّالمادتانّ-2

ّ.نفسهمرجعّمعدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّّّ-66قانونّرقم710ّّّانظرّالمادةّ-3

ّّ.نفسهمرجعّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،ّمعدلّومتمم،155ّّ-66منّقانونّرقم711ّّانظرّالمادةّ-4
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أثرّمكتوبطرقّّ لهاّ يكونّ التيّ العدلّّ(1)اإلرسالّ وزيرّ إعالمّ العامّ النائبّ ويجبّعلىّ ّ،
،ّومعّوجوبّإرسالّإخطارّقانونيّعبرّّ(2)والنائبّالعامّلدىّالمحكمةّالعلياّبموضوعّالقبض

ّ.ّّ(3)ّّأثرّمكتوبّإلىّوزارةّالخارجيةّّذاتطريقّمنّطرقّاإلرسالّّّّالطريقّالدبلوماسيّأوّبأيّ 

 الدولة الطالبة للتسليم  هي الجزائر-2

زّالمشرعّالجزائيّلقاضيّالتحقيقّبعدّاستطالعّرأيّوكيلّالجمهوريةّأنّيصدرّأمراّي جّيّّّ  
ّّالفعلّاإلجرامّيبالقبضّعلىّالهاربّأوّالمقيمّخارجّإقليمّالجمهورية،ّوهذاّشريطةّأنّيكونّّ

دّالوثائقّالمطلوبةّبمناسبةّتقديمّّ،ّوحدّ (4)جسامةّّمعاقباّعليهّبالحبسّأوّبعقوبةّأشدّ ّّجنحة
،ّوعلىّسبيلّالمثالّاالتفاقيةّّبالرجوعّإلىّاالتفاقياتّالثنائيّةهذاّالطلبّمنّقبلّالجزائر،ّف

فقّمعّطلبّالتسليمّ،ّّّرمنهاّالوثائقّالتيّتّ 06ّّنتّالمادةّّالمبرمةّبينّالجزائرّوبريطانياّتضمّ 
ةّّمرّأوّنسخةّمنهّمطابقةّلألصل،ّأوّأيّ األوإذاّكانّمنّبينهاّأمرّالقبضّفيجبّتقديمّأصلّّ

صادرةّطبقاّلإلجراءاتّالمنصوصّعليهاّفيّقانونّّّّ،ّتكوّنةّالقانونيّةوثيقةّتأخذّنفسّالقوّ 
ّ.(5)الدولةّالطالبة

المتابعّعلىّأساسهاّالشخصّالهاربّوالتكييفّّّّ القانونيةّ القبضّالنصوصّ يتضمنّأمرّ

محلّ  للجرائمّ مّعّّالقانونيّ للمتّ ّّالمتابعةّ المنسوبةّ للوقائعّ مفصلّ جانبيانّ إلىّ وهذاّ بّّـّهم،ّ

ّّّالتأشــــيرّوّ،التحقيّقيّـــــّلّقاضـهّمنّقّبـّتوقيعّاألمرّوختمّمعلوماتّشخصيةّعنّهويته،ّويتمّ 
ّـــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.170فريدّعلواش،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

ّمرجعّسالفّذكره.يتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،ّمعدلّومتمم،ّ،155ّّ-66منّقانونّرقم1ّّالفقرة712ّّّالمادة-2

ّ.نفسهعّجمّريتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،ّمعدلّومتمم،ّ،155ّ-66منّقانونّرقم2ّّّالفقرة712ّّّالمادةّ-3

ّّ.نفسهمرجعّمعدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّّ-66منّقانونّرقم119ّّالمادةّّانظر-4

المتعلقةّبتسليمّالمجرمينّيتضمنّالتصديقّعلىّاالتفاقية2006ّّّّديسمبر11ّّّّمؤرخّفي464ّّّّ-06مرسومّرئاسيّرقمّّ-5
ّبينّالجزائرّوحكومةّالمملكةّالمتحدةّلبريطانياّالعظمىّوإيرلندا،ّمرجعّسالفّذكره.
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ّّ.( 1)الجمهوريةعليهّمنّقبلّوكيلّ

نّللجزائرّاالستعانةّبالمنظمةّالدوليةّللشرطةّالجنائيةّباالستنادّإلىّقانونهاّاألساسيّّمكّ يّ ّّ
فيها،ّحيثّتتولىّالمنظمةّّفيّإطارّالتعاونّبينّالدولّاألعضاءّّّّكنظيراتهاّمنّدولّالعالم

ّوبدورهاّّنتربولّ،تعميمّطلباتّالتسليمّالمقدمةّمنّقبلّالدولّاألعضاءّإلىّاألمانةّالعامةّلإل
مهاّعلىّكافةّالمكاتبّالمركزيةّالوطنيةّللمنظمةّالمتواجدةّفيّالدولّاألعضاء،ّوعندّّعم ّ تّ 

الفارّ  الشخصّ علىّ كيفيةّّّّالقبضّ عنّ الهاربّ الشخصّ وجودّ ودولةّ الطالبةّ الدولةّ تتفقّ
ّّّ.ّّ(2)المعاملةّبالمثلّوّأساسّالمجاملةّالتسليمّحيثّيعتمدّعلىّاالتفاقياتّالدوليةّأوّعلى

ّالدوليةّّيّ ّّ ّالجنائية ّللشرطة ّالوطني ّالمكتب ّالمؤقتّعنّطريق ّالقبض ّالمنظمةّطلب ّإلى رسل
ّلي ّالجزائر ّالعاّّبعثفي ّاألمانة ّتَّّّّ،للمنظمّةّّمّةإلى ّبتعميمهّعلىّجميعّمكاتبهاّّصهّّفحّ وبعد تقوم

حمراء نشرةّقبضّ بواسطةّ الدولّاألعضاءّ يتمّ   (3)فيّ أنّ الشخصّّّّإلىّغايةّ القبضّعلىّ
طلبّمكتبّالمنظمةّمنّاألمانةّالعامةّللمنظمةّإصدارّتعميمّلمذكرةّالقبضّّ،ّويَّالمطلوب

يليهاّمنّإجراءات تمّ وماّ إلغاءّّّّ،ّوإذّ للمنظمةّ العامةّ تتولىّاألمانةّ نهائياّ المطلوبّ إيقافّ
ّالسابقّإلبطالّّ ّالدوليةّّّ،(4)ّّمفعولهالتعميم ّالتوقيف ّبمناسبةّمذكرة ّالمنظمة ّإلى ّالجزائر ولجأت

3200ّّالصادرةّعنّمكتبّالشرطةّالدوليةّفيّالجزائرّفيّإطارّالتحقيقاتّحولّفضيحةّّ
الذيّّّالّأعمالّجزائريينّومنهمّعاشورّعبدّالرحمّنمليارّسنتيمّمنّالبنكّالمركزيّضدّرّج

ّالمغربّسنةّّّّتمّ  ّفي ّالدوليةّبناءّعلى2012ّّّّإيقافه ّالشرطة ّأصدرهاّمكتب مذكرةّتوقيفّدولية
ّبالجزائرّ.

ّـــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.89فاقة،ّمرجعّسابق،ّصّلحمر-1

،ّكليةّالحقوقّوالعلومّّالتعاونّالدوليّلقمعّالجرائمّالدولية،ّرسالةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالدوليّّعصماني،ّّليلى-2
ّّ.196،ّص2013السياسية،ّجامعةّواهران،ّّ

ّّ.749الحميدّعمارة،ّمرجعّسابق،ّصّّعبد-3

ّّ.96مرجعّسابق،ّصّّفاقة،لحمرّ-4
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ّ  حالة العبورمركز  الجزائر-3

،ّحيثّيتمّاإلذنّبتسليمّّفيّقانونّاإلجراءاتّالجزائيّةّّالمشرعّالجزائريّبهذهّالحالةأخذّّّيّّّّّ
بلوماسيّّشخصّمنّأيّجنسيةّكانتّيسلمّإلىّحكومةّأخرىّبناءّعلىّطلبّبالطريقّالد

مرفقّبالمستنداتّالالزمة،ّقصدّإثباتّأنّاألمرّالّيتعلقّبجريمةّسياسيةّويسمحّلهّبالمرورّّ
ّّ.(1)أوّبواخرّالخطوطّالبحريةّالجزائريةّعبرّاألراضيّالجزائرية

ونذكرّعلىّسبيلّالمثالّاالتفاقيةّالثنائيةّالمبرمةّّّّالحالة،االتفاقياتّالثنائيةّهذهّّّّتتضم نّّّّ
منهاّالسماحّبالعبور06ّّّّ،ّحيثّتسمحّالمادةّّبينّالجزائرّوإيطالياّالمتعلقةّبتسليمّالمجرمين

ّال ّالطرفين ّأحد ّتراب ّبموجبّّمعبر ّبجرائمّذاتّطابعّسياسيّّّّلبّ،طتعاقدين ّاألمر ّيتعلق ّلم ما
أوّعسكريّمعّتقديمّالمستنداتّالالزمةّالمتعلقةّبهويةّونسخةّمنّاألحكامّالقانونيةّالمطبقة،ّّ

ّّ.(2)وبيانّمفصلّللوقائعّمحلّالتسليم

فيّحالةّالهبوطّّّّالذيّالّيشملّهذهّالحالةّإالّ تمّتنظيمّالعبورّواستعمالّالمجالّالجويّّّّ
لهّتوجيهّطلبّّولّ االضطراري،ّوتّت الطالبةّ الدولةّ الفقرةألّّاعبورّوفقىّ المادة1ّّّّّحكامّ منّ

طريقّالعبورّّمنّالمادةّالسابقةّاإلذنّبالتسليمّّب3ّّج،ّوحصرتّالفقرةّّّّجّ.ق.ّإ.ّّمن719ّّّّ
طبقاّّوّّ،( 3)علىّأراضيهاّللجزائرّعلىّأساسّالمعاملةّبالمثلّّإالّللدولّالتيّتمنحّهذاّالحّق

ّّ.نفقةّالحكومةّالطالبةعلىّّالنقلّبواسطةّالمندوبينّالجزائريينّّوّيتمّ منها4ّّللفقرةّ
ّـــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمرجعّسالفّذكرهّ.معدلّومتمم،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،155ّّ-66منّقانونّرقم719ّّانظرّالمادةّ-1

رقمّّ-2 رئاسيّ في73ّّّّ-05مرسومّ بالتعاون2005ّّّفبراير13ّّّّمؤرخّ المتعلقةّ االتفاقيةّ علىّ التصديقّ ّّّّّّّّّّّّيتضمنّ
ّّ الجزائرية الجمهوريةّ الجزائيّبينّحكومةّ المجالّ الموقعةّّالقضائيّفيّ الجمهوريةّاإليطاليةّ الشعبيةّوحكومةّ الديمقراطيةّ

ّّ.2005فبراير16ّّّبتاريخ،13ّّجّعدّدج.ّ،ّج.ّر.2003يوليو22ّّبالجزائرّفيّ

،ّمرجعّسالفّّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية،ّمعدلّومتمم155ّّ-66قانونّرقمّّّّمن719ّّمنّالمادة3ّّّّّّطبقاّللفقرة-3
ّذكرهّ.

ّّ.742عبدّالمجيدّعمارة،ّمرجعّسابق،ّصّّ:انظر-
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 المبحث الثاني 

 مكافحة جريمة تبييض األموال لتبادل المساعدة القانونية والقضائية  آلية 

التعاونّالدوليّالفعالّأنّيتمّبشكلّسريعّوعلىّنطاقّواسعّبالقدرّالذيّيستجيبّّيتطلبّّّّ
ّّ لمواجهة تعاونهاّ فيّ الدولّ بهاّّلحاجةّ المرتبطةّ األصليةّ والجرائمّ الماليّ التبييضّ جريمةّ

القانونيةّّ المساعدةّ إلىّ الوطنيةّ السلطاتّ فتحتاجّ تبيض،ّ أنّ تتطلبّ التيّ لألموالّ والمدرةّ
ّفّي ّللنجاح ّالوطنية،ّّّّالمتبادلة ّالحدود ّتمتدّجرائمهمّعبر ّالذين ّالمتهمينّوخصوصا ّمع التحقيق

بينّطلباتّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّحتىّّمنّخاللّإجراءاتّواضحةّلتحديدّاألولوياتّّ
ّيتمّتنفيذهاّفيّالوقتّالمناسبّ.

تقديمّالمساعدةّالقانونيةّإلىّالدولةّصاحبةّالواليةّالقضائيةّفيّالجرم،ّوتضمنّالتشريعّّّّيتمّ ّّ
الدوليّواإلقليميّواالتفاقياتّالدوليةّومختلفّالقوانينّالوطنيةّالمقارنةّقواعدّقانونيةّتمكنهاّّ

وسعتهاّّمنّالتعاونّالدوليّوبالتاليّتقديمّالمساعدةّالقانونيةّالممكنةّفيّالمسائلّالجزائيةّّو
بينّّّّفيّالتجريمّّإلىّحالةّعدمّتوفرّشرطّاالزدواج1988ّّمنّاتفاقيةّفييناّلعام07ّّّّّّالمادة

ّ.الدولتينّالطالبةّوالمطلوبّمنهاّالمساعدة

ةّتحقيقاتّومالحقاتّمرتبطةّّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّفيّأيّ االتفاقياتّالدوليةّّّّت كر ّسّّّّ
ّالوطنيةّومنهاّّ ّالمنظمةّعبر ّاألمواّلبالجرائم ّالمجرمينّوآثارّجرائمهّمّّجريمةّتبييض ّّومالحقة

مّالمنظمةّوجريمةّالتبييضّالماليّإلىّدولّمتعددةّوقاراتّمطلبّأول(ّ،ّوألزمّامتدادّالجراّئ)
فيّمالذاتّآمنة،ّسميتّّّّفائهارّاإلجراميةّالمنظمةّوتنقلهاّواّخوسرعةّحركةّالعناصّّالعالم

منّالعدالةّالمحليةّبعيداّعنّّّّهاتهربأموالهاّواالنتفاعّبهاّّوللحفاظّعلىّّّّجناتّالضريبيةبال
،ّمماّيستدعيّاالعتمادّعلىّأشكالّأخرىّللمساعدةّالقانونيةّّدولةّالقاضيّالوطنيّالمختص

ّلدوليّفيّتتبعّالجريمةّوالمجرمينّ)ّمطلبّثان(ّ.والتعاونّا
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 المطلب األول 

 زائيةنية المتبادلة في المسائل الجالمساعدة القانو 

تبادلّّتؤكّ ّّّّ الدوليّفيّإطارّ التعاونّ لةّعلىّوجوبّتعزيزّ الص  الدوليةّذاتّ االتفاقياتّ دّ
باعتبارهاّجريمةّمنظمةّعبرّّالمعلوماتّالقانونيةّالمساعدةّفيّمكافحةّجريمةّغسلّاألموال،ّّ

ّتتطلّ وطنية ّللمعلومات، ّالسريع ّللتبادل ّتنسيقاّوتعاونا ّالدوّلّّب ّمنّّمك ّ تّ ،ّّبين الكشفّوالتحريّّن
سعّتوالمال لذلكّ واستجابةّ ّّّّحقة،ّ دولي قضائيّ تعاونّ إلقامةّ ّّلطاّبلالدولّ عبر ّّالوطنيعّ

للجريمة،ّلتوقيعّالعقابّعلىّشبكاتّاإلجرامّالدوليّالمنظمّومنعّمبيضيّاألموالّمنّالفرار،ّ
ّّّ.عاونّباستعمالّأشكالّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّبكلّكفاءةهذاّالتّ ّنجزفّي

منّخاللّطلبّّّّعبرّالوطنيّةّّيّنموذجّلمواجهةّالجرائمّالمنظمةصارتّآليةّالتعاونّالدولّّ
المساعدةّالقانونيةّمنّالدولّلتعزيزّإجراءاتّالتحقيقّوالمالحقةّالقضائيةّللجريمةّأينّتوجدّّ
معلوماتّوأدلةّخارجّحدودّالواليةّالقضائيةّلدولةّالقاضيّالمختصّمعّوضعّفيّاالعتبارّّ

والوطنيّّسّالمشرعّالدوليّّ،ّحيثّكرّ (1)غةاختالفّالنظمّالقانونيةّواإلجراءاتّفضالّعنّاللّ 

ّ.سواءّهذهّالمساعدةّعلىّحدّ 

ّّّ ّّالمتعلّقّّ،المعدلّوالمتمّم01ّّ-05منّالقانونّرقم29ّّّّالمادةّّّّالجزائريّفيالمشرعّّّّينص 
عاونّالقضائيّبينّالجهاتّّيسمحّبالتّ ماّّّّعلىّّبتبييضّاألموالّوتمويلّاإلرهابّومكافحتهما

ّالجزائريةّواألجنبيّة ّالتّ ّّالقضائية ّالمتعلّ ّّحقيّقخالل ّالقضائية قةّبتبييضّّوالمتابعاتّواإلجراءات
اإلرهاب، وتمويلّ بالمثلّّاألموالّ المعاملةّ مراعاةّ الثنائيةّّّّمعّ االتفاقياتّ احترامّ إطارّ وفيّ

ّالمجال،ّّ ّهذا ّفي ّاألطراف ّللمساعدّّوتمّ والمتعددة ّالموضوعية ّاألحكام المتبادلةّّّّالقانونيّةّّةضبط
ّّفرعّثان(ّ.)نفيذهاّلّت)فرعّأول(،ّوالقواعدّاإلجرائيةّ

ّ.ّّ

ّـــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبرلمانّّانظرّتقرير-1 العالميةّ ّّالمنظمةّ لعام الفسادّ الموقعمنشورّّّّ،09،ّص2013يينّضدّ للمّّعلىّ نظمةّااللكترونيّ
http:// gopacnetwork. Oro>><< 



 التعاون القانوني والقضائي لمكافحة جريمة تبييض األموال  : وسائلالباب الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 189  
   

 الفرع األول 

 زائية األحكام الموضوعية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الج

لّعلىّتبادلّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّبينهاّلمكافحةّغسلّاألموالّالمتحصلةّّتعملّالدّوّّ
ّا ّقصد ّالمختلفة، ّالجرائم ّاألدلةّّمن تقديمّطلبّرسميّّويتحق قّّبّّ،اإلثباتيةّوإبرازهالحصولّعلى

داّفيّّحدّ ،ّإذّيكونّمّ القانونيةّّصياغتهّاللتماسّالمساعدةبّّّتتعل قمقتضياتّرئيسيةّّّّيتضم ن
ّبدقّ ذكَّويّ ّّ،عرضه ّفيه ّالمّ ر ّالمساعدة ّااللتزامّّوتؤكّ ّّّ،لتمسةة ّالوطنية ّالدوليةّوالقوانين ّاالتفاقيات د

ّتذليلّالعقباتّالقانونيةّمنّأجلّتبادلها)ثانيا(.ّّّولتفعيلهاّتمّ (،ّّبتقديمها)أواّل

 أوال: تأكيد التزام الدول األطراف بالمساعدة القانونية المتبادلة 

ّاألدلّ ّّ ّللحصولّعلى ّإجرائية ّالقانونيةّوسيلة ّالمساعدة ّفيّمجالّّتعتبر ّاإلثباتيةّالستخدامها ة
ّّتورطينّفيّالجرائمّالمنظمةّعبرّالوطنيةّواتخاّذعاونّالقضائيّالدوليّالجنائيّلمعرفةّالمالتّ 

ّالالّ  ّالقانونية ّالمستندّمنّّزمةّضدّ اإلجراءات ّانتقال ّاآللية ّتتيحّهذه ّإذ ّأخرىّهم، ّإلىّدولة دولة
اال ممارسةّ ّّلتسهيلّ ّّالختصاص افّيقضائي بموجبهاّ فت طَلبّ علىّّها،ّ للحصولّ لمساعدةّ

ّّّ.(1)اإلجراءاتّالجزائيةروعّفيّةّبغرضّتحقيقّالشّ المعلوماتّواألدلّ 

 اشتراك الوثائق الدولية في االلتزام بالمساعدة القانونية  -1

تبييضّّّّتتضمّنّّ جريمةّ لمكافحةّ النموذجيّ والقانونّ الصلةّ ذاتّ المتحدةّ األممّ اتفاقياتّ
ّتّفاألموالّالتعاونّفيّالقضاياّالجزائيةّبماّفيهاّااللتزامّبالمساعدةّالقانونية،ّّ اتفاقيةّفييناّّّنص 

1988ّّّّ الفقرة المادة2ّّفيّ بها7ّّّّمنّ الدولّ التزامّ ضرورةّ التّ ّّ(2)علىّ عملياتّ حقيقّّفيّ

ّوالمشتبهّّّّ،طينّواإلجراءاتّالقضائيةّوضبطّالمستنداتّواألدلةوالمالحقةّوالقبضّعلىّالمتورّ 
ّــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليلّاألساسيّللجمعيةّالدوليةّألعضاءّالنيابةّالعامةّفيّالحصولّعلىّالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّفيّالمسائلّّّانظر-1
Association. Org>>iap .www: // << httpّ .ّ الجنائية،ّمنشورّعلىّالموقع

2- ROUCHEREAU Françoise, la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et 

de substances psychotropes, R A F D I, Editions de CNRS, Paris, 1988, p601.  
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ّاالتفاقيةّأوّ ّّأنّ ّوةّّ،ّوخاص ّ(1)،ّوسماعّأقوالهمّوسماعّالشهودفيهم نّإلزامّمرجعيّيتضمّ ّّلّنص 
الدوليّوتسهيلّّ التعاونّ تبييضّاألموالّوتشجيعّ اإلجراءاتّفيّمجالّتسليمّّالدولّبتجريمّ

ّّ.المجرمينّوالتعاونّالقضائّي

ّّّّتحثّ ّّّّ المنظمةاتفاقية الجريمةّ 2000ّّّّمكافحةّ الدولّّواتفاقية تقديمّ علىّ الفسادّ مكافحةّ
التحقيقّّ عملياتّ فيّ القانونيةّ المساعدةّ منّ ممكنّ قدرّ أكبرّ البعضّ لبعضهاّ األطرافّ

ّّ في المشمولةّ بالجرائمّ يتعلقّ فيماّ ّو( 2)االتفاقيتينوالمالحقةّ مالحظته،ّ يمكنّ قراءةّّّماّ منّ
أنّ  السابقتينّ تقتصّرّّماّهالمادتينّ ّّّالمّ النص  بتبادلّّّّعلىّ األطرافّ الدولّ التزامّ أهميةّ علىّ

دتّأنواعهاّونطاقهاّوالمعلوماتّالتيّينبغيّأنّتتضمنهاّالطلباتّّبلّحدّ ّّ،المساعدةّالقانونيّة
عتّاتفاقيةّمكافحةّّ،ّوتوسّ القانونيةّلمساعدةرفضّطلباتّاّاستناداّإليهاواألسبابّالتيّيجوزّ

المنظمّة ّّّالجريمةّ يخص  فيماّ اعتباريةّ هيئاتّ سلوكّ لتشملّ القانونيةّ المساعدةّ تقديمّ ّّفيّ
ّالتيّيجوزمتعل ّ وإجراءاتّقضائيةّّّّتحقيقاتّومالحقات ّلهيئةّّّّفيهاّّقةّبالجرائم ّالمسؤولية تحميل

ّّ.2000اتفاقيةّباليرموّمن18ّّالمادة2ّّ،ّطبقاّللفقرةّ( 3)اعتبارية

عدةّالمتبادلةّّاتوصياتّمجموعةّالعملّالماليّالدوليةّبنفسّمضمونّااللتزامّبالمسّّتحثّ ّّ
نتّمضمونّهذهّحيثّبيّ 36ّّ،37ّّ،39ّّوالّسيماّالتوصيةّّّّالواردةّفيّاالتفاقيتينّالسابقتين

المتحدةّّالمساعدةّبصورةّدقيقة،ّفيّحينّأنّ  النموذجيةّلألممّ ّّعاونّبشأنّنقلللّتّّالمعاهدةّ
ّّيـــــّاونّالدولـــــــّلتعزيزّالتعّةتّعلىّالمساعدةّالقانونّينص ّّّفقدّاإلجراءاتّفيّالمسائلّالجنائية

ّــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّ

ّّّّمصطفى-1 حامد، ّّخالدّ الجنائية، المسائلّ فيّ الدوليّ القضائيّ للتعاونّ اآللياتّ إحدىّ المجرمينّ العربيةتسليمّ ّّالمجلةّ
ّّ.57،ّص2016،ّجامعةّنايفّللعلومّاألمنية،ّالرياض،65ّ،ّالعدد32ّ،ّالمجلدّللدراساتّاألمنيةّوالتدريب

منّاتفاقيةّمكافحةّالفساد1ّّ،2ّّّّالفقرة46ّّّّوالمادةّّّّّ،2000اتفاقيةّالجريمةّالمنظمةّلسنةّّّّمّن1ّّالفقرة18ّّانظرّالمادةّّ-2
ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2003لألممّالمتحدةّلعامّ

منّجدولّاألعمال:ّالتعاونّالدولي7ّّّّمؤتمرّاألممّالمتحدةّالثانيّعشرّلمنعّالجريمةّوالعدالةّالجنائية،ّالبندورقةّعملّل-3
12ّّالمنعقدّبسلفادورّالبرازيلّمنّّاستناداّإلىّصكوكّاألممّالمتحدةّوسائرّالصكوكّذاتّالصلة،ّّّّاللمكافحةّغسلّاألمّو

ّ >>www.unodc.org <<.4، صA/ CONF.213/8،ّمنشوراتّاألممّالمتحدة،ّوثيقةّرقم2010أفريل19ّّإلىّ

http://www.unodc.org/
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العدالةّالجنائيةّللحصولّعلىّاألدلةّاإلثباتيةّوهذاّبعدّإجراءّّوالمساعدةّالمتبادلةّفيّمجالّّ
ّّ.(1)التحقيقاتّاألجنبيةّعلىّإقليمها

 اتساع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة   -2

المتبادلةّّتحدّدّّّّ القانونيةّ للمساعدةّ التطبيقّ نطاقّ الصلةّ ذاتّ الدوليةّ ّّاتفاقياتّ فأكدتّّ،
االلتزامّالتامّبهاّفيّمجالّالتحقيقاتّوالمالحقاتّالمتعلقةّبجريمةّغسل1988ّّّّّّاتفاقيةّفيينا

المتبادلةّالممكنّطلبهاّّّّهافّيّّحيثّوردّّ،األموالّعلىّأوسعّنطاق القانونيةّ أنواعّالمساعدةّ
ّ،ّويتعلقّاألمرّبأغراضّالمساعدةّالتالية:(2)7ّالمادة3ّّبمقتضاهاّطبقاّألحكامّالفقرةّ

ّوّاقراراتهمّوإجراءّالتفتيشّوالضبطّ.أخذّشهادةّاألشخاصّأ-أ

ّفحصّاألشياءّوتفقدّالمواقعّواالمدادّبالمعلوماتّواألدلةّ.-ب

ّتوفيرّالنسخّاألصليةّأوّالمصادقّعليهاّمنّالمستنداتّوالمراجعّ.-ج

ّأثرهاّألغراضّّ-د ّاألشياءّواقتفاء ّأوّغيرهاّمن ّالوسائط ّأو ّاألموال ّأو ّالمتحصالت تحديدّنوع
ّّ.الحصولّعلىّاألدلة

إلىّبعضهاّبعضّأشكاالّمنّّّّت جيزّّ الدولّاألطرافّ تقديمّ المادةّ السابقةّمنّذاتّ الفقرةّ
القانونّّ يسمحّ االتفاقيةّبشرطّأنّ المذكورةّفيّ تلكّ القانونيةّغيرّ للدولةالمساعدةّ ّالداخليّ

د،ّّو(3)بذلكّّالطرفّمتلقيةّالطلب اتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّّّّت حد 
ّلألغراضّالمذكورةّاّــــــــّالوطنيةّأنواعّالمساعدةّالتيّيمكنّطلبهاّبمقتضىّاالتفاقيةّوذلكّوفق

ّــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منّالمعاهدةّالنموذجيةّبشأنّنقلّاإلجراءاتّفيّالمسائلّالجنائية،ّاعتمدتّبموجبّقرارّالجمعية1ّّ،3ّّّانظرّالمادتينّّ-1

 <<www. Uno.org >>،ّعلىّالموقع1990ديسمبر14ّّالمؤرخّفي118ّّ/45ّّّالمتحدةّالعامةّلألممّ

2- BEIGZADEH Ebrahim, présentation des instruments internationaux en matière de crime organise, 

R APC, no 25, 2003, p199, << www. Cairn .info. revue >> . 

3- LABORDE Jean- Paul, op. cit, p 48. 
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ّ:3ّّّّالفقرة46ّّبموجبّالمادة2003ّّوهيّنفسهاّالواردةّفيّاتفاقيةّميريداّلعامّّّالحقاّ،

ّالحصولّعلىّأدلةّأوّأقوالّمنّاألشخاّص-أ

ّتبلعّالمستنداتّالقضائيّة-ب

ّتنفيذّعملياتّالتفتيشّوالضبطّوالتجميدّوفحصّاألشياءّوالمواقع-ج

ّتقديمّالمعلوماتّواألدلةّوالتقييماتّالتيّيقومّبهاّالخبراء-د

السجالتّالحكوميةّأوّالمصرفيةّّتقديمّأصولّالمستنداتّوالسجالتّذاتّالصلةّبماّفيهاّّ-ه
ّأوّالماليةّأوّسجالتّالشركاتّأوّاألعمالّأوّنسخّمصادقّعليها

راضّتّأوّاألشياءّأوّاقتفاءّأثرهاّألغالتعرفّعلىّعائداتّالجرائمّأوّالممتلكاتّأوّاألدوا-ّو
ّ.(1)ّالحصولّعلىّأدلةّتيسرّمثولّاألشخاصّطواعيةّفيّالدولةّالطرف

يتعارضّذلكّمعّالقانونّالداخليّّّنوعّمنّالمساعدةّشريطةّأالّ ّّالّأليّ االتفاقيةّالمّجّّتفتحّّ
مّاالتفاقيةّأكبرّقدرّممكنّمنّالمساعدةّالقانونيةّفيّّقدّ ،ّوتّ (  2)للدولةّالطرفّمتلقيةّالطلب

باالتفاقيةّّ المشمولةّ بالجرائمّ يتعلقّ فيماّ القضائيةّ والمالحقاتّواإلجراءاتّ التحقيقاتّ مجالّ
نهاّمنّتقديمّهذاّالتعاونّّمكّ قوانينّداخليةّتّ ّّمنها،ّوتقومّالدولّبسنّ 3ّّالمادةّّحسبّأحكامّّ

المتبادلةّفيّالمجالّالجزائيّبشأنّنوعّّّّبالمساعدةّالقانونيّةالمتعلقةّّّّاالتفاقياتوإبرامّّّّ،الدولي
الطلباتّّّّ،المساعدة إعدادّ فيّ المتبعةّ واإلجراءاتّ التعاونّ وكيفيةّ األطرافّ الدولّ وحقوقّ

تّ وتنفيذه حيثّ السّ مكّ ا،ّ أدلّ نّ علىّ الحصولّ منّ المعنيةّ جائزةلطاتّ بطريقةّ الخارجّ فيّ ّةّ
عائداتّالجريمةّّّّجلّاستبانةمنّأأكثرّفيّالمساعدةّّعتّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّّتوسّ ،ّّوداخليا

ّاإلجرامية ّالموجودات ّاسترداد ّإلى ّللوصول ّأثرها ّرئيسيّالتفاقيةّّّّوهوّمقصدّّّ،وتجميدهاّواقتفاء
ّــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّمرجعّسالفّذكره.ّ،مكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةاألممّالمتحدةّلاتفاقيةّمن3ّّّف18ّّّالمادةّّانظر-1

ّّ.76،ّمرجعّسابق،ّصيمّالمجرمينّلمكتبّاألممّالمتحدةالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّوتسلّدليّل-2
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ّمنها.51ّّّّّو1ّّطبقاّألحكامّالمادتين2003ّّلسنةّمكافحةّالفسادّ

 المتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بأي عقبة ل التذرع عدم جواز-3

جّبالعقباتّالقانونيةّلتقديمّالمساعدةّاتّالصلةّعدمّجوازّالتحجّ ذاالتفاقياتّالدوليةّّّّدكّ تّؤّّّّّ
ّح تطرّ المطلوبة،ّ فيّّيثّ القانونيةّ المساعدةّ قواعدّ تنفيذّ أمامّ تكونّعائقاّ إليهاّحتىّالّ قتّ

اعترافّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّّّّورغمّّ،(1)ّّالماليالمسائلّالجنائيةّفيّجريمةّالتبييضّّ
ّباّخ ّالوطنية ّالمنظمةّعبر ّوإالجريمة ّالقانونية ّالنظم ّالمساعدةّّّهاجازّتتالف ّرفض ّالطرف للدولة

ةّالسريةّّهّالّيجوزّرفضّتقديمهاّبحجّ ،ّغيرّأنّ 21الفقرة18ّّالمتبادلةّبموجبّالمادةّّّّالقانونية
ّالبنكيةّأوّفيماّيتعلقّّ قّّ،ّوتتفّ 22الفقرة18ّّّّالمادةّّّّبجرائمّمنطويةّعلىّمسائلّماليةّبنص 

ّّ.1988فيّهذاّمعّاتفاقيةّفييناّلعامّ

ّّرفضّطلبّالمساعدةّفيّحالتّالتحايلّوالغش 18ّّّاالتفاقيةّأيضاّبموجبّالمادةّّّّتجيزّّّّ

السرّ  بحجيةّ الدوليّ القانونّ رقابةّ منّ اإلفالتّ منّ التمكنّ منّ األموالّ مبيضيّ يةّلمنعّ

ّأمّ  ّاتفاقيةّمكافالمصرفية، ّالمادةّّا ّفي ّالفساد ّإذ8الفقرة46ّّّّحة ّتّّّ، للدولّّّّجوازالعلىّعدمّّّّنص 

ّبحجّ  ّالقانونية ّالمساعدة ّتقديم ّرفض ّأوّّاألطراف ّقوانينها ّبمقتضى ّالمصرفية ّالسرية معاهداتهاّّة
ّ.ّ(2)الخاصةّبالمساعدةّالمتبادلة

انتفاءّّتّ ّّ بحجةّ المتبادلةّ المساعدةّ تقديمّ رفضّ الصلةّ ذاتّ المتحدةّ األممّ اتفاقياتّ جيزّ
اتفاقيةّمكافحةّالفسادّتجيزّللدولّتقديمهاّبواسطةّتدابيرّغيرّقسريةّّّّنّ ّأازدواجيةّالتجريمّإالّ 

)ب(،ّوهذاّبشرطّأنّتتطابقّمعّنظمها9ّّلفقرةّّا46ّّفيّحالّازدواجيةّالتجريمّبموجبّالمادةّّ
المساعدةّعلىّأوسعّنطاقّّةّتقديمّّـــّّعّاالتفاقّيشجّ ت ّّويكونّالجرمّتافها،ّّّّالقانونيةّالداخليةّوأالّ 

ّلها،ّوحتّ مّ  ّالرئيسية ّاألهداف ّلتحقيق ّتّ مكن ّالتجريم ّازدواجية ّانتفاء ّاألطرافىّعند ّالدول ّمارس
ّـــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.329جاليلةّدليلة،ّمرجعّسابق،ّص-1

ّّ.171-159فساد،ّمرجعّسابق،ّصّصّانظرّالدليلّالتشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّال-2
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وتنظرّفيّاعتمادّتدابيرّإضافيةّلتوسيعّنطاقّالمساعدةّفيّحالّعقبةّّّّّ،صالحياتهاّالتقديرية
التجريم ازدواجيةّ ّو(1)انتفاءّ ّّّّتترّك،ّ الفقرة بموجبّ 9ّّّّاالتفاقيةّ المادة للدولة46ّّّّمنّ المجالّ

واضعةّفيّاعتبارهاّأغراضّاالتفاقيةّفيّوسيلةّّّّمتلقيةّالطلبّتحديدّماّهوّاإلجراءّالقسرّي
ّاإلثباتية ّاألدلة ّأمّ ( 2)الحصولّعلى ّاتفاقيةّباليرموّّ، ّالطرفّمتلقيةّطلبّّمك ّ ت 2000ّّّّّا ّالدولة ن

وتتيحّلهاّعلىّالخيارّالتنازلّعنّشرطّّّّ،دامّالتجريمّالثنائيالمساعدةّأنّترفضهّفيّحالةّانع

أيّ  فيّ المساعدةّ وتقديمّ المزدوجّ عمّ التجريمّ النظرّ بصرفّ مالئمةّ تراهاّ حالةّ كانّّةّ إذاّ اّ

ّّ.(3)ّرماّفيّالدولةّمتلقيةّالطلبلّجّ مثّ التصرفّالمقصودّيّ 

                                       المساعدة القانونية التقييدات المفروضة على استخدام المعلومات المتأتية من -4

تلتزمّالدولّاألطرافّبالمساعدةّمنّخاللّتقديمّالمعلوماتّالمطلوبةّللسلطاتّالمسؤولةّ  
بسرعةّإلضفاءّّّّيتمّ   عنّمكافحةّالتبييضّالماليّلتعزيزّالتعاونّالدوليّفيّهذاّالمجال،ّحيّث

األممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّّمنّاتفاقيةّّ  19الفقرة18ّّالمادةّّدّّقي ّ ،ّإذّتّ (4) فاعليةّالمساعدة
ائيةّّالمنظمةّاستخدامّالمعلوماتّالمتأتيةّمنّطلبّالمساعدةّبالتحقيقاتّأوّالمالحقاتّالقض

ذنّباستخدامهاّفيّمسائلّأخرىّمعّجوازّإفشاءّالمعلوماتّموضوعّالطلب،ّماّلمّيمنحّاإل
ّ.ّّ(5)همّمحلّالمساعدةّالمطلوبةتّ خصّالمّ نّتبرئةّالشّ تتضمّ هاّّولكنّ ّّ،الحصولّعليهاّالتيّتمّ 

. 

. 

ّــــــــــــــــــــــــــــّــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمرجعّسابقّذكرهّ.ّالفسادّ،منّاتفاقيةّمكافحة3ّ.5ّ.9ّّالفقرة46ّّانظرّالمادةّ-1

ّّ.172التشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّّالدليّل-2

ّّ.70القانونيةّالمتبادلةّوتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسابق،ّصالمساعدةّّدليل-3

ّّ.330جاليلة،ّمرجعّسابق،ّصّدليلةّ-4

ّّ.70المساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّوتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسابق،ّصّدليل-5

ّ
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 الفرع الثاني 

ّطلب المساعدة القانونية المتبادلة إجراءات 

ةّإثباتّكافيةّلتقديمه،ّوتضمنتّّبوجودّأدلّ ّّإالّ ّّإعدادّطلبّمساعدةّقانونيةّمتبادلةّّالّيتمّ ّّ
المساعدةّالمتبادلةّفيماّيتعلقّبالجرائمّالمشمولةّّاالتفاقياتّالدوليةّتقديمّأكبرّقدرّممكنّمنّ

ّالثنائيةّوقوانينهاّّ ّأو ّاألطراف ّالمتعددة ّاتفاقياتها ّفي ّإدراجها ّدولةّطرف فيها،ّوأوجبتّعلىّكل
بالمساعدة المرتبطةّ التّ ّّالداخليةّ إطارّ تقديمهاّفيّ أيّ الواجبّ الدوليّفيّ جريمةّمنّّّّعاونّ

الوطنية عبرّ المنظمةّ وحدّ (1)الجرائمّ الالّ ،ّ االتفاقياتّ وباقيّ فييناّ اتفاقيةّ األحكامّّدتّ حقةّ
)أوال(ّوتنفيذّطلباتّالمساعدةّالقانونية)ّثانيا(،ّّالهامةّبمناسبةّتقديمّطلبّالمساعدةّّاإلجرائيّة

ّّّورفضّأوّتأجيلّطلباتّالمساعدةّ)ّثالثا(.

 أوال: تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة 

ّّتحدّد،ّحيثّّالقانونيّةّّحددةّأثناءّتقديمهاّلطلبّالمساعدةبإجراءاتّمّ تلتزمّالدولّاألطرافّّّّ

ّبيانّشكلّومضمونّالطلبات.ّلطةّالمختصةّبذلك،ّمعالسّ 

 السلطة المختصة بتقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة -1

التتضمّ ّّ االتفاقياتّ ّنّ النص  الماليّ بالتبييضّ الصلةّ ذاتّ ّّّّدوليةّ إلىّّعلى الطلبّ تقديمّ
منهاّالمساعدةّّامطلوّبكانتّّطالبةّأوّّلدولّاألطرافّسواءّكانتّالدولةّلّلطاتّالمختصةالس

إحالتهاّإلىّّسلطاتّالمركزيةّتنفيذّالطلباتّأوّّدونّتحديدهاّ،ّويناطّبهذهّالالمتبادلةّّالقانونيةّّ
المختصة تنفيذهاّّالسلطاتّ ّّ(2)ّّبغرضّ كلّ ، تتولىّ مركزيةّّّّحيثّ سلطةّ تعيينّ طرفّ دولةّ

لألممّالمتحدةّباسمّخطرّاألمينّالعامّّوتّ ّّالقانونية،لةّبتلقيّطلباتّالمساعدةّّخوّ مسؤولةّومّ 
ّّّالتيّتريــداتّـــــــــّالغرض،ّوبالل غةّوالل غوقيعّأوّاإليداعّالمعينةّلهذاّوقتّالتّ ّهاّالمركزيّةــسلطّت

ّـــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّ.128ّّ،ّصمرجعّسابقعليّعربية،ّّزياد-1

ّّ.330،ّمرجعّسابق،ّصّجاليلةدليلةّ-2
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ّالطلبات ّلمكافحةّّّّاستخدامهاّفي ّالمتحدة ّاألمم ّاتفاقية ّلماّتتضمنه ّالمنظمةّعبرّّطبقا الجريمة
ّالشأنّّالوطنية ّفيّهذا ّالمعنيّّّّرسلويّ ،ّّ(1)التيّتكونّمقبولة ّالمتحدة ّاألمم ّإلىّمكتب اإلخطار

ّّ.( 2)بالمخدراتّوالجريمة

ّلغرضّّدحدّ تّّّّّ ّلهذا ّالمبرمة ّالثنائية ّالسلطاتّالتّ ّّاالتفاقيات ّالجزائي ّالمجال ّفي ّالقضائي عاون

نتّاالتفاقيةّالثنائيةّبينّالجزائرّوحكومةّالمملكةّالمتحدةّّالمختصة،ّوعلىّسبيلّالمثالّتضمّ 
المركزيةّمنّّ السلطاتّ تعيينّ الجزائيّعلىّ المجالّ الشماليةّفيّ العظمىّوايرلنداّ لبريطانياّ

لّفيّوزارةّالعدلّبالنسبةّللجزائر،ّووزيرّالعدلّو/ّأوّّمنها،ّوتتمثّ 3ّّفينّبموجبّالمادةّّالطّر
،ّواتفاقيةّالتعاونّالقضائيّفيّالميدانّالجزائيّبينّّ(3)ّّالنائبّالعامّبالنسبةّللمملكةّالمتحدة

لطرفيّّحكومةّالمملكةّالمغربيةّوحكومةّالجمهوريةّالفرنسية،ّحيثّعينتاّالسلطاتّالمختصةّّ
للبلدّي الثنائيةّ وي قصداالتفاقيةّ القضائية،ّ لطاتّ الس  فيّ وتتمث لّ فيّّالسّ بّّّن،ّ المركزيةّ لطةّ

ىّتوجيهّالطلبّمباشرةّمنّّمنّاالتفاقيةّوزارةّالعدلّالتيّتتولّ 06ّّّّالحكومتينّبموجبّالمادة
ّّ.( 4)السلطةّالمركزيةّللطرفّالطالبّإلىّالسلطةّالمركزيةّللطرفّالمطلوب

تقديمّالطلباتّوالمراسالتّعنّّّّأيّ ّّالطريقّبحقّ ّّهذاّّالّيمس ّّ دولةّطرفّفيّأنّتشترطّ
العاجلةّبعدّموافقةّالطّرطريقّالقنواتّالدبلوماسية،ّويجوزّف ّّأنّيتمّ ّّالمعنيفّّيّالحاالتّ

ّّ.(5)ّذلكّعنّطريقّالمنظمةّالدوليةّللشرطةّالجنائيةّإنّأمكنّذلك
ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.حدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرمنّاتفاقيةّاألممّالمت13ّالفقرة18ّّالمادةّّانظر-1

ّّ.249التشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسابق،ّصّاألدلةّ-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2006ديسمبر11ّّالمؤرخّفي465ّّّّ-06مرسومّرئاسيّرقمّّ-3

بنشرّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّفيّالميدانّالجنائي2011ّّّّّّأغسطس02ّّصادرّفي258ّّ.09ّّ.1ّّّّظهيرّشريفّرقمّّ-4
،6003ّّ،ّبينّحكومةّالمملكةّالمغربيةّوحكومةّالجمهوريةّالفرنسيةّج.ّرّمّعدد2008ّّأفريل18ّّّّلرباطّفيّّالموقعةّبا

ّّ.2011ديسمبر12ّّّبتاريخ

ّّ.331دليلةّجاليلة،ّمرجعّسابق،ّصّ-5
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ّمحتوى طلب المساعدة القانونية المتبادلة  صيغة-2

ّّّقفيّإيجادّأرضيةّمشتركةّفيماّيتعلّ ّّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّّتساهمّّ

ولّاألطرافّاالختالفّفيهاّفيّحالّعدمّوجودّّبشكلّطلباتّالمساعدةّالمتبادلةّلتجنيبّالدّ 
ّمرتبطة ّاألساسية ّالمعلومات ّمن ّمجموعة ّالطلبّعلى ّمشتركة،ّويشتمل لطةّبالسّ ّّصيغةّشكلية

ّّ.(1)الطالبة

 طلب التماس المساعدة القانونية المتبادلة شكل-أ

يكونّكتابياّّّّ،ّحيثتقديمّالطلبّّطلباتّالمساعدةّالقانونيةّشكلاالتفاقياتّالدوليةّأنّ ّنبيّ تّ ّّ

يّ  الذيّ باللّ قدّ وبلغةّمقبولةّلدىّالطرفّ لديّهمّلهّأوّ المقبولةّ وفقاّّّوّّّ،وبوضوحّوإيجازّّ،غاتّ
ةّالطلبّماّتطلبهّّضحّللسلطةّالمركزيةّفيّالدولةّمتلقيىّيتّ ألشكالّاالتصاالتّالكتابيةّحتّ 

مّّقدّ ي ّّّاّفيّالظروفّالعاجلةمّ ألّعلىّغيرّماّتلتمسهّفعال،ّّتحصّّولكيّاّل،ّّالدولةّالطالبة
راجعّّّي،ّّو(2)نّعلىّذلكفقتّالدولتانّالطرفاوهذاّإذاّماّاتّ ّّ،مساعدةالطلبّشفهياّاللتماسّاّل

بإعدادّطلبّمساعدةّقانونيةّمتبادلةّمكتوب،ّومعّذلكّّضيقّالوقتّالذيّالّيسمحّّلالسببّّ
2000ّّّّمنّاتفاقيةّباليرمو18ّّّّادةمنّالم15ّّيخضعّللصيغةّالشكليةّالواردةّفيّالفقرةّّ ويتم 

ّّ.( 3)رسالّالصيغةّالكتابيةّمنّالطلبّالحقاا

المساعدةّستخدمّفيّالطلبّالمصطلحاتّالواردةّفيّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةّبتقديمّّتّ ّّ
أداةّكتابةّطلباتّّّّلمكافحةّجريمةّتبييضّاألموالّفيّمتنّاستمارةّالطلبّالمقدمّوباستعماّل

حهاّمكتـــبّاألممّالمتحدةّالمعــنيّبالمخدراتّوالجريمةّمنّأجلّّي تّيالمسـاعدةّالقانونيةّالتيّّ
ّذاتّصيغةـّصّي ّكتابية ّمّ ّّاغة ّلَماــدةّّوحّ شكــــلية ّالمساعاالّّهأقرّ ّّوفقا ّفي ّالقانونيــــّختصاصيون ّّّّةــّدة

ّـــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسالفّذكرهّ.15ّالفقرة18ّّالمادةّّانظر-1

ّمنّاتفاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسالفّذكره.14ّالفقرة18ّّانظرّالمادةّ-2

ّّ.79المساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّوتسليمّالمجرمين،ّمرجعّسابق،ّصّدليل-3
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نّالدولّالتيّتعملّبهاّمنّتوفيرّمساعدةّمك ّ ـارب،ّتّ علىّنحوّمتقــالمساعدةّّّّطلباتلصياغةّّ
ةّلغةّارّمسألةّدقّ ــــــعّفيّاالعتّبــّمعّالوض،ّّ(1)دقيقةّوصحيحةّقانونياّوآنيةّفيّكتابةّالطلب

حاتّّــــوبّفيّالترجمةّقدّتؤديّإلىّحاالتّالتباسّبفعلّالمصطلــالعّيّّة،ّإلنّ ـّالطلبّالفعلّي
اّّممّ ّّّ،بدقةّلمضمونّطلبّالمساعدةّإلىّلغةّالدولةّمتلقيةّالطلبّّمتهاـّترجّّلمّتتمّ ،ّإذاّّالقانونية

إلىّّّبذلكّّادّعلىّمترجمّعريفّبالمصطلحاتّالقانونية،ّويهدفّالمشرعّالدوليـّمّاالعتّمحت ّ يّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّالمساعدةّالملتمسة.دّفيّموضوعهّبدقّ حدّ ولّإلىّصياغةّطلبّناجح،ّمّ ـّالوص

 مضمون طلب المساعدة القانونية المتبادلة  -بّ

زّّّّ غويةّالصحيحةّبمناسبةّتقديمّّالدولةّالطالبةّللمساعدةّاستخدامّالصياغةّالشكليةّواللّ ت عز  

وموضوعّوطبيعةّّّّّ،لطةّمقدمةّالطلبطلبّمساعدةّقانونيةّوالذيّينبغيّأنّيتضمنّهويةّالسّ 
واسمّالسلطةّالمكلفةّبالتحقيقّواإلجراءاتّّّّ،التحقيقّأوّالمالحقةّالقضائيةّالمرتبطةّبالطلّب

يتعلّ ّّ،القضائية ماّ باستثناءّ للموضوع،ّ الوقائعّ تبليغّّوملخصّ لغرضّ المقدمةّ بالطلباتّ قّ

والغرضّمنّّّّشخصّمعنيّومكانهّوجنسيتّهّّمستنداتّقضائية،ّوهذاّفضالّعنّهويةّأيّ 
ّ،ّويجوزّللطرفّالمطلوبّمنهّالمساعدةّتقديمّمعلوماتّإضافية(2)ماسّاألدلةّوالمعلوماتالّت

حتّ  لتسهيلهّ أوّ الطلبّ للتنفيذلتنفيذّ االمتثالّ يتمكنّمنّ لنقصانّّّّ،ىّ مباشرةّ وتجنبّرفضهّ
النموذجيةّبشأنّنقلّاإلجراءاتّفيّالمسائلّّ،ّوقدّأضافتّالمعاهدة(  3)المعلوماتّالواردةّفيه

ّّ.( 4)ّالجنائيةّأنّيكونّالطلبّمشفوعاّبمجموعةّمنّالوثائق
ّـــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىّّّّانظر-1 بالمخدراتّوالجريمة،ّمنشورّ المعنيّ المتحدةّ األممّ لمكتبّ المتبادلةّ القانونيةّ المساعدةّ أداةّكتابةّطلباتّ
  >><<w w w. unodc. Orgالموقعّااللكترونيّ

ّمنّاتفاقيةّباليرمو،ّمرجعّسالفّذكرهّ.15ّالفقرة18ّّّالمادة-2

ّّ.193صّ،2010ّّبالمخدرات،ّب.ّد.ّن،ّبيروت،ّسيدة،ّتبييضّاألموالّالناتجةّعنّاالتجارّّسايدّريتا-3

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّالنموذجيةّبشأنّنقلّاإلجراءاتّفيّالمسائل،ّمرجعّسالفّذكره.3ّانظرّالمادةّ-4
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تنفيذاّآلليةّّتدابيرهاّقةّعلىّاتفاقياتّاألممّالمتحدةّذاتّالصلةّصادّ الدولّاألطرافّالمّ ّتضع
ّالقانونية ّالمساعدة ّإجراءاتّوشكلّّوسنّ ّّهاأنّ ّّحيثّّّ،طلب ّالمساعدةت ،ّصادقّمضمونّطلبات

قانونّّّتلقوانينّخاصةّوعدّ ّّتالتشريعيةّبماّيتماشىّمعها،ّفأصدّرّّامنظومتهّّتفعليهاّوكيّ 
الذيّيتضم نّّّّّّفيّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّّالمشرعّالجزائرّيّّماّنهجهمثلّّّّّ،(1)العقوباتّّ

المتعلقّبالوقاية01ّّّّ-05والقانونّرقمّّّّ،منه686ّّبموجبّالمادةّّّّمحتوىّطلباتّالمساعدة
ّ ّّالتيّتجيّزّّمنّه30ّّّو29ّّالمادتينّّّّمنّتبييضّاألموالّوتمويلّاإلرهابّومكافحتهماّبنص 

ّّّ.(2)ّالموافقةّعلىّطلبّالمساعدةّالقضائيةّدونّاإلخاللّبحقوقّالغيرّحسنّالنية

 القانونية المتبادلةثانيا: معالجة طلبات المساعدة 

ّدّّّ   ّّّّت حد  كيفيةّّاالتفاقيات األموالّ تبييضّ بمكافحةّ الصلةّ ذاتّ الوطنيةّ والقوانينّ الدوليةّ
رفضهاّفيّحاالتّمعينةّأوّتأجيلّّّّالمساعدةّوتجيّزتعاملّالدولةّمتلقيةّالطلبّمعّطلبّّ

ّتقديمهاّ.

 ضوابط تنفيذ طلب المساعدة القانونية -1

  ّّ األمم اتفاقيةّ للدولّّتعترفّ القانونيةّ النظمّ باختالفّ المنظمةّ الجريمةّ لمكافحةّ المتحدةّ
نّعلىّالدولّأنّتقومّبتنفيذّالطلباتّبسرعةّوأنّتضعّّفيتعيّ 18ّّمنّالمادة22ّّّّبموجبّالفقرةّّ

ّّفّقوتتّ ،ّّ(3)ةّالتقادماّالسلطاتّالطالبةّكانقضاءّمدّ هّهفيّاالعتبارّاآلجالّالزمنيةّالتيّقدّتواّج
اتفاقيةّّ المتّ فيّهذاّمعّ ّّاألممّ الفقرة الفسادّبموجبّ 22ّّّّحدةّلمكافحةّ المادة ي نف ذّّ،ّّو46منّ

ّّّوابطّالتالية:طلبّالمساعدةّوفقاّللض ّ
ّــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

هّّحسينّكدار،ّاآللياتّالكفيلةّلتطبيقّالقاضيّالجزائيّالوطنيّلالتفاقياتّالدوليةّالجنائية،ّأطروحةّلنيلّشهادةّالدكتورّا-1
ّّ.88ّ-86،ّصّص01ّ،2017ّّ،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائرّيّالقانوّنف

ّاألموال،ّّدغيشأحمدّّ-2 ّتبييض ّلمكافحة ّالدولي ّالتعاون ّآليات ّالحقيقة، ّالجزائر،33ّّالعددّّ،ّّمجلة ّأدرار، ّدراية ّأحمد ،ّجامعة
ّ.29ّّّ،ّص2015ّّ

ّّ.241،ّمرجعّسابق،ّصالجريمةّالمنظمةّعبرحدةّلمكافحةّاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمت-3
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 تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة متلقية الطلب -أ

ّدةّفيّالقانونّالوطنيّللدولةّالمطلوبّمنهاّالمساعدّةحدّ ذّالطلبّوفقاّلإلجراءاتّالمّ ي نفَّّّّّ
منّاتفاقيةّفيينا7ّّّّالمادة12ّّّّالفقرةّّألحكامّّّّ،ّوبالقدرّمعّقوانينهاّالداخليةّطبقاحيثّأمكّن

،ّإذّمنّّلالتفاقيةّاألعضاءّالمبرمةظمّالقانونيةّللدولّاالختالفّفيّالنّ ّ،ّلمراعاة1988لسنةّ
القانونيةّلمختلفّالدولّّدّيتضمنّهذهّاالختالفاتّبينّالنظمّّوحّ عبّفرضّتشريعّدوليّمّ الص ّ

ّّلتباينهاّفّيعاونّالدوليّّالتفاقياتّالتّ ووضعهّموضعّالتنفيذّعلىّامتدادّرقعةّالدولّالمبرمةّّ
ّّ.(1)األعرافّوالتقاليدّوالقيمّوالمصادرّالتشريعيةّلقوانينها

ّبمناسبةّّمّّحت ّ ي ّّّ   ّالمقتضيات ّتراعيّمجموعةّمن ّأن ّللمساعدة ّالطالبة ّالدولة ّالضابطّعلى هذا
القانونية المساعدةّ لطلبّ وصياغتهاّ ّّويتعلّ ّّّ،إعدادهاّ بأحكام األمرّ والقانونّّقّ المعاهداتّ

عاونّوتبادلّالمعلوماتّعلىّالصعيدّالدوليّ،ّفالتّ (2)الداخليّومقتضياتّالدولةّمتلقيةّالطلب

فيّّأهميةّّالتعاونّّلّهذاّّمث ّ ويّ ّّ،(3)ّّتلقيةّالطلبيكونّضمنّمقتضياتّالقانونّالداخليّللدولةّمّ 
ّوالنّ  ّالقانونية ّالتقاليد ّفهم ّمتلقّيتطوير ّالدولة ّفي ّالقانوني ّالطلبظام ّاالتصاالتّّّّ،ة والحفاظّعلى

وخاص ّ الطلبات،ّ هذهّ بشأنّ التصرفّ بخصوصّ الصعوباتّ أنّ وتجنبّ ذاتّّّّةّ االتفاقياتّ
ةّبتنفيذّالطلباتّّبقدرّاإلمكانّضمنّحدودّالقوانينّالخاص ّّّعلىّتقديمّالمساعدةّّالصلةّتحثّ 

ّنّذلكّ.بعةّفيهاّحيثّأمكَّتّ باالمتثالّلإلجراءاتّالمّ ّو

 سرية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الحفاظ على -ب

نّإفشاءّأسرارهاّإلىّغايةّاستكمالهاّّمكّ نّالعديدّمنّالتحقيقاتّجوانبّحساسةّالّيّ تتضمّ ّّ
ّالتّ  ّأّووتوجيه ّيّ ّّهم، ّالمنظمةّعبرال ّالجريمة ّاتفاقيةّمكافحة ّفأجازت ّتماما، ّإفشاؤها ّّّوطنيّةّّمكن

ّــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.192ّصمرجعّسابق،ّأروىّفايزّالفاغوري،ّإيناسّمحمدّقطيشات،ّ-1

ّّ.78المساعدةّالقانونيةّالمتبادلة،ّمرجعّسابق،ّصّّّدليّل-2

 ّّ.284سابق،ّصمرجعّوسيمّحسامّالدينّاألحمد،ّ-3
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ّالقانونية ّالمساعدة ّبشأن ّالمقدم ّالطلب ّالحفاظّعلىّسرية والوثائقّّّّهومحتوياّتّّالمطلوبةّّالتماس
رتّالموافقةّإذاّتعذّ تلقيةّالطلبّإعالمّالدولةّالطالبةّفوراّّطّعلىّالدولةّمّ المدعمةّله،ّوتشترّ 

ّّ.(1)هعلّي

ية،ّّرّعليهّالتقيدّبشرطّالسرّ عندئذّماّإذاّكانّينبغيّتنفيذّالطلبّرغمّذلك،ّوإذاّتعذّ رّّقرّ ت ّّّ
وهذاّالّيمنعّالدولةّالطرفّمتلقيةّالطلبّّّّ،(2)فيبادرّبسرعةّإلىّإبالغّالطرفّالطالبّبذلك

رّالدولةّالطالبةّقبلّّعّ ّشلىّأنّتّ هماّعأنّتفشيّفيّسياقّإجراءاتهاّمعلوماتّتبرئّشخصاّمتّ 
ّالمعلومات ّلتلك ّإشعارّمسبقّتتولى(3) اإلفشاء ّلمّتتمكنّمنّتوجيه ّالمّ ّّ،ّوإذا ّالدولة حيلةّّإبالغ

ّّّّّّ.(4)دونّإبطاءذلكّبّّللطلب

 عدم جوازية تحويل المعلومات واألدلة المتبادلة -ج

ّالتيّحصلّعليهاّمنّّّّ ّالمعلوماتّواألدلة ّالقانونيةّتحويل ّللمساعدة ّالطالب ّللطرف الّيمكن
ّباستخدامها ّيقوم ّاألخير،ّحيث ّدونّموافقةّمسبقةّمنّهذا ّالطلب ّالتحقيقاتّّّّالطرفّمتلقي في

،ّويعتبرّهذاّّ(5)أوّالمالحقاتّأوّاإلجراءاتّالقضائيةّغيرّتلكّالواردةّفيّطلبّالمساعدة
دّوفقاّلمقتضياتّطلبّّقيّ استعمالّمّ ّّةّالمتبادلةّبمثابةفيّاستخدامّالمعلوماتّواألدلّ ّّابطالض ّ

ّدةّّـــــــّموذجيةّلألممّالمتّحمنّالمعاهدةّالنّ 11ّ،ّفيّحينّأجازتّالمادةّ(6)ّالمساعدةّومضمونه
ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّيمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسالفّذكره.لجّرمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّّا20ّالفقرة18ّّانظرّالمادةّ-1

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلعام14ّّالفقرة14ّّّالمادةّّ-2

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.46ّّمنّالمادة5ّّانظرّالفقرةّ-3

ّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبر،ّمرجعّسالفّذكره.ّمن18ّّّمنّالمادة5ّانظرّالفقرةّ-4

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلعام14ّّّّالمادةّّمن13ّّالفقرةّّانظر-5

ّّ.460مصطفىّطاهر،ّمرجعّسابق،ّصّ-6
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المساعدةّفيّصحيفةّّّذلكّفيّالحاالتّالتيّيطرأّفيهاّتعديلّعلىّالتهمةّماّدامّالجرمّمحلّ 
ّوصيفّالقانونيّللجرم.قّبعينةّمنّالتّ زمّفيماّيتعلّ عديلّالالّ جرىّالتّ ويّ ّّ،هاماالتّ 

 تأجيل طلب المساعدة القانونية المتبادلة -2

إذاّّّّالمطلوبّمنهاّالمساعدةّالقانونيةّتأجيلهاّّنّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةّالدولةَّمك ّ تّ ّّ
بّفيّهذهّالحالةّّمالحقاتّأوّإجراءاتّقضائيةّجارية،ّويتوجّ ّّكانتّتتعارضّمعّتحقيقاتّأو

ّالتّ  ّاالتفاقية ّفي ّالطرفين ّالدولتين ّالمطلوبةّّعلى ّالمساعدة ّبتقديم ّالقيام ّإمكانية ّمدى ّلتقرير شاور
ولةّالطرفّ،ّوعندّقبولّالدّ (1)ّّوفقاّلماّتراهّالدولةّمتلقيةّالطلبّضرورياّمنّشروطّوأوضاع

ّروطّوجبّاالمتثالّلهاّ.للمساعدةّلتلكّالشّ الطالبةّ

اتفاقيةّاألممّالمتحدةّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّللدولةّمتلقيةّالطلبّأنّتطلبّالمزيدّّّّجيزت ّّ
16ّالفقرة16ّّّّمنّالمعلوماتّاإلضافيةّحتىّتمتثلّللطلبّالمقدمّإليهاّطبقاّألحكامّالمادةّّ

االتفاقيّة(2)منها الدوليّفيّ المشرعّ يتيحّ الطلبّهذهّاإلجازةّحتىّالّّّّ،ّوبهذاّ للدولةّمتلقيةّ
بينّّوتدخلّفيّحوارّثنائيّّّّتبادرّإلىّرفضهّمباشرةّمنّجراءّنقصّالمعلوماتّالواردةّفيه

ّّالدولتينّبشأنّالمعلوماتّالناقصة.

 طلب المساعدة القانونية المتبادلة  رفض-3

ّّّّّّّ لعام فييناّ اتفاقيةّ الصلةوّغ1988ّّتتضم نّ الدوليةّذاتّ االتفاقياتّ   بالتبييّض  يرهاّمنّ
رفضّّّّمنّالحاالتّالتيّيجوزّبموجبهاّللطرفّمتلقيّطلبّالمساعدةّالقانونيةّّالماليّجملة

ّ:(3)ّطلبّالمساعدةّالقانونية،ّوهيّمتقاربةّفيّأسبابه،ّويتعلقّاألمرّبماّيلي
ّــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلعام17ّّّدةّمنّالما7ّالفقرةّّانظر-1

ّّ.81،ّمرجعّسابق،ّصالمتبادلةيلّالمساعدةّالقانونيةّدل-2

منّاتفاقيةّفييناّلعام5ّّالفقرة7ّّّ)أ،ّب،ّج،ّد(ّمنّاتفاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّوالمادة21ّّّالفقرة18ّّانظرّالمادةّ-3
ّمنّالمعاهدةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلنقلّاإلجراءاتّفيّالمسائلّالجنائية،ّمرجعّسالفّذكره.7ّ،ّوالمادة1988ّ
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الطلبّمنّشأنهّأنّيخلّبسيادتهّوأمنهّونظامهّالعامّّّّالطرفّمتلقيّالطلبّأنّتنفيّذإذاّرأىّّ-
ّومصالحهّاألساسيةّاألخرىّ.

ّّ.إذاّلمّيتمّتقديمّالطلبّوفقاّلإلجراءاتّالقانونيةّالمعمولّبها-

إذاّكانتّاالستجابةّللطلبّتتعارضّمعّالنظامّالقانونيّللدولةّالطرفّمتلقيةّالطلبّفيماّّ-
ّّ يتمّ يتعلق لمّ أوّ المتبادلةّ القانونيةّ ّّّبالمساعدةّ المتلقيةّّّالنص  الدولةّ قانونّ فيّ الجرمّ علىّ

ّّّ.للطلبّتحقيقاّلشرطّالتجريمّالمزدوج

لمكافحةّالفسادّرفضّتقديمّالمساعدةّفيّقضاياّتنطويّعلى2003ّّّّاتفاقيةّميريداّّّّنتضمّ تّّ
اذه،ّأوّّنفيذّاإلجراءّالمطلوبّاتّخرّّتبر ّ أمورّتافهةّبطبيعتها،ّوليستّعلىّدرجةّمنّاألهميةّتّ 

،ّوتضيفّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّّ(1)بأحكامّأخرىّمنّاالتفاقيةّّةىّتوفيرّالمساعدعندماّيتسنّ 
إذاّكانّالفعلّيعتبرّجرماّبمقتضىّّّّ(ب،ّج،ّّد)ّّاتالفقّر7ّّفيّالمادة1990ّّّّالنموذجيةّلعامّّ

إذاّكانّللجرمّّّولّجرماّبمقتضىّالقانونّالجنائيّالعاديّأيضا،ّّمث ّ هّالّيّ القانونّالعسكريّلكنّ 

ّقدّاألجنبي،ّوإذاّاعتبرتّالدولةّالمطالبةّأنّ سومّأوّالجماركّأوّالنّ عالقةّبالضرائبّأوّالرّ 
بقةّأنّتوضحّالدولةّمتلقيةّالطلبّسببّّا،ّوتقتضيّجميعّاألحوالّالسّ الجرمّذوّطابعّسياسي

المطلوبة المساعدةّ تقديمّ شّ ّّ،( 2)رفضّ إذاّ المعلوماتّ تبليغّ منعّ الجزائريّ فيّّرّ فالمشرعّ عّ
ّتبليغّّرأتّّّّإذاّوّّالمطلوبّالمساعدةّبشأنهاّ،ّّالوقائعّّجزائيةّفيّالجزائرّعنّنفّسإجراءاتّّ أن 

ّبسيادتهاّوأمنهاّأوّنظامهاّالعامّأوّ ّّّ.(3)للجزائرّمصالحهاّاألساسيةالمعلوماتّيمس 
ّـــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2003)ب(ّمنّاتفاقيةّميريدا9ّّالفقرة46ّّانظرّالمادةّ-1

ّالمادة23ّّوالفقرةّّّّ،1988منّاتفاقيةّلسنة7ّّّّمنّالمادة16ّّّّالفقرةّّّّانظر-2 ،ّوالمادة2000ّّاتفاقيةّباليرموّلسنةّّّّمن18ّّّّمن
ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1990النموذجيةّلتسليمّالمجرمينّلألممّالمتحدةّلسنةّمنّاالتفاقية7ّّ

بالوقايةّمنّتبييضّاألموالّوتمويلّاإلرهابّّّ،ّيتعل ق2005فبراير06ّّّّمؤرخّفي01ّّّّ-05منّقانونّرقم28ّّّّالمادةّّ-3
 مرجعّسالفّذكره.معدلّومتمم،ّومكافحتهما،ّ

ّ
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 المطلب الثاني 

 عاون الدوليوالت  القانونية للمساعدة   إضافيةأشكال 

أدركتّمختلفّالدولّالطابعّالدوليّلإلجرامّالمنظمّالمتعلقّباالتجارّبالمخدراتّوتبييضّّّّ
علىّّ بقدرتهاّ مرتبطّ اإلجراميةّ المنظماتّ استمرارّ أنّ إلىّ وتفطنتّ منها،ّ المتأتيةّ األموالّ

وخاص ّ الحدود،ّ بالمنافعّوعائداتهاّخارجّ توفرّّاالحتفاظّ التيّ الضريبيةّ الجناتّ بلدانّ ةّفيّ
سلطاتّمكافحةّتبييضّّقبلّّواستردادهاّمنّّّّ،ليةّآمنةّمنّالمالحقةّلألموالّالمبيضّةماّّأماكن

اّيحولّدونّالقيامّبالتحقيقاتّوالتحرياتّفيّجرائمّتبييضّّاألموالّوأجهزةّإنفاذّالقانونّممّ 
ّاألموالّ.

المتبادلةّمحوراّأساسياّللمواجهةّالشاملةّلجريمةّّلّمختلفّأشكالّالمساعدةّالقانونيةّّشك ّ تّ ّّ
ّّ إلرساء للتعاونّ عمليةّ وأداةّ الخطيرةّ الجرائمّ منّ وغيرهاّ األموالّ ّّالتبييضّ قضائيّالتعاون

ّّال ّّّّواسعالدولي إنفاذفي )فرعّّمجالّ نقلّّّّأول(ّّالقانونّ خاللّ منّ والمالحقاتّ التحقيقاتّ
ّّ.فرعّثانّ()السجناءّّّالجزائيةّونقلاإلجراءاتّ

 الفرع األول 

 ة للمساعدة القانونية المتبادلةالمحقق   اإلضافية عاون الدوليد صور الت  تعد  

ّالتّ تتمثّ ّّّ  ّتعزيز ّالقانونيةّمنّخالل ّللمساعدة ّالصور ّالقضلّهذه ّالدولي ّبكلّ عاون أنواعه،ّّّّائي
ّّ.(1)القانونّوالتحقيقاتّالمشتركةّونقلّاإلجراءاتّالجزائيةّوفيّمجالّإنفاذ

ّاون في مجال إنفاذ القانون أوال: التع 

ّّبينهّاالدوليّبكلّأنواعهّبينّالسلطاتّالداخليةّللدولّالمرتبطةّفيماّّيساهمّتعزيزّالتعاونّّّّّّ
ّّّجرّمّّفيّمجالّإنفاذّالقوانينّللتصديّللمنظماتّاإلجراميةّالمتورطةّفّيباتفاقاتّتعاونّدوليّّ
ّــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- BEIGZADEH Ebrahim, op. cit, p199. 
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،ّفقدّّ(1) والمؤثراتّالعقليةّواألنشطةّاإلجراميةّالمتصلةّبهاالمشروعّبالمخدراتّّيرّغّجاراالتّ 
القانوّن إنفاذّ مجالّ فيّ التعاونّ علىّ الصلةّ ذاتّ المتحدةّ األممّ اتفاقياتّ وذلكّّتضمنتّ ّ،

منّاتفاقية48ّّّّمنّالمادة1ّّّّ،ّوالفقرة2000منّاتفاقيةّباليرمو28ّّمنّالمادة1ّّّّبموجبّالفقرة
فقدّوضعهّالمشرعّالجزائريّّوفيماّيتعل قّبالتعاونّمعّسلطاتّانفاذّالقانونّّّّمكافحةّالفساد،

،ّحيث49ّّمنّالمادة2ّّّّّّّ،1ّّالفقرةّّفيّقانونّالمتعل  قّبالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّبموجب
لّالقبضّعلىّشخصّأوّأكثر،ّويستفيدّّ تخفضّالعقوبةّالقصوىّإلىّالنصفّلفائدةَّمنّي سه 

َّمنّقاممنّالحصانةّمنّالمتابعةّّك ّّّل  بإبالغّسلطاتّإنفاذّالقانونّعنّجريمةّقبلّمباشرةّأي 
ّبشأنه ّبالمخدراتّوالجريمةّّساهمّّّّكماّّّ،(2)مالحقة ّالمعني ّالمتحدة ّاألمم ّنطاقّّمكتب ّتوسيع في

عبرّالوطنيّّالتعاونّوتعزيزهّوتحسينهّبماّيحققّفعاليةّالجهودّفيّمكافحةّاإلجرامّالدوليّّ
ّّ.(3)تعاونّفيّميدانّإنفاذّالقوانينلمنّخاللّاستراتيجياتّعملّل

 التعاون في مجال إنفاذ القانون  نطاق-1

التعاونّّّّ الماليّ بالتبييضّ الصلةّ ذاتّ الدوليةّ االتفاقياتّ فيّ األطرافّ الدولّ علىّ يتعينّ
الوثيقّبينّأجهزةّإنفاذّالقانونّفيماّبينّأجهزةّالشرطةّفيّعدةّمجاالتّإذّيتمّوفقاّللنظمّّ

منّفرضّشروطّللتعاونّأوّّّّنّهذاّالدولمك ّ ،ّويّ (4)طرفدولةّّّّالقانونيةّواإلداريةّالداخليةّلكلّ 
ّعنيةّّهاّالمَّـــــّ،ّوتقومّالدولّاألطرافّبتعزيزّقنواتّاالتصالّبينّسلطاّترفضهّوفقاّلماّتقتضيه

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اربّعالميةّوإقليميةّّليةّللوقايةّمنهاّبالتطبيقّعلىّتجالديري،ّاالتجارّغيرّالمشروعّبالمخدراتّوالجهودّالدّوّالعالّّعبد-1

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.113،ّص2016ّووطنية،ّالمركزّالقوميّلإلصداراتّالقانونية،ّالقاهرة،ّ
يّاتفاقيةّمكافحةّّلمؤتمرّالدولّاألطرافّّفنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّانظرّتقريرّفريقّاستعراضّت-2

منشورّ، 09، صCAC/COSP/IRG/1/3/1 ،ّوثيقةّرقم2013نوفمبر28ّّإلى26ّّّّبنماّمنّّزائرّبمدينةالفسادّبشأنّالج
ّ. <<www. Unodc. Org >>ّعلىّالموقع

منّجدولّاألعمالّالموسومّبـــــــــــــــ:106ّّ،ّالبندّني والست األمينّالعامّللجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدة،ّالدورةّالتاسعةّّتقرير-3
ّيضطلعّّ ّالتي ّالتقني ّالتعاون ّاهتمامّخاصّألنشطة ّإيالء ّالجنائيةّمع ّالجريمةّوالعدالة ّلمنع ّالمتحدة ّاألمم ّبرنامج تنفيذّواليات

 <<www. Unodc. Org >>، منشور على الموقع 15ص  ، /CRP.1E/ CN.15/ 2013ّاألممّالمتحدة،ّوثيقةّرقمهاّمكتبّب

 ّ.181التشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّّالدليّل-4
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هويةّّ عنّ معلوماتّ علىّ للحصولّ الت عاونّ منّ م عي نةّ بأشكالّ وتضطلعّ القانون،ّ بإنفاذّ
الجرائمّوالممتلكاتّوالمعداتّّاألشخاصّالمشتبهّفيهمّوأماكنهمّوأنشطتهمّوعنّحركةّعـائداتّّ

،ّكماّتقومّبتزويدّبعضهاّالبعضّّ(1)رادّاستخدامهاّفيّارتكابّتلكّالجرائمالمستخدمةّأوّالمّ 
ّّ.(2)حقيقحليلّوالتّ زمةّألغراضّالتّ كمياتّالموادّاألخرىّالالّ باألصنافّّو

ذّمنّتدابيرّإداريةّوتدابيرّأخرىّلغرضّالكشفّّتخَّقّماّيّ نسّ تتبادلّالدولّالمعلوماتّوتّ ّّ

ّبااّلبك ّ المّ  ّالمشمولة ّالجرائم ّالفسادّرّعن ّاتفاقيةّمكافحة ّالمثال ّفعلىّسبيل ّالصلة، ّذات تفاقيات
،ّوتشجعّعلىّتبادلّالعاملينّبماّفيّذلكّتعيينّضباط48ّّمنّالمادةّّ)و(01ّّّّبموجبّالفقرةّّ

ّاإلجراميةّّ ّالجماعات ّتستخدمها ّالتي ّالوسائلّواألساليب ّالمعلوماتّعنّمختلف اتصالّوتبادل
،ّفيّّهذاّرهناّبوجودّاتفاقاتّأوّترتيباتّثنائيةّبينّالدولّاألطرافّالمعنيّةّّ،ّويتمّ ( 3)المنظمة

أنّتسعىّالدول7ّّّّمنّالمادة4ّّّّالجريمةّالمنظمةّتقتضيّفيّالفقرةّّّّاتفاقيةّمكافحةّّحينّأنّ 
نائيّبينّاألجهزةّّاألطرافّفيّتطويرّوتعزيزّالتعاونّالعالميّواإلقليميّودونّاإلقليميّوالثّ 

ّّّ.قابةّالماليةّلمكافحةّتبييضّاألموالالقضائيةّوأجهزةّإنفاذّالقانونّوأجهزةّالرّ 

عن2008ّّّّلسنة2000ّّّّاألطرافّفيّاتفاقيةّباليرموّّلّّالدّوفيّمؤتمرّّأبلغتّدولّكثيرةّّّّ
ّالمستوياّت ّمختلف ّالتعاونّعلى ّهذا ّاألمواّلّّوجود ّتبييض ّمكافحةّجريمة ّأجهزة ّمختلف ،ّّوبين

إجابةّكأذربيجانّوبولنداّوتوغوّوالكويتّوالمغرب،ّوأجابتّدولّّّقدمّأيّ دوالّلمّتّ ّفيّحينّأنّ 
ّّّّّ.(4)قّاألمرّبأفغانستانّوبنماّوتشادّوسلوفانياهّالّوجودّآللياتّالتعاونّويتعلّ أنّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
ةّّمنّاتفاقيةّمكافح28ّ(ّمنّالمادة1ّ،2ّّأّ)منّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّوالفقرة48ّّ)ب(ّمنّالمادة01ّّّانظرّالفقرة-1

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّمرجعّسالفّذكره.الجريمةّالمنظمةّلألممّالمتحدة
ّمنّاتفاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسالفّذكره.27ّمنّالمادةّّ)ج(1ّانظرّالفقرةّ-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.فحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةمنّاتفاقيةّمكا27ّ)ج(ّمنّالمادة1ّّانظرّالفقرةّ-3

جريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّبفييناّّتقريرّالدورةّالرابعةّلمؤتمرّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالّانظر-4
االتفاقيةّوالبروتوكوالتّّ،ّالبندّ)أ(ّو)ج(ّو)ه(ّمنّجدولّاألعمالّالمؤقتّالستعراضّتنفيذ2008ّّأكتوبر17ّّّّإلى8ّّّّمنّّ

ّالملحقةّبها:ّبشأنّجمعّالمعلوماتّواآللياتّالمحتملةّالستعراضّالتنفيذّومشاوراتّالخبراءّ=
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 ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف في مجال إنفاذ القانونإبرام اتفاقات أو -2

ّّّ،تنظرّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّفيّإبرامّاتفاقاتّثنائيةّّّّ  
أوّمتعددةّاألطرافّبشأنّالتعاونّالمباشرّبينّأجهزتهاّالمعنيةّبإنفاذّالقانون،ّوتقومّبتعديلّّ

الترتيّب أوّ االتفاقاتّ اعتبارّّتلكّ للدولّ جازّ انعدامهاّ وعندّ لالتفاقية،ّ طبقاّ وجودهاّ اتّعندّ
إنفاذّّ باالتفاقيةّفيّمجالّ المشمولةّ الجرائمّ بشأنّ المتبادلّ للتعاونّ بمثابةّاألساسّ االتفاقيةّ

،713ّّ،ّحيثّأقرّالمغربّفيّعذاّاالستعراضّاستجابتهّلذلكّمنّخاللّالمادتينّ(1)ّالقانوّن
عاونّالقضائيّّنّاألمنّوالّتأرامهّلالتفاقياتّالدوليةّالمتعددةّبشمنّالقانونّالجنائيّوإّب715ّّ

القانونيّة اإلنتربولّّ،والمساعدةّ منظمةّ خاللّ منّ والمناسبّ السريعّ تبادلّّّّوتعاونهّ بشأنّ
السلطاّتّّالمعلومات عنّ الصادرةّ القضائيةّ المساعدةّ طلباتّ المغربيةّّّّوتنفيذّ القضائيةّ

ّّّ.(2)والسلطاتّالقضائيةّاألجنبيةّقصدّتنفيذهاّفيّالمغرب

وباعتبارهّنموذجاّّتتيحّالقوانينّالوطنيةّالمقارنةّالتعاونّمعّاالنتربولّلكونهمّأعضاءّفيها،ّّّّّّ
ترتيباّّلّّمث ّ ت ّّوّّومرتبطّبمكاتبّمركزيةّفيّمعظمّبلدانّالعالم،ّّ،عاونّفيّالت حقيقاتعالمياّللتّ 

نتربولّّشرطةّالتعاونيةّاإلقليميةّعملّاألكم  لّشبكاتّالوتّ ّّ،عاوّناألطرافّللقيامّبهذاّالتّ ّّمتعدد
ّّ ّّيوّرمثل األوروبية القضائيةّ كالشبكةّ القضائيةّ والشبكاتّ التعاونّّّّ،يوروجستوبولّ ووحدةّ

األوروبي لالتحادّ التابعةّ ّّ( 3)القضائيّ اتفاقّيف، بإبرامّ بدورهّ الجزائريّ المشرعّ متعددةّّقامّ اتّ
ّةّمنّّــــــّعاونّالدوليّفيّقانونّالوقاّيأحكامّالتّ ّّسنّ ّوّّفاهمّالمتبادل،ووضعّمذكراتّالتّ ّّاألطراف

ّـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=ّبشأنّالتعاونّالدوليّمعّالتركيزّخصوصاّعلىّتسليمّالمجرمينّوالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلةّوالتعاونّالدوليّألغراضّّ
بشأنّغسلّاألموال،ّوثيقةّّّوحمايةّالضحاياّوالشهودّّّّالخبراءّبشأنالمصادرةّوإنشاءّالسلطاتّالمركزيةّوتعزيزهاّومشاوراتّّ

ّ .Unodc. Org>><< wwwعلى الموقع  13، ص CTOC/ COP/2008/ 2/ Rev.1 رقم

،2015ّّإلى2010ّّاستعراضّالمملكةّالمغربيةّآلليةّتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّمنّسنةّّّتقرير-1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  <<www. Unodc. Org >>،ّمنشورّعلىّالموقع142ّص

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.143نفسه،ّصّّّالمرجع-2
،04ّّ/2010ّّّ/19إلى12ّبالبرازيلّتقريرّمؤتمرّاألممّالمتحدةّالثانيّعشرّلمنعّالجريمةّوالعدالةّالجنائيةّبسلفادورّ-3

ّ.15ّّمرجعّسابق،ّصّ
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ّّّّّ.01-06رقمّّومكافحتّهّالوقايةّمنّالفسادقانونّ،ّّو01-05ألموالّومكافحتهماّرقمّتبييضّّ

 التعاون لمواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة -3

ّالتّ ّّتحثّ ّّ ّالدولّعلى ّالصلة ّذات ّالمتحدة ّاألمم ّلمواجهةّّاتفاقيات ّالقوانين ّإنفاذ ّمجال ّفي عاون
رتكبّالجريمةّباستخدامّوسائلّالتكنولوجياّالحديثة،ّوماّّحيثّتّ ّّعبرّالوطني،اإلجرامّالمنظمّّ

ّالتعاوّن ّاألخيرةّمنّدورّفيّتعزيز ّالصناعيةّّ(1)لهذه ّالغرضّوضعتّمجموعةّالثماني ،ّولهذا
ساعةّللتصديّللجرائمّواألفعال24ّّّّبشأنّإنفاذّالقوانينّعلىّمدارّّشبكةّلالتصاالتّالدولية

نظماّحاسوبيةّشبكية أوّتستهدفّ التيّتستخدمّ ّّ(2)اإلرهابيةّ البروتوكولّاإلضافيّّ، وتوسعّ
الجزائية المسائلّ فيّ المتبادلةّ للمساعدةّ األوروبيةّ لالتفاقيةّ ّّّّالثانيّ نطاق2001ّّّّلسنة فيّ
اإلمكانّي لالستفادةّمنّ بينهاّ فيماّ القضائيّ التعاونّ ووسائلّ التكنولوجيةّّآلياتّ والوسائلّ اتّ

ل دولةّّالحديثةّ خارجّ إقامتهمّ بسببّ الشهودّ وسماعّ المتهمينّ استجوابّ مجالّ فيّ لتعاونّ
ّتقنّي ّباستعمال ّالمحاكمة ّأو ّبعدالتحقيق ّالمسموعّعن ّالمرئي ّاالتصال ّّ؛(Vidéoconférence  )ة

ّالدوليّّألهميتها ّالجزائي ّالتحقيق ّاإلجراءات،ّّّوّّ،في ّتحقيقّسرعة ّالناتجةّّفي ّالمشكالت وتفادي
ّ.ّّّ(3)عنّاختالفّالنظامّاإلجرائيّللدولةّالطالبةّوالدولةّالمطلوبّمنهاّالتنفيذ

عنّّّّ للمعلوماتّ الدوليةّ الشبكةّ والجريمةّ بالمخدراتّ المعنيّ المتحدةّ األممّ مكتبّ أطلقّ
ّاستردادّّودعّ ،    (www. Imolin. org)األموالّّتبييضّّ ّبدورهّشبكة ّالعمّلم ّلفرقة ّالتابعة ّّالموجودات
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(4)فيّأمريكاّوشبكةّالجنوبّاالفريقيّالمشتركةّبينّالوكاالتّالستردادّالموجوداتّّالدولي

ّـــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسالفّذكره.27ّّمنّالمادة3ّّالفقرةّّانظر-1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.260فاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسابق،ّصّالتشريعيةّلتنفيذّاتّاألدلة-2
علوم   مجلة دراسات، (Vidéoconférence)صفوانّمحمدّشديفات،ّالتحقيقّوالمحاكمةّالجزائيةّعنّبعدّعبرّتقنية-3

ّ. 356- 355، ص ص 2015، 01، العدد 42، المجلد والقانون الشريعة

منّالقائمةّاألوليةّلمنعّالجريمة106ّّّّن،ّالبندّّمّالمتحدة،ّالدورةّالتاسعةّوالستيللجمعيةّالعامةّلألمّّاألمينّالعامّّتقرير-4
ّالجنائية ّبّرّّوالعدالة ّالجريمةلتنفيذّواليات ّلمنع ّالمتحدة ّاألمم ّفيّّ  A/ 69/94،ّوثيقةّرقمّّنامج ،07ّّ،ّّص2014جوانّّ  14مؤرخ

 <<www. Unodc. Org >>ّالموقعّالشبكيمنشورّعلىّ
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 ثانيا: التعاون بين األشخاص المتورطين وسلطات إنفاذ القانون 

منّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّأحكامّتتعلقّمنّجانبّمشاركينّفيّأفعال37ّّّّالمادةّّّّتتضمّنّ
فاسدةّلمنحّمساعدةّفيّالتحريّعنّالمجرمينّوفيّعمليةّإنفاذّالقانون،ّوتتطابقّفيّهذاّمعّّ

فيّمنعّوقوعّّّّ،ّويمكنّهذاّالتعاونّفيّاإلسهام2000منّاتفاقيةّباليرمّو26ّّأحكامّالمادةّّ
نّضمنّبصددّالتخطيطّلها،ّووردتّالمادتانّالسالفتاعملياتّإجراميةّّجرائمّخطيرةّوإحباطّّ

المقتضياتّالرئيسيةّلتتخذّالدولةّالطرفّالتدابيرّالالزمةّلتشجيعّهذاّالنوعّمنّالتعاونّووفقاّّ
معهمّنسبياّّّّوالتساهلمنّالمالحقةّّلمبادئهاّاألساسية،ّوتعتمدّأحكاماّبشأنّحصانةّالشهودّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)منّكلّتهديدفيّظروفّمعينةّوتحميهمّ

المتعلقّبالوقايةّمنّالفساد01ّّّّ-06رقمّّخذّالمشرعّالجزائريّبأحكامّالتعاونّفيّقانونّّيأّّّّ
منهّحيثّتخفضّالعقوبةّالقصوىّإلىّالنصفّلفائدةّكلّمن49ّّّّومكافحتهّبموجبّالمادةّّ

ّالجريمّة ّارتكاب ّفي ّالضالعين ّاألشخاص ّأكثرّمن ّأو ّالقبضّعلىّشخص ،ّوفيّمجالّّيسهل
منّّّّصانةّحمنّالّّالمتورطينّّهامّن1ّّّّالفقرة السابقة االتفاقياتّالتيّصادقّعليهاّتمكنّالمادة

ّلكلّّ ّفسادّّمنالمالحقة ّالقانونّعنّجريمة ّإنفاذ ّأيّمالحقةّبشأنهّّأبلغّسلطات ّّ.(2)قبلّمباشرة

 ثالثا: تدابير اختيارية لتوسيع التعاون الدولي إلنفاذ القانون 

بينّّمك ّ تّ    التعاونّ تشجيعّ تدابيرّقصدّ اتخاذّ الدولّاألطرافّمنّ الفسادّ اتفاقيةّمكافحةّ نّ
ّّ إنفاذ وسلطاتّ العموميةّ الوطنيةّّويتعلّ ّّالقانونّ،سلطاتهاّ السلطاتّ بينّ بالتعاونّ األمرّ قّ

ّّّتشريعاتهاّّولّأن،ّوأجابتّمعظمّالدعاونّبينّالسلطاتّالوطنيةّوالقطاعّالخاصوالتّ  ّّتنص 
ّا ّعلىّتخفيفّعقوبة ّالقانونّمنّخاللّالنص  ّإنفاذ ّالذيّقدمّعوناّألجهزة ّأحكاّمعلىّّّّلشخص

ّــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                منّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.37ّّانظرّالفقرةّب،ّج،ّد،ّمنّالمادةّّ-1
26ّّتنفيذّاالتفاقيةّبمدينةّبنماّمنّّالدورةّالرابعةّلفريقّاستعراضّّّّ،مؤتمرّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّّتقرير-2

دولّاألعمالّالستعراضّتنفيذّالجزائرّالتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّوثيقةّّمنّج2ّ،ّالبند2013ّّنوفمبر27ّّّّإلىّ
www. Unodc. orgّ >> <<علىّالموقع09ّّص،  COSP/ IRG/1/3/1 /CACرقمّ
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فيّّّّأوّّوالنرويج،عامةّفيّالقانونّالجنائيّأوّفيّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّكالبرتغالّوتركياّّ
بأنهّجرىّارتكابّأيّفعلّمنّاألفعالّالمجرمةّّّّ.(1)ّّةّكالجزائرّوتونسّوالمكسيكقوانينّخاص ّ
ّّ للمادة بر15َّّّوفقاّ ّّالمتعلقةّ العموميينّوالمادة الموظفينّ بتبييضّّالمتعلّ 22ّّشوّ العائداتّّقةّ

ّّ.(2)لطاتّبناءّعلىّطلبهااإلجرامية،ّأوّالقيامّبتقديمّجميعّالمعلوماتّإلىّتلكّالسّ 

 بين سلطات إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص  التعاون -2

ّّّ،نّتحقيقّاألهدافّالتيّتضمنتهاّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةمكّ الّيّ ّّّ اتفاقيةّّّّوباألخص 
إالّ  الفسادّ التّ ّّمكافحةّ خاللّ بينّّمنّ يقتصرّ والّ والدولي،ّ الوطنيّ الصعيدينّ علىّ عاونّ

تقتضيّّ بينّالسلطاتّالوطنيةّوالقطاعّالخاص،ّإذّ المعنيةّفحسبّبلّ السلطاتّالعموميةّ
اتخاذّتدابيرّوفقاّلقانونهاّالداخلي2003ّّّّمنّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّميريدا39ّّّّالمادةّّ
ّال ّالتّ تّ قصد ّشجيعّعلى ّالخاص،ّوباألخص  ّالقانونّوالقطاع ّإنفاذ ّبينّسلطات المؤسساتّّّّعاون
يّفيّّ،ّترتكزّتدابيرّالتصدّ منعّوكشفّالمتورطينّفيّممارساتّفاسدةّوفقاّلالتفاقيةلالماليةّ
ّعاونيةّبينّالقطاعّالعامّوالخاصّوالمجتمعّالمدني.قةّوالعالقةّالتّ علىّبناءّالث ّ 2000ّّاتفاقيةّّ

عّمواطنيهاّّشجّ منّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّالدولّاألطرافّبأنّتّ 39ّّالمادةّّ 02ّّمّالفقرةلزّ ت ّّّّّ
والمقيمينّعلىّاقليمهاّعلىّإبالغّالسلطاتّالوطنيةّالمكلفةّبالتحقيقّوالمالحقةّعنّارتكابّّ

ّ-05بموجبّالقانونّرقمّّّّعاوّنالمشرعّالجزائريّبهذاّالتّ ّّ،ّوقدّأخّذ(3) فعلّمجرمّوفقاّلالتفاقية
01ّّّّ المادة المالية19ّّوالسيماّ والمؤسساتّ البنوكّ تتولىّ حيثّ ّّّّوغيرهاّّمنه،ّ الهيئةّّإبالغ

عملياتّّّّعنّّالمختصةّأيّخليةّمعالجةّاالستعالمّالماليّامتثاالّلواجبّاإلخطارّبالشبهة
ّّ.(4)ورتهّالرابعةفيّدالتفاقيةّمكافحةّالفسادّّمؤتمرّالدولّاألطرافّّّّدّه،ّوقدّأكّ تبييضّاألمواّل

                       ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّّ.17تقريرّمؤتمرّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمة،ّالدورةّالرابعةّبفيينا،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.اتفاقيةّمكافحةّالفسادّّمن38ّبّمنّالمادةّّّأ،الفقرةّّانظر-2

ّّ.132الدليلّالتشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّ-3

ّّ.12عّسابق،ّصّمرجالدورةّالرابعة،ّألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّتقريرّمؤتمرّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّا-4
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 الفرع الثاني 

 ية المتبادلة استحداث صور أخرى للتعاون والمساعدة القانون 

نتجّعنّتزايدّامتدادّاإلجرامّالمنظمّعبرّعدةّوالياتّقضائيةّبسببّالتطورّالحاصلّفيّّّّ
المجتمعّوفيّمجالّاالتصاالتّوالنقلّوالمعلوماتّوتجاوزّلحدودّالدولةّالواحدةّإلىّإقليمّ
ّموازناتّ ّتفوق ّمنها ّثرواتّطائلة ّمنّجمع ّالمجرمون ّتخطيطاّوتنفيذاّوآثارا،ّوتمكن دولّعديدة

ّكالبحثّوالتحريّّ،ّّالدول ّالقضائي، ّللتعاون ّإجرائيةّجديدة ّآليات ّاستحدثت ّمواجهتهم ّأجل ومن
مرتبطةّّ وأخرىّ )أوال(،ّ الدولّ بينّ جنائيّ سجلّ وإنشاءّ الجزائيةّ اإلجراءاتّ ونقلّ المشتركّ

ّباألشخاصّالمشمولينّباالتفاقياتّ)ثانيا(.ّّ

 لزامية واردة ضمن المقتضيات اإل والمساعدة آليات جديدة للتعاون  أوال:

ّّّ:فياآللياتّللمواجهةّالشاملةّوالفعالةّلإلجرامّالمنظمّالدولي،ّوتتمثلّّقّاألمرّبأهمّ يتعلّ ّّ

 المشتركة  التحقيقات -1

ّترتيباتّّّّتحثّ ّّ ّأو ّإبرام ّالعملّعلى ّالدولّعلى ّالمالي ّبالتبييض ّالصلة ّذات ّالدولية االتفاقيات
ّتحقيقاتّومالحقاتّوإجراءاتّ ّلمباشرة ّمشتركة ّتحقيق ّاألطرافّإلنشاءّهيئات ّمتعددة ّأو ثنائية

أكثرّمنّدولة القضائي(1)مشتركةّفيّ نطاقّاالختصاصّ ليشملّكلّدولةّّّّ،ّوهذاّالتساعّ
مهاّحالةّمنّحاالتّاالستمرار،ّفيكونّللدولّاألطرافّواليةّقضائيةّعلىّّوقعتّعلىّإقلّي
ّ( 2)الجرائمّالمعنية نشاءّبرامجّتدريبّّعلىّّإ2000ّّاتفاقيةّباليرمو30ّّّّّو29ّّالمادتانّّّّ،ّتنص 

من1ّّّّالفقرةّّّّللموظفينّوإعارتهمّوتبادلهمّلحاجةّتحسينّالقدراتّفيّمجاالتّمحددة،ّوتضيّف
ّاتفاقية18ّّّّالمادةّّ ّالدولّّهّينبغّيأنّ منّنفس ّأكبرّقدرّممكنّّأنّتقدمّّّّعلى ّالبعض ّإلىّبعضها

ّــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

الجريمةّالمنظمةّالعابرةّللحدود،ّأطروحةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالعلوم،ّتخصصّالقانونّالعام،ّّّّعباس،ّّالحبيبّّمحمد-1
ّ.610،ّص2017ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّتلمسان،ّ

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسالفّذكره.19ّالمادةّّانظر-2
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فقّفيّهذاّمعّاتفاقيةّمكافحةّّتّ ،ّوتَّمتبادلةّفيّالتحقيقاتّوالمالحقاّتالقانونيةّالالمساعدةّّمنّّ
ّّ.49الفسادّمنّخاللّالمادةّّ

فقدّأجابتّمعظمّالدولّفيّمؤتمرّالدولّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّّّّ،استجابتّالدولّلهذاّّّ
أكتوبر17ّّّّإلى08ّّّّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّفيّدورتهّالرابعةّالمنعقدةّبفييناّمنّّ

المتعلقةّّرّإجراءّالتحقيقاتّالمشتركةّفيّالقضاياّالخطيرةّّيسّ هاّأبرمتّاتفاقاتّتّ بأنّ 2008ّّ
ىّاالتفاقاتّوالترتيباتّّبانياّوالوالياتّالمتحدةّوالجزائر،ّوحتّ منهاّاسبجرائمّمنظمةّعبرّوطنيةّّ

وتعاونّأجهزةّالشرطةّّّّ،الثنائيةّالمبرمةّبينّالدولّالمتجاورةّبشأنّتبادلّالمساعدةّالقانونيّة
تحقيق فرقّ وإنشاءّ مشتركة،ّ تحقيقاتّ إجراءّ الفرقّّّّتتضمنّ المثالّ سبيلّ وعلىّ مشتركة،ّ

القوانّي العابرّللحدودّّالمتكاملةّإلنفاذّ النشاطّاإلجراميّ المناطقّالحدوديةّّلمواجهةّ نّعلىّ
ّّّّ.( 1)لكنداّوالوالياتّالمتحدةّاألمريكية

ّالدّ تعدّ ّّّّ ّإفادات ّالتّ دت ّإجراء ّبشأن ّالتقرير ّفيّهذا ّاتفاقاتّول ّإلى ّباالستناد ّالمشتركة حقيقات
مّوجودّاتفاقّّاعداّنقّللدولّإبرامهاّلهذاّالغرض،ّوليسّعلىّأساسّظرفيّعندّّوترتيباتّسبَّ

قانونهاّالداخليّإجراءّتحقيقاتّتبعاّللحالةّرغمّّّّيجيّزدوالّّّّمنّهذاّالقبيل،ّووردّفيّالتقريرّأنّ 
مكافحةّالجريمةّالمنظمةّّاتفاقيةّّّّمن19ّّ،ّوتتفقّمعّالمادةّّ(2)ّّهاّلمّتبرمّاتفاقاّلهذاّالغرضأنّ 

جرىّالتحقيقّعلىّّوفرّلهاّصالحيةّقانونيةّإلجراءّذلكّمعّاحترامّسيادةّالدولةّالتيّيّ التيّّت
1988ّّّلعامّلمكافحةّاالت جارّغيرّالمشروعّبالمخدراتّ،ّومعّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّ(3)إقليمها

ّــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكاّّانظر-1 الدورةّفحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةبقيةّالدولّفيّتقريرّمؤتمرّاألطرافّفيّ ّ،
)أ(،ّ)ج(،ّ)ه(ّمنّجدولّاألعمالّالمؤقتّالستعراضّتنفيذّاتفاقية2ّّّ،ّالبند2008ّّأكتوبر17ّّّّإلى08ّّّّالرابعةّبفييناّمنّّ

 /CTOC/ COP/ 2006/ 2رقمّّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّوالبروتوكوالتّالملحقةّبها،ّوثيقةّّ

Rev.1    منشورّعلىّالموقع، 18    - 17، ص ص<< www. Unodc. Org >>    

ّّ.19األمرّبالدولّالتالية:ّاستوانيا،ّأوروغواي،ّبنما،ّجورجيا،ّكولومبيا،ّنيوزيلندا،ّالمرجعّنفسه،ّصّيتعلق-2

ّّ.611مرجعّسابق،ّصّّعباس،ّالحبيبّمحمد-3
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حرياتّبشأنّالجرائمّالمشمولةّّالتيّتتضمنّأشكاالّمنّالتعاونّوالتدريبّمنّأجلّالقيامّبالتّ 
ذاتّالطابعّالدولي،ّوإنشاءّفرقّمشتركةّلتقريرّفعالية3ّّّّ المادةمن1ّّّّّّباالتفاقيةّطبقاّللفقرة

الذيّستّ  للطرفّ المختصةّ السلطةّ بتوجيهاتّ الالزمةّوااللتزامّ القوانينّ إنفاذّ جرىّّإجراءاتّ
ّّ.(1)العمليةّداخلّإقليمه

 االستخدام المشترك ألساليب التحري الخاصة -2

وردّضمنّالمقتضياتّاألساسيةّفيّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةّأساليبّجديدةّللتحريّّّّّ
ّأهميتّه ّالدول ّلألوطان،ّوأدركت ّالعابر ّالمنظم ّاإلجرام ّقوانينهاّّّفيّمجالّمكافحة حيثّضمنت

دولة،ّولكنّعدمّكفايةّهذاّفرضّّّاإلجرائيةّهذهّاألساليبّلمواجهةّالجريمةّعلىّمستوىّكلّ 
التع اعليهاّ فيّ واالشتراكّ الدوليّ ّّاونّ أساليب االلكترونيةّّّّّيتحّرللستخدامّ كالمراقبةّ خاصةّ

وتشجعّّّّ،( 2)لمكافحةّالفعالةّللجريمةّالمنظمةمراقبةّوالعملياتّالمستترةّلغيرهاّمنّأشكالّالّو
باليرموّّ إبّر2000ّّاتفاقيةّ أّوعلىّ ثنائيةّ ترتيباتّ أوّ اتفاقاتّ متعددةّاألطرافّالستخدامّّّّامّ

ّ. (3)التحريّفيّسياقّالتعاونّالدوليليبّاأس

فاقّأوّّوجودّاتّ ّّفيّحالةّعدمفدول،ّّللّّواتاحتهاّّياتّالدوليةّفيّأحكامّهذهّاآلليةتتفقّاالتفاقّّ

حالةّّّّترتيبّتتخذّالقراراتّبشأنّاستخدامّهذهّاألساليبّعلىّالصعيدّالدوليّبخصوصّكلّ 
علىّّاونّعلىّأساسّكلّحالةّدرةّعلىّالتعامنّالدولّأنّتكونّقّاألمرّعلىّحدة،ّويقتضي

ّالقضائيةّّ،األقلحدةّعلىّّ ّالوالية ّالمتعلقةّبممارسة ّالماليةّوالتفاهمات ّالترتيبات ،ّّ(4)معّمراعاة
ّاتفاقّيقدّّّو ّاألطرافّفي ّالدولّفيّمؤتمر ّالجريمةةّّـّأفادت ّلمكافحة ّالمتحدة ّّّالمنظمةّعبّرّّاألمم

ّـــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّذكره.ّ)ج(ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروع،ّمرجعّسالف1ّالفقرة09ّّّّّالمادة-1

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسالفّذكره.1ّّالفقرة20ّّّّالمادة-2

ّّ.612مرجعّسابق،ّصّّالحبيب،محمدّّعباس-3

ّمنّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.3ّالفقرة30ّّانظرّالمادةّ-4
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وحّبهاّعلىّّأساليبّالتحريّالخاصةّمسمأنّاستخدام2008ّّّّفيّدورتهاّالرابعةّلسنةّّّّالوطنية
الصعيدّالوطنيّوتسمحّقوانينهاّالداخليةّأيضاّباستخدامهاّدوليا،ّوتمكنّاالتفاقياتّالثنائيةّّ

األسا وتوفرّ القانونية،ّ المساعدةّ وتبادلّ الشرطةّ أجهزةّ تعاونّ بشأنّ القانونيّّواإلقليميةّ سّ
المستترة والعملياتّ المراقبّ التسليمّ عملياتّ الحدودّّ،إلجراءّ عبرّ أجهزةّّّ،والمراقبةّ ووضعّ

ّّ.(1)ّصلّبهاتّ التعقبّوتسجيلّأرقامّالهاتفّالمّ 

 وضع سجل جزائي بين الدول -3

اتفاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّلألممّالمتحدةّللدولّاألطرافّإمكانيةّإنشاءّسجلّّّّتجيّزّّّّّ

أخرى،ّوهذاّ  الجانيّالمزعومّفيّدولةّّحكمّإدانةّسابقّبحقّ ّّفيّالمجالّالجزائيّألغراضّأيّ 
  ّ،(2)رمّمشمولّبهذهّاالتفاقيةّجقصدّاستخدامّهذهّالمعلوماتّفيّإجراءاتّجنائيةّذاتّصلةّب

حيثّتنظرّالدولّفيّاعتمادّماّيلزمّمنّتدابيرّّّّ،فقّفيّهذاّمعّاتفاقيةّمكافحةّالفسادوتتّ 
ّ.(3)تشريعيةّأوّتدابيرّأخرىّلهذاّالغرض

 االختيارية اون والمساعدة واردة ضمن المقتضيات آليات للتعثانيا: 

تتخذّالمساعدةّالمتعلقةّباألشخاصّالمتهمينّباإلجرامّالمنظمّقصدّحمايتهم،ّسواءّكانواّّّّّّ
عليهم،ّووردتّفيّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةّباإلجرامّالماليّضمنّّّّاضحاياّأوّمحكوم

االختيارية والتدابيرّ ّّالمقتضياتّ لب، الدولّ ّّوتقدمّ المؤقت القبضّ مساعدةّ حالّّعضهاّ فيّ
مكنّّي ّّّ،1990منّالمعاهدةّالنموذجيةّلتسليمّالمجرمينّلسنة6ّّّّوجبّالمادةّّفبّمّّّ،االستعجال

ّّّ.عليهّلحينّتقديمّطلبّالتسليمّّالمؤقتّالقبضّللدولةّالطالبةّللتسليمّأنّتطلب
ّــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

إلى08ّّّّفييناّمنّّب،ّالدورةّالرابعةّّبرّالوطنيةمؤتمرّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعّّتقرير-1
ّّ.21،ّمرجعّسابق،ّص2008ّأكتوبر17ّّ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.فحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكا22ّالمادةّّانظر-2

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.41ّّّالمادة-3
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ّنقل المحكوم عليهم -1

بّوجودّّهّيتطلّ أنّ ّّرغمّإجازةّاالتفاقياتّللدولّاألطرافّالتعاونّفيّنقلّالمحكومّعليهم،ّإالّ ّّ
ّالمحكومّعليهمّبعقوباتّسالبةّّ ّاألشخاص ّاألطرافّتسمحّبنقل ّأوّمتعددة ّثنائية للحريةّّاتفاقية

قّاألمرّبحامليّجنسيةّدولةّأخرىّغيرّجنسيةّالدولةّالموجدينّّبموجبّحكمّقضائي،ّويتعلّ 
،ّّ(1)ةّالعقوبةّهناكهم،ّوهذاّنحوّدولهمّاألصليةّلقضاءّمدّ ادرةّبحقّ فيهاّلتنفيذّالعقوبةّالص ّ

ّإليه ّلّّوتطرقت ّالنموذجية ّالمتحدة ّاألمم ّالمحكومّعليهمّّمعاهدة ّاألشخاص بأحكامّّإلشرافّعلى
اتفاقيةّّمعّّّّ،ّوتتوافّق(2)مشروطةّأوّاإلفراجّعليهمّإفراجاّمشروطاّفيّدولةّإقامتهمّالمعتادة

45ّّمكافحةّالفسادّبموجبّالمادةّّ موجبّّبالوطنيةّّاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّّاتفّوّ
ّّ.فيّإجراءّنقلّالمحكومّعليهم17ّالمادةّ

ّوالمساعدة التقنية  والخبراتتلقائيا  المعلومات تبادل-2ّ

ّ،ّفتقدمّأيّ 5ّو4ّّالفقرة18ّّّّتبادلّالمعلوماتّبموجبّالمادة2000ّّّّنّاتفاقيةّباليرموّّمك ّ تّ ّّ
أدلّ  بأهميتهاّلمكافحةّالجرائمّالمشمولةّّدولةّطرفّمعلوماتّأوّ ةّلدولةّطرفّأخرىّتعتقدّ

وإذاّّّةّ،واألدلّ اتّّباالتفاقيةّبغيرّتقديمّطلبّللمساعدةّأوّدونّأنّيكونّلهاّعلمّبهذهّالمعلوم
إحالةّّّّحيثّتتمّ ّّللمعاهدات،قّاألمرّبالدولّالتيّتجيزّقوانينهاّالداخليةّالتطبيقّالمباشرّّتعلّ 

تلقائياـّالمعلوم ويّ (3)اتّ تبادلوفّ ،ّ ّّّّهارّ ّّمساعدة اإلجرام ومتابعةّ القوانينّ تنفيذّ وليّّالدّ ألجهزةّ
ّداخلّالهيئاتّّوالتدريبّوالمساعدةّالتقنيةّّّّ،المنظم،ّوتحسينّالقدراتّبواسطةّمؤتمراتّإقليميّة

ّــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

،ّّالماجستيرّفيّالقانونّالعام،ّاآللياتّالدوليةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّّيابذآسيةّّ-1
ّّ.208،ّص2010ّتخصصّعالقاتّدوليةّوقانونّالمنظماتّالدولية،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّقسنطينة،ّ

علىّالمجرمينّالمحكومّعليهمّبأحكامّمشروطةّأوّالمفرجّّّمنّمعاهدةّنموذجيةّبشأنّاإلشراّف11ّّّّ،1ّّانظرّالمادتين-2
،1990ّّديسمبر14ّّالمؤرخّفي119ّ/45ّّعنهمّإفراجاّمشروطا،ّاعتمدتّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّرقمّّ

ّّّ<< www. Uno. Org >>منشورّعلىّالموقعّ
 ّ.249ةّالمنظمة،ّمرجعّسابق،ّصّاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريم-3
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وليّاالتفاقياتّالدوليةّالمعنيةّباإلجرامّالماليّالدوليّاهتماماّبالتدريبّّت ّّوّّ،الدوليةّواإلقليميّةّ
ّّ ّّّّالتقنية،والمساعدة بعضها مساعدةّ منّ األطرافّ الدولّ برامجّّوتمكنّ وتنفيذّ التخطيطّ فيّ

الفنية،ّويقومّكلّطرفّباستحداثّأوّّاألبحاثّوالتدريبّالتيّتستهدفّالمشارطةّفيّالخبرةّّ
ّالخا ّالتدريبية ّالبرامج ّتحسين ّأو ّبماتطوير ّالقوانين ّبإنفاذ ّبالموظفين ّالجماركّّّّصة فيهمّموظفو

جارّغيرّالمشروعّّالمكلفينّبمنعّارتكابّالجرائمّالمشمولةّباتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتّ 
ّّ.(1)بالمخدراتّوالمؤثراتّالعقلية

التتولّ ّّّّ التدريبيةّّىّ البرامجّ بتعزيزّ الصلةّ ذاتّ المتحدةّ األممّ اتفاقياتّ فيّ األطرافّ دولّ
ّّوتبادّلّكالنيابةّالعامةّورجالّالتحقيقّوالجمارك،ّالخاصةّبالموظفينّفيّأجهزةّإنفاذّالقوانين

الموظفينّقصدّتطويرّقدراتهمّالخاصةّفيّمنعّجرمّالتبييضّالماليّوكشفهّوتتبعّالعائداتّّ
ومصا أدلّ اإلجراميةّ وجمعّ وأساليبّدرتهاّ االلكترونيةّ والمراقبةّ مرتكبيها،ّ إلدانةّ اإلثباتّ ةّ

للبحثّعنّاألدلّ ةّوالتسلّ حريّالخاص ّالتّ  المعلوماتيةّ النظمّ تبييضّّلّإلىّ ةّاإلثباتيةّلجريمةّ
ّّ.(2)األموال

ّّّّّّّ التقنية بالمساعدةّ المعنيّ الفريقّ ّّيعملّ مكافحة اتفاقيةّ فيّ األطرافّ الجريمةّّلمؤتمرّ
تطويّر علىّ ّّّّهاالمنظمةّ برامج وضعّ خاللّ والسّ منّ العامةّ النيابةّ أعضاءّ قدراتّ لكّلبناءّ

األمرّّقّيتعلّ ّ،القضائيّوأجهزةّإنفاذّالقانونّلتعزيزّفعاليةّالتعاونّالدوليّألغراضّالمصادرة
المتحدةبإدارةّالموجوداتّالمحجوزة،ّحيثّّ بالمخدراتّوالجريمّةّّأطلقّمكتبّاألممّ ّّالمعنيّ

ّّّ.(3)بإيطالياّبالتعاونّمعّإقليمّكاالبريا2014ّهذاّالمشروعّعامّ
ّــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1988منّاتفاقيةّفييناّلسنة3ّّّّ،2الفقرة09ّّانظرّالمادةّ-1

360ّ،ّّص2005العربيةّالمتحدة،ّّاإلماراتخالدّحمدّمحمدّالحمادي،ّغسيلّاألموالّفيّضوءّاإلجرامّالمنظم،ّ-2

بلداّووكالةّومنظمةّلهم35ّّّّخبيراّمن80ّّّّبحضور2014ّّّّأفريل04ّّّّإلى02ّّّّكاالبرياّبإيطالياّمنّّغقدّاجتماعّالخبراءّّ-3
خبرةّفنيةّفيّمجالّإدارةّالموجوداتّالمجمدةّوالمحجوزةّوالمصادرةّواستخدامها،ّانظر:ّتقريرّمؤتمرّاألممّالمتحدةّالثالثّّ

ّ.23عّسابق،ّص،ّمرجمنّجدول6ّ،ّالبند2015ّأفريل19ّّإلى12ّّعشرّبالدوحةّمنّ
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 الفصل الثاني 

 وأثرها المحاكمة لتفعيل تعاون تنفيذية للآليات  ع إلىالتوس  

هاّهدفّّحرصّالمشرعّعلىّمنعّالمجرمينّمنّاالنتفاعّمنّالمتحصالتّاإلجرامية،ّألنّ ّّّّ
يدةّلتبييضّاألموالّبصفةّمستمرة،ّّحيثّابتكرواّأساليبّوتقنياتّجدّّأنشطتهمّغيرّالمشروعة

ّّ عدّ إلخفاء فيّ اإلجراميّ نقلّّنشاطهمّ األمرّ يتطلبّ الحالةّ هذهّ وفيّ قضائية،ّ والياتّ ةّ
ّفيّمكانّواحدّّ ّالقضية ّالجزائيةّوتركيز ّأسلوباّعلمياّوأهميةّعمليةبماّّاإلجراءات ّفيّ يوفر نّّمكّ ،

منّاتخاذّإجراءّأوّأكثرّمنّّّّاالنابةّالقضائيةّالدوليةّسلطاتّالتحقيقّفيّدولةّمعينةنظامّّ
ّفيّالدولةّأخرىّبناءّعلىّطلبهاّ.ّحقيقإجراءاتّالّت

بشأنّّّّهاعقبةّالتيّتعترضالمنّتجاوزّّّالدولةّالمنيبةّّمحاكمّهذهّالمساعدةّالقضائيةّّمك  نتّ ّّّّ
للدولةّّاستقصاءّالدليلّوجمعّالبياناتّالالزمةّبإنابةّقاضيّأجنبيّالقيامّباإلجراءاتّبنفسهاّّو

ّّوالقيامّبجانبّمنّاإلجراءاتّللفصلّفيّالدعوّىّّّ،التحقيقّبللقيامّفيّدائرةّاختصاصهّّابةّّّنالمّ 
ّالمنيبّة ّالدولة ّأمام ّللعدالةالقائمة ّالحسن ّالسير ّفي ّالعقوبةّّنّ جَّوتّ ّّ،،ّواإلسهام ّازدواجية ّالمجرم ب

اإلنابةّالقضائيةّّبفعلّآليةّّّّ،دّالوالياتّالقضائيّةةّعندّتعدّ وخاص ّّّعنّنفسّالفعلّاإلجرامي
ادرةّعنّمحاكمّدولةّّالص ّهائيةّّالنّ ووضعّإطارّقانونيّلالعترافّباألحكامّاألجنبيةّّّّالدولية،

ّتاليّالالبّّوّّ،حازتّحجيةّالشيءّالمقضيّبهّوّّأخرّى الجنائيّّّّخروجّعنّقاعدةّإقليميةّالنص 
ّّعلّىّوّّالمجرمينعلىّّّّالصادرّّالحكمّّبسببّاالنتشارّالواسعّلجريمةّتبييضّاألموال،ّوتنفيذ

ّ)مبحثّأول(ّ.ّّحسنّالنيةّ،ّمعّحفظّحقوقّالغيّرالتيّفيّذم تهمّاألموالّالقذرة

عاونّفيّمجالّّعّالتعاونّالدوليّفيّمجالّالمكافحةّلجريمةّتبييضّاألموالّإلىّالتّ توسّ ّّّّ
منّدولةّأخرىّلهاّواليةّقضائيةّعلىّفعلّمجرمّّّّيّطلبعندّتلقّ ّّمصادرةّالعائداتّاإلجرامية

لّالقيامّبمصادرةّماّيوجدّعلىّإقليمهاّمنّعائداتّإجراميةّأوّممتلكاتّأوّمعداتّأوّّمنّأّج
المجرمينّمنّعائداتّّاليّحرمانّّأدواتّأخرىّفيّحدودّماّيسمحّبهّقانونهاّالداخلي،ّوبالتّ 

ّّّّثان(.ّّمبحث)الجريمةّّإقليمّدولةّارتكابّبهاّخارجّحدودّّّهمّمنعّ تَّهمّّوجرائّم
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 المبحث األول 

 المحاكمة وفعالية الحكم  سير  بتفعيل المرتبط التعاون القضائي

تستلزمّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّبفعاليةّبعدّتجاوزهاّالحدودّالوطنيةّوانتقالهاّّّّ

تطورّّّّعبرهاّتناميّالوعيّالدوليّبضرورةّالتعاونّالمتعددّالصورّلتوحيدّجهوده،ّوخاصةّأنّ 

المتسارعّصعبّعلىّأيّ  ّّّّالجريمةّ ّّدولة تنقلّّمواجهتهاّبشكلّمنعزلّّمنفردة بسببّسهولةّ
فيهاّجمعّّوظّ نّمنّمكانّإلىّآخرّدونّرادعّفراراّمنّالعدالة،ّحيثّيصعبّعلىّمّ المجرمّي

روعّفيّمالحقاتّجزائيةّضدّأشخاصّمشتبهينّّالشّ أوّّّّالمعلوماتّوتحليلهاّوإجراءّتحقيقات
األدلّ  تكونّ أوّ بلدانهم،ّ أراضيّ خارجّ وهمّ إجراميةّ أعمالّ فيّ مشاركتهمّ أوّّفيّ الرئيسيةّ ةّ

ّّ.خارجّالواليةّالقضائيةّلهاّّهاعائداّتبطّمتحصالتّالجرائمّضهودّأوّالضحاياّأوّّالشّ 

ّّّّترتبّّّّ المذهلّّعن التكنولوجيّ التطورّ ضوءّ فيّ الدولةّ حدودّ وتجاوزهاّ الجريمةّ تدويلّ
ّّ،(1)  تدويلّإجراءاتّالمالحقةّالقضائيةّّيةقّالمعلومات،ّحتّموتطورّوسائلّاالتصاالتّوتدفّ 

بموجبهاّالجهاتّّتتمكنّّّّحيثّّالدولية،آليةّاإلنابةّالقضائيةّّّبعلىّالدولةّاالستعانةّّّّوفرض
إجراءّّعنهاّفيّّّّباإلنابةّّقليمهافيّإللقيامّّّّةّفيّالدولةّبتقديمّطلبّإلىّدولةّأخرّىالمختص ّ
عذ رّتنفيذهاّعلىّإقليمهاّالعتباراتّبسببّتَّّّ؛لديهاتحقيقّجارّّّّبمناسبةّّيلزمّاتخاذهّّقضائي

ّرّّحيثولة،ّّسيادةّالدّ متعل قةّّب لّفاعليةّّوتتمثّ أول(،ّّّّمطلب)بينّسلطاتّدولّمتعددةّّّّذلكّّيتقر 
رّّقرّ وتوقيعّالجزاءّالمّ ّّّ،عاونّالقانونيّوالقضائيّفيّالمسائلّالجزائيةّفيّالتصديّللجريمةالتّ 

ّباآلثارّّوتنظيمّّّّّ،للمجرميّن ّالجنائيةاالعتراف ّلألحكام ّّأحكامّمحاكمهّاّّوتنفيذّّ،األجنبيةّّالدولية
لتحقيقّالتوازنّبينّّ؛ّّمّالدولةإقلّيارجّّتطبيقّالقانونّالجنائيّالوطنيّّخمنّخاللّّّّ،بالخارج

الدولّّ الم نَظمّّمختلفّمصالحّ الدوليّ فيّمتابعةّامتدادّقضائهاّخارجّّّفيّمكافحةّاإلجرامّ
ّثان(.ّّّّمطلباإلقليمّالوطنيّّ)

ّّـــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.10مرجعّسابق،ّصّإمامّحسنينّخليل،ّ-1
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 المطلب األول                                       

 اإلنابة القضائية الدولية   آلية                                  

بموجبهاّتكليفّّّّيقصدّبهذهّاآلليةّتفعيلّالتعاونّالقضائيّفيّالمسائلّالجنائية،ّحيثّيتمّ ّ
أوّعدّ  بإجراءّ لتقومّ القضائيةّفيّدولةّأخرىّ للسلطةّ المنيبةّ الدولةّ القضائيةّفيّ ةّّالسلطةّ

ل ّّ( 1)لتحقيقإجراءاتّ بهدف وتبسيطهاّّال،ّ تسهيلهاّ معّ المطلوبةّ السرعةّ وجهّ علىّ بهاّ قيامّ
ّالمرتكبةّّ ّالجرائم ّالجزائيةّعلى ّالقوانينّواإلجراءات ّتطبيق ّتعترض ّقد ّالتي ّالصعوبات ومواجهة
فيّإقليمّدولةّأخرىّبمناسبةّإجراءاتّالدعوىّالجزائيةّضدّالشخصّالمطلوبّدونّتسليمهّّ

يّالجرائمّوالتمكنّمنّاسترجاعّاألموالّالموجودةّفيّّإلىّالدولةّالطالبة،ّوالكشفّعنّمرتكب
دّاألحكامّالمتعل  قةّّ،ّولي وحّ االتفاقياتّالجماعيةّوالثنائيةالمشرعّالدوليّفيّّّّهامنظّ ّوّّ،(2)ّّالخارج

رعّّآثارهاّ)فوإنتاجّّاإلجرائيةّلتنفيذهاّّّّهاقواعدّوفرعّأول(،ّّ)الموضوعيةّّّّهاقواعدّّمنّحيث،ّّبها
ّّ.تنظيمهاّبالشكلّالمطلوّبلمحدوديةّالقوانينّالوطنيةّ(،ّمعّتسجيلّثان

 الفرع األول  

 ضوابط تقديم طلب اإلنابة القضائية الدولية 

تسليمّالدولةّّّعدمّّللتغلبّعلىّعقبةضعتّاألحكامّالموضوعيةّلإلنابةّالقضائيةّالدوليةّّوّ   
العقابّّ منّ اإلفالتّ منّ ومنعهمّ وجدواّ حيثّ المجرمينّ ومتابعةّ أخرىّ دولةّ إلىّ لرعاياهاّ

سيادتهاّعلىّّّّةّعلىـــّمعّالمحافظّّّيــّدّالدولــــّةّوحسنّسيرهاّعلىّالصعّيــــّوإرساءّقواعدّالعدال
الطلبّوفقاّّتقديمّّّّإقليمها،ّنتطرقّلتوضيحّهذاّإلىّموضوعّاإلنابةّالقضائية)أوال(،ّوشروّط

ّلهذهّاآلليةّ)ثانياّ(
ـــــّ ّــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.180،ّص2008جهادّمحمدّالبريزات،ّالجريمةّالمنظمة،ّدراسةّتحليلية،ّدارّالنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّ-1

ّالجزائر،ّّ-2 ّالقضائية،ّدارّهومة، ّالتعديالتّواألحكام ّأحدث ّالصرفّعلىّضوء ّآلياتّمكافحةّجريمة ،2016ّّطارقّكور،
ّّ.179ص
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 أوال: موضوع اإلنابة القضائية الدولية في المجال الجزائي ّّ

الدوليةّّ االتفاقياتّ والثنائيّةّّتعددتّ األطرافّ الدوليّّالمتعددةّ القضائيّ للتعاونّ ّّالمكرسةّ
الدوليةّوانسجمتّفيّوضعّّاألساسّالقانونيّالصريحّوالمباشرّلإلناباتّالقضائيةّّّّوصارت

تقومّالدولةّالتيّيوجدّعلىّإقليمهاّشخصّمتهمّبارتكابّجريمةّفيّّإطارّلموضوعها،ّإذّّ
ّالد ّتلك ّإلى ّتسليمه ّبدل ّالجزائيةّضده ّالدعوى ّإجراءات ّباتخاذ ّأخرى ّفيتم(1)ولةدولة بواسطتهاّّّ،

الشهودّّ وسماعّ األدلةّ علىّ كالحصولّ قضائيّ إجراءّ أيّ فيّ الدولّ بينّ المساعدةّ تبادلّ
ّّّ.( 2)الجريمةوالقبضّعلىّمرتكبيّ

لدولةّأجنبية،ّتأسيساّعلىّمبدأّالمعاملةّّّّالقضائيةّّمساعدةّالسلطاتالتماسّّيتمّبموجبهاّّّّّّّ
ّّ القضائي التعاونّ مجالّ فيّ الثنائيبالمثلّ ّّّّالجزائيّ توضيحات أوّ استفساراتّ نّّملطلبّ

فيّبلدّآخرّّّّةموجودّّسلطاتّقضائيةجريمةّمعينةّإلىّّّّوقوعّّلبلدالقاضيّالمكلفّبالتحقيقّّ

وهذاّلهّفائدةّّّلتعذرّتنفيذّاإلنابةّعلىّإقليمها،ّّ،( 3)عملّمنّأعمالّالتحقيقّّللقيامّمكانهّبأيّ 
المطلوبّّّّفقّدعمليةّّ الشهودّ المطلوّبأوّّّّسماعهميكونّ فيّدولةّّّّاستجوابهّموجوّدّّالمتهمّ

فتيسرّّواستحالةّقيامّقاضيّالتحقيقّباإلجراءات،ّّ؛ّّأمامّالمحكمةّّمومنّالصعبّمثولهّّّ،أخرّى
ّّالدوليةّاتخاّذاإلنابةّالقضائيةّ ّّ( 4)إجراءّالّيمكنّللدولةّأنّتقومّبهّفيّدائرةّاختصاصها،أي 

ّّّّترغبّدولةّالطالبةّوماّتريدّالحصولّعليهّإلتمامّتحقيقّقدّّحسبّمقتضياتّحاجةّالّوهذا
ّــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريمةّغسلّاألموالّفيّالقانونّاإلماراتيّوالقانونّالمقارن،ّرسالةّمقدمةّلنيلّّإبراهيمّمحمودّمحمدّبنّعبدّالرحمن،ّّ-1
ّّ.249،ّص2009ّ،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّاإلسكندرية،ّتوراهّفيّالقانوّنشهادةّالدك

ّّالمجلةّالعربيةّلعلوّماإلنابةّالقضائيةّالدوليةّبينّمتطلباتّالعدالةّالجنائيةّوضروراتّالسيادةّاإلقليمية،ّّلعجال،ّّيسمينة-2
ّ         >> edu>> www. hauss.،ّمنشورّعلىّالموقع3ّ،2016ّالعددّّّّ،1،ّالمجلداألدلةّالجنائيةّوالطبّالشرعي

ّّ،ّّص2015 التنميةّباالشتراكّوالتعاونّمعّوزارةّالعدلّللحكومةّالتونسية،نظرّالدليلّالتطبيقيّللمنظمةّالدوليةّلقانونّّا-3
ّ  <<http:// www. idlo.int. sites>> الموقعّّّ،ّمنشورّعلى10

فيّالقانونّالجزائري،ّأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّّجريمةّغسيلّاألموالّومكافحتهاّّّّ،ياّوبخإدريسّّ-4
ّّ.46،ّّص2012كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّتلمسان،ّّالجنائيّالخاص،ّ
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ّّ.(1)لّإلىّحكمّفيّالدعوىّالجزائيةللتوص ّّالوطنّيّدولةّالقاضيخارجّفيهّ

 موضوع اإلنابة القضائية في االتفاقيات الدولية ذات الصلة -1

ّّّّّ 1ّّالفقرةفيّّّّ(2)ألحكامهااإلشارةّإلىّاإلنابةّبدونّتفصيلّّعلىّسبيلّّّّاتفاقيةّباليرمّوّّتنص 
المتبادلةّفيّالتحقيقاتّّمكنّمنّالمساعدةّالقانونيةّّتقديمّالدولّاألطرافّقدرّمّ ب18ّّالمادةّّ

تبادلّالمساعدةّّبالجرائمّالمشمولةّباالتفاقية،ّّوصلّّوالمالحقاتّواإلجراءاتّالقضائيةّفيماّيتّ 
ضحاياّتلكّّّّذوّطابعّدوليّوأنّ الجرمّّّّهّأنّ ّاشتّباكونّللدولةّالطرفّالطالبةّّعندماّيّّ،المماثلة

الجرائمّأوّالشهودّعليهاّأوّعائداتهاّأوّاألدواتّالمستعملةّفيّارتكابهاّأوّاألدلةّعليهاّتوجدّّ
ةّعلىّإمكانيةّنظرّالدولّّمنّاالتفاقّي21ّّتّالمادةّّ،ّوحثّ (3)فيّالدولةّالطرفّمتلقيةّالطلب

عندماّيفيدّّّّّ،قةّبجرمّمشمولّباالتفاقيةالمتعل ّ حداهماّإلىّاألخرىّإجراءاتّالمالحقةّّفيّنقلّّإ
إذاّتعلّ  للعدالةّخصوصاّ السليمّ التيسيرّ النقلّفيّ قّاألمرّبعدةّوالياتّقضائيةّبهدفّّهذاّ

ّ. (4)بواسطتهاّنقلّاإلجراءاتّالجزائيةّمنّدولةّإلىّأخرّىّّ،ّفيتمّ تركيزّالمالحقّة

اتفاقيةّفييناّلعامّّّّ 1988ّّّّأدرجتّ المادة ّبشأنّإحا8ّّفيّ الدعاوىّحيثّتنص  ّّلةّ   تنظر )):
الجرائم    األطراف إلى آخر، بشأن  الجنائية من طرف  المالحقة  إحالة دعاوى  إمكانية  في 

هذه اإلحالة    . في الحاالت التي يرى فيها أن  3من المادة    1المنصوص عليها في الفقرة  
                                                    . ((لها فائدة في إقامة العدل

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــ

،ّّمجلةّالدراساتّالحقوقية،ّاإلنابةّالقضائيةّالدوليةّكآليةّللتعاونّالدوليّفيّمجالّمكافحةّاإلجرام،ّبنّيحيىّنعيمة-1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.20ّ،ّص5ّ،2016العددّ

ةّلتجاريةّمنّخاللّاتفاقيةّالهايّالمدنيةّوّاّعالجّالمشرعّالدوليّاإلنابةّالقضائيةّالدوليةّفيّالمسائل-2 اإلجراءاتّبخاص 
رجّّاالخاصةّبالحصولّفيّالخ1970ّمارس18ّّوتعديالتهاّفي1954ّّةّبينّدولّاالتحادّاألوروبيّلسنةّالمدنيةّوالتجاري

ّّّّ<<http:// www. Hcch.net >>المتعلقةّبالمسائلّالمدنيةّوالتجارية،ّمنشورةّعلىّالموقععلىّاألدلةّّ

ّالتحقيقّفيهاّواشكاليةّتنسيقّالجهودعوقاتّمبنّهاللّالمطيري،ّجريمةّغسيلّاألموال،ّدراسةّحولّمفهومهاّّوّصقر-3
الدوليةّلمواجهتها،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستير،ّتخصصّالعدالةّالجنائية،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّنايفّّ

                                                                   ّ.116،ّّص2004العربيةّللعلومّاألمنية،ّالرياض،ّّ
ّ.249،ّمرجعّسابق،ّصّمحمودّمحمدّبنّعبدّالرحمنّإبراهيم-4
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 موضوع اإلنابة القضائية في االتفاقيات الجماعية اإلقليمية -2

1983ّّ-04ّ-06اتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائيّالموقعةّفيّالرياضّّّّتتضمّنّّّّّ
،ّحيثّنصتّعلىّمجموعةّمنّالموضوعاتّّ(1)2001ّّوقدّصادقتّعليهاّالجزائرّفيّسنةّّ

الخبراءّ تقاريرّ وتلقيّ الشهودّ بسماعّ األمرّ ويتعلقّ الدوليةّ القضائيةّ اإلنابةّ بآليةّ المرتبطةّ
ّّ.( 2)لبّتحليفّيمينومناقشته،ّوإجراءّمعاينة،ّوط

ّموضوع اإلنابة القضائية الدولية في االتفاقيات الثنائية -3

بالرجوعّعلىّسبيلّالمثالّإلىّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّبينّالجزائرّوالمملكةّالمتحدة،ّّّّّّّ
ّّ المادة اإلنابة2ّّّّفقدّحددتّ يشملّطلباتّ بماّ البلدينّ بينّ القضائيّ التعاونّ تطبيقّ مجالّ

ّّ الشهادات جمعّ فيّ ويكونّ مكاّنالقضائيةّ وتحديدّ األشخاصّ وتحويلّّّّهّموأقوالّ وهويتهم،ّ
ّأوّّ ّمسجونين ّالتفتيشّوالحجز،ّوتحديدّّأشخاص ّبصفتهمّشهوداّوتنفيذّطلبات ّآخرين أشخاص

والتعاونّفيّاإلجراءاتّّّمكانّعائداتّجرميةّوتجميدهاّأوّحجزهاّومصادرتهاّوالتصرفّفيها
ّّّ.ّ(3)ّاخرّمنّأشكالّالتعاونّالمتفقّعليهالمتصلةّبالطلب،ّواستردادّاألموالّأوّأيّشكلّّآ

 القضائية الدولية في القوانين الوطنية النص على اإلنابات  -4

ّّّّّ المشرعّّّّنصفّّالقوانينّالداخليةّعلىّاإلناباتّالقضائيةّالدوليةّوحددتّموضوعها،ّّتنص 
إلناباتّالقضائيةّّباّّقمنّالبابّالثانيّالمتعل ّ ّّإ.ج.ّّجّّق.ّّ،721ّّالمادةفيّّّّيهاــّالجزائريّعل

ّالقانــــــــــونّّفيّّاهـــقّإلّيوتطرّ ّ،(4)ةّواإلداريةــوفيّاإلجراءاتّالمدنيفيّتبليغّاألوراقّواألحكام،ّ

ّــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ،11عددّّر.ج.ّجج.07ّّ-01المصادقّعليهاّبموجبّمرسومّرئاسيّرقمّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائي،ّّاتفاقية-1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.2001فيفري12ّّّبتاريخ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.نفسهالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائي،ّمرجعّّاتفاقيةمن14ّّّّالمادة-2
ّ.ذكرهّيتضمنّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّبينّالجزائرّوالمملكةّالمتحدة،ّمرجعّسالف456ّّ-06رئاسيّرقمّّّمرسوم-3

ايرّفبّر25ّّمؤرخّفي09ّّّّ-08للقسمّالرابعّفيّاإلناباتّالقضائيةّالدوليةّمنّقانونّرقم124ّّّإلى112ّّانظرّالموادّّ-4
2008ّّّأبريل23ّّ،ّبتاريخ21ّ،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالمدنيةّواإلدارية،ّج.ّر.ّج.ّجّعدد2008ّّ
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ّّ التعاون01ّّّّ-05رقم يتضمنهاّ أنّ يمكنّ إذّ اإلرهاب،ّ وتمويلّ األموالّ بتبييضّ المتعلقّ
ّإجراءاته ّالتحقيقّدونّتفصيل ّإلى،ّويّ (1)القضائيّبمعية ّاإلنابةّّّّرجع ّالوطنيّفيّتنفيذ التشريع

أوّفيّّ،ّّواجبةّالتطبيّقمنّاألحكامّّّّهالوّ أوّفيّحالةّخّ ائيةّحالةّعدمّوجودّاتفاقيات،ّّالقض
ّ.ّّ(2)حالةّإحالتهاّمسألةّتحديدّضوابطّوإجراءاتّتنفيذّاإلنابةّإلىّالتشريعّالداخلي

 ثانيا: شروط اإلنابة القضائية الدولية 

روطّّيجبّأنّتتوفرّمجموعةّمّنّّّّ نابةّّلّقاضيّالدولةّالمّ ويقبَّّّّ،قّصحتهاىّتتحقّ حتّ ّّالش 
ّّّ.هذاّماّيستخلصّمنّاالتفاقياتّالدوليةّوالثنائيةّذاتّالصلةّبالتعاونّالقضائيّوّ،تنفيذها

ّأن يتعلق األمر بإجراء من إجراءات التحقيق -1

ةّّالتحقيقّأوّاإلثباتّأوّعملّمنّأعمالّالتنفيذّأوّأيّ قّهذاّالشرطّبإجراءّمنّإجراءاتّّيتعلّ ّّ
زاعّّنيبةّترىّضرورتهاّللفصلّفيّموضوعّالنّ المحكمةّالمّ ّّإجراءاتّقضائيةّأخرىّمنّقبل

والحصولّعلىّمعلوماتّّّّّ،ةحتملّإثارتهّأمامّالقضاءّلجمعّاألدلّ المنظورّأمامهاّأوّمنّالمّ 
بّّ؛ّقصدّمواجهةّآثارّالجريمةّوماّيترتّ (3)ّّتساعدّفيّتشكيلّعقيدةّالقاضيّلمعرفةّالحقيقة

بينّدولتينّأوّأكثر،ّوهيّموجودةّ عنهاّمنّتوزيعّلإلجراءاتّالقضائيةّوخاصةّالمرتبطةّ
ّ.(4)خارجّدولةّالقاضي

ّــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزائرّي-1 التشريعّ القانونية،ّّّصالحّجزول،ّآلياتّمكافحةّجرائمّتبييضّاألموالّفيّ الوفاءّ الدولية،ّمكتبةّ واالتفاقياتّ
   .515-514،ّصّص2017ّية،ّالطبعةّاألولى،ّاإلسكندّر

،ّمنشورّعلىّالموقعّااللكتروني04ّص ،2015،ّالرباط،ّاإلنابةّالقضائيةّالدولية،ّمجلةّالعلومّالقانونية،ّالزهرّيّعماد-2
>// www. marocdroit. Com> http:<< ّ

تخصصّقانونّالعقوباتّوالعلومّّاإلنابةّالقضائية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّالعام،ّّمسعود،ّبّنزادّّشهر-3
ّّ.45،ّص2010ّالجنائية،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّقسنطينة،ّ

مطبعةّاألمنية،ّّّبلمحجوب،ّاالقتصادّالخفيّوالجرائمّالماليةّودورهاّفيّإعاقةّالتنمية:ّأوجهّالوقايةّوالمكافحة،ّّإدريس-4
ّّ.101،ّص2012الرباط،ّ
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 أن يتعلق موضوع اإلنابة بدعوى قائمة أمام المحكمة المنيبة -2

ّّتمّ يرطّعلىّسبيلّالمثالّفيّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائي،ّحيثّّهذاّالشّ ّّد ّرّ يّّّّّّ
تعلّ  ّّاشتراطّ قيد دعوىّ أوّ قائمةّ بدعوىّ القضائيةّ اإلنابةّ االتفاقياتّّّّهتتضمنّ ّوّّ(1)  النظر،قّ

ّّنائيةّكالمبرمةّبينّالجزائرّوحكومةّالمملكةّاألردنيةّالهاشمية،ّحيثّّالثّ  ّّمنها10ّّالمادةّّنتص 
بطلبّمنّالطرفّاآلخرّفيّإقليمهّنيابةّعنهّّجوازّأنّيقومّطرفّمنّأطرافّاالتفاقيةّّعلىّ

ئيّيتعلقّبدعوىّقائمةّوبصفةّخاصةّسماعّالشهودّوتلقيّتقاريرّالخبراءّّبأيّإجراءّقضا
ّ.(2)ّومناقشتهاّوإجراءّالمعاينة

 أن يكون الطلب محررا وفقا لقانون الدولة المنيبة -3

عاّومختوماّّوقّ نيبة،ّويكونّمّ تحريرّطلبّاإلنابةّالقضائيةّالدوليةّطبقاّلقانونّالدولةّالمّ ّيتمّ ّّ
غةّالتيّّاللّ ،ّولــــمّيردّفيّاالتفـــــــــاقيةّّ(3)ةّمختلفّالوثائقّالمرفقةعيّ منّقبلّالجهـــــةّالطالبةّبمَّ

جريمةّالمنظمةّبموجبّالفقرةّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالّرّبهاّالطلب،ّفيّحينّأنّ ي حرّ 
ّالمادة14ّّّّ 18ّّّمن ّالطرفّّّّتنص  ّالدولة ّلدى ّبلغةّمقبولة ّيكون ّالمساعدة ّتقديمّطلبات ّأن على

ّالطلب،ّويتمّ  ّالمتحدةّباللّ ّّمتلقية ّلألمم ّالعام ّاألمين ّاللّ إخطار ّأو ّلدىّكلّ غة ّالمقبولة دولةّّّّغات
ّ.(4)ّإقرارهاّأوّاالنضمامّإليهّاصديقّعلىّاالتفاقيةّأوّقبولهاّأوّّطرفّوقتّالتّ 

ّ
ّــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّالمادةّّ-1 ّللتعاوّن07ّّ-01منّمرسومّرئاسيّرقم14ّّّّانظر ّالعربية ّالرياض ّاتفاقية ّالمصادقةّعلى القضائي،ّمرجعّّّيتضمن
ّسالفّذكره.

2-ّّ في139ّّّّ-03مرسومّرئاسيّرقم 25ّّّّمؤرخّ بالتعاون2003ّمارسّسنة المتعلقةّ االتفاقيةّ التصديقّعلىّ ،ّيتضمنّ
سنةّّّيونيو25ّّالقانونيّوالقضائيّبينّحكومةّالجمهوريةّالجزائريةّوحكومةّالمملكةّاألردنيةّالهاشمية،ّالموقعةّبالجزائرّفيّّ

ّّ.2003مارس30ّّّفيّّبتاريخ،22ّر.ّج.ّجّعددّّ.،ّج2001

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.07-01مرسومّرئاسيّرقمّّمن16ّانظرّالمادةّ-3

ّّ.236األدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسابق،ّصّ-4
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 الفرع الثاني 

ّتقديم اإلنابة القضائية الدولية إجراءات  

قّبتقديمّطلبّلتنفيذهاّبشأنّّالدوليةّتتعلّ عّإجراءاتّمحددةّفيّتنفيذّاإلنابةّالقضائيةّّتبَّتّ ّّ
بعضّاإلجراءاتّالقضائيةّالتيّتتقدمّبهاّدولةّطالبةّإلىّدولةّمطلوبّمنهاّبخصوصّفعلّّ

المطلوبّمنها الدولةّ ارتكبهّشخصّمنّرعاياّ الطالبةّ الدولةّ قانونّ ّّّّ،مجرمّفيّ قامتّّوقد
هّدونّتسليمهّإلىّالدولةّالطالبةّ)أوال(،ّإلىّجانبّاآلثارّالمترتبةّعنّّاجراءاتّضدّ ّّبات خاّذ

ّتنفيذّاإلنابةّالقضائيةّالدوليةّ)ثانيا(.ّّّ

 أوال: تقديم طلب اإلنابة القضائية الدولية في المسائل الجزائية 

نابةّّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّالنموذجيةّلنقلّاإلجراءاتّالجنائيةّطريقةّتقديمّطلبّاإلّّتتناوّلّّّّّ

يةّمباشرةّبينّوزارتيّالعدل،ّّتقديمهّكتابياّعبرّالقنواتّالديبلوماسّّالقضائيةّالدوليةّحيثّيتمّ 
ّأ ّالطرفايّ أو ّالدولتان ّتقوم ّأخرى ّأةّسلطات ّثنائية ّاتفاقيات ّفي ّبتحديدهما دتّّوّجماعية،ّوحدّ ن

جريمّالمزدوجّّاّالتّ منه6ّ،ّوتشترطّاالتفاقيةّالسابقةّفيّالمادةّ(1)رفقّمعّالطلبالوثائقّالتيّتّ 

المستنداتّالمرفقةّّّّاإلنابةّالقضائية،ّوتكوّنّّإجابةّطلبّّللفعلّالذيّيستندّإليهّالطلب؛ّليتمّ 
ويتضمنّّّّ،(2)ّّمعّالطلبّمترجمةّبلغةّالدولةّالطالبةّأوّبلغةّأخرىّمقبولةّلدىّتلكّالدولة

ّّ الحصر الّ المثالّ سبيلّ فعلىّ الدولية،ّ االتفاقياتّ فيّ محددةّ بياناتّ اتفاقيةّّّّتحددالطلبّ
الطلب عنهاّ صدرّ التيّ كالجهةّ بياناتّ العربيةّ البياّّ،الرياضّ وجميعّ القضيةّ ناتّّونوعّ

ّبوقائعّّ ّالمتعلقة ّالقضائيةّّّّ،القضيةالتفصيلية ّاإلنابة ّت نف ذ ّالتي ّتنفيذهاّوالجهة ّالمطلوب والمهمة
ّاتفاقيةّالهايّّ(3)وأسماءّالشهود  ةّّـــــّنيبةّوالجهكالجهةّالمّ ّّ،اتّإلزاميةـــــــّبياّنّتذكر،ّفيّحينّأن 

ّـــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1990منّالمعاهدةّالنموذجيةّلألممّالمتحدةّلسنة2ّّّّّلمادةا-1

ّّ.307مرجعّسابق،ّصّغسيلّاألموال،ّّمباركي،دليلةّ-2

ّمنّاتفاقيةّالرياضّالعربية،ّمرجعّسالفّذكره.16ّانظرّالمادةّ-3
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وبيانّهويةّأطرافّالدعوىّومعلوماتّعنّهويتهمّوعناوينهم،ّوبيانّطبيعةّموضوعّّّ،نابةالمّ 
القيامّ المطلوبّ القضائيةّ األعمالّ أوّ التحقيقّ إجراءاتّ وتحديدّ الوقائعّ وملخصّ الدعوىّ

ّ.ّّّ(1)بها

 طلبات اإلنابة القضائية الدولية  تبادلثانيا: 

الذيّينظرّفيّالنزاعّأوّبناءّعلىّطلبّّّّإلىّاإلنابةّالقضائيةّالدوليةّمنّقبلّالقاضيّّي لجأّّ
اإلرسالّوتبليغّالطلبّّّّ،ّحيثّيتمّ الخصومّبضرورةّاتخاذّاإلجراءّالقضائيّموضوعّاإلنابّة

ّّ وزير طريقّ تضمّ ّّالعدلّ،عنّ ماّ ّّوهذاّ الرياض اتفاقيةّ اإلنابةّّت رسَّفّّالعربيةّ،نتهّ طلباتّ لّ
نّهذاّّمك ّ ،ّويّ (2)ّّالعدلمباشرةّعنّطريقّوزيرّّالجزائيةّالمطلوبّتنفيذهاّّّّفيّالقضاياالقضائيةّّ

البعثاتّّّّالطريقّتفاديّبعضّالصعوباتّعندّمباشرةّإجراءاتّتنفيذّاإلنابةّالدوليةّبواسطة
تّ  والقنصلية،ّ اإّلنفَّالديبلوماسيةّ ّّذّ القضائية ّّنابةّ الخيار علىّ ثالثةّ البعثاتّّبطرقّ بواسطةّ

لية،ّأوعنّطريقّالسلطاتّالقضائيةّحيثّيتفقّكثيراّمعّطبيعةّاإلنابةّّصالديبلوماسيةّوالقّن
لطاتّالمركزية ّّّّ.فيّالبلدينّالقضائيةّالدولية،ّأوّباالت صالّالمباشرّبينّالس 

 الطريق الديبلوماسي لتنفيذ اإلنابة القضائية الدولية -1

بإصدارّطلبّاإلنابةّالقضائيةّّّالسلطةّالقضائيةّالمختصةّفيّالدولةّالمنيبةّالطالبّةّتقوّمّّّّ
الدبلوماسية بعثتهاّ إلىّ إرسالهّ تتولىّ حيثّ الخارجية،ّ وزارةّ إلىّ الدولةّّّّوإرسالهّ فيّ الكائنةّ

يتمّتبليغّالطلبّعنّطريقّالممثلّالديبلوماسيّإلىّوزيرّخارجيةّّّوّّمنها،المنابةّالمطلوبّّ
المطل بإرســـّالدولةّ بدورهاّ تقومّ حيثّ منها،ّ ّّـّوبّ إلى العالهّ القضائيةّّدلّّـّوزارةّ الجهةّ لتحددّ

ّّ.(3) طلبّاإلنابةّالقضائيةّالمختصةّالتيّتتولىّتنفيذ
ّـــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّ
إيمانّطارقّمكي،ّعبدّالرسولّعبدّالرضاّجابر،ّدورّاإلنابةّالقضائيةّالدوليةّفيّتحقيقّالتعايشّبينّالنظمّالقانونية،ّ-1

اإلنسان العلومّ ّيةمجلةّ اإلنسانية،،ّ للعلومّ التربيةّ ّكليةّ ّّ العراق،ّ بابل،ّ ص2015جامعةّ ّ،86ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّمنّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائي،ّمرجعّسالفّذكرهّ.15ّانظرّالمادةّ-2

ّّ.24نعيمةّبنّيحيى،ّمرجعّسابق،ّصّ-3
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1983ّّّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّلعامّّّّتتضمنّو علىّالطريقّالديبلوماسيّبموجبّالفقرةّّّالنص 
ال يحول ما تقدم دون السماح لكل طرف من األطراف المتعاقدة سماع  )ّ)15ّّمنّالمادة2ّّّّ

شهود مواطنيها في القضايا المشار إليها آنفا مباشرة عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو  
الخالف حول جنسية الشخص المراد سماعه يتم تحديدها وفقا لقانون  القنصليين، وفي حالة  

   .(( المطلوب اإلنابة القضائية إليه الطرف المتعاقد 

ّمنّّّّ ّالسّ يتبي ن ّفقط،ّّوالنص ول ّالد  ّفيّرعايا ّالقضائيةّوطلباتها ّاإلنابة ّنطاق تركيزهّّابقّحصر
وتقليصّمنّّّّ،الدوليةّّالقضائيةعلىّسماعّشهادةّالشهودّوفيّهذاّتضييقّفيّمجالّاإلنابةّّ

عّفيّنطاقّاإلجراءاتّالتيّتساعدّفيّاإللمامّبجوانبّّّّمتطلباتّالقضية فقدّتستوجبّالتوس 
ف القضاء،ّ أمامّ المعروضةّ تمتدّ القضيةّ أنّ األجدرّ منّ األخرىّّّّكانّ اإلجراءاتّ باقيّ إلىّ

ّاإلثباتّّالضروريةّّ ّالمّ للتحقيقّووسائل ّالسلطة ّإذاّكانتّالّتتعالدى ّالدولةّنيبة ّقوانين رضّمع
تّ  ويتّ نفَّالتيّ إقليمها،ّ علىّ اإلنابةّ المدّ سّ ذّ لطولّ بالبطءّ الدبلوماسيّ الطريقّ واإلجراءاتّمّ ةّ

ّّ.منابةئيةّالمختصةّلدىّالدولةّالللوصولّإلىّالجهةّالقضا

ّالمنيبةّوالدولّّعندّّعادةّّىّّأهميتهّتتجلّ ّّلكنّ ّّّ ّالدولة ّقضائيةّبين ّاتفاقيةّثنائية األجنبيةّّانعدام
دّاالتفاقيةّّ(2)ّّالمتواجدةّبهاّالهيئاتّالديبلوماسيةّوالقنصليةّعلىّأراضيها الضوابطّّ،ّولمّت حد 

ةّبتنفيذّاإلنابةّالقضائيةّعنّطريقّالبعثاتّالديبلوماسية ّّّّ.(3)الخاص 

5ّالمادةّّّّتتضمن،ّحيث1963ّّالقاتّالقنصليةّلسنةّّللعّّفييناّّاتفاقيةّّالطريقّّهذاّّدكّ ت ّؤّّّّّ
ّباإلناباتّّ ّالقضائيةّوالقيام ّالقضائيةّوغير ّاألوراق ّالقنصليةّمنّتسليم ّالوظائف ّتشمله علىّما

ّةّطريقةّّالقضائيةّوفقاّلالتفاقياتّالدوليةّالقائمة،ّوفيّحالةّعدمّوجودّمثلّهذهّاالتفاقياتّبأيّ 
ّـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّّّسمية-2 ّّكمال، القضائية، والسياسيةاإلنابةّ القانونيةّ الدراساتّ ّّمجلةّ العدد جامعة2ّّ،ّ السياسية،ّ الحقوقّوالعلومّ كليةّ ّ،
ّ.292ّّ،ّص2015ّاألغواط،ّّ

القانونيةّوالسياسية،ّجامعةّ-3 القانونّللعلومّ زينةّحازمّخلفّالجبوري،ّطرقّتنفيذّاإلنابةّالقضائيةّالدولية،ّمجلةّكليةّ
ّّّّّّّّّّّّ.63،ّص2015ّالموصلّالعراقّ
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ّّ.(1)تتماشىّمعّقوانينّولوائحّدولةّالمقر

ّالديبلوماسيّّأخذّّ ّبالطريق ّالجزائري ّوحدّ المشرع ّالقواعدّّ، ّالخارجيّةد ّالقضائية ّلإلنابة ّّالمنظمة
ّباإلناباتّالقضائيةّالصادرةّّاألمّرقّّتعلّ فإذاّّّّفيّالبابّالثانيّمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّ،

مّالطلبّعبرّّقدّ ويّ ّّفيّبلدّأجنبيّ،ّّغيرّسياسيةّ،ّّجزائيةّّمتابعّةّّشأنّبمنّالسلطةّاألجنبيةّّ
الدبلوماسي فحصّمستنداتهّّحيثّّّّّ،الطريقّ بعدّ اإلنابةّ طلبّ بتحويلّ الخارجيةّ وزيرّ يقومّ

ويحيلهّإلىّّّىّبدورهّالتحقيقّمنّسالمةّالطلبّالمقدمإلىّوزيرّالعدلّالذيّيتولّ ّمعهّالملفّو
ّالمختصة ّالقضائية ّالتيّترىّّالجهة ّالمستنداتّواألوراق ّأنّ ،ّوتترجم ّاألجنبية روريةّّهاّضالدولة

تّالصادرةّمنّتلكّالسلطاّّتنفيذّاإلنابةّالقضائيّةّّويتمّ ،ّّ(2)ّّمترجمةّباللغةّالعربيّةّّهاّإليهاتبليّغل
721ّّطبقاّلنصّالمادةّّّّللقانونّالجزائريّبشرطّالمعاملةّبالمثلّّالمختصةّفيّتلكّالدولةّوفقا
ّّّ.منّقانونّاإلجراءاتّالجزائية

إرسالّواستقبالّوإعادةّطلبّاإلنابةّالقضائيةّّّّأهميةّمنّحيثّّهذاّالطريقّاألصيلّّلمث ّ يّ ّّ
صالّالحديثةّمنّتجاوزّعقبةّاستغراقّالوقتّّلتّوسائلّاالتّ وسهّ ّّّ،الدوليةّفيّالمجالّالجنائي

ةّفيّالدولةّختص ّبينّالسلطةّالقضائيةّالمّ ّّإرسالهاّعنّطريقّالبريدّااللكترونيّّ،ّحيثّيتمّ 

الحقاّإرسالّأصلّالطلبّبالطريقّّّّنابةّالمطلوبّمنها،ّعلىّأنّيتمّ المنيبةّالطالبةّوالدولةّالمّ 
اتفاقيةّتنظمّتبادلّاإلنابةّّ التأكدّمنّوجودّ الدبلوماسي،ّويتيحّهذاّالطريقّلوزارةّالخارجيةّ

ّ. (3)رّمبدأّالمعاملةّبالمثلّمنّعدمهّبينهماوفّ تَّحقيقةّّالمنابة،ّّونيبةّّوائيةّبينّالدولتينّالمّ القض
ّـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،1964ّّمارس04مؤرخّفي85ّّّّ-64،ّالمصادقّعليهاّبموجبّمرسومّرقم1963اتفاقيةّفييناّللعالقاتّالقنصليةّلسنةّّ-1
ّّ.1964أفريّل24اريخّ،ّبت34ج.ّر.ّج.ّج.ّعدد

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.155ّ-66منّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّرقم703ّّالمادةّّ-2

صالحّعبدّهللاّمحمدّراشدّالوارد،ّاإلنابةّالقضائيةّفيّقانونّاإلجراءاتّالجنائيةّالقطري،ّدراسةّتحليليةّمقارنة،ّمذكرةّّ-3
ّّ.61،ّص2017ّّوق،ّجامعةّقطر،ّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّالعام،ّكليةّالحق

ّ
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 السلطات القضائية للبلدين كطريق لتنفيذ اإلنابة القضائية الدولية -2

ّّّّعالجتّّّّ طريق عنّ الخارجّ فيّ القضائيةّ اإلنابةّ تنفيذّ الدوليةّ ّّالقضائيةّّالسلطةاالتفاقياتّ
،ّوهذاّّالمنابةالدولةّالمنيبةّأيّالطالبةّوالسلطاتّالقضائيةّالمختصةّفيّالدولةّّفيّّّّالمختصة

ّأيّ  ّأو ّالبلدين ّفي ّالعامة ّالنيابة ّيّ ّّعنّطريق ّآخر ّقضائي ّتنفجهاز ّإليه ّالقضائيّةعهد ّاإلنابة ّّّ،يذ

األمرّبالقبضّالدوليّّعلىّّّّاطالعهلةّفيّقاضيّالتحقيقّ،ّوبعدّّمثَّمكنّللنيابةّالعامةّمّ فيّ 
ّالقضائية ّالسلطات ّمساعدة ّدوليةّاللتماس ّقضائية ّإنابة ّالمختصةّّمنّّالسيماّّّّإصدار محاكمها

وبيانّّهمّّّتّ لةّوعنّالمّ رسّ نّمعلوماتّوافيةّعنّالجهةّالمّ ضمّ وتّ ّّمحلياّلتنفيذّمحتوىّاإلنابة،

ةّّإعادونهايةّالمهمةّّب،ّّغةّالفرنسيّةباللّ قةّّطبَّدةّوالنصوصّالقانونيةّالمّ حدّ الوقائعّّوالمهمةّالمّ 
ّّ.( 1)ثبتةّللتنفيذفيّأقصرّاآلجالّمصحوبةّبالمحاضرّالمّ ّاإلنابة

البلدينّّيمثلّهذاّأهميةّواضحةّمنّخاللّالتنسيقّبينّالسلطاتّالقضائيةّالمختصةّبينّّّّ
عّفيّّسر ّ لّويّ سه ّ واستقبالّوإعادةّطلباتّاإلنابةّالقضائيةّمماّيّ أمامّإرسالّّومواجهةّأيّعقبّة

علىّاألخذّبه،ّّّّعلىّأنواعهانصتّالقوانينّالوطنيةّواالتفاقياتّالدوليةّّّّألجلّذلكتنفيذها،ّّ
ونيّّنصتّاالتفاقيةّالثنائيةّبينّالجزائرّوالمملكةّاألردنيةّفيّالمجالّالقاّنّّّوعلىّسبيلّالمثال

ّالطريقّّّّوالقضائيّعلى ّيتمّّهذا ّاإلحيث ّالقضائيةّإرسالّطلبات ّالسلطة ّمن ّالقضائيةّرأسا نابة
ّالبلدّي ّأحد ّالمطلوبفي ّالقضائي ّاإلجراء ّفيه ّتبين ّاآلخر ّبالبلد ّالقضائية ّللسلطة ّالمتعاقدين ،ّّن

ّّاإلنابّة،ّوتنفذّّوإذاّتبينّعدمّاختصاصهاّتحيلّالطلبّمنّتلقاءّنفسهاّإلىّالجهةّالمختصة
للتنفيذّبطريقةّأخرىّتستجيبّّّّوفقاّإلجراءاتهاّالقانونيةّالمتبعةّإالّإذاّرغبتّالسلطةّالطالبة

ّّ.(2)المنفذةّلرغبتهاّماّلمّيتعارضّذلكّمعّقوانينهاّالدولة
ّــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منّقاضيّالتحقيقّالغرفةّاألولىّم.ّسّّّ،(سواليةّ)ّّ.درةّعنّمجلسّقضاءصّا0043ّّ/2016ّّإنابةّقضائيةّدوليةّرقمّّ-1
16/01ّّ/2011ّّمحكمةّجناياتّموناكوّالصادرّعنهاّأمرّالقبضّالدوليّبتاريخّّقضائيةّإلمارةّموناكوّّإلىّالسلطاتّال

ّبخصوصّالقضيةّالجنائيةّضدّعبدّالوهاب،ّب.

يتضمنّالتصديقّعلىّاالتفاقيةّالمتعلقة2003ّّّمارس25ّّمؤرخّفي139ّّّ-03منّمرسومّرئاسيّرقم11ّانظرّالمادةّ-2
ّوالقضائيّبينّالجزائرّوالمملكةّاألردنية،ّمرجعّسالفّذكره.بالتعاونّالقانونيّ
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 في االتفاقيات الثنائية  االتصال المباشر بين السلطات المركزية للدول األطراف-3

السّ ّّيتمّ ّّّّ القضائيةّمباشرةّبينّ ّلطاتّالقضائيةّفيّالدولةّالطالبةّإلىتوجيهّطلبّاإلنابةّ
منها المطلوبّ الدولةّ فيّ القضائيةّ الرّ الجهاتّ إحالةّ ويجوزّ هذهّّ،ّ طريقّ عنّ مباشرةّ دودّ

نائيةّّاالتفاقيةّالثّ ّّ،ّفيّحينّأنّ (1)الجهة،ّوهذاّماّتضمنتهّاالتفاقيةّالعربيةّلمكافحةّاإلرهاب
بينّالجزائرّومملكةّاسبانيا،ّفقدّعينتّوزارةّالعدلّكسلطةّمركزيةّفيّالبلدينّفيّاالتفاقيةّّ

عليهاّمباشرةّمنّّّّوالردّ ّّّ،لّطلباتّالتعاونّالقضائي،ّوت رس2َّجبّالمادةّّبينهماّبمّوالمبرمةّّ
المطلوبّمنها للدولةّ المركزيةّ السلطةّ إلىّ للدولةّالطالبةّ المركزيةّ فقّهذاّّ،ّويتّ (2)ّّالسلطةّ

المتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعليهّحيثّّّّعيينّللسلطةّالمركزيةّوحثّ التّ  اتفاقيةّاألممّ

بإحالتهاّّّّوتقومّبتنفيذّتلكّالطلباتّأّوّّ،ونيّةلةّبتلقيّطلباتّالمساعدةّالقاّنخوّ تكونّمسؤولةّومّ 

نّبموجبّاالتفاقيةّإبالغّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّّإلىّالسلطاتّالمختصةّلتنفيذها،ّويتعيّ 

ّّّ.(3)ّعينةّلهذاّالغرضلطةّالمركزيةّالمَّباسمّالسّ 

 ت العاجلة حاالالالتبليغ عن طريق الشرطة الجنائية الدولية في -4

المتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّّفوتناّالطريقةّالواردةّفيّاتفاقيةّاألممّّالّّت  
ّالظروفّّ ّفي ّمنها ّالطلوب ّالدولة ّإلى ّالدولية ّالجنائية ّالشرطة ّالقضائيةّعنّطريق ّاإلنابة لتبليغ

ّّ.( 4)علىّذلكنّتينّالمعنيتّيبشرطّموافقةّالدولّإنّأمكنّذلكّاالستعجالية
ّـــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1--ّّ منّاالتفاقيةّالعربيةّلمكافحةّاإلرهابّالصادرةّعنّمجلسيّوزراءّالداخليةّوالعدلّالعرب3ّّّّالفقرة30ّّّّانظرّالمادة
ّّ.1998ّ-03ّ-22والموقعةّفيّالقاهرةّبتاريخّ

،ّيتضمنّالتصديقّعلىّاالتفاقيةّالمتعلقةّبالتعاونّالقضائي2004ّفبرايرّسنة7ّّّّمؤرخّفي23ّّّّّ-04رئاسيّرقمّّّّمرسوم-2
،2002ّّأكتوبرّسنة7ّّفيّالمجالّالجزائيّبينّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبيةّومملكةّإسبانياّالموقعةّبمدريدّفيّ

ّّ.2004فبرايرّسنة8ّّّبتاريخ،08ّج.ّر.ّج.ّجّعددّ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.الوطنيةّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبر18ّمنّالمادة13ّّّّانظرّالفقرة-3

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسالفّذكره.13ّالفقرة18ّّّّّالمادة-4
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 ثالثا: اآلثار المترتبة عن طلب اإلنابة القضائية الدولية 

يترتبّعنّإجراءّتقديمّطلبّاإلنابةّالقضائيةّالدولية،ّإماّقبولّالطلبّوتنفيذهّوإماّرفضهّّّّ
ّلدولةّالمنابةّفيّتعليلّرفضها.ّّالعتباراتّتستندّإليهاّا

 وفقا لقانون الدولة المطلوب منها   تنفيذ طلب اإلنابة القضائية الدولية-1

الدوليةّيكونّوفقاّلقانونّالدولةّّّتنفيذّطلباتّاإلنابةّالقضائيةّّأنّ تؤكدّاالتفاقياتّالدوليةّّّّ
ّلإلجراءاتّ ّاإلنابةّوفقا ّالوطنيةّوتنفيذ ّتشريعاتها ّبذلكّمبدأّسيادة ّالتنفيذ،ّمؤكدة المطلوبّمنها

،ّوأنّيكونّبالقدرّالذيّالّيتعارضّمعّالقانونّالداخليّللدولةّالمنصوصّعليهاّفيّقوانينها
ّ(1)الطرفّمتلقيةّالطلب 20ّّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائيّفيّالمادةّّّّ،ّإذّتنص 

ّّبطريقّاإلنابةّالقضائيةّنفسّاألثرّالقانونيّكماّلوّتمّ ّّمنهاّعلىّأنّالقيمةّلإلجراءّالذيّيتمّ 

ّنيبةّ.أمامّالجهةّالمختصةّلدىّالطرفّالمتعاقدّالطالبّأيّالدولةّالمّ 

ّنيقّّ الدولةّالمطلوبّمنهاّ تنفيذعّعلىّعاتقّ قّبأتعابّالخبراءّاإلنابةّماعداّماّتعلّ ّّفقاتّ
،ّوهذاّماّكرستهّاتفاقياتّالتعاونّالقضائيّالثنائيةّفيّالمجالّالجزائي،ّوعلىّّونفقاتّالشهود

مصاريفّتنفيذّّّّنتّأنّ منّاتفاقيةّالجزائرّوالمملكةّالمتحدة،ّحيثّتضمّ 7ّّسبيلّالمثالّالمادةّّ
علىّعاتقّالدولةّالمطلوبّمنهاّالتنفيذّماّّّّطلباتّالتعاونّبماّفيهاّاإلنابةّالقضائيةّتكوّن

ّّ.(2)دةّفيّاالتفاقيةحدّ عداّبعضّالحاالتّالمّ 

ّّيّّّّ علىّّمّّوالمتمّ ّّّلالجزائيةّالمعدّ منّقانونّاإلجراءات721ّّّّفيّالمادةّّالمشرعّالجزائريّّّّنص 
ّالمعاملةّبالمثل ّالجزائريّمعّتطبيقّمبدأ ّللقانون ّالقضائيةّوفقا ّاإلنابة ّالدولةّ،ّوعندّّتنفيذ قبول

تتولّ  اإلنابةّ تنفيذّ إليهاّ بذلكالمطلوبّ المنيبةّ الدولةّ إخطارّ األدلّ وتّ ّّّ،ىّ والمحاضرّّرسلّ ةّ
ّّ.(3)إرسالّالطلببهاّّالتيّتمّ طريقةّالوالمستنداتّبنفسّ

ّّّّّّــــــــــّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
المادة17ّّّّالفقرةّّ-1 ذكرهّ.18ّّمنّ سالفّ مرجعّ عبر،ّ المنظمةّ الجريمةّ لمكافحةّ المتحدةّ األممّ اتفاقيةّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّ
ّ،ّمرجعّسالفّذكرهّ.2006ديسمبر11ّّمؤرخّفي465ّّّ-06مرسومّرئاسيّرقمّّ-2

ّّ.26،ّمرجعّسابق،ّصّيحيىّبننعيمةّ-3
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 رفض طلب اإلنابة القضائية الدولية -2

ّبيّتّّّّ الدوليّّالدوليةّفيّمجالّالتعاونّالقضائيّّمبدأّالمعاملةّبالمثلّوقواعدّالمجامالتّّّّوج 
ّاإلنابةّّّّتنفيذ ّالوطنيةّّّّالقضائيةّ،طلبات ّالقضائية ّالسلطة ّتجد ّأنهاّملزمةّّحيث ّنفسها المختصة

ومعّهذاّّّّ،(1)ّّاإلنابةّالمرسلةّإليهاّمنّدولةّأجنبيةّإذاّكانّقانونهاّالوطنيّيلزمهاّبذلكّّبتنفيذ
ّّااللتزامّالدوليّللسلطةّالقضائيةّالمختصةّحقّرفضّتنفيذّطلباتّاإلنابةّالقضائيةّكلياّأو

رفضّطلباتّاإلنابةّالقضائيةّّجوازّّتّالدوليةّعلىّأنواعهاّّاالتفاقياّّتضمنّتّّ؛ّتبعاّلذلكجزئيّا

ّّّتنفيذها.ّّنابةّالمطلوبّمنهاالدوليةّالموجهةّإلىّالدولةّالمّ 

فيذّاإلنابةّالقضائيةّعدمّرفضّطلبّالتنفيذّدونّسببّأوّسندّقانونيّأوّّبّأهميةّتّنتتطلّ ّّّّ
لإلجراءاتّّ وفقاّ االتباعّ واجبةّ الموضوعّ أوّ اإلرسالّ أوّ الشكلّ قواعدّ مخالفةّ إلىّ استناداّ

المّ  للدولةّ جازّ الدوليةّوإالّ واالتفاقياتّ الوطنيةّ القوانينّ فيّ المنصوصّعليهاّ نابةّوالقواعدّ
منّاتفاقيةّاألممّّ(ّّأّ)البند21ّّّّالفقرة18ّّّّيذّالطلب،ّفقدّنصتّالمادةّّالمطلوبّمنهاّرفضّتنّف

المتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّعلىّأنّيتمّتقديمّالطلبّوفقاّألحكامهاّوإالّّ
ّالقضائية ّاإلنابة ّالمتبادلةّبماّفيها ّالقانونية ّالمساعدة ّالسلطةّّّّالدوليةّّجازّرفضّطلب منّقبل

ّالمّ  ّالدولة ّفي ّالمختصة ّالمتحدةّّالقضائية ّاألمم ّاتفاقية ّمع ّفيّهذا ّإليها،ّوتشترك ّالمطلوب نابة
ّ.ّّ(2)2003ّلمكافحةّالفسادّلعامّ

ّّفص ّّّ لعام القضائيّ للتعاونّ العربيةّ الرياضّ اتفاقيةّ اإلنابة1983ّّلتّ حاالتّرفضّطلبّ

ّماّوردّفيهاّ:ّّالقضائية،ّومنّأهمّ 

المطلوبّّإذاّكانّهذاّالتنفيذّالّيدخلّفيّاختصاصّالهيئةّالقضائيةّلدىّالطرفّالمتعاقدّّ-
ّإليهّالتنفيذّ.

ّــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّّ.76راشدّالوارد،ّمرجعّسابق،ّصّمحمدّصالحّعبدّهللاّ-1

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.(ّأّّ)ّالبند21ّالفقرة46ّّّّّالمادة-2
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ّإذاّكانّمنّشأنّالتنفيذّالمساسّبسيادةّالطرفّالمتعاقدّالمطلوبّإليهّأوّبالنظامّالعام.ّّ-

بجريمةّيعتبرهاّالطرفّالمتعاقدّالمطلوبّإليهّالتنفيذّجريمةّذاتّّكانّالطلبّمتعلقاّّ إذاّّ-
ّّ.(1)صبغةّسياسية

الثنائيةّالمبرمةّفيّإطارّالتعاونّالقضائيّفيّالمجالّالجزائيّّالدوليةّّتطرقتّاالتفاقياتّّّّ

ّّإلىّإمكانيةّرفضّالتعاونّأوّتأجيلهّبالنظرّإلىّالجريمةّموضوعّطلبّالتعاونّأوّارتأتّأنّ 
ّأوّّتنفيذهاّم ّبسيادتها ّيخل ّأن ّأوّّّبنّشأنه ّأوّغيّرّبأمنها ّالعام ّاألساسيةّّّّنظامها ذلكّمصالحها

ّبين ّالدولية ّالعدل ّمحكمة ّبه ّقضت ّما ّالمحكمةّّّّدولتيّّ،ّوهذا ّاستنتجت ّ،ّحيث فرنساّوجيبوتي

لدولة2005ّّّيوليو02ّّّّهاّالمؤرخةّفيّّسببّللرفضّفيّرسالةّرد ّ ّّفرنساّبعدمّتقديمهاّأليّ ّّأنّ 
لّالجنائيةّبينّّوليّبموجبّاتفاقيةّالمساعدةّالمتبادلةّفيّالمساّئبالتزامهاّالدّ ّّفّ تَّلمّّجيبوتيّّ
ّ(2).0199ّّلسنّةّأيّبينّفرنساّوجيبوتيّالطرفين

اإلنابةّالقضائيةّقدّيتمّقبولهاّوتنفيذهاّكأصلّعامّأوّرفضهاّاستثناءّّّّيتضحّمماّسبقّأنّ ّّ
ذاتّّ الدوليةّ واالتفاقياتّ الوطنيةّ التشريعاتّ نظمتهاّ التيّ القانونيةّ والضوابطّ للشروطّ وفقاّ
الصلةّباإلنابةّالقضائيةّفيّالمجالّالجزائي،ّوبناءّعلىّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّوإذاّرفضّّ

مّالجهةّالمطلوبّإليهاّالتنفيذّبإخطارّالجهةّالطالبةّبذلكّفوراّمعّإعادةّّتنفيذهاّأوّتعذرّتقّو
ّ.ّّ(3)األوراقّوبيانّاألسبابّالداعيةّإلىّالرفض

.ّ

.ّ

ّـــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكرهّ.الرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائيمنّاتفاقية17ّّانظرّالمادةّ-1

الدوليةّّتقرير-2 العدلّ 2007ّّّّأوتّّّّللسنةّمنّّمحكمةّ 2008ّّإلىّجويلية الملحقّرقم المتحدةّ،04،ّ األممّ ّّ،ّمنشوراتّ
 .Icj. Cij. Org /filss.annual rapports/2007>> << wwwّ،ّعلىّالموقع6،ّص2008ّّنيويورك،ّ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.1983منّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائيّلسنة17ّّانظرّالمادةّ-3

ّ
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 المطلب الثاني 

ّاالعتراف باآلثار الدولية لألحكام الجنائية الدوليةآلية 

قانونهّالوطنيّوالّيمكنهّّّالقاضيّالّيطبقّإالّ ّتقتضيّقاعدةّإقليميةّالقانونّالجنائيّأنّ ّّّّ  
يطبقّأيّ  المبدأّأنّ يّ ّّبموجبّهذاّ المبدأّ بهذاّ إقليميةّّرت ّ قانونّأجنبي،ّواألخذّ بالضرورةّ بّ

القاضيّالجزائيّسوىّقانونّدولتهّّ الجنائية،ّفالّيطبقّ يتواجدّعلىّّاألحكامّ علىّكلّمنّ
الدوليّّّّلكلّ باالستنادّإلىّمبدأّالسيادةّالقضائيةّّإقليمها،ّّ دولة،ّولكنّمعّاستفحالّاإلجرامّ
الدوليّلمكافحةّاإلجرامّعبرّالوطنيّمنعاّإلفالتّالمجرمينّمنّالعقابّلكونهمّّّّعاوّنتحتمّالتّ 

ّّّالحكمّالجزائيّالقاضيّبعقابهم.ّعنّمحكمتهاّالتيّصدرالدولةّمقيمينّفيّدولةّغيرّتلكّ

همّعنّفعلّّتّ محاكمةّالمّ ّّىّالّتتمّ يةّحتّ مّهذاّاألمرّاالعترافّبحجيةّاألحكامّاألجنبحتّ ّّّّ
هّمحاكمةّثانيةّأمامّقضائهاّعنّبّ جنّ ي ّّّالمتبادلّباألحكامّالجنائيةّّواحدّمرتين؛ّلكونّاالعتراف

سوغّأنّّحيثّالّيَّّّ،العدالةّواإلنصافمبادئّّّونفسّالجرم،ّوهذاّتماشياّمعّحقوقّاإلنسانّّ
ضامنّالدوليّوتعضيداّألواصرّالتعاونّّتجسيداّللتّ الجغرافيةّّتقفّفيّوجهّتطبيقهاّالحدودّّ

ّّالح جي ّةّّّبتطلّ تإلىّتعاونّبينّالسيادات،ّحيثّّ،ّّيادةقليديّللسّ لمفهومّالتّ اّلالقضائيّوتجاوّز
)فرعّّّّاهالتنفيذيةّخارجّحدودّدولةّصدوّرّّاقوتّهّباإليجابيةّّوّّةمّاألجنبّياحكرّاألاالعترافّبآثا
 لبيةّ)فرعّثان(ّ.الس ّ ّاأول(ّوبآثاره

 الفرع األول 

 للحكم الجزائي األجنبي  االيجابية االعتراف باآلثار

يمثلّاالعترافّالمتبادلّباآلثارّاإليجابيةّللحكمّالجنائيّاألجنبيّإقراراّمنّالدولّبالحجيةّّّّّّ
حدياتّالمستحدثةّللجرائمّالمنظمةّّعبرّالوطنيةّلها،ّوتعزيزاّللتعاونّالدوليّفيّمواجهةّالتّ 

الوطنية المتحصلةّمنّّّّّ،عبرّ األموالّ تبييضّ جريمةّ أمثلتهاّ ّّالخطيرّةّّالجرائمّّفمختلومنّ

مّمعّتحقيقّتوازنّمعّاعتباراتّالسيادةّالوطنيةّللدولة؛ّنظّ لمختلفّأنواعّاإلجرامّالدوليّالمّ 
ّّّجريمةّالتبييضّالماليّ.ىّالّتقفّكعائقّأمامّجهودّمكافحةّّحتّ 
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 أوال: القوة التنفيذية للحكم الجنائي األجنبي في االتفاقيات الدولية 

ّالجنائيّّّّ ّالحكم ّاالعترافّبحجية ّالدول ّالمنظمّواستفحالّخطرهّعلى ّاإلجرام ّانتشار نتجّعن
هذاّيعنيّقابليةّهذاّالحكمّالصادرّعنّّ،ّّونّمحاكمّالدولةّوبقوتهّالتنفيذيةادرّعاألجنبيّالص ّ

محاكمهاّللتنفيذّداخلّإقليمّدولةّأخرى،ّوااللتزامّبتنفيذّماّيقضيّبهّمنّعقوباتّخارجّالبلدّ
تكميليةّّّّعقوباتأوّكانتّّّّ،جنّأوّالغرامةسواءّكانتّعقوباتّأصليةّكالسّ ّّ،الذيّصدرّفيه

،ّّ( 1)خاللّتنفيذّالحكمّالصادرّبإدانتهكالمصادرةّتحقيقاّللنظامّالقضائيّللدولةّمنّّأوّتبعيةّّ
ّالسيادةّوإنّ  ّنزوالّعن ّليس ّاالعتراف ّالمنظّموهذا ّاإلجرام ّلمكافحة ّالدول ّبين ّالتعاون ّنوعّمن ّّما

 ( 2) .جريمةّالتبييضّالماليجهودّمكافحةّّّو

ّاألموالّباالعترافّبالقوةّّّّاّّ ّتبييض ّالمعنيةّبمكافحةّجريمة ّالدولية ّاالتفاقيات التنفيذيةّّهتمت
هاّعقوبةّالمصادرةّوماّتضمنتهّمنّعقوبات،ّومنّأهمّ ّّ،للحكمّاألجنبيّأمامّالمحاكمّالوطنيّة

التيّتتطلبّتعاوناّدولياّواسعّالنطاقّلتنفيذها،ّوهذاّباعتبارهاّعقوبةّفعالةّفيّمكافحةّجرمّّ
لةّوفقاّالتيّتوجدّعلىّإقليمّالدّوالتبييضّالماليّمنّخاللّمصادرةّاألموالّغيرّالمشروعةّّ

المصادرةّالص ّ ّّ(3)ادرةّعنّمحاكمّدولةّأخرّىألحكامّ السلطاتّالقضائيةّّّّيتمّ ّو، بينّ تنفيذهاّ
ّالمختصةّفيّدولتينّأوّأكثرّ.

نّّمك ّ ت ّ أنّتعملّاألطرافّعلىّأن1988ّّالتفاقيةّفييناّلعام3ّّّّمنّالمادة5ّّّّتقررّالفقرةّّّّّّ
اقعيةّالتيّتجعلّارتكابّالجرائمّّمحاكمهاّوسلطاتهاّالمختصةّاألخرىّمنّمراعاةّالظروفّالّو

ّّّ.ـــورةمنّهذهّالمادةّأمراّبالغّالخطّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّ)أ(
ّــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،4ّّ،ّالعددّّمجلةّالمفكررقيةّعواشرية،ّنظامّتسليمّالمجرمينّودورهّفيّتحقيقّالتعاونّالدوليّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّّ-1
ّّّّّّّّّّّّ.20ّّصّّ،2009ّوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّبسكرة،ّكليةّالحق

ّّ.137زكيةّعومري،ّمرجعّسابق،ّصّ-2

ّّ.437نصرّمحمد،ّمرجعّسابق،ّصّّمحمد-3
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4ّالفقرة5ّّّّالمادةّّأم اّّّّ ّاختصاصّقضائيّّّّ)أ(ّتنص  ّله ّآخر ّالطلبّمنّطرف علىّحالةّتقديم
الفق فيّ عليهاّ منصوصّ جريمةّ ّّّرفيّ 1ّّّّة المادة إقليمه3ّّمنّ فيّ تقعّ الذيّ الطرفّ قامّ ّ،

ّّ من أخرىّ أشياءّ أيةّ أوّ الوسائطّ أوّ األموالّ أوّ منّّالمتحصالتّ للتمكنّ الجرائمّ عائداتّ
ّماّيقومّبهّ:،ّومنّضمن5ّّّمنّالمادة1ّمصادرتهاّمماّهوّواردّفيّالفقرةّ

ليستصدرّمنهاّأمرّمصادرةّوينفذّهذاّاألمرّّأنّّ- المختصةّ إلىّسلطاتهّ الطلبّ إذاّيقدمّ
ّّّحصلّعليه.

إلىّسلطاتهّالمختصةّأمرّالمصادرةّالصادرّمنّالطرفّالطالبّوفقاّللفقرةّأّّّّأنّيقدمّّأّو-
بالقدرّالمطلوبّوبقدرّماّيتعلقّبالمتحصالتّأوّاألموالّأوّّ تنفيذهّ المادةّبهدفّ منّهذهّ

 .(1)الوسائطّأوّأيةّأخرىّوالواقعةّفيّإقليمّالطرفّمتلقيّالطلب

ّّّّّ لمصادرة،ّووضعتّاألحكامّالمنظمةّلتدابيرّّا1988ّّمنّاتفاقيةّفييناّلعام5ّّّالمادةّّّّتنص 
5ّّ،ّولمّتنصّالمادةّّ(2)التمكينّمنّالمصادرةّواجراءاتهاّوكيفيةّالتصرفّباألموالّالمصادرة

منهاّحثّالدولّاألطراف3ّّّبشكلّمباشرّعلىّتنفيذّاألحكامّاألجنبية،ّوإنماّتضمنتّالفقرةّّ
ّّ الواقعية الظروفّ مراعاةّ األخرىّ المختصةّ وسلطاتهاّ محاكمهاّ تمكنّ أنّ تجعلّّعلىّ التيّ

ّّالجرائمّالمنصوصّعليهاّفيّاالتفاقياتّبالغةّالخطورة،ّومنّالظروفّالواقعيةّالمنصوّص

إذاّكانتّالجرائمّّوخاصةّّّّ،ابقةّباإلدانةّسواءّكانتّأجنبيةّأوّمحليةعليهاّصدورّاألحكامّالسّ 
 .ّّ(3)مماثلة

ّـــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروعّبالمخدرات،ّمرجع1ّّ،2ّّّّالجزءّّّّ(ّ،)أ04ّّّّالفقرة5ّّالمادةّّّّانظر-1
ّسالفّذكره.

ّّ.219العمراني،ّمرجعّسابق،ّصّّنجاة-2

 ّ.131،ّص2010عدنانّالعوني،ّالسياسةّالجنائيةّفيّمواجهةّجرائمّغسيلّاألموال،ّالطبعةّاألولى،ّدارّالقلم،ّالرباط،ّّ-3
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الدوليّألغراضّأحكامّالمصادرةّوالضبطّوالتعاونّّّّتتضمن2000ّّأماّاتفاقيةّباليرموّلسنةّّ
ّّ المواد بالقوة12ّّ،13ّّ،14ّّّّالمصادرةّفيّ اتفاقيةّفييناّفيّاالعترافّ منها،ّحيثّتتفقّمعّ

الجنائيةّاألجنبية ّّ(  1)التنفيذيةّلآلثارّ المادة فتقتضيّ ّ،12ّّّّ تعتمد دولةّّكلّّمنّاالتفاقيةّأنّ
ّتدابيرّوإ ّمن ّيلزم ّما ّأقصىّحدّ طرف ّللتمكينّمنّمصادرةّمكنّّمّ ّّلى ّالقانوني ّنظامها فيّحدود

عائداتّالجرائمّالمشمولةّباالتفاقية،ّوأنّتعتمدّماّيلزمّمنّالتعرفّعلىّالعائداتّوالممتلكاتّّ
ّّواألدواتّومتابعةّأثرهاّوتجميدها،ّوتلزمّإلىّجانبّهذاّكلّدولةّطرفّأنّتخولّمحاكمها

 ّ.(2) أوّسلطاتهاّالمختصةّاألخرىّصالحيةّاألمرّبتقديمّالسجالتّالمصرفية

يتعينّعلىّدولةّطرفّالتيّتتلقىّطلباّمنّّهّّالنصّعلىّأنّ 2000ّّنّاتفاقيةّباليرموّّتتضمّ ّّّّ
دولةّأخرىّأنّتتخذّتدابيرّمعينةّللتعرفّعلىّعائداتّالجريمة،ّوتقومّبإحالةّالطلبّإلىّ

فيّحالّصدوره،ّأوّتحيلّإلىّّّّهذّيتنفتقومّبلتستصدرّمنهاّأمرّمصادرة،ّّوسلطاتهاّالمختصةّّ
سلطاتهاّالمختصةّأمرّالمصادرةّالصادرّعنّمحكمةّفيّإقليمّالدولةّالطرفّالطالبة؛ّبهدفّّ

فيّنهايةّالمطافّإثرّتلقيّّّّيذهّبالقدرّالمطلوبّبغرضّمصادرةّالمتحصالتّاإلجراميةتنّف
ّّ.(3)طلبّبذلكّمنّدولةّأخرّى

ّالمتعلقةّبمكافحةّتبييضّاألموالّعلىّأهميةّّّّّّ تحثّتوصياتّمجموعةّالعملّالماليّالدولية
اإلجرامية،ّّ العائداتّ تبييضّ منّ المتأتيةّ األموالّ مصادرةّ منّ المختصةّ السلطاتّ تمكينّ

واقتفاءّأثرهاّوضبطهاّّوقدمتّإرشاداتّللبلدانّبشأنّوسائلّالتعرفّعلىّعائداتّالجريمةّّ
 . (4)ّومصادرتها

ّـــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّ.158،ّمرجعّسابق،ّصفحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكا-1

 منّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة،ّمرجعّسالفّذكرهّ.2ّ،5ّ،6ّّالفقرات12ّّّالمادةّّ-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2000منّاتفاقيةّباليرمو02ّّّ)أ(ّوالفقرة1ّّالفقرة13ّانظرّالمادةّ-3

ّلمجموعةّالعملّالماليّالدولية،ّمرجعّسالفّذكره.18ّّ،3نظرّالتوصيتينّا-4ّ
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تحددّاالتفاقياتّالدوليةّالثنائيةّفيّمجالّالتعاونّالقضائيّشروطاّلتنفيذّاألحكامّالقضائيةّّّّ
تتفقّفيّّ،ّحيثّّئيّبينّالجزائرّوالدولّالمغاربيةونستدلّباتفاقياتّالتعاونّالقضااألجنبية،ّّ

ّقابالّللتنفيذّفيّالجزائرّويتعلقّاألمرّبماّيليّ:أربعةّشروطّليكونّالحكمّاألجنبيّ

وجوبّصدورّالحكمّمنّمحكمةّمختصةّحسبّالقوانينّالمطبقةّفيّالدولةّالطالبةّإالّإذاّّ-
،ّونصتّعلىّهذاّالشرطّاالتفاقيةّالجزائريةّالفرنسيةّّ(1)تنازلّالمعنيّعنّطلبهّبصورةّأكيدة

ّاألولّى ّتكونّمعاقبتهاّّّّ،فيّمادتها ّالتي ّالجرائم ّفي ّالبلدين ّبين ّقضائي ّتعاون ّأوسع وذلكّعلى
الطالب للطرفّ القضائيةّ السلطاتّ اختصاصّ منّ الطلبّ تقديمّ اتفاقيةّّ(2) ّّوقتّ وأكدتهّ ّ،

المتحدة العربيةّ واإلماراتّ الجزائرّ بينّ القضائيةّ واإلناباتّ واإلعالناتّ القضائيّ ّّالتعاونّ
ّيجوزّبموجبّالمادةّالسابقةّللسلطةّالقضائيةّالمختصةّّمنها،ّحيثّال20ّّبموجبّالمادةّّ

فيّالدولةّالمطلوبّإليهاّالتنفيذّأنّتبحثّفيّموضوعّالدعوى،ّأوّترفضّتنفيذّالحكمّإالّفيّّ
ّ.ّّ(3)واليتهاّهةّالقضائيةّبنظرّالدعوىّبسببّعدمعدمّاختصاصّالجّاهالتّومنّأهمّ اّح

ّثيلهمّأوّإثباتّغيابهمّ.حضورّاألطرافّقانوناّأوّمنّينوبّعنهمّأوّتمّ-

ّأنّيكونّالحكمّقدّاكتسبّقوةّالشيءّالمحكومّفيهّوصارّقابالّللتنفيذّ.-
ّــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ450ّّّّّ-63منّمرسومّرئاسيّرقم19ّّّّانظرّعلىّسبيلّالمثالّالمادةّّّّالثنائية،هذاّالشرطّمشتركّبينّاالتفاقياتّّ-1
ّجّ،،ّج.ّر.ّج.1963ّّجويلية28ّّّّالجزائريةّالتونسيةّالموقعةّفيّالجزائرّفيّّ،ّيتضمنّاالتفاقية1963ّّنوفمبر14ّّّّفيّّ

 ّ.1963نوفمبر22ّّفيّّّبتاريخ،87ّعددّّ

،ّيتضمنّالتصديقّعلىّاالتفاقيةّالمتعلقةّبالتعاونّالقضائي2018ّّفبراير25ّّّّفيّّخّّمؤّر73ّّ-18رئاسيّرقمّّّّمرسوم-2
الجزائريةّالديمقراطيةّالشعبيةّوحكومةّالجمهوريةّالفرنسيةّالموقعةّبباريسّبتاريخّفيّالمجالّالجزائيّبينّحكومةّالجمهوريةّّ

ّّ.2018فبراير28ّّّبتاريخ،13ّ،ّج.ّردّج.ّجّعدد2016ّّأكتوبر05ّّ
،ّيتضمنّالتصديقّعلىّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّواإلعالنات2007ّّأكتوبر23ّّّّمؤرخّفي323ّّّّ-07مرسومّرئاسيّرقمّّ-3

العربيةّالمتحدةّالموقعةّّّواإلماراتوتنفيذّاألحكامّوتسليمّالمجرمينّبينّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّّّّواإلناباتّالقضائية
2007ّأكتوبر24ّّ،ّبتاريخ67ّّ،ّج.ّردّج.ّجّعدد1983ّأكتوبر12ّّّبالجزائرّفيّ

ّ
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ّالتنفيذيتضمّ ّّأالّ - ّفيه ّالمطلوب ّللبلد ّالعام ّالنظام ّيخالف ّما ّالشّ ( 1)ن ّوهذا المتضمنّّّّاألخيرّّرط،
عدمّمخالفةّالنظامّالعامّأوّالمبادئّالقانونيةّللبلدّالمطلوبّإليهّالتنفيذّواردّفيّالعديدّمنّّ

ّاألطراف ّالثنائيةّوالمتعددة ّإصدارّّّ؛(2)االتفاقيات ّيمكن ّفال ّالدولة ّبسيادة ّالوثيق وهذاّالرتباطه
والقضائيةّّالسيادتينّالتشريعيةّّالقاعدةّتقضيّتالزمّّّّ،ّألنّ (3)أمرّبتنفيذّالحكمّاألجنبيّفيها

ّّ.فيّالمجالّالجنائّي

ّّّفيفّّّ منّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّبينّدول39ّّّّالمادةّّّّاالتفاقياتّالمتعددةّاألطرافّتنص 
حيثّيصدرّاألمرّبتنفيذّالحكمّبناءّعلىّطلبّّالمغربّالعربيّالمتعلقةّبتنفيذّاألحكامّّّّاتحاد

الذيّلهّمصلحةّفيّّ الطرفّ البلدّّتنفيذّهمنّ قانونّ ،ّومنّجهةّمختصة،ّويراعىّفيّذلكّ
واستبعدتّاالتفاقيةّالتنفيذّاإلجباريّألمرّّّّّ،دةّفيهالمطلوبّمنهّالتنفيذّوفقاّلإلجراءاتّالمحدّ 

ّّمّن41ّّطبقاّللمادةّّّّبعدّاألمرّبتنفيذهاّفيّهذاّالبلدّّاالتفاقيةّإالّ من37ّّّّطبقاّللمادةّّالتنفيذّّ
ّالمادةّّّّّ،(4)االتفاقية ّالتي37ّّّّحددت ّاألحكام ّالقضائية،ّوالّتتعارض ّاالعترافّباألحكام شروط

يتنافىّاالعترافّبهاّأوّاألمرّبتنفيذهاّمعّالمعاهداتّواالتفاقياتّالدوليةّالمعمولّبهاّفيّبلدّّ
ّالفقرةّ)ب(ّمنّاالتفاقيةّ.38ّالطرفّالمتعاقدّالمطلوبّإليهّاألمرّبالتنفيذّطبقاّللمادةّ

ّــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّالمادةّّ-1 ّاتفاقية1969ّّّّأفريل14ّّّّمؤرخّفي116.69.1ّّّّمنّظهيرّشريفّرقم20ّّّّانظر ّالمصادقةّعلى المساعدةّّيتضمن
ّالمبرمة ّالقضائي ّوالتعاون ّالجزائرّّّّالمتبادلة ّالديمقراطية1963ّّّمارس15ّّّّبعاصمة ّالجزائرية ّوالجمهورية ّالمغربية ّالمملكة بين

أفريل15ّّّّّّبتاريخ،2945ّّ،ّج.ّر.ّم.ّمّرقم1969ّيناير15ّّّّالشعبيةّوعلىّالبرتوكولّالملحقّبهاّالموقعّعليهّبإفرانّفيّّ
1969.ّّ

،ّيتضمنّاتفاقيةّالتعاونّالقضائي2007ّّأكتوبر23ّّّّمؤرخّفي323ّّّّ-07الفقرةّجّمنّمرسومّرئاسيّرقم20ّّّّالمادةّّ-2
ّبينّالجزائرّواإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّمرجعّسالفّذكرهّ.

التعاونّالقضائيّبينّالجزائرّوالدولّالمغاربية،ّمهداوّيّّالقادرّّعبد-3 ،ّتنفيذّاألحكامّالقضائيةّاألجنبيةّطبقاّالتفاقياتّ
ّّ.57،ّص2014ّالسياسية،ّجامعةّسعيدة،ّ،ّكليةّالحقوقّوالعلومّمجلةّالدراساتّالحقوقية

بينّدولّّّ،ّيتضمنّالمصادقةّعلىّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّوالقانوني1994يونيو27ّّمؤرخّفي181ّّ-94مرسومّرقمّّ-4
،ّبتاريخّفي43ّ،ّج.ّر.ّج.ّجّعدد1991ّّمارس10ّّّّو09ّّاتحادّالمغربّالعربيّالموقعةّبمدينةّرأسّالنوفّ)ليبيا(ّفيّّ

ّ.1994ّّجويلية03ّ
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 القوانين الوطنية المقارنة بعض ثانيا: القوة التنفيذية للحكم األجنبي في 

ّبحجيةّعبرّوطّنّّ ّاعتراف ّاألجنبية ّالجنائية ّاألحكام ّتنفيذ ّالجنائيةّّيمثل ّللتشريعاتّواألحكام ية
تجاوزّّ يقتضيّ الوطنيّ عبرّ المنظمّ اإلجرامّ ألنّ أخرى،ّ دولةّ محاكمّ عنّ صادرةّ الوطنيةّ

ّالتقليدية ّالقانونية ّالمفاهيم ّلألحكامّّّّّ،(1)بعض ّاألمرّالمقضيّفيه ّاالعترافّبحجية حيثّصار
ا إعادةّ لمنعّ الدولّ أكثرّ تشريعاتّ قاعدةّمقررةّفيّ أمامّّالجزائيةّاألجنبيةّ أخرىّ لمتهمّمرةّ

ّ.(2)قضائها

 القوة التنفيذية لألحكام الجنائية األجنبية في القانون الجزائري -1

ستندّإلىّاتفاقياتّوفيّّجيةّاألحكامّالجنائيةّاألجنبيةّعلىّالتعاونّالقضائيّالمّ تعتمدّحّ ّّ
واعترفّّّّّّ،(3)المتبادلةّّالقانونيةانعدامهاّيعتمدّعلىّمبدأّالمعاملةّبالمثلّفيّطلباتّالمساعدةّّ

ّبموجبّّ ّالعقوبات ّقانون ّفي ّفيه ّالمقضي ّاألمر ّبقوة ّاألجنبية ّالجنائية ّلألحكام ّالجزائري المشرع
منّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّشروط583ّّّّالمادةّّّّّدحدّ ّت،ّووضعّمجالّانطباقه،ّّو6المادةّّ

أنّتكونّالواقعةّالمرتكبةّفيّالخارجّجنايةّّّبقّاألمرّّاالعترافّبالحكمّالجنائيّاألجنبي،ّويتعلّ 
وفقاّلقانونّالعقوباتّالجزائري،ّوأنّترتكبّالجريمةّفيّالخارج،ّوأنّيكونّمرتكبّالجريمةّّ

الجزا إلىّ الفعلّ مرتكبّ يعودّ وأنّ أنّ جزائريا،ّ يعنيّ وهذاّ بالمحاكمةّّّّئر،ّ يأخذّ لمّ المشرعّ
ّالجريمة،ّّالغيابية،ّمعّمراعاةّعدمّم ّنفس ّالخارجّعن ّفي ّبالتقادمّ.حاكمته ّالجريمة ّوعدمّسقوط

ّــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ّّ.205ّصّمرجعّسابق،،ّبذياآسيةّ-1

العربيّمةّالعابرةّللحدودّالوطنية،ّالتعاونّالدوليّوسبلّمكافحته،ّالطبعةّاألولى،ّمنشوراتّّالجريمةّالمنظطارقّزين،ّّ-2
ّّ.104،ّص2017ّّللبحوثّالقانونيةّوالقضائية،ّبيروت،ّ

155ّّّ-66منّقانونّرقم721ّّّ،ّوهذاّماّنصّعليهّالمشرعّالجزائريّفيّالمادة366ّ،ّمرجعّسابق،ّصّباخوياّدريسإ-3
حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي، تسلم اإلنابات القضائية    في))الجزائيةّّالمتضمنّقانونّاإلجراءاتّّ

ارة العدل، وتنفذ اإلنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا األجنبية بالطرق الدبلوماسية وترسل إلى وز الصادرة من السلطة  
 .((للقانون الجزائري بشرط المعاملة بالمثل
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والمتممّّحدّ ّيّّّّّ المعدلّ ومكافحتهماّ اإلرهابّ وتمويلّ األموالّ تبييضّ منّ الوقايةّ قانونّ دّ
ّّ القضائية واإلناباتّ التحقيقّ طلباتّ المتضمنّ القضائيّ التعاونّ وتسليمّّمجاالتّ الدوليةّ

للقانوّن المطلوبينّطبقاّ ّّ(1)األشخاصّ الجنائيّاألجنبيّفيّّوّي، للحكمّ التنفيذيةّ بالقوةّ عترفّ
ّالمتحصل57ّّّّالمادةّّ ّالممتلكات ّبمصادرة ّاآلمرة ّاألجنبية ّاألحكام ّإذ ّالفساد، ّقانونّمكافحة من

الجرا إحدىّ طريقّ عنّ القانوّنعليهاّ هذاّ فيّ عليهاّ المنصوصّ ّتئمّ جريمةّ ومنهاّ بييضّّ،ّ
للقواعدّّ طبقاّ الجزائريّ باإلقليمّ نافذةّ تعتبرّ ارتكابهاّ فيّ المستعملةّ الوسائلّ أوّ األموالّ
واإلجراءاتّالمقررة،ّوأجازّالمشرعّللجهاتّالقضائيةّأثناءّنظرهاّفيّجريمةّتبييضّاألموالّّ

ّّّ.( 2)بمصادرةّالممتلكاتّذاتّالمنشأّاألجنبيأنّتأمرّأوّجرمّآخرّمنّاختصاصهاّ

 تنفيذية لألحكام الجنائية األجنبية في القانون المغربي القوة ال-2

وذلكّّّّ،حددّالمشرعّالمغربيّحاالتّاآلثارّاإليجابيةّللحكمّالجنائيّاألجنبيّفيّالمغرّبيّ ّّّّّ
لّالحالةّاألولىّفيّاعترافّالمحاكمّالمغربيةّبالحكمّالجنائيّاألجنبيّّبموجبّحالتين:ّتتمثّ 

بعينّاالعتبارّهذاّالحكمّفيّحالةّالعودّإلىّالجريمة؛ّإذاّّمنّأجلّجنايةّأوّجنحة،ّويؤخذّّ

الجانيّقدّتمتّمحاكمتهّمنّقبلّمحكمةّأجنبيةّوقدّدونتّالجريمةّفيّالسجلّّّّالتأكدّأنّ ّّتمّ 
ّّ المادة ألحكامّ طبقاّ المغربيّ المغربية716ّّالعدليّ المسطرةّ قانونّ المشرعّّ(3)منّ وأمكنّ ّ،

نّّضمّ نصرّمنّعناصرّالعودّإلىّالجريمة،ّوأنّتّ المغربيّأنّتأخذّالمحكمةّبهذاّالحكمّكع
ّفيّحكمهاّماّيفيدّصحةّالحكمّاألجنبيّ.

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّيتعلقّبالوقايةّمنّتبييضّاألموالّوتمويلّاإلرهاب2005ّفبراير06ّّّّمؤرخّفي01ّّّّ-05منّقانونّرقم29ّّّّالمادةّّ-1
ّمرجعّسالفّذكره.معدلّومتمم،ّّومكافحتهما،

،2010ّّغشت26ّّّّالمؤرخّفي05ّّّّّ-10المعدلّوالمتممّباألمرّرقم2006ّّفبراير20ّّّّمؤرخّفي01ّّّّ-06رقمّّّّقانوّن-2
ّّ.2010سبتمبر01ّّّبتاريخ،50ّ،ّعددمنّالفسادّومكافحته،ّج.ّر.ّج.ّجّيتضمنّالوقاية

المتعلقّبالمسطرة22ّّّّ-01القاضيّبتنفيذّالقانونّرقم2002ّّّأكتوبر03ّّّّمؤرخّفي255ّّ.02ّّ.01ّّّظهيرّشريفّرقمّّ-3
ّّ.2003يناير30ّّ،ّبتاريخ5078ّالجنائيةّالمغربية،ّج.ّر.ّم.ّم،ّعددّّ

ّ
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فيّإجازةّّمنّقانونّالمسطرةّالجنائيةّالمغربي716ّّّّبموجبّالمادةّّالةّالثانيةّّالّحتتمثلّّّّّّّ
تنفيذّالتعويضاتّالمدنيةّالصادرةّعنّمحكمةّجنائيةّبالخرجّ،ّشريطةّصدورّأمرّتنفيذهاّّ

ّّ ت صدره مقررّ المغربيّةبمقتضىّ المدنيةّ ّّ(1)المحكمةّ المغربّّ، بينّ الثنائيةّ االتفاقياتّ تتيحّ
وغيرهاّمنّالدولّفيّالمجالّالجنائيّإمكانيةّالتعرفّعلىّاألحكامّاألجنبية،ّوعلىّسبيلّّ

فيّالميدانّالجنائي،ّحيتّتمكنّّمثالّاالتفاقيةّالمغربيةّالفرنسيةّبشأنّالتعاونّالقضائيّّال
السلطاتّالمختصةّللطرفينّوفيّحدودّماّيسمحّبهّقانونهاّالوطني،ّوبدونّتوجيهّطلبّمنّّ

ّّ المادة بأفعالّجنائيةّمعاقبّعليهاّطبقاّألحكامّ تتعلقّ تبادلّمعلوماتّ أوّ من24ّّّّإرسالّ
فيّحينّأنّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّبينّالمملكةّالمغربيةّواسبانياّالموقعةّفيّّ،ّّ(2)االتفاقية
منهاّعلىّتبادلّالمعلوماتّبينّالطرفينّبشأنّاألحكامّالتي1ّّّّ،ّتنصّالمادة1997ّّمدريدّّ

ّّ.(3)تصدرهاّالسلطاتّالقضائيةّعلىّمواطنيّالطرفّاآلخرّمنّأجلّجرائمّتكيفّجنايات

 الفرع الثاني 

ّالسلبية للحكم الجنائي األجنبي اآلثار 

فيّجناياتّّاالعترافّالمتبادلّحجيةّالشيءّالمقضيّبهاألثرّالسلبيّللحكمّاألجنبيّّشملّّّتّّ
متابعةّالمتهمّمرتينّّّّالّيجوّزالدولة،ّحيثّّّّرعاياّّفيّالخارجّمنّقبلّمواطنّيّّوجنحّمرتكبّة

ّّّ،أوّاستفادّمنّعفوّفيّشأنهّاّّرةّله،عنّنفسّالجرمّإذاّتمتّمحاكمتهّوقضىّالعقوبةّالمقرّ 
كبيّجرائمّّلتصديّإلىّهروبّمرتاّّاجنبيّبهاألعترافّّاالويقتضيّتفعيلّاألحكامّوالقراراتّّ

ّتم تّمحاكمةّّّوضمانّتفريدّالعقوبةّإذارةّللحكم،ّصدّ الدولةّالمّ ّتبييضّاألموالّخارجّحدود
ّــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.382حسنّادريبلة،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

بنشرّاتفاقيةّالتعاونّالقضائيّفيّالميدانّالجنائي2011ّّّّأغسطس02ّّّّ،ّمؤرخّفي258ّّ.09ّّ.1ّّشريفّرقمّّّّظهير-2
،6003ّّ.ّر.ّم.ّمّعددّّجبينّحكومةّالمملكةّالمغربيةّوحكومةّالجمهوريةّالفرنسية،2008ّّّّأفريلّّفيّّالموقعةّبالرباطّّ

ّّ.2011ديسمبر12ّّفيّّبتاريخ

ّّ.383-382أدريبلة،ّمرجعّسابق،ّصّصّّّحسن-3
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،ّوتم تّمتابعتهمّفيها،ّوعدمّمحاكمةّاألجانبّّمّمرتكبةّفيّالخارجمواطنيّالدولةّعنّجراّئ
وحث تّاالتفاقياتّّّفيّدولهم،ّعنّجرائمّمرتكبةّفيّالدولة،ّوتجريّمحاكمتهمّأوّحوكمواّفيها

طلبّمنّّالنّّمكّ ي ّّّ،ّإّذاالعترافّبأحكامّالعقوباتّاألجنبية،ّوتبعاّلهّّالدوليةّذاتّالصلةّعلّى
بها محكومّ عقوبةّ أيّ تنفيذّ إلّىّّنتطرّقّّّ.دولةّ الفرعّ هذاّ السلبيّّفيّ الجنائيّّّّاألثرّ للحكمّ

ّالوطني)ّّمنّخاللّّاألجنبي ّالجنائي ّالحكم ّالصلةّّحجية ّالدوليةّذات ّاالتفاقيات أوال(،ّواعتراف
ّثانيا(ّ.ّ)ّباألثرّالسلبيّللحكمّالجنائيّاألجنبّي

 األجنبي زائيم الج حجية الحكاعتراف المشرع الوطني بأوال: 

ّالقانون،ّّّّ ّيقررها ّالتي ّاآلثار ّكافة ّالوطني ّالقضاء ّالصادرّعن ّالحكم ّتينتج ّاالنتشارّّفقد طلب
ّالوطنيّّ ّالمنظمّعبر ّلإلجرام ّللدولةّوالتسليمّّوّّضرورةّمكافحتهالمتزايد ّالقضائية ّالسيادة تجاوز

انصبتّجهودّالدولّفيّالتوفيقّبينّالمحافظةّعلىّّحيثّّبحجيةّاألحكامّالجنائيةّاألجنبيةّ،
مبدأّالسيادةّوتنفيذّاألحكامّاألجنبيةّبإرساءّمتطلباتّالتعاونّالدوليّبينّالسلطاتّالقضائيةّ

ّ.ّّ(1)الدولّفّيالمختصةّ

حائزاّعلىّحجيةّّّّينفذّالحكمّالجنائيّالوطنيّبشرطّأنّيكونّحائزاّللصيغةّالتنفيذيةّأّيّّّّ
  .نهائياّوصارّعنواناّللحقيقّةّّالحكّمالشيءّالمقضيّفيهّأوّقوةّالشيءّالمحكومّفيهّمتىّكانّّ

 األجنبية  زائيةنماذج من اعتراف التشريعات الوطنية باألثر السلبي لألحكام الج -1

توفّ ّّّّّ إذاّ وهذاّ األجنبيةّ الجنائيةّ باألحكامّ الحديثةّ الجنائيةّ التشريعاتّ فتعترفّ يهاّرتّ
ّ(2)مجموعةّمنّالشروط:ّ

ّأنّيكونّالحكمّباتاّ.-
ّـــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

لنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالعلوم،ّّّّأطروحةمكافحةّجريمةّتبييضّاألموال،ّّ،ّالتعاونّالدوليّودورّالبنوكّفيّّفراحتيةّّكمال-1
ّّ.174،ّص2017ّتخصصّالقانون،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّتيزيّوزو،ّ

ّّ.220نجاةّالعمراني،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
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ألحدّّأنّينعقدّاالختصاصّالتشريعيّوالقضائيّللدولةّالتيّأصدرتّالحكمّاألجنبيّوفقاّّّّ-
ّالمعاييرّالمعتمدةّفيّاالختصاصّالجنائيّالدوليّكمعيارّاإلقليميةّ.

ّالتيّّّّأالّ ّّ- ّللدولة ّالعام ّالنظام ّاألجنبيّمع ّبالحكم ّاالعتراف ّاألجنبيّ.يتعارض ّبالحكم ّاعترفت

 المشرع المصري من األثر السلبي للحكم الجنائي األجنبي  فقمو -أ

ّّيّ     المادة فيّ األجنبيّ الجنائيّ للحكمّ السلبيّ باألثرّ بدورهّ المصريّ المشرعّ من4ّّّعترفّ
تنصّّ العقوبات،ّحيثّ فعل في    ال )ّ)قانونّ أو  العمومية على مرتكب جريمة  الدعوى  تقام 

على من يثبت أن المحاكم األجنبية برأته  إال من النيابة العامة، وال تجوز إقامتها    الخارج
 ( 1).((ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته 

ّأنّ ّّتبي نّيّّّ   ّالمادة ّاإلدانةّيّ ّّمن ّأو ّاألجنبيّبالبراءة ّالجنائي ّالحكم ّآثاراّرت ّ االعترافّبحجية ب
،ّوتخرجّّالنظرّفيهاّّوالّيمكنّللقاضيّّّ،لّفيّانقضاءّالدعوىّالعموميةتتمثّ ّّّ،قانونيةّسلبيّة

ّالقضاء ّالعموميةّمنّسلطة ّمحاك،ّألنّ الدعوى ّيمكن ّمرتينهّال ّالواحدة ّالواقعة ؛ّّمةّشخصّعن
نّبقوةّّويتحص ّّ،جافيّالعدالةّإذّالحكمّالصادرّبالبراءةّمانعّمنّإعادةّالمحاكمةّفيّمصري ّّو

قّبغسلّاألموالّّالمتعلّ 2002ّلسنة80ّّّقانونّرقمّمن2ّالمادةّّاألمرّالمقضيّفيه،ّكماّأنّ 
سواءّوقعتّالجريمةّّّّ(2)المتحصلةّمنّجرائمّزراعةّوتصنيعّالنباتاتّوالجواهرّوالموادّالمخدرة

المصريّ القانونّ فيّ التجريمّ ازدواجّ بشرطّ الخارجّ فيّ أوّ الداخلّ فيّ المذكورةّ الجرائمّ أوّ
ّّ والمادة 20ّّّّواألجنبي،ّ رقم قانونّ األجنبيّّت2002ّّّ-80منّ الجنائيّ الحكمّ لتنفيذّ شترطّ

القاضيّبمصادرةّاألموالّالمتأتيةّعنّجريمةّتبييضّاألموالّأوّعائداتهاّوجودّاتفاقيةّثنائيةّّ
ّأوّمتعددةّاألطرافّتكونّمصرّطرفاّفيها.ّّ

ّـــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

،ّمنشور1938ّلسنة58ّّّّللقانونّرقم2003ّّّّلسنة95ّّّّالعقوباتّالمصريّطبقاّألحدثّالتعديالتّبالقانونّرقمّّّّقانوّن-1
 com>>: // www. Abonaf. Law. << httpعلىّالموقعّ

،ّج.2003ّّلسنة78ّّّمّبالقانونّرقمّّلّوالمتمّ ،ّيتضمنّقانونّمكافحةّغسيلّاألموال،ّالمعدّ 2002لسنة80ّّّّقانونّرقمّّ-2
ّّ.2002ماي22ّّّ،ّبتاريخ20ّ،ّعددّّر.ّج.ّم
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 موقف المشرع الجزائري من األثر السلبي للحكم الجنائي األجنبي -ب

يعترفّالمشرعّالجزائريّبقوةّاألمرّالمقضيّفيهّللحكمّالجنائيّالصادرّمنّمحاكمّدولّّّّ
أخرى،ّوالّيمكنّمالحقةّالمجرمّالمحكومّعليهّمرةّثانيةّعلةّنفسّالفعلّالذيّحوكمّمنّأجلهّّ

المرتكبةّفيّأراضيّّو الجرائمّ العقوباتّعلىّكافةّ قانونّ براءة،ّويطبقّ أوّ إدانةّ لهّ تقررتّ
ّالجزائيةّّ ّاختصاصّمحاكمها ّفي ّتدخل ّإذاّكانت ّالخارج ّفي ّالمرتكبة ّالجرائم الجمهورية،ّوعلى

ّّ.(1)منّقانونّالعقوبات6ّبموجبّالمادةّ

ّفيّّ ّاألجنبية ّالجنائية ّلألحكام ّالسلبي ّباألثر ّالجزائري ّالمشرع ّاعتراف المادةّمنّّّّالفقرةّّيتضح
يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة إال إذا عاد    ال)ّ)،ّحيثّتنصّّمنّق.ّإ.ّج.ّج582ّّ

الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج، وأن يثبت في حالة الحكم  
تناولّّ      .(2)  (( بالتقادم أو حصل على العفو منها  عنه  نة أنه قضى العقوبة أو سقطت باإلدا

ّا ّالجزائري ّرقمالمشرع ّقانون ّفي ّاألجنبي ّالجنائي ّللحكم ّالسلبي ّبمكافحة01ّّّّ-06ّّألثر المتعلق
ّّ المادة ّّ(3)منه63ّّالفسادّبموجبّ بالمصادرةّوتتضم نّّ، المتعلقةّ القضائيةّاألجنبيةّ األحكامّ

مكافحةّّ قانونّ فيّ عليهاّ المنصوصّ الجرائمّ إحدىّ منّ المتأتيةّ العائداتّ وحجزّ والتجميدّ
ّالقضائيةّّّّ،الفساد ّاألوامر ّالمقررةّ،ّوهوّماّينطبقّعلى ّاإلجراءات ّالجزائريّوفق نافذةّباإلقليم

ّّ للمادة السّ 64ّّاألجنبيةّطبقاّ القانونّ بعدّاستنفاذّّمنّ ابق،ّوالّتنفذّهذهّاألوامرّمباشرةّإالّ
ّّ المادة فيّ عليهاّ المنصوصّ تّ 67ّّاإلجراءاتّ حيثّ نفسه،ّ القانونّ منّّحد ّ منّ مجموعةّ دّ

ّّّيةّإلىـــــّادرّمنّمحكمةّأجنبـــــــــّاإلجراءاتّ،ّوتتمثلّفيّتقديمّطلبّالحجزّأيّاألمرّالص ّ
ّــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،49ّّمعدلّومتمم،ّج.ّر.ّج.ّج.ّعددّّّّّ،1966يونيو08ّّّّ،ّيتضمنّقانونّالعقوبات،ّمؤرخّفي156ّّّ-66أمرّرقمّّ-1
ّّّّ.1966جويلية11ّّّبتاريخ

ّمرجعّنفسه.،ّمعدلّومتممّ،،ّيتضمنّقانونّاإلجراءاتّالجزائية1966يونيو08ّّمؤرخّفي155ّّّ-66أمرّرقمّ-2

،ّيتعلقّبالوقايةّمنّالفسادّومكافحته،ّمعدلّومتمم،ّج.ّر.ّج.ّجّعدد2006ّّفبراير20ّّّّ،ّمؤرخّفي01ّّّ-06رقمّّقانونّّ-3
ّّ.2006مارس08ّّ،ّبتاريخ14ّ
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وزارةّالعدلّالتيّتتولىّتحويلهّإلىّالسيدّالنائبّالعامّلدىّالجهةّالقضائيةّالمختصة،ّوترسلهّ
ّّ مرفقا المختصةّ المحكمةّ إلىّ العامةّ الكتابيةالنيابةّ رّّبطلباتهاّ ت مه  حيثّ بالصيغةّّ،ّ الحكمّ

ّّّ.(1)اّيمنحهّقوةّتنفيذيةّفيّإقليمّالدولةّالجزائرية؛ّممّ لتنفيذيّةا

605ّّموقفّالمشرعّالجزائريّمنّتنفيذّاألحكامّالقضائيةّاألجنبيةّبموجبّالمادةّّّّيتبينّّّّ
ّالصادرةّّ ّاألوامرّواألحكامّوالقرارات ّتنفيذ ّيجوز ّبحيثّال ّالمدنيةّواإلدارية ّاإلجراءات ّقانون من

التنفيذيةّمنّإحدىّّّّمنّجهاتّقضائيةّأجنبيةّفيّاإلقليمّالجزائريّإالّ  بعدّمنحهاّالصيغةّ
ّقضائيةّالجزائريةّمتىّاستوفتّالشروطّالتالية:الجهاتّال

ّقواعدّاالختصاّصّّخالفتتضمنّماّّيّأالّ -

ّحائزّلقوةّالشيءّالمقضيّبهّطبقاّلقانونّالبلدّالذيّصدرتّفيه-

وأ ثيرّمنّّّّتتعارضّمعّأمرّأوّحكمّأوّقرارّسبقّصدورهّمنّجهاتّقضائيةّجزائريّةّّأالّ ّّ-
ّالمدعىّعليه.ّّ

ّتتضمنّماّيخالفّالنظامّالعامّواآلدابّالعامةّفيّالجزائّرّأالّ -

ّّّّكشفيتّّّّ التي السابقةّ الشروطّ ّّيمنّ األحكامّّّّنص  تنفيذّ بشأنّ الجزائريّ المشرعّ عليهاّ
منّخاللّمهرهاّبالصيغةّّللحكمّالقضائيّاألجنبيّّمّالمراقبةّّالقضائيةّاألجنبيةّأنهّأخذّبنظا

ّّ.(2)جاهّالحديثّللفقهّوالقضاءسايرّبذلكّاالتّ ّوقدّ،التنفيذيّة

 ثانيا: اعتراف االتفاقيات الدولية ذات الصلة باألثر السلبي للحكم الجنائي األجنبي

تقررّاالتفاقياتّالدوليةّذاتّالصلةّبمكافحةّتبييضّاألموالّضرورةّاالعترافّبقوةّاألمرّّّّ
ّّّالعموميةّ،رىّفيّإنهاءّالدعوىّّاألجنبيّالصادرّعنّمحاكمّدولةّأّخّّالمقضيّللحكمّالجنائي

ّــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.175فراحتيةّكمال،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

نعيمةّجارو،ّتنفيذّاألحكامّالقضائيةّاألجنبيةّفيّالجزائر،ّدراسةّمقارنة،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّقانونّ-2
ّّ.40،ّص1ّ،2014سطيفاألعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّ
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ّّتعترفّاالتفاقيّةّو،06ّّّّمنّالمادة10ّّبموجبّالفقرة1988ّّّّردّفيّاتفاقيةّفييناّلعامّّحيثّّي
منّالدولةّطالبةّالتسليمّفيّإنهاءّالدعوىّالجنائية،ّومنهّالّيجوزّللدولةّبقوةّالحكمّالصادرّ

ّأمامّّ ّالجريمة ّالمحاكمةّمرةّثانيةّعنّنفس ّأنّتعيد مكنهاّبدالّمنّرفضّّمحاكمها،ّويّ المطالبة
ّّ.(1)التسليمّتنفيذّالعقوبةّالمحكومّبهاّفيّالدولةّطالبةّالتسليمّأوّماّتبقىّمنّتلكّالعقوبة

باليرموّلسنةّّّّ اتفاقيةّ اتفاقيةّفييناّفيّهذاّمعّ التسليمّلكون2000ّتتفقّ ،ّإذّتقررّرفضّ
كانّقانونهاّالداخليّيسمحّّخصّالمطلوبّمنّمواطنيّالدولةّالطرفّمتلقيةّالطلبّإذاّّالشّ 

هاّتنظرّفيّتنفيذّالحكمّالصادرّبمقتضىّقانونّالطرفّالطالبّالداخليّأوّتنفيذّّبذلك،ّولكنّ 
،ّوأجازتّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائيّتنفيذّّ(2)قوبةّالمحكومّبهاتبقىّمنّالعماّّ

ةّّدّ صّفيّمّ ضروريةّتتلخّ ّّاألحكامّالجزائيةّالم كتسبةّلقوةّالشيءّالمقضيّبه،ّبتوف رّشروط
ّللحريةّّ ّالسالبة ّأشالعقوبة ّللتنفيذّعنّستة ّالقابلة ّأو ّالمتبقيةّمنها ّالمدة ّأال ّتقل  هر،ّّحيثّيجب

،ّومعاقبّعليهّبعقوبةّسالبةّللحريةّالّّلتنفيذوأنّيكونّالفعلّمجرماّلدىّالطرفّالمطلوبّل
ّعنّستةّأشهرّ،ّوأنّتكونّالجريمةّالمحكومّبهاّعلىّّ المعنيّالّيجوزّفيهاّالتسليمّطبقاّّتقل 

ّّّ(3)لمقتضياتّاالتفاقية
.ّ

ّ

.ّ

.ّ

.ّ

.ّ

.ّ

ّــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.435نصرّمحمد،ّمرجعّسابق،ّصّّمحمد-1

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2000منّاتفاقيةّباليرمو12ّّالفقرة16ّّانظرّالمادةّ-2

ّاتفاقيةّالرياضّالعربيةّللتعاونّالقضائي،ّمرجعّسالفّذكره.من58ّّالمادةّّ-3

ّ
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 لمبحث الثاني ا      

   استرداد العائدات اإلجرامية  آلية       

إلىّّركّ تَّّّ الفارينّوتقديمهمّ المجرمينّ القبضّعلىّ بدايةّاألمرّعلىّ الدوليّفيّ التعاونّ زّ
ّاهتمامّّ ّالمّ العدالةّمع ّبالطلبات ّتدابيّرقدّ أقل ّاتخاذ ّبشأن ّاألخرى ّاألطراف ّالدول ّّوتقديّمّّ،مةّمن

ّي بينهاّ فيماّ المتبادلةّ والتّ تعلّ المساعدةّ الجرائمّ عائداتّ بمصادرةّ ّّقّ فيها نهايةّّصرفّ فيّ
،ّوينسجمّهذاّمعّالغايةّمنّمكافحةّتبييضّاألموالّفيّالوصولّعلىّمتحصالتّّالمطاف
ّللحدودّكوسيلةّّممّ ّّ،الجريمة ّالعابر ّالمنظم ّاإلجرام ّتجميدّومصادرةّعوائد ّإجراء ّتتطلب جديدةّّا

ةّالتيّتساهمّفيّاستردادّقّفيّالمعامالتّالماليةّوتأمينّاألدلّ للتعاونّبينّالدولّبعدّالتحقّ 
ّيمةّووضعّاليدّعلىّالعائداتّاإلجراميةّمحلّجريمةّتبييضّاألموالّ.عوائدّالجّر

ّفيهاّّّّ ّالمشتبه ّالجريمة ّتحديدّعوائد ّالمساعدةّعند ّالمطلوبّمنها ّالدولة ّإجراءاتّتتولى باتخاذ
التعاملّأوّّ العائداتّّّّ،فّفيهّاالتصرّ لمنعّ نهائيّبشأنّتلكّ إلىّغايةّصدورّحكمّقضائيّ

ّالمجّرّّ؛اإلجراميّة ّإفالت ّالعقابّّمالمينّّلمنع ّلألموالّمن ّاألصليةّوجريمةّّبيضين عنّجرائمهم
التبعية األموالّ ّّتبييضّ ّّالتمكّ ّو، من بهانّ واالنتفاعّ باألموالّ قضائيةّّّّالهروبّ والياتّ فيّ

ّّ(1)أخرّى التّ ، آليةّ المتحصالتّاإلجراميةّمنّخاللّ اليدّعلىّ التّ وهذاّبوضعّ أوّ حفظّّجميدّ
ّّ المصادرة أجلّ ّّوالضبطّوالحجزّمنّ تالخاصة الملكيةّّتمّ التيّ نزعّ بحكمّّّّبموجبّّبموجبهاّ

لتنظيمّّوحدّ ّّ،قضائي المتكاملّ القانونيّ اإلطارّ الوطنيةّ والقوانينّ الدوليةّ االتفاقياتّ دتّ
منّّ جملةّ باتخاذّ الدوليّ التعاونّ تعزيزّ قصدّ األموالّ تبييضّ جريمةّ قضاياّ فيّ المصادرةّ

وضعّآليةّالتعاونّالدوليّفيّمجالّّّّ،ّوتمّ )مطلبّأول(كعقوبةّّّّّّاإلجراءاتّبهدفّالمصادرة
ّ(ّ.ثاندتّأنماطّالتصرفّفيّاألموالّوالممتلكاتّالمصادرة)مطلبّوحدّ ّ،المصادرة

ّ.ّ

ّــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.55،ّص2004ّّوفاءّمحمدين،ّمكافحةّغسيلّاألموال،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشر،ّالقاهرة،ّّجالل-1
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 مطلب األول ال

ّوضع إطار قانوني متكامل لتنظيم مصادرة العائدات اإلجرامية     

تستهدفّاالتفاقياتّالدوليةّوالقوانينّالوطنيةّمصادرةّعائداتّالجريمةّلمنعّتحقيقّالربحّّّّ
الوطنيةّوتزايدّأرباحّمبيضيّاألموال،ّوتمكنهمّمنّّالذيّيؤديّإلىّتسارعّنموّالجريمةّعبرّّ

آمنة، أخرىّ قضائيةّ والياتّ فيّ جرائمهمّ بعائداتّ األممّّّّاالنتفاعّ اتفاقياتّ تضمنتّ حيثّ
ذا ّّالمتحدةّ المساعدة بشأنّ أحكاماّ للحدودّ العابرّ المنظمّ باإلجرامّ الصلةّ علىّلتّ لتعرفّ

المصادّر ألغراضّ ضبطهاّ أوّ وتجميدهاّ أثرهاّ واقتفاءّ اإلجراميةّ ّّالعائداتّ تضمنتّّة إذّ
بعضهاّبعضاّفيّمصادرةّالعائداتّاإلجراميةّ)فرعّّالتزاماّبمساعدةّالدولّّاالتفاقياتّالمتعددةّّ

المصادرةّاّالتشريعاتّالداخليةّللدولّقواعدّإجرائيةّبهدفّالقيامّّبأول(،ّوتحددّإلىّجانبّهذ
ّّّبهذاّاإلجراء)ّفرعّثان(.ّّوتحديدّالسلطةّالمختصةّ

 الفرع األول 

ّجريمة التبييض المالي عائدات لمصادرة األحكام الموضوعية 

ّفيّجّّ ّالمصادرة ّبصفةّّّرتنصب ّالمتأتية ّالمشروعة ّالمتحصالتّغير ّاألموالّعلى ّتبييض ائم
ّّ النشاط منّ ّّمباشرةّ لتبييض يّ ّّ،األمواّلاإلجراميّ الماديباعتبارهّ الركنّ ّّألّّمث  لّ منّّي  فعلّ

علىّّّّالقوانينّالوطنيةّواالتفاقياتّالدوليةّّالتيّتوافقتّّالسابقةجريمةّّلّلالمكونةّّاألفعالّالماديةّّ
ّّجرمّالتبييضّالمتأتيةّمنّّاإلجراميةّّنّمنّتتبعّاألموالّّ،ّووضعتّالتزاماّللدولّلتتمكّ تجريمها

تصلّإلىّمصدرها،ّّّّّىفيّوالياتّقضائيةّأجنبيةّمتعددة،ّوذلكّحتّ ّّنقلهاّأوّإخفاؤهاّّالتيّتمّ 
بموجبّحكمّقضائيّ،ّليتم ّبموجبهّتجريدّّّّتهانّمنّتجميدهاّوحجزهاّومصادرتهاّوإعاّدتتمكّ ّو

ّّّ.( 1)المحكومّعليهّمنّمالّمعي نّمتأتيّمنّالمخدراتّأوّاألسلحةّأوّالعائداتّاإلجرامية
ّــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّالفساد،ّّ-1 ّاتفاقيةّمكافحة ّاإلجراميةّضمن ّللعائدات ّالمباشر ّاالسترداد ّتدابير ّبنّمحمد، ّالسياسةّوالقانوّنمحمد ،ّّمجلةّدفاتر
ّ.70ّّ،ّص14ّّ،2016ّالعددّ
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 أوال: االلتزام بتنفيذ المصادرة لألموال المبيضة 

ّلتتمكّ ّّتضعّّّّّ ّللدول ّالتزاما ّالدولية ّالمتأتيةّمنّجريمةّّبموجبهّّّّّناالتفاقيات ّاألموال ّتعقب من
ومصادرةّوتقومّبتجميدهاّوحجزهاّّّّّ،فيّوالياتّقضائيةّأجنبيةّمتعددةّّالمخفاةتبييضّاألموالّّ

،ّ(1)  الموجوداتّاإلجراميةّوإعادتهاّإلىّأوطانهاّومنعهاّمنّاالندماجّفيّاالقتصادّالمشروع
الم عنّ الصادرةّ األحكامّ بتنفيذّ االلتزامّ األموالّّّفأوجبتّ تبييضّ قضاياّ فيّ األجنبيةّ حاكمّ

مستجيبةّّ الوطنيةّ الجنائيةّ واألحكامّ للتشريعاتّ وطنيةّ عبرّ بحجيةّ هذاّ خاللّ منّ معترفةّ
هاّمنّالجرائمّالتبعيةّالتيّتفترضّّأنّ ّّوكونهاّّعبرّالوطني،ّّلخاصيةّجريمةّتبييضّاألمواّل

ّّتبييّضجريمةّّّوقوعّّمّ ث ّّّ،والأّّعلىّإقليمّدولةّماّّمنّالجرائمّالخطيرةّّارتكابّجريمةّأصلية
ّّ.(2)ّثانياّّالتبعيةّعلىّإقليمّدولةّأخرّىاألموالّ

ّالسّ تتعلّ ّّةّّ ّاألحكام ّتلك ّبمصادّرق ّالحكم ّبعقوبة ّفتّ ابقة ّالدمك ّ ةّعائداتها، ّاالتفاقيات ذاتّّّوليةن
بإقليمها األصليةّ الجريمةّ وقعتّ التيّ الدولةّ قيامّ إمكانيةّ غيرّّّّ،الصلةّ أمواالّ رتبتّ حيثّ

ّالمصدر ّإلىّجريمةّالحقةّإلخفاء ّتحتاج ّاالقذرّّّّمشروعة ّالدولةّبجرم ّفتصدر ّالمالي، لتبييض
طالبةّفيهّمنّدولةّأخرىّتنفيذهّلوجودّهذهّاألموالّّّ،القذرةّتضررةّحكماّبمصادرةّاألموالالم

،ّوتتخذّالتدابيرّالالزمةّالمتعلقةّباقتفاءّأثرّهذهّاألموالّوضبطهاّوتجميدهاّّ(3)علىّإقليمها
ّّ.(4)أوّالتحفظّعليهاّتمهيداّلمصادرتها

ّـــــــــــــــــــــــــــــــّــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

06ّّتقريرّمؤتمرّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّالدورةّالسابعةّبفييناّمنّّ-1
البند2014ّّأكتوبر10ّّّّإلىّّ المتحدةّلمكافحةّالجريمة2ّ،ّ اتفاقيةّاألممّ )أ(ّمنّجدولّاألعمالّالمؤقتّالستعراضّتنفيذّ

الملح والبروتوكوالتّ الوطنيةّ عبرّ ّّالمنظمةّ رقم وثيقةّ بها،ّ الموقع08ّص،  CTOC/ COP/ 2014/2قةّ علىّ منشورّ ّ،
 <<www. unodc. org>>االلكتروني

ّّ.104طارقّزين،ّمرجعّسابق،ّصّ-2

ّّ.222العمراني،ّمرجعّسابق،ّصّّنجاة-3

4- BERTOSSA Bernard, la confiscation des produits financiers de la corruption au niveau 

. fr>>www.aef,asso< p322 <, F E R Ainternational,  

 

http://www.aef,asso/
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 للعائدات اإلجرامية تضمن االتفاقيات الدولية العالمية آللية المصادرة-1 

مصطلحّالمصادرة،ّحيثّيشملّالتجريدّعندّاالقتضاء1988ّّّّاتفاقيةّفييناّلسنةّّّّتضبّطّّّّّ
،ّحيثّّ(1)بأمرّمنّمحكمةّأوّسلطةّأخرىّمختصةّّأوّاألصولّّوالحرمانّالدائمّمنّاألموال

ّأوجبتّعلىّالدولّاألطرافّفيّاالتفاقيةّأنّتتخذّماّيلزمّمنّتدابيرّفيّقوانينهاّالداخلية
الجريمة تحديدّّّّ،للتمكينّمنّمصادرةّعائداتّ المختصةّمنّ لتمكينّسلطاتهّ تدابيرّ واتخاذّ

ّّقصدّتتبعّأثرهاّوتجميدهاّأوّالتحفظّعليهاّليتمّ ّّّ؛المتحصالتّأوّاألموالّأوّأيةّأشياءّأخرّى
ّالنهاية ّفي ّأنّ ( 1)مصادرتها ّبالتحفظّوعرفتهماّعلى ّالتجميد ّالمؤقتّّ،ّوربطت ّالحظر ّيعنيان هما

أوّتحريكهاّأوّوضعّاليدّأوّالحجزّعليهاّنقلّاألموالّأوّتحويلهاّأوّالتصرفّفيهاّّعلىّّ
ّ. (2)بصورةّمؤقتةّعلىّأساسّأمرّصادرّمنّمحكمةّأوّسلطةّمختصة

دّّعدّ المقارنةّتَّّّالوطنية القوانيّنّّبعضّّىاتفاقياتّاألممّالمتحدةّذاتّالصلةّوحتّ يتبي نّمنّّّّ
ّّ بمفهوم المتعلقةّ والضبّطالمصطلحاتّ والتحفظّ كالتجميدّ متداخلةّّّّ،المصادرةّ جاءتّ حيثّ

إلىّحدّ  الض ّّّومتطابقةّ التعاريفّ الدوليةماّفيّ للمصطلحاتّفيّاالتفاقياتّ والهدفّّّ،ابطةّ
ومصادرتها،ّّّتبييضّاألمواّلّّوضعّاليدّعلىّالمتحصالتّاإلجراميةّمحلّجريمةّهّوّاألخير

،ّوتتفقّّ(3)األصولّاألخرىّبإجراءّقضائيّّوهذهّاألخيرةّتعنيّالحرمانّالدائمّمنّاألموالّأّو
تتّ ّّهاتأكيدجموعةّالعملّالماليّالدوليةّفيّّمعّمعاييرّم خذّّعلىّااللتزامّبالمصادرة،ّحيثّ

الدولّاألطرافّإلىّحدّممكنّفيّحدودّنظامهاّالقانونيّالداخليّماّيلزمّمنّتدابيرّللتمكينّّ
ّالمشمولةّباالتفاقيةمنّمصادرةّعائداتّّ ّلعائداتّّوالقيمّّالجريمة ّالمعادلة ّالجرائمّوأدواتهاّة تلك

ّّ.(4)واقتفاءّأثرهاّوتجميدهاّومصادرتهاّفيّنهايةّاألمر
ّــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ)أ(ّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروعّبالمخدرات،ّمرجعّسالفّذكرهّ.1ّف5ّالمادةّّ-1

ّةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروعّبالمخدرات،ّمرجعّسالفّذكره.اتفاقيمنّّّ،ّ)ل(،)و(1ّالمادة-2

ّّ.391أدريبلة،ّمرجعّسابق،ّصّّّحسن-3

ّ.مرجعّسالفّذكرهّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،من12ّّالمادةّّ-4



 التعاون القانوني والقضائي لمكافحة جريمة تبييض األموال  : وسائلالباب الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 252  
   

إجراءاتّدّمنّصالحيتهاّالتخاذّّأوصتّمجموعةّالعملّالماليّالدوليةّالدولّمنّالتأكّ ّّّّ
ضةّأوّّبيّ لالستجابةّلطلباتّالدولّاألجنبيةّبتحديدّأوّتجميدّأوّمصادرةّالممتلكاتّالمّ ّّسريعة

على3ّّّّالدولّفيّالتوصيةّّّّ،ّوتحثّ (1)أوّالجرائمّاألصليةّّالمتحصالتّالناتجةّعنّتبييض

ّالمّ  ّالممتلكات ّمن ّالمختصة ّالسلطات ّلتمكين ّتشريعية ّإجراءات ّالمتأتيةّّبيّ اتخاذ ّاألموال ّأو ضة
الوسائلّالمستخدمةّفيّارتكابّّ أّوّّ،الجرائمّاألصليةّّنتيجةّعائداتّّمنّجرائمّالتبييضّالمالي

ّ.(2)ّالجرائم

ّمكافحةّّّّتنبهّّّّّ ّفي ّاألخرى ّالعقوبات ّإلىّجانب ّالمصادرة ّأهميةّعقوبة ّإلى ّالدولية االتفاقيات
األمواّل باالتّ ّّحرمانّّ؛ّألنّ تبييضّ القائمينّ وممّ األشخاصّ بالمخدراتّ المشروعّ غيرّ اّجارّ

،ّّ(3)ينتظرونهّمنّأموالّمتأتيةّمنّنشاطهمّاإلجراميّيقضيّعلىّحافزّنشاطهمّاإلجرامي
متّاالتفاقياتّاإلقليميةّفيّتكريسّااللتزامّبتنفيذّطلبّالمصادرة،ّحيثّّوإلىّجانبّهذاّساه

ّّ لسنة ستراسبورغّ اتفاقيةّ بهّ األموالّّقةالمتعلّ 1990ّّألزمتّ ومصادرةّّّبغسلّ وحجزّ واقتفاءّ
ّّّّ.(4)ّفيهاّالدولّاألطرافّعائداتّالجريمة

االختالفاتّفيّالطريقةّّعاملّّابقةّومجموعةّالعملّالدوليةّّاالتفاقياتّالدوليةّالسّ ّّتراعّيّّّ 

لتنفيذّااللتزاماتّّنتهَّالمّ  المختلفةّ الوطنيةّ القانونيةّ النظمّ قبلّ منّخاللّّالمفروضة،ّّجةّمنّ
لدفعّآليةّّّممكنّفيّحدودّنظمهاّالقانونيةّالداخليةّّإلىّأقصىّحدّ ّّلعبارةوضعّالمشرعّالدوليّّ

فيّاألساليبّالتيّتنتهجها،ّّّّالدولّّوتفعيلّالمصادرة،ّوتختلفالتعاونّالدوليّفيّهذاّالمجالّّ
ّداتّللجريمةّأوّأدواتّّـــــّعائهاّحيثّتركزّدولّعلىّنظامّمصادرةّالممتلكاتّالتيّتتبينّأنّ 

ّـّـــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2012ّّمنّتوصياتّمجموعةّالعملّالماليّالدوليةّحسبّتعديل38ّّالتوصيةّ-1

ّّ.222نجاةّالعمراني،ّمرجعّسابق،ّصّ-2

النهضةّّعبدّالمجيدّمحمودّعبدّالمجيد،ّالفساد:ّتعريفهّوصورهّوعالقتهّباألنشطةّاإلجراميةّاألخرى،ّالجزءّاألول،ّدارّ-3
ّّ.114،ّص2014ّالعربية،ّالقاهرة،ّ

4- voir : article 13 alinéa 1, a .b, Convention relative au blanchiment au dépistage, a la saisie et à la 

>>/16800 ntI. : www.rm.coe << https , disponible sur le sitecrime uconfiscation des produits d 
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حيثّيسمحّبموجبهّبتحديدّقيمةّعائداتّوأدواتّّّّ،يرتكزّعلىّالقيمّةّّادولّنظامـلّّفض ّلها،ّوتّ 
ّلها،ّوتَّ ّاختالفاتّّجمَّالجريمةّومصادرةّقيمةّمعادلة ّإلىّجانبّهذا ّالنظامين،ّوثمة عّدولّبين

1988ّّنّاتفاقيةّفييناّلعامّّمك ّ ،ّوتّ (1)ّّبشأنّقائمةّالجرائمّالتيّيمكنّبشأنهاّإجراءّالمصادرة
لّمحاكمهاّأوّغيرهاّمنّسلطاتهاّالمختصةّأنّتأمرّّخو ّ أنّتّ 5ّمنّالمادة03ّّّالفقرةبموجبّ
ّّ يمكنّأليّ السّ بتقديم والّ عليها،ّ التحفظّ أوّ التجاريةّ أوّ الماليةّ أوّ المصرفيةّ طرفّّّّجالتّ

ضّاتفاقيةّستراسبورغّّفو ّ ،ّوتّ (2)ةّالسريةّالمصرفيةبموجبّهذهّالفقرةّاالمتناعّعنّهذاّبحجّ 
ّالمالية1990ّّّّلسنةّّ ّأو ّالبنكيةّوالتجارية ّالسجالت ّأوامرّإلتاحة ّبإصدار ّالسلطات ّأو المحاكم

ّ.ّّ(3)جّبسريةّالبنوكّفيّرفضّالطلبومنعّالتحجّ 

   المشرع الوطني آللية مصادرة العائدات اإلجرامية كريست-2

للعائداتّّّتتطرّقّّّّ المصادرةّ عقوبةّ علىّ النصّ إلىّ المقارنةّ الوطنيةّ التشريعاتّ مختلفّ
ّالمجرمينّّ؛ّألنّ هااإلجراميةّوإعمال ّاألموالّوردع ّتبييض ّفيّمكافحةّجريمة ّالوسائل ّأنجع هاّمن

فييناّعلىّّّّاتفاقيةّّلالستجابةّلحثّ ّّعلىّعائداتّضخمةّغيرّمشروعةبمنعهمّمنّالحصولّّ
تداّب منّ يلزمّ ماّ المشروعّّاتخاذّ غيرّ االتجارّ جرائمّ منّ المتأتيةّ المتحصالتّ لمصادرةّ يرّ

ّّ.(4)لّقيمةّالمتحصالتّالسابقةعدّ بالمخدراتّأوّاألموالّالتيّتَّ

ّ
ّـــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.158،ّمرجعّسابق،ّصاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية-1

13ّّّ،ّوالمادة2000ّّمنّاتفاقيةّباليرموّلعام13ّّلمجموعةّالعملّالماليّالدولية،ّوالمادة4ّّانظرّالتوصيةّرقمّّ-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكرهّ.1990ب(ّمنّاتفاقيةّستراسبورغّلسنةّ )أ،1الفقرةّ

Voir : article 4 alinéa 1 de convention relative au blanchiment au dépistage, op.cit. -3 

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.اتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروعّبالمخدراتمن1ّّالفقرة5ّّانظرّالمادةّ-4

ّ

ّ
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 المشرع الفرنسي -أ

ّّّيّّّّّ الفرنسي المشرعّ األجنبّيّبعترفّ الجنائيّ للحكمّ التنفيذيةّ فيّّبالمصادرةّّالقوةّ وحددّ ّ،
شروطّوضوابطّتنفيذّالحكمّاألجنبي1996ّّّّماي13ّّّّالصادرّفي96ّّّّ-392القانونّرقمّّ

ّقّاألمرّبماّيليّ:،ّويتعلّ بالمصادرةّعلىّاإلقليمّالفرنسي

ّالدولةّّ- ّلقانون ّالتنفيذيةّوفقا ّلقوته ّيظلّمكتسبا ّنهائيا،ّوأن ّبالمصادرة ّالحكم ّيكون ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالطالبة.ّّأن
أنّتكونّاألموالّالمصادرةّبمقتضىّالحكمّاألجنبيّماّيجوزّمصادرتهّفيّنفسّالظروفّّ-

ّاّللقانونّالفرنسيّ.طبق

المّ - العائدّ يمثلّ معينّ مالّ علىّ بالمصادرةّ األجنبيّ الحكمّ ينصبّ أنّ عنّّيجبّ تحصلّ
لّهذاّالحكمّفيّااللتزامّبدفعّمبلغّمنّالنقودّّجريمة،ّويقعّعلىّاالقليمّالفرنسي،ّوأنّيتمثّ 

ّّ.(1)يمثلّقيمةّهذاّالمال

 المشرع الجزائري -ب

ّّّ-04ّّنّالعقوباتمنّقانّو7ّّرمكرّ 389ّّتطرقّالمشرعّالجزائريّإلىّالمصادرةّفيّالمادةّّيّّّّّ
للقانون15ّّ المعدلّوالمتممّ ّّبإجراءاتّّّّ،ّوتتعلق156ّّ-66،ّ الممتلكاتّوالعائداتّّمصادرة
ّتسمحّّهاتبييّضّّتمّ ّّالتي ّإذ ّاإلجراميةّومصادرتهاالمادةّّ، ّالعائدات ّيتعذّ بحجز ّالعثورّّ،ّوعندما ر

ّّ المّ على إجرامّيالموجوداتّ مصدرّ منّ األمواّلّّتأتيةّ تلكّ علىّ المصادرةّ ّّّنمكّ ي ّّّاستحالةّ
ّّ.(2)قيمةّتلكّالموجوداتّقوبةّماليةّعلىّالمتهمّتعادلّقيمتهاللمحكمةّأنّتأمرّبفرضّع

ّقانونّّّيّّّّّ ّفي ّبالمصادرة ّالمتعلقة ّاألحكام ّأيضا ّالجزائري ّالمشرع ّّالمتعل ّق01ّّ-06رقمّّتناول
 يّضـّرائمّتبيـّيّّجـّرهاّفـّناءّنّظـّائيةّأثـّاتّالقضـّنّللجهـّثّي مّكـّه،ّحّيـّالفسادّومكافحتبالوقايةّمنّ

ـــــّ ـــــّــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّـــــ

du 13 mai 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de  392-96 0Loi n 12, icleart -1

stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du 

: // www.legifrance.gouv.fr>> <<https112 du 14 mai 1996  0, JORF ncrime 

 ّ.168،ّمرجعّسابق،ّصّفراحتيةّّكمالّ-2 
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األجنبي،ّفاألحكامّالقضائيةّاألجنبيةّالتيّّاألموالّأنّتأمرّبمصادرةّالممتلكاتّذاتّالمنشأّّ
ّّمنّجرائمّالتبييضّالماليّتكونّنافذةّفيّاإلقليمّالجزائرّيّّيّةتتضمنّمصادرةّاألموالّالمتأّت

ّ.(1)ّرةطبقاّللقواعدّواإلجراءاتّالمقرّ 

بناءّّّوهذاّّ،المختصّةالقضائيةّأوّالسلطاتّّّّللجهاّت01ّّ-06قانونّرقمّّالّّمكنّبموجبيّ ّّّّ
ّّ االتفاقية فيّ األطرافّ الدولّ إحدىّ طلبّ قدعلىّ العائداتّّّّالتيّ حجزّ أوّ بتجميدّ أمرتّ

ّّّّنصوصمال أنعليهاّفيّهذا بذلكّّالقانونّ لتبريرّهذهّّّّ،تقضيّ أسبابّكافيةّ بشرطّوجودّ
قضىّبمصادرةّ،ّويّ (2)مآلّتلكّالممتلكاتّهوّعقوبةّالمصادرةّّأنّ ّّةّعلىرّأدلّ اإلجراءاتّوتوفّ 

ىّفيّحالةّّحتّ ّوّّابق،منّالقانونّالسّ 63ّّمنّالمادة1ّّ،2ّّّّقرةّّفهذهّالممتلكاتّالواردةّفيّال

ّّّ.ّّ( 3)سببّآخرّانعدامّاإلدانةّبسببّانقضاءّالدعوىّأوّأليّ 

 الفرع الثاني 

 الدولية  تنفيذ طلب المصادرة

االتفاقياتّالدوليةّوالقوانينّالوطنيةّالمقارنةّماّيلزمّمنّتدابيرّلتمكينّالسلطاتّوضعتّّّّ
ّالتيّتعادلّقيمةّالمتحصالتّالمذكورةّالوطنيةّالمختصةّمنّتحديدّالمتحصالتّأوّاألموال

هاّةّأشياءّأخرىّمنّعائداتّالجرائمّلتتبعّأثرهاّوتجميدهاّأوّالتحفظّعليأوّالوسائطّأوّأيّ 
بّ ـــّلتّهذهّالعائداتّإلىّممتلكاتّأّخوّ وإذاّماّحّ ّّ،(4)ريّنهايةّاألملمصادرتهاّف تّّــّدلرىّأوّ

ّّّّّاختلطتّبأموالّمشروعّة،ّوإذاّّهاـراءّأيّمصادرّتــّهاّلنفسّاإلجــّبّاخضاعـّاّوجــّاّأوّكليـــّجزئي

ّــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعلقّبالوقايةّمنّالسادّومكافحته،ّمعدلّّّّ،2006فبراير20ّّّّمؤرخّفي01ّّّّّ-06رقمّّمنّقانون2ّّّّالفقرة63ّّّّالمادةّّ-1
ّمرجعّسالفّذكره.ّومتمم،

ّّ.نفسهمرجع1ّّالفقرة64ّّالمادةّ-2

ّنفسهّ.مرجع3ّّالفقرة63ّّالمادةّ-3

4- GIROUD Sandrine, BORGHI Alvaro, Etat de droit et confiscation internationale, Editions 

interuniversitaires Suisses, Suisse, 2010, p19. 
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محلّالتبييضّّاإلجراميةّّمةّالمقدرةّللعائداتّّالممتلكاتّللمصادرةّفيّحدودّالقّيّّهذهفتخضعّّ
ويمرّ (1)المالي السّ ّّ،ّ إلىّ الغرضّ لهذاّ بتقديمّطلبّ المصادرةّ ّّتنفيذّ المختصة )أوال(،ّّلطاتّ

ّىّتنفيذّطلبّالمصادرةّللعائداتّاإلجرامية)ثانيا(ّ.الجهةّالتيّتتولّ ّو

 تقديم طلب المصادرة إلى السلطات المختصةأوال: 

مشمولةّباالتفاقيةّمنّأجلّمصادرةّّّتقديمّالطلبّمنّدولةّلهاّواليةّقضائيةّعلىّجريمّةّّيتمّ ّّ
أوّمعداتّأوّأدواتّاستخدمتّأوّّّّممتلكاتأوّّمنّعائداتّإجراميةّّّّماّيوجدّعلىّإقليمها

ماّسبقّفيّإقليمّالدولةّالمطلوبّمنهاّتنفيذّّّّويقعّكلّ ّّّ،ةّلالستخدامّفيّاإلجرامعدّ كانتّمّ 
المصادرة يتعيّ طلبّ إذّ ّ،ّّ يلي بماّ القيامّ إجراءاتّالحقةنّعليهاّ الطلباتّّّّمنّ تنفيذّ لتيسيرّ

المتعلقةّبجرائمّفساد،ّوتحرصّأنّتحيلّالطلبّالدوليةّللضبطّوالمصادرةّللعائداتّاإلجراميةّّ

فقّفيّهذاّمعّاالتفاقيةّّ،ّوتتّ (2)ختصةّطبقاّالتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادلسلطاتهاّالمّ 
مكنّّتلزمّالدولةّالطرفّمتلقيةّالطلبّأنّتقومّإلىّأقصىّمدىّمّ التيّّالعربيةّلمكافحةّالفسادّّ

ّّّّّماّيلي:وفقاّل،ّ(3)هّإلىّسلطاتهاّالمختصةتّلإلحافيّإطارّنظامهاّالقانونيّالداخليّ

 إحالة الطلب إلى السلطات المختصة الستصدار أمر مصادرة-1

الدولةّّ قضائيةّعلىّّّّتقومّ واليةّ لهاّ التيّ الطلبّ ذاتّّّّجريمةالمتلقيةّ باالتفاقيةّ المشمولةّ
ّّ سلطاتها إلىّ الطلبّ بإحالةّ األموالّ تبييضّ بجريمةّ أمرّّالصلةّ منهاّ لتستصدرّ المختصةّ

ّتقديمّكلّ  ّبعد ّالنفاذ ّالعائداتّّّّمصادرة،ّوتضعهّموضع ّالمصادرة،ّّالمستنداتّومواصفات محل
ّالطلبّمنّاستصدارّأمرّالمصادرةّفيّإطارّقانونهّالداخلي.وتمكينّالطرفّمتلقيّ
ّــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّ،1995ّّجانفي28ّمؤرخّفي91ّّّ-95رئاسيّمنّمرسوم5ّالمادةّّانظر-1
ّمرجعّسالفّذكره.غيرّالمشروعّبالمخدراتّوالمؤثراتّالعقلية،ّ

ّّ.314الدليلّالتشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّ-2

ّذكره.،ّمرجعّسالفّاالتفاقيةّالعربيةّلمكافحةّالفساد)أ(ّمن1ّّالفقرة21ّّّالمادةّّ-3
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 إحالة أمر المصادرة إلى سلطاتها المختصة -2

المختصةّّّّّّ إلىّسلطاتهاّ المصادرةّ الدولّأنّتحيلّطلبّ إلزامّ الدوليّفيّ التعاونّ يظهرّ
طالماّّّّ،ّويتمّإنفاذهّبالقدرّالمطلوبالدولةّالطرفّالطالبةّّوالذيّصدرّعنّمحكمةّفيّإقليم

أوّأدواتّأخرىّموجودةّفيّإقليمّالدولةّّكانّمتعلقاّبعائداتّإجراميةّأوّممتلكاتّأوّمعداتّّ
أساساّمعقوالّالعتقادّالدولةّالطرفّّّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّّوتوفرّّّ،(1)الطرفّمتلقيةّالطلب

متلقيةّالطلبّأنّهناكّأسبابّكافيةّالتخاذّتدابيرّمنّهذاّالقبيلّلماّتمّاتخاذهّمنّتدابيرّّ
ّأوّّ ّالممتلكات ّأو ّاإلجرامية ّالعائدات ّوتجميدهاّّّّالمعداتلكشف ّأثرها ّواقتفاء ّاألخرى ّاألدوات أو

ّ.(2)بأمرّصادرّعنّالدولةّالطرفّالطالبةّّوحجزهاّلغرضّمصادرتهاّ

   اإلجرامية مصادرة الممتلكاتإلى   ع اتفاقية مكافحة الفسادتوس  -3

ّإحالةّّّ ّإجراء ّفي ّالصلة ّذات ّالمتحدة ّاألمم ّاتفاقيات ّاتفاق ّأمرّّّّرغم ّاستصدار ّّّ،مصادرةطلب

وضعّذلكّاألمرّموضعّالنفاذّأوّإحالةّأمرّمصادرةّصادرّعنّمحكمةّفيّإقليمّالدولةّّّثمّ 
منّاتفاقيةّفييناّّّّ(أّ)4ّّّّالفقرة5ّّالمادةّّبموجبّّّّقصدّتنفيذهّبالقدرّالمطلوّبّّ؛الطرفّالطالبة

المتحدةّّاتفاقيةّاألممّّّّأنّ ّّ،ّإالّ 2000منّاتفاقيةّباليرمو1ّّ،2ّّّّالفقرة13ّّّّ،ّوالمادة1988ّّلعامّّ
ّبماّيليّ:زتّّفقدّتميّ 2003ّلعامّلمكافحةّالفسادّ

 بدون إدانة جنائية   مصادرة الممتلكات ذات المنشأ األجنبيإجازة -أ

ّالسّ مك ّ تّ ّّ ّفي ّتنظر ّأن ّاألطراف ّالدول ّاالتفاقية ّاألجنبيّّن ّالمنشأ ّذات ّالممتلكات ّبمصادرة ماح
ّّّّّّآخرّيدخلّفيّواليتهاّالقضائيةّأوبإصدارّقرارّقضائيّبشأنّجرمّتبييضّاألموالّأوّجرمّ

ّــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ،ّمرجعّسالفّذكره....)ب(ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد1الفقرة55ّّظرّالمادةّان-1

،ّآلياتّالتعاونّالدوليّالستردادّالعائداتّمنّجرائمّالفسادّعلىّضوءّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّّحسينّحياة-2
،2014ّّباتنة،ّّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّّ،11ّّالعدد6ّّّّالمجلدّّ،ّّمجلةّالبحوثّوالدراساتّالقانونيةّوالسياسية

ّ.66ّّّص
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بهاّقانونهاّالداخليّمنّدونّإدانةّجنائية،ّوهذاّفيّالحالةّّّمنّخاللّإجراءاتّأخرىّيسمح
التيّالّيمكنّفيهاّمالحقةّالجانيّبسببّالموتّأوّالفرارّأوّالغيابّأوّفيّحاالتّأخرىّّ

نّاالتفاقيةّالسلطاتّمك ّ بّفيهاّمالحقةّالجاني،ّوبموجبّهذاّااللتزامّتّ التيّيصعّ ّوّّ،(1)ّّمناسبة
اّبناءّعلىّجرمّتبييضّاألموالّّإمّ ّّّ،كاتّذاتّمنشأّأجنبيالمحليةّمنّاألمرّبمصادرةّممتل

أيّ  يدخلّّأوّ خاّلّّجرمّآخرّ أوّمنّ القضائيةّ القانونّّضمنّواليتهاّ فيّ إجراءاتّجنائيةّ لّ
ّيّ الدّ  ّأوامرّمصادرةمكّ اخلي ّإلى ّتؤدي ّأن ّللممتلكاتّوليسّّ(2)ن ه ّاالستثنائيّم وج  ّالطريق ،ّوهذا

ّّ الجنائية اإلجراءاتّ عنّ ومنفصلّ الجاني،ّ ّ خروجّّضد  ورغمّ الجريمة،ّ فيّمواجهةّمرتكبّ
ّّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّعنّالقاعدةّّ 2ّبموجبّالفقرةّ)ز(ّمنّالمادةّّوأوجدتّحكماّاستثنائيا

ّ،ّّّّبإجازتها ّقضائية ّالمصادرةّعنّسلطةّغير ّأمر ّالسلطة.ّّّصدور دّمرجعيةّهذه ّتحد  ّلم ّّّّولكن ها

 اتخاذ تدابير إضافية -ب

لتسمحّّمك ّ ت ّ     تدابيرّإضافيةّ اتخاذّ تنظرّفيّ أنّ الدولّاألطرافّ الفسادّ اتفاقيةّمكافحةّ نّ
لسلطاتهاّالمختصةّأنّتحافظّعلىّالممتلكاتّمنّأجلّمصادرتها،ّفعلىّسبيلّالمثالّبناءّّ

األمرّّعلىّأمرّتوقيفّأجنبيّأوّاتهامّجنائيّذيّصلةّباحتجازّتلكّالممتلكات،ّوقدّيلزمّّ
لتنفيذّاأّل السّ اعتمادّتشريعّ رغمّاشتراكّاالتفاقياتّالسابقةّفيّإعادةّعائداتّّوّّ،(3)ابقةحكامّ

أوّ  مباشرةّ األموالّ استردادّ آليةّ خاللّ والفسادّمنّ الماليّ ثانياّّ،الاإلجرامّ الدوليّ ّّ،والتعاونّ

المّ  الدولةّ علىّ العاّئتضر ّ واقتصارهاّ لتعقبّ القضائيةّ الواليةّ صاحبةّ اإلجراميةّّـّرةّ داتّ
ّالمتضررّ ّطلبهالحاالتّّاألصليةّفيّّإلىّبلدانهاهاّوإعادتـلمصادرتهاّ ّالمساعدَة.ّمنهاّالبلد 

ّــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،128ّّّ-04رقمّّّّرئاسيّّمرسومالمصادقّعليهاّبموجبّّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّّ)ج(ّمن1ّّّّالفقرة54ّّّّالمادةّّ-1
ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2004أبريل19ّّّمؤرخّفيّ

ّالمشرعّالجزائريّمثالّلمّينظ م66ّجعّسابق،ّصّمّرّحسين،حياةّ-2 ّالمصادرةّدونّاالستنادّإلىّحكمّإدانّة،ّوهذاّرغمّأن 

،128ّّ-04ّّرئاسيّرقمّمرسومالمصادقّعليهاّبموجبّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّّ)ج(ّمن2ّّالفقرة54ّّّّالمادةّّ-3
ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2004أبريل19ّّّمؤرخّفيّ
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                                   عائدات اإلجراميةالالدولية الحكم بمصادرة سلطة  ثانيا: 
 في التشريعات الدولية-1

ّلعامّّّّتضعّّّّّ ّاالقتضاء1988ّّّّاتفاقيةّفيينا ّالتجريدّعند ّللمصادرةّوالذيّيشمل تعريفاّمحددا
بهاّّّو المنوطّ الجهةّ أوّسلطةّأخرى،ّوحددتّ بأمرّمنّمحكمةّ الدائمّمنّاألموالّ الحرمانّ

أوّسلطةّأخرىّقصدّالتوفيقّبينّالنظمّالقانونيةّّّّ،ّوتتمثلّفيّمحكمةإصدارّأمرّالمصادرة
للدولّالمختلفةّفيّهذا،ّوخاصةّأنّالتعريفّذاتهّعبرّعنّصيغةّتوفيقيةّبينّالنظمّالقانونيةّّ

المبادئّواالتجاهاتّالسائدةّفيها المتحدةّلمكافحةّّ(1)الوطنيةّوعنّ اتفاقيةّاألممّ ،ّوتتضمنّ
ّّ المنظمة ّّالجريمةّ المادة إلى13ّّّّفيّ الطلبّ تحيلّ أنّ متلقيةّ للدولةّ أجازتّ حيثّ ّ، منهاّ

مةّفيهّإصدارّأمرّداخليّبالمصادرةّقدّ سلطاتهاّالمختصةّوتطلبّعلىّأساسّالمعلوماتّالمّ 
الصادرّعنّمحكمةّفيّالدولةّّعترفّبأمرّالمصادرةّاألجنبيّّأ(،ّأوّّت)1الفقرة3ّّبموجبّالمادة

ّّ.(2)13ّ)ب(ّمنّالمادة1ّوتجعلهّنافذاّبموجبّالفقرةّّ،الطالبة

لطةّالسّ 3ّّفيّالمادة1999ّّّّموذجيّلغسلّاألموالّلألممّالمتحدةّلسنةّّشريعّالنّ دّالتّ حدّ ّيّّّّّ
المصادرة،ّالتيّتتولىّتنفيذّطلباتّالمصادرةّوتتمثلّفيّوزيرّالعدلّللدولةّالمطلوبّمنهاّّ

ىّإحالتهّإلىّالنيابةّالعامةّالمختصة،ّوهذهّاألخيرةّتقومّبإخطارّالسلطةّالقضائيةّّحيثّيتولّ 
ّالالّ ــخذّاإلّجبمضمونّطلبّالمصادرةّاألجنبيّالتيّتتّ  قّمنّّحقلتنفيذه،ّوهذاّبعدّالتّ ّّزمةراءات

مع1990ّّّّستراسبورغّّفقّفيّهذاّاتفاقيةّّرّللرفضّوفقاّألحكامّهذاّالتشريع،ّوتتّ بر ّ عدمّقيامّمّ 
 . (3)شريعّالنموذجيّلغسلّاألموالّلألممّالمتحدةالتّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّّ.173طاهر،ّمرجعّسابق،ّصّّمصطفى-1

من5ّّّمؤتمرّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّللفريقّالمعنيّبالتعاونّالدولي،ّالبندّورقةّعملّ-2
جدولّاألعمالّالمؤقتّلتبادلّأفضلّالممارساتّوالتحدياتّالماثلةّأمامّتنفيذّالتعاونّالدوليّألغراضّالمصادرةّبفييناّمنّ

                                                 >www.inodc.org<، 04ص G.3/2016/3 P/WCTOC/CO ،ّوثيقةّرقم2016أكتوبر21ّّإلى91ّّ

ّمنّالتشريعّالنموذجيّلغسلّاألموالّلألممّالمتحدة،ّمرجعّسالفّذكرهّ.29ّانظرّالمادةّّ-3

Voir : L, article 23, convention Strasbourg, op. cit                                                                                        

http://www.inodc.org/
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ّفي القانون الجزائري -2

تمويلّّتطرّ يّّّّّّ أوّ األموالّ بتبييضّ المتعلقةّ الممتلكاتّ مصادرةّ إلىّ الجزائريّ المشرعّ قّ
ّأوّّ ّالمادةّّاإلرهاب ّالمقابلةّبموجب ّالقيمة ّالممتلكاتّذات ّاألخرىّبماّفيّذلك ّاألصلية الجرائم

389ّّّّ السّ 4ّّمكرر المادةّ ومنحتّ العقوبات،ّ قانونّ الحكمّّمنّ سلطةّ القضائيةّ الجهةّ الفةّ
اتجةّّبمصادرةّاألمالكّموضوعّجريمةّتبييضّاألموالّبماّفيهاّالعائداتّوالفوائدّاألخرىّالنّ 

محلّالجريمةّعندماّيبقىّّّّاألمواّلّّجهةّالقضائيةّالمختصةّالحكمّبمصادرةنّللمكّ ،ّويّ هاعّن
،ّكماّتقومّالسلطةّالقضائيةّالمختصةّبمصادرةّالوسائلّمرتكبّأوّمرتكبوّالتبييضّمجهولين

 ّ.(1)داتّالمستعملةّفيّارتكابهاعّ والمّ 

ّقانونّرقم2ّّّّالفقرة51ّّّّالمادةّّّّنتضمّ تّّ     ّالفسادّومكافحتّه01ّّ-06من ّمن ّبالوقاية ّّالمتعلق
ّ علىّأنّتأمرّالجهةّالقضائيةّبمصادرةّالعائداتّواألموالّغيرّالمشروعة،ّومعّمراعاةّّّالنص 

بالجرائمّّ النية،ّفيّحالةّاإلدانةّ الغيرّحسنّ ّّالمشمولةحاالتّاسترجاعّاألرصدةّأوّحقوقّ
محلّّ،ّفإذاّأثبتّمالكّاألشياءّّحكمّالمصادرةّبحقوقّالغيرّحسنّالنيّةّّلّ خّ يّ ،ّإذّالّّالقانوّنّب

بموجبّسندّشرعيّمعّعدمّعلمهّبمصدرّغيرّالمشروع،ّفالّتجوزّّّّأن هّيملكهاالمصادرةّّ
ّّّ.(2)1ّّفقرة4ّمكرر389ّّالمادةّّّالمصادرةّبموجب

 الدوليةثالثا: المعلومات والوثائق المرفقة مع طلب المصادرة ّ

قّالمعلوماتّوالوثائقّالالزمةّمعّطلباتّالتعاونّالقضائيّفيّمجالّالمصادرةّوفقاّّرفَّت ّّّّّ

وماّيقضيهّالقانونّألجلّالحكمّبالمصادرةّّّّ،رهّاالتفاقياتّالثنائيةّوالمتعددةّاألطرافلماّتقرّ 
ّمويلّاإلرهاّبدتّاالتفاقيةّالعربيةّلمكافحةّغسلّاألموالّوت،ّفعلىّسبيلّالمثالّحدّ تنفيذهاّّأّو

ّــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقريرّالتقييمّالمشتركّلمكافحةّغسلّاألموالّوتمويلّاإلرهابّلمجموعةّالعملّالماليّلمنطقةّالشرقّاألوسطّوشمالّّ-1
  ّ.35صّسابق،ّّمرجعّ،2010ديسمبر01ّّبشأنّالجزائر،ّبتاريخMENAFATFّّإفريقياّ

،ّمرجع8ّّالفقرة5ّّّّفيّالمادة1988ّّّّ،ّواتفاقيةّفييناّلعام08ّّّّالفقرة12ّّوهذاّماّحثتّعليهّاتفاقيةّباليرموّفيّالمادةّّ-2
ّسالفّذكره.
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ّماّيشترطّفيّالطلبّالمقدمّللتعاونّألغراضّالمصادرة:ّتنفيذها

اّفيّمكانهاّوقيمتهاّّفيّحالةّطلبّالمصادرةّيتمّوصفّالممتلكاتّالمرادّمصادرتهاّإمّ ّّ-
دتّإليهاّالدولةّالطالبة،ّحيثّيكونّّالمقدرةّحيثماّتكونّذاتّصلة،ّمعّبيانّالوقائعّالتيّاستّن

ّّفص ّمّ  الوطنية القضائيةّ للجهاتّ يسمحّ الذيّ بالقدرّ منّّالّ الطلبّ متلقيةّ الطرفّ للدولةّ
ّّ.(1)استصدارّاألمرّأوّالحكمّفيّإطارّقانونهاّالداخلي

للدولةّالطالبةّتقدمّنسخةّمقبولةّمنّأمرّّّّ- فيّحالةّأمرّأوّحكمّالمصادرةّعنّمحكمةّ
دابيرّالتيّاتخذتهاّالدولةّالطرفّالطالبةّدّالتّ حد ّ يستندّإليهّالطلب،ّمعّبيانّيّ المصادرةّالذيّّ

ّّ النيةإلشعار الحسنّ الدولّ منّ القانونيةّّّّالغيرّ األصولّ مراعاةّ ضمانّ معّ مناسبّ بشكلّ

ّّ.(2)حكمّالمصادرةّنهائيّّوالتصريحّبأنّ 

ةّعلىّجريمةّمشمولةّّطلبّمنّدولةّأوّأكثرّلهاّواليةّقضائّيفيّحالةّتلقيّدولةّطرفّّ-
ّالتّ تتّ باالتفاقيةّّ ّالالّ خذ ّاألخرىّّدابير ّاألدوات ّأو ّالممتلكات ّأو ّالجريمة ّللكشفّعنّعائدات زمة

وحجزها وتجميدهاّ أثرهاّ ّّقد ّ ت ّّوّّ،لتتبعّ القانونية والنصوصّ بالوقائعّ بيانّ ووصفّّّّالمعتمدةمّ
ّّ(3)لطلباّلألمرّالذيّاستندّإليهاإلجراءاتّالمطلوبةّونسخةّمقبولةّقانوناّ

ّّ

ّ
ّـــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ّيتضمنّالتصديق2014ّّسبتمبرّسنة8ّّ،ّمؤرخّفي250ّ-14رئاسيّرقمّمنّمرسوم28ّّ)أ(ّمنّالمادة3ّالفقرةّّّانظر-1
،ّج.ّر.ّج.ّج2010ّّديسمبر21ّّّّعلىّاالتفاقيةّالعربيةّلمكافحةّغسلّاألموالّوتمويلّاإلرهاب،ّالمحررةّبالقاهرةّبتاريخّّ

ّّ.2014سبتمبر23ّّّبتاريخ،55ّعددّّ

 ،ّمرجعّنفسه.28)ب(ّمنّالمادة3ّّّالفقرة-2

ّمرجعّنفسه.ّ(،)ج3الفقرة28ّّّالمادة-3ّ

ّ
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 المطلب الثاني 

ّالتعاون الدولي السترداد العائدات اإلجرامية تدابير

الدوليوّ ّّّ التعاونّ آليةّ العائداتّاإلجراّّضعتّ المنظمّعبرّّالستردادّ لمكافحةّاإلجرامّ ميةّ
ّّّّالوطني الدولي التشريعّ والوطنيفيّ إجراءاتلّّّ؛واإلقليميّ ومصادرةّّّتفعيلّ وحجزّ تعقبّ

المهربةّّأوّمنّمصادرّأخرىّغيرّمشروعةّّّّ،العائداتّاإلجراميةّالمتأتيةّمنّجرائمّالفساد
،ّأوّّالماليّّتبييضالإخفاؤهاّمنّخاللّسلسلةّأنشطةّّّّأوّتمّ ّّ،خارجّالحدودّاإلقليميةّللدولة

ّبنكيةّمحصنة ّأرصدة ّفي ّاإلجراميةّوالممتلكاتّّوبمستوىّّّّايداعها ّالمتحصالت ّلكشف مطلوب
نتّّ،ّوتضمّ جريمةّّالةّلالستخدامّفيّّعدّ أوّاألدواتّالتيّاستخدمتّأوّكانتّمّ أوّالمعداتّّ

رساءّتعاونّّإلّّ؛استردادّالموجوداتّمبدأّأساسيّفيهاّّأنّ ّّمكافحةّالفسادمنّاتفاقية51ّّّّالمادةّّ
المالذاتّاآلمنةّّوجودّّدعمّالجهودّالدوليةّإلنهاءّّ)فرعّأول(ّقصدّّوليّألغراضّالمصادرّةد

تّالجرائمّأوّّفيّعائداهلّّالسّ فّّالتصرّ التمكينّمنّّ،ّّولفسادريةّلسّ ّّحاضناتكّّ،القذرةّّلألموال

ّّّ)فرعّثان(.ّصادرةالممتلكاتّالمّ 

 الفرع األول 

ّالتعاون الدولي ألغراض المصادرة الدولية 

الّّّ التعاونّ ترتيباتّلتحسينّ ألغراضّالمصادرة،ّحيثّتمّوضعّّّّدوليّواإلقليمّيوضعتّ
15ّفيّالدورةّالسادسةّمن2000ّّّّدليلّلهذاّالغرضّفيّمؤتمرّاألطرافّالتفاقيةّباليرموّّ

ّّ الوطن2012ّّّّ/19ّّ/10إلى عبرّ المنظمةّ الجريمةّ مكافحةّ إطارّ التعاونّّفيّ لتسهيلّ يةّ
لهاّّّّطالبةّّبهّالدولةّمتلقيةّالطلبّمنّدولةّطرفّّ(ّوتسترشدالمصادرةّ)أواّلّّغرضالدوليّل

ّّ.(يا)ثاناّّوالتصرفّفيهالموجوداتّّعإرجاّمّنّهانمك ّ ،ّيّ (1)جرمالّواليةّقضائيةّعلّى
ّـــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- voir  Manuel sur la coopération internationale aux fins de confiscation du produit du crime, office 

des nations unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2013,  disponible sur le site                                      

>>www.unodc.org<<  

 

http://www.unodc.org/
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  مضمون طلب التعاون ألغراض المصادرة الدوليةضبط   أوال:

الدّّّّ بإحالتهتقومّ الطلبّ متلقيةّ داخليّّّّولةّ أمرّ إصدارّ أجلّ منّ المختصةّ سلطاتهاّ إلىّ
بالمصادرةّوتنفيذهّوقتّصدوره،ّأوّبإحالةّاألمرّالصادرّبالمصادرةّعنّمحكمةّدولةّأخرىّّ

باليرموّااللتزاماتّّمنّاتفاقية13ّّّّ،ّوحددتّالمادةّّ(1)طالبةّلتطبيقهّعلىّالمستوىّالمطلوب
علىّوصفّللممتلكاتّّّليّبالمصادرةطلبّإصدارّأمرّداّخفيّنقاطّهامة،ّإذّينبغيّاحتواءّ

ّالكافيةّّ ّالطالبةّبالدقة ّالدولة ّإليها ّالتيّاستندت المرادّمصادرتهاّمعّوجوبّتقديمّبيانّبالوقائع
ّرّاألمرّفيّإطارّقانونهاّالداخليّ.حتىّتتمكنّالدولةّمتلقيةّالطلبّمنّاستصدا

ّّّّّ بحقوقّّّّمس َّيّّّهّيجبّأالّ منّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّعلىّأنّ 55ّّمنّالمادة4ّّّّالفقرةّّّّتنص 
ت(2)ّّالنيةّّحسنّّالغير ّّّّحوض ّ،ّ المنظمة13ّّّّالمادة الجريمةّ مكافحةّ اتفاقيةّ منّ الفقرة)ب(ّ

نهّمنّوثائقّومعلوماتّوبيانّبالوقائع،ّوماّينبغيّّوماّيتضمّ ّّّ،محتوياتّطلبّاإلنفاذّالمباشر
متطل بشأنّ الدولّ تقدمهّ الّجأنّ عائداتّ علىّ التعرفّ ألغراضّ ّّباتّ أو أوّّرائمّ الممتلكاتّ

ّّّّ.(3)ووصفاّلإلجراءاتّالمطلوبةّالطلبّمّبياناّبالوقائعّالتيّيستندّإليهّاقد ّ ،ّحيثّتّ المعدات

المتعلقة13ّّّّتهدفّاإلجراءاتّالواردةّفيّاتفاقيةّمكافحةّالجريمةّالمنظمةّبموجبّالمادةّّّّّّّ
ّّ الجريمة عائداتّ علىّ الحصولّ منّ يرفقّ وماّ وتنفيذهاّ الطلباتّ إعدادّ الدولةّّبكيفيةّ فيّ

منها تداّبّّّ،المطلوبّ اتخاذّ إلىّ وتتبعهاّّّيودفعهاّ الجريمةّ عائداتّ علىّ للتعرفّ معينةّ رّ
توفّ ّّّ،ومصادرتها باالتفاقيّةعندّ المتعاونّفيهّمشموالّ الكافيةّمادامّالجرمّ وبالتاليّّّّ،رّاألدلةّ

المصادرةّّّّإجراءاتعاونّفيّمثلّالجرائمّالمشمولةّباالتفاقية،ّوتسهيالّالتخاذّّالتّ ّّتفاديّرفض
ّالشأنّّأساس علىّّإالّ  ّلمكافحّةّّ،معاهدةّمبرمةّفيّهذا ّالمتحدة ّاألمم ّاتفاقية ّأنّتعتبر ّبإمكانها

ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- CASENAVE,   M - L, le blanchiment de l’argent de la drogue, journées d’étude de la section 

 157., p Luxembourg, 1994 ,I.D.C .R29 mai 1992, -F. 28 E DI ’Lluxembourgeoise de  

ّّ.160،ّمرجعّسابق،ّصلمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّا-2

األطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّللفريقّالعاملّالمعنيّبالتعاونّالدوليّّمؤتمرّ-3
ّّ.05،ّمرجعّسابق،ّص2016ّأكتوبر21ّّإلى19ّّبفييناّمنّ
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منّالمادة9ّّّزمّوالكافي،ّوتتيحّالفقرةّّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّاألساسّالتعاهديّالالّ 
االتفاقّي13ّّ متعددةّّمنّ أوّ ثنائيةّ ترتيباتّ أوّ اتفاقاتّ أوّ إبرامّمعاهداتّ النظرّفيّ ةّخيارّ

ّّّ.(1)األطرافّلتعزيزّفاعليةّالتعاونّالدوليّبموجبها

 لكشف العائدات اإلجرامية  نيا: اتخاذ تدابير مؤقتةثا

ّاألطرافّفيمك ّ تّ ّّ ّالدول ّالمنظمة ّالجريمة ّلمكافحة ّالمتحدة ّاألمم ّاتفاقية ّاّعن تمادّتدابيرّّهاّمن
ّالمطاف ّآخر ّفي ّالمصادرة ّقصد ّأوّضبطها ّأوّتجميدها ّالممتلكات ّأثر ّاقتفاء ،ّّ(2)للتمكينّمن

آليةّالمصادرةّيتوجبّعلىّالدولةّمتلقيةّالطلب،ّوعندّالطلبّمنهاّأنّتتخذّتدابيرّّتنفيذّّوقبلّّ
الممتلكات أوّ الجرائمّ عائداتّ علىّ للتعرفّ وتتضمّ مؤقتةّ الفسا،ّ مكافحةّ اتفاقيةّ لألممّنّ دّ

متلقيةّالطلبّّّّعاونّالدولي؛ّإذّتوجبّعلىزّالتّ عز ّ منهاّالتزاماتّتّ 55ّّالمتحدةّبموجبّالمادةّّ
اتخاذّتدابيرّمؤقتةّلكشفّالعائداتّاإلجراميةّأوّّّبعليهّّّّالتصديقّّويتمّ ّّّ،حالماّيصدرّالطلب

رتها،ّّالمعداتّأوّاألدواتّاألخرىّمنّاقتفاءّأثرهاّوتجميدهاّوضبطهاّلمصادالممتلكاتّأوّّ
نّمنّاإلقرارّباستالمّطلبّّمك ّ وهيّتدابيرّتمهيديةّوقائيةّللتمكينّمنّالقيامّبالمصادرة،ّوتّ 

مصادرةّ أمرّ الستصدارّ المختصةّ السلطاتّ أمامّ دعوىّ رفعّ خاللّ منّ وإنفاذهّ المصادرةّ
ّّّ.( 3)استناداّإلىّمعلوماتّقدمتهاّدولةّطرفّأخرّى

مّّقد ّ الصلةّفيّاألحكامّوالتعرفّعلىّالموجودات،ّوتّ فقّاتفاقياتّاألممّالمتحدةّذاتّّتتّ ّّّّّ
فيّّ ابتكاريةّ تدابيرّ استخدامّ علىّ تشجعّ حيثّ جديدة،ّ مقتضياتّ الفسادّ مكافحةّ اتفاقيةّ

ّالمادةّّالمصاد ّاألموال،ّوتمكن ّأساسّجريمةّتبييض ّالفقرة55ّّرةّعلى ّالبندّ)ج( ّاللجوء1ّ، من
ّنائيةّبسببّالوفاةّأوّالهروبّأوّالحصانة.ّّإلىّطريقّاستثنائيّالستردادّاألموالّدونّإدانةّج

ّـــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.161سابق،ّصّاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّ-1

ّعبرّالوطنية،ّمرجعّسالفّذكره.ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمة2ّالفقرة13ّّالمادةّّانظر-2

3-ّّ 55ّّّّالمادة يتضمنّالمصادقةّعلىّّ،2004ّّأبريل19ّّّّ،ّمؤرخّفي128ّّ-04ّّرئاسيّرقّمّّ)أ،ّب(ّمنّمرسوم1الفقرة
ّمرجعّسالفّذكره.اتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّ
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 استرداد العائدات اإلجرامية تدابير  ثالثا: تعدد

 استرداد اتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّبمختلفّاألحكامّذاتّالصلةّبمسائّلّتهتمّّّّّ
ّّنتّفيهّضوابّط،ّوبيّ 59إلى51ّّّّموادّمنّالمادة9ّّّّصتّلذلكّفصالّمنّّ،ّوخص ّالموجودات

ّالمّ  ّالعائدات ّإحالة ّاألطرافّفيّمنعّوكشف ّالدول ّالجريمةّّوالتزامات وآللياتّاستردادّتأتيةّمن
ّالممتلكاتّّالممتلكات،ّوسنّ  ّالفسادّوإرجاع ّلمكافحة ّاإلجرامية ّالعائدات تّطرقاّعديدةّالسترداد

 إلىّأصحابهاّالشرعيينّأوّتعويضّالضحايا.

 لممتلكات اإلنفاذ المباشر السترداد ا-1

53ّّاالستردادّالمباشرّللممتلكاتّبموجبّالمادة2003ّّّّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّلسنةّّّّّمنظّ تّ ّّّّّ
ممكنّفيّإطارّنظامهاّّّّزّالتعاونّالدوليّإلىّأقصىّحدّ عز ّ نتّالتزاماتّتّ ،ّحيثّتضمّ ف)أ(

رنةّإلعادةّالموجوداتّّدابيرّالمَّلحةّإلىّمجموعةّمنّالتّ سلمّبالحاجةّالمّ وتّ ّّّ،يالقانونيّالداخل
ّّّّ.(1)اهجراّئرةّمنّانهاّوإرجاعّعائداتّالفسادّإلىّالدولّالمتضرّ إلىّأوط

 رفع دعوى مدنية لالسترداد أمام الجهات القضائية الوطنية -2

إجراميةّّ  نّأنّتستردّبهاّدولةّماّعائداتمكّ تعتبرّإحدىّالطرقّالمباشرةّالتيّبواسطتهاّيّ ّ 
محاكمّالدولةّ  بصفتهاّمدعيةّأماممنّخاللّرفعّدعوىّمدنيةّّ  موجودةّفيّإقليمّدولةّأخرّى

المالحقّّاألخرّى تكونّ الجنائيةّغيرّممكنةـّعندماّ فثبتّحقّ لتّ ّّ،( 2)ةّ اّ ـيّّهــاّ كتسبتّّممتلكاتّ
هاّفيّممتلكاتّاكتسبتّبارتكابّفعلّمجرمّوفقاّّثبتّحقّ أوّتّ ّّ،بشكلّمباشرّأوّغيرّمباشر

53ّّهاّمالكةّشرعيةّلهاّطبقاّألحكامّالمادةّّ،ّوأنّ (3)أوّلتثبتّملكيةّتلكّالممتلكاتّّ،لالتفاقية
ّمّهذهّاألخيرةّالدولّمنّأجلّضمانّتمكينهاّإلقامةّهذهّالدعوّىلزّ الفقرة)ج(ّمنّاالتفاقية،ّوتّ 

ّــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّ.210محمدّنصرّمحمد،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

ّّ.71مرجعّسابق،ّصّمحمدّبنّمحمد،ّبوسعيدّماجدة،ّ-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكرهّ.2004أبريل19ّّ،ّمؤرخّفي128ّّّ-04)أ(ّمنّمرسومّرئاسيّرقم53ّالمادةّّ--3
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علىّالمعنيّباتخاذّّنّويتعيّ ّّ،(1)لتحقيقّذلكّمراجعةّقوانينهاّالداخليةّّمّنالمدنيةّبدونّعوائقّّ
نّمضمونّماّتحتويهّمنّّبي ّ ت ّّّ،قرارّرفعّدعوىّمدنيةّلالستردادّأمامّمحكمةّوطنيةّأوّأجنبيّة

،ّّّّ(2)وتحديدّكيفيةّالشروعّفيّالقضيةّوتجميعّاألدلةّوتأمينّالعائداتّّّ،طلباتّوتعويضات

تّعلىّانتهاجّالدعوىّالجزائيةّكأداةّلالستردادّالمباشرّّحثّ 2000ّّاتفاقيةّباليرموّّّّغيرّأنّ 
ولمّتهملّالدعوىّالمدنيةّوجعلتهاّبديالّعندّاالقتضاءّلحجزّممتلكاتّشخصّأوّمنعهّمنّّ

ّّ.فّفيهاّمؤقتّاالتصرّ 

 من مرتكب الجريمة بأمر من المحكمة  ض دولة طرف متضررةتعوي-3

الدولّاألطرافّأنّتتخذّماّيلزمّمنّتدابيرّتأذنّلمحاكمهاّبأنّّّّتوجبّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّّ
تأمرّمنّارتكبّأفعاالّمجرمةّوفقاّلالتفاقيةّبدفعّتعويضّعنّخسارةّأوّأضرارّلدولةّطرفّ

متضررةّمنّتلكّالجرائم،ّوتبعاّلذلكّيمكنّأنّتصدرّمحاكمّالدولةّحكماّبالتعويضّّّّأخرّى
دّالمادةّّحدّ ،ّوالّتّ ( 3)ّّأخرىّمتضررةّمنّالجريمةّّدولةكبيّجرائمّالفسادّلصالحّّضدّأحدّمرت

ّللدّ  ّالمجال ّأوّجنائيةّتاركة ّالمتبعةّسواءّمدنية ّالمعنيةّّاإلجراءات ّاألطراف اإلجراءّاختيارّّول
ّالمناسبّالذيّينبغيّتطبيقه.ّّ

ّاالعتراف بحق دولة أخرى في ممتلكات مكتسبة من فعل مجرم -4ّ

هّيجبّعلىّالدولّاألطرافّّمنّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّأنّ 53ّوردّفيّالفقرةّ)ج(ّمنّالمادةّّّ
نّعليهاّّلزمّمنّتدابيرّتأذنّبموجبهاّلمحاكمهاّأوّسلطاتهاّالمختصةّعندماّيتعيّ اتخاذّماّيَّ

ّبّش ّقرار ّالمصـــــّاتخاذ ّباــــــــــــّأن ّأخرى ّبمطالبةّدولة ّتعترف ّأن ّفعدرة ّبقّاـّمّّطلّمجرّ ــــّــّممتلكاتّمن
ّـــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.63مرجعّسابق،ّصّّحسين،حياةّ-1

ّّ.76بنّمحمد،ّبوسعيدّماجدة،ّمرجعّسابق،ّصّمحمد-2

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2004أبريل19ّّ،ّمؤرخّفي128ّ-04ّرقمرئاسيّمنّمرسوم53ّّ)ب(ّمنّالمادةّّالفقرة-3
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ّلهالالتفاقية ّللتشريعاتّّ،ّويتطلّ (1)،ّوهذاّباعتبارهاّمالكةّشرعية ّالوطني ّالمشرع بّهذاّمراجعة
ّّّالداخليةّالمتعلقةّبالعائداتّاالجراميةّلتتوافقّمعّمثلّهذهّالمطالبةّمنّدولةّأخرى.

جبرّّتعلّ يّّ بشأنّ أوامرّ فرضّ أوّ الضحاياّ تعويضّ بشأنّ القوانينّ بمراجعةّ ذاتهّ األمرّ قّ

دّإذاّماّكانتّضرورةّإلجراءّتعديالتّالحتواءّّالمشرعّالوطنيّيحدّ ّّضرر،ّوهذاّيعنيّأنّ 
هذهّالحاالت،ّوعلىّسبيلّالمثالّفقدّألزمتّاالتفاقيةّاإلقليميةّاتفاقيةّاالتحادّاإلفريقيّلمنعّّ

كلّ  ومكافحتهّ والوسائلّّّّالفسادّ العائداتّ لمصادرةّ التشريعيةّ اإلجراءاتّ باتخاذّ طرفّ دولةّ
ّّ.( 2)منّاالتفاقية16ّقةّبالفسادّفيّالمادةّالمتعلّ 

أنّ يّ ّّ أقلّ ّّمكنّمالحظةّ المباشرّ أكّ ّّاالنفاذّ ماّ وهذاّ وأسرع،ّ التّ تكلفةّ الص ّدهّ ادرّعنّقريرّ
الرسمي غيرّ الخبراءّ فريقّ عّّ،اجتماعّ بالمخدراتّّوالذيّ المعنيّ المتحدةّ األممّ مكتبّ قدهّ

يّهذاّّبن ّ بتَّّّوالجريمة،ّكماّأوصىّالفريقّالعاملّللخبراءّالمعنيّبالمساعدةّالقانونيةّالمتبادلة
ّالحجزّوالتجميدّوالمصادرةّ ّالمباشرّألوامر ّللتنفيذ ّتشريعات ّتضع ّلم ّالتي ّالدول ّقبل النهجّمن

ّّّ.(3)ّالصادرّعنّدولةّأخرّى

ّ-PEّّ-1035-000064هجّفيّالقضيةّرقمّّانتهجتّالسلطاتّالكوستاريكيةّهذاّالنّ ّّ  
تقدّ 08ّّ قضائيةّ مساعدةّ بطلبّ المتعلقةّ األموالّ تبييضّ بجرائمّ الوالياتّّالمتعلقةّ بهاّ متّ

ةّلهاّعالقةّبالتحقيقّّةّأدلّ مداهمةّأماكنّمحددةّقصدّمصادرةّأيّ ّّالمتحدةّاألمريكيةّمنّأجل
ّّ،ّواستجابتّالسلطاتّالكوستاريكيّة2000منّاتفاقيةّباليرمو18ّّّّلمادةّّمستندةّإلىّأحكامّا

ّصودرتّكمياتّكبيرةّمنّالوثائقّوالبياناتّّرّالمطلوبةّبفعالية،ّحيثّّونفذتّالتدابّيّ،للطلب
ّـــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.208التشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّّالدليل-1

المصادقّعليهاّبموجبّمرسومّّ،2003ّيوليو11ّّاتفاقيةّاالتحادّاإلفريقيّلمنعّالفسادّومكافحته،ّالمعتمدةّبمابوتوّفيّ-2
ّّ.2006أفريل16ّّّبتاريخ،24ّج.ّر.ّج.ّجّعددّّ،2006ّأفريل10ّّمؤرخّفي137ّّّ-06رئاسيّرقمّ

3-ّّ بمسائل المتعلقةّ الممارساتّ بأفضلّ المعنيّ الخبراءّ المعنيّتقريرّ المتحدةّ األممّ لمكتبّ المتبادلةّ القانونيةّ المساعدةّ
ّ > www.unodc.org<،ّمنشورّعلىّالموقع2001بالمخدراتّوالجريمةّبفيينا،ّ
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ّ،ّأيّالوالياتّاألمريكيةّالمتحدةّ.(1)وأدلةّأخرىّوسلمتّإلىّالدولةّالطالبّةااللكترونيةّ

 الفرع الثاني 

ّالعائدات اإلجرامية والممتلكات المصادرة التصرف في 

مّّّّ االتفاقياتّالدوليةّالمتعددةّذاتّالصلةّردّالعائداتّاإلجراميةّللدولّالطالبةّعندّقيامّّّّت نظ  
دولةّطرفّبمصادرةّالموجوداتّاستناداّإلىّأدلةّأجنبيةّأوّأمرّأوّحكمّصادرّعنّمحكمةّّ

جودات،ّوتتصرفّفيهاّطبقاّألحكامّقانونهاّّالتصرفّفيّتلكّالمّوأجنبيةّباتخاذّقراراتّبشأنّّ
ّاإلدارية ّبهّّ،الداخليّوإجراءاتها ّالمسموح ّاألولويةّوبالقدر ّتنظرّعلىّسبيل فيّردّعائداتّّّّوأن

ومنّّّّوالممتلكاتّالمصادرةّإلىّالدولةّالطالبةّللمساعدةّالقضائيةّفيّهذاّالشأن،ّّ،ةالجريم
تعتبرّّّ.(2)دوليّالستردادّالموجوداتّالمهربةخاللّتيسيرّآلياتّالتعاونّالقانونيّوالقضائيّال

ّّ لعام اليدّعلىّمتحصالت1990ّّّّاتفاقيةّستراسبورغّ تنظيمّوضعّ إقليميةّفيّ اتفاقيةّ أقوىّ
ّاألموال ّتبييض ّلقمعّجريمة ّتضمنتهّمنّحقّ ( 3)الجرائمّومصادرتها ّلما ّالنيّ نّ سَّاألطرافّحَّّّ؛ ةّّي

التّ  تأثّ فيّ عندّ ّّعويضّ بالمصادرة والتجميدرهمّ التحفظّ فيّ المؤقتةّ اإلجراءاتّ ،ّّ(4)واحتوائهاّ
العائداتّّ وتقاسمّ الطلب)أوال(،ّ متلقيةّ الدولةّ والتزاماتّ حقوقّ إلىّ الفرعّ هذاّ فيّ ونتطرقّ

ّعّبقيمتها)ثانيا(.ّّاإلجراميةّأوّالتبرّ 
ّـــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18ّّاألطرافّفيّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّالدورةّالخامسةّمنّّّّورقةّعملّمؤتمر-1
اونّالدوليّمعّالتركيزّعلىّتسليمّالمجرمينّّبعنوان:ّالتعمنّجدولّاألعمالّالمؤقت6ّّّّبفيينا،ّالبند2010ّّّّأكتوبر22ّّّّإلىّّ

ألغراض الدوليّ والتعاونّ المتبادلة،ّ القانونيةّ رقمّّّّوالمساعدةّ وثيقةّ وتعزيزها،ّ المركزيةّ السلطاتّ وإنشاءّ المصادرةّ
CTOC/COP/2010/G.R P5  ،ّّعلىّالموقع14ص،<< WWW. UNODC.ORG>> 

الدولي،ّّ-2 القانونّ المهربةّفيّ العامةّالستردادّالموجوداتّ النظريةّ القادر،ّ القانونيّةسيدّأحمدّإبراهيمّعبدّ العلومّ ّّمجلةّ
ّّّ.15ّ،ّص2017ّ،ّالقاهرةجامعةّعينّشمس،ّّالحقوق،،ّكليةّواالقتصادية

 ّ.70عادلّمحمدّالسيوي،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3

4- voir : article 4 alinéa 1, de la convention Strasbourg, op. cit                                                                  

.                         
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 جراء ارجاع الموجودات من على الدولة متلقية الطلب  أوال: ما يترتب

تحديدّااللتزاماتّالمترتبةّّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفسادّإلى57ّّّّالمادةّّّّتطر ّقتّّّّّ
وقدّوجهّّّّ،علىّالدولةّالطرفّمتلقيةّلطلبّإعادةّالعائداتّاإلجراميةّالمتأتيةّمنّجرائمّالفساد

حقوقّالدولةّالمتلقيةّّالسابقةّّالمادةّّّّتتناوللهاّالطلبّمنّدولةّأخرىّطرفّفيّاالتفاقية،ّكماّّ
ّللطلب.

 التزامات الدولة متلقية الطلب -1

ّّمن2ّّّو1ّّمجموعةّمنّااللتزاماتّواردةّفيّالفقرتينّّتترتبّعلىّالدولةّالتيّتلقتّالطلبّّّّّّّ
ّلّفيماّيلي:ّّوتتمثّ 2003ّمنّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّلسنة57ّّالمادةّ

 رد العائدات أو الممتلكات إلى الدولة الطرف الطالبة -أ

ّالمصادّرمك ّ تّ ّّ ّاإلجراميةّواألموال ّالعائدات ّالدوليةّمنّرد ّاالتفاقيات ّالتيّوقعتّّن ّالدولة ّإلى ة
وإعادتهاّإلىّالواليةّّ،ّّ( 1)أخذتّمنهاّاغتصاباّّالفسادّباعتبارّأنهاّأموالّقدّّريمّةعلىّإقليمهاّّج

قضيّفيّهذاّّّتالقضائيةّالطالبةّإلرجاعّاألصولّإلنصافّالضحاياّوالمالكينّالشرعيين،ّّو
ّّــــــّالشأنّاتفاقيةّمكافحةّالفس قانونيّأساسيّلتجميدّالموجوداتّّّّوضعّنظامب2003ّّّادّلعام

دّّمه ّ سبقاّللتعاونّالدوليّواستردادّالموجودات،ّويّ مثلّشرطاّمّ الماليةّوضبطهاّومصادرتها،ّويّ 
ّ.(2)ّوليّفيّالمسائلّالمتعلقةّبالمصادرةعاونّالدّ الطريقّبذلكّللتّ 

 رد عائدات الجرائم أو الممتلكات ألصحابها الشرعيين -بّ

إعادةّاألصولّالكائنةّفيّواليةّقضائيةّأجنبيةّإلىّالمحكمةّالتيّأدانتّالمدعىّعليهّّّّيتمّ ّّّّّ
ّالمباشرّمنّخال ّاالسترداد ّلطريقة ّالقضائيةّّلوذلكّوفقا ّتتمّ ّّ،اإلجراءات ّللمعاهّّأو ّداّتــــــــــــّوفقا

 ــــــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّّ.80محمدّبنّمحمد،ّبوسعيدّماجدة،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.31ّالمادةّّ-2
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،ّوتشتركّاتفاقياتّاألممّّاتفاقاتّتقاسمّالعائداتمتعددةّاألطرافّأوّالثنائيةّأوّّالواالتفاقياتّّ
ّفيّردّ  ّالصلة ّذات ّالشّ ّّالمتحدة ّإلىّمالكيها ّالمادةّّالعائدات ّبموجب والمادةّّّ،2الفقرة14ّّّّرعيين

طرفّّّّكلّ ّّحقّ ّّبنصهاّعلى1988ّّدتهّاتفاقيةّفييناّلعامّّمنّاتفاقيةّمكافحةّالفساد،ّوأكّ 57ّّ
ّّفقّمعّقانونهاّالداخليفيّالتصرفّفيّالمتحصالتّأوّاألموالّالتيّتقومّبمصادرتهاّبماّيتّ 

ّّ.(2)1990لسنةّّّاتفاقيةّستراسبورغدتهّأكّ ،ّّو(1)وطبقاّللنظمّواإلجراءاتّاإلداريةّالنافذة

فيّّّابقينالمشرعّالدوليّفيّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّقدّاستعملّتركيبّالمالكينّالسّ ّرغمّأنّ ّّّ
يعودّعلىّّ،ّّونّوواسع،ّفهوّتركيبّمّر57)ج(ّمنّالمادة3ّّ،ّوالفقرة57ّّمنّالمادة1ّّّّالفقرة

تتأسسّّّّولّالمتضررةالدّ  التيّقدّ المعنويةّوالطبيعيةّ والشركاتّوالكياناتّوباقيّاألشخاصّ
لّفيّّكطرفّمدنيّفيّقضاياّالمصادرة،ّوبموجبّهذاّجاءّالمشرعّالدوليّبمبدأّهامّيتمثّ 

ّإرجاعّالعائداتّاإلجراميةّإلىّبلدانهاّاألصليةّأوّالشرعية.

أنّ ّّّّ ّّّّيتضحّ ملكية هيّ السابقةّ الشرعيةّ بالملكيةّ محلّّالمقصودّ الممتلكاتّ أوّ األموالّ
،ّوأنّتتخذّّمنّاالتفاقيةّأعاله57ّّمنّالمادة2ّّّّوتقتضيّالفقرةّّّّ،المصادرةّوقتّارتكابّالجرم

دولةّطرفّالتدابيرّالضروريةّلضمانّإرجاعّالممتلكاتّالمصادرةّإلىّدولةّأخرىّإثرّّّّكلّ 
الطالبةّمنّإثباتّملكيةّّّّنّالدولةّالطرفتلقيّطلبّمنّتلكّالدولةّوفقاّلالتفاقية،ّوإذاّلمّتتمكّ 

االدّ  أوّ بأنّ سابقةّ بهذهّّعاءّ مطالباتهاّ وتكونّ فساد،ّ جرائمّ منّ المتضررّ الوحيدّ الطرفّ هاّ
ّّ.(3)العائداتّذاتّطبيعةّتعويضيةّبدلّاالستنادّإلىّملكيةّممتلكاتّموجودةّمنّقبل

إرجاعّالممتلكاتّاستناداّإلىّحكمّنهائيّصادرّفيّالدولةّالطرفّالطالبةّعندماّتثبتّّّّيتمّ ّّّّ
ّالدولةّالطرفّملكيتهاّالسابقةّللممتلكاتّالمصادرةّللدولةّالطرفّمتلقيةّالطلب،ّأوّاستنادا

ّـــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ)أ(ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروع،ّمرجعّسالفّذكره.5الفقرة5ّّالمادةّّ-1

-voir : article 15, convention Strasbourg, op. cit.2ّ

ّ.69حياةّحسين،ّمرجعّسابق،ّصّ-3  



 التعاون القانوني والقضائي لمكافحة جريمة تبييض األموال  : وسائلالباب الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 271  
   

قّبالدولةّالطرفّالطالبةّكأساسّّحّ بالضررّالذيّلَّإلىّاعترافّالدولةّالطرفّمتلقيةّالطلبّّ
ّإلرجاعّالممتلكاتّالمصادرة.ّ

 تعويض ضحايا الجريمة -ج

ّلتعّوّّتعالجّّ ّالطالبة ّالدولة ّإلى ّالممتلكات ّأو ّاألموال ّإرجاع ّالصلة ّذات ّالدولية يضّّاالتفاقيات
ّلردّ  ّأو ّإليهّمّّالضحايا ّتتضمّ األموال ّفيّردّ ،ّحيث ّيتمثل ّالمصادرةّهدفاّهاما ّنظم الممتلكاتّّّّن
المادةّّمن2ّّّّتّعليهّالفقرةّّوهذاّماّنص ّّّ،(1)األموالّالمجرموّنمنهمّّّّالذينّانتزّعإلىّالضحاياّّ

14ّّّّ باليرمو اتفاقيةّ 2000ّّمنّ لعام ميريداّ واتفاقيةّ األطراف2003ّّ،ّ الدولّ تنظرّ حيثّ ّ،

عينةّفيّتعويضّضحاياّالجريمةّّمتلقيةّالطلبّفيّاالتفاقيةّعلىّوجهّاألولويةّفيّظروفّمّ 
ّمعّمراعاةّحقوقّالغيرّحسنّالنيةّ.ّ(2)مباشرة

ّالمعّّ ّاألساسية ّالقاعدة ّالتعويضات ّالقضائيةّيراعىّفيّتقرير ّالواليات ّالعديدّمن مولّبهاّفي
ماّلوّلمّيتمّالفعلّّّّ،وجوبّوضعّالضحيةّأقربّماّيمكنّفيّالظروفّالتيّكانّسيوجدّفيهّا

ّالمتوقعةّعلىّّ ّاألرباح ّالتعويضّعنّخسارة ّللمحاكم ّالضرر،ّمعّجواز ّالذيّتسببّفي الفاسد
مقبول للنّ (3)نحوّ وينبغيّ الضحاّي،ّ منحّ تكفلّ أنّ القانونيةّ ضدّّظمّ دعاوىّ رفعّ فيّ الحقّ اّ

المسؤولينّعنّاألضرار،ّوتلزمّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّالدولّاألطرافّأنّتتخذّتدابيرّلكفالةّ
ّقضائية ّدعوى ّمنّرفع ّالمتضررة ّاألفرادّوالكيانات ّدعوىّخاص ّ(4)منح ّبرفع ّاالتفاقية ةّ،ّوتسمح

عنّطريقّالفسادّبموجبّّفيّمحاكمّالبلدانّاألجنبيةّالمدنيةّالمتواجدةّفيهاّأصولّمكتسبةّّ
ّ.2003ّّّمنّاتفاقيةّميريدا53ّالمادةّ

ّـــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.169سابق،ّصّاألدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّ-1

ّّوّ)ب(ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.ّأ()3ّالفقرة57ّّّّّالمادة-2

ّّ.74محمدّبنّمحمد،ّبوسعيدّماجدة،ّمرجعّسابق،ّصّ-3

ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالفساد،ّمرجعّسالفّذكره.35ّالمادةّ-4
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 الدولة متلقية الطلب  حقوق -2

إلىّترتيبّتكاليفّمنّجراءّالجهودّالتيّتقومّبهاّأيّدولةّّّّللموجوداتّّتؤديّآليةّاالستردادّّ
للطلبّّطرف ّّّّفّيّّمتلقيةّ تدابير منّ يلزمّ ماّ المخّتاتخاذّ سلطاتهّ تحديدّّّّصّةلتمكينّ منّ

ّأيّ  ّأو ّالوسائط ّأو ّاألموال ّأو ّالفقرةّّالمتحصالت ّإليهاّبموجب ّأخرىّمشار ّأشياء ّالمادة1ّّّة من
ّّنّمنّاقتفاءّأثرهاّوتجميدهاّأوّالتحفظّعليهاّبهدّفقصدّالتمكّ ّّ؛1988فييناّّاقيةّّمنّاتف3ّّ

ّالنهائيّالقاضيّبذلكّ.ّحكمالتنفيذّ،ّّو( 1)مصادرتهاّفيّنهايةّاألمربّّالطلب

ّالعائداتّّّّ ّمن ّباقتطاع ّالمصادرة ّبتنفيذّحكم ّالطلبّوالقائمة ّمتلقية ّالفساد ّمكافحة ّاتفاقية تتيح
ّّ الخسائر مقابلّ معقولةّ نفقاتّ الموجوداتّ منّ عيرهاّ عنأوّ أوّّّّالمترتبةّ التحقيقّ عملياتّ

إعادتهاّّفيهاّقبلّّّّالتصرفّّالمصادرةّأّوالمالحقةّأوّاإلجراءاتّالقضائيةّإلرجاعّالممتلكاتّّ
نّللدولّاألطرافّبموجبّّمكّ منّاالتفاقية،ّويّ 57ّّمنّالمادة4ّّّّإلىّأصحابهاّبمقتضىّالفقرةّّ

منّاتفاقيةّمكافحةّالفسادّأنّتنظرّفيّإبرامّاتفاقاتّأوّترتيباتّمتفق57ّّّّمنّالمادة5ّّّّالفقرةّّ
ّ.(2)عليهاّتبعاّللحالةّمنّأجلّالتصرفّنهائياّفيّالممتلكاتّمحلّالمصادرة

 قاسم العائدات مع البلدان المتعاونة أو التبرع بقيمتها ثانيا: ت

التيّوقعتّالجريمةّّّّ الدولةّالطالبةّللمصادرةّ النهائيّلألموالّالمصادرةّإلىّ المآلّ يتمثلّ
علىّإقليمهاّمتعلقةّبجرائمّفسادّوتبييضّلألموالّعلىّاعتبارّأنّاإلجرامّالدوليّالمنظمّقدّّ

مرةّبالمصادرةّلهذهّالعائداتّاإلجرامية،ّويتعينّعلىّّاغتصبهاّمنها،ّوهربتّإلىّالدولةّاآل
البلدانّالمعنيةّأنّتقررّماّتفعلهّبالعوائدّالمتحصلةّمنّالمصادرة،ّلكنّإذاّوجدّضحاياّأوّّ
مالكّشرعيينّسابقين،ّعالوةّعلىّذلكّحاالتّاختالسّاألموالّالعموميةّأوّتبييضّاألموالّّ

ّبوا ّالمصادرة ّأمر ّفيها ّنفذ ّالتي ّللّبالمختلسة ّالقضائية ّالوالية ّبالعائداتّّلسطة ّالمحتفظ ّاألجنبي ّد
ّــــــــــــــــــــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّ

ّالدكتوراه،ّّ-1 ّلنيلّشهادة ّأطروحة ّاإلسالمية،ّدراسةّمقارنة، ّالجزائريّوالشريعة ّالعقوبات ّاألموالّفيّقانون ّتبييض صالحّجزول،ّجريمة
ّّ.323،ّص2015،ّوالحضارةّاإلسالمية،ّجامعةّوهرانّاإلنسانيةتخصصّشريعةّوقانون،ّكليةّالعلومّ

ّّ.229ّ–225ّكافحةّالفساد،ّمرجعّسابق،ّصّصّالدليلّالتشريعيّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلم-2
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ّالوطنيةّومكافحةّجريمةّّّّاإلرجاعّوفقاّّفيتمّ ّّ،اإلجراميّة ّالمنظمةّعبر ّالجريمة التفاقيتيّمكافحة
الفساد(1)الفساد مكافحةّ اتفاقيةّ وتلزمّ سبّقّّ،ّ ّّّّفيماّ األطراف إلىّالدولّ العائداتّ بإعادةّ

ّّ.(2)أصحابها

 اإلجرامية أو الممتلكات المصادرة العائدات  تقاسم-1

ّّّّ الدول ّّتتقاسمّ أو ّوالمتحصالتّ التيّّاألموالّ القضائيةّ الوالياتّ معّ المصادرةّ األصولّ
ّّإلزامية،التيّالّتكونّفيهاّإعادةّاألصولّّفيّالحاالتّّّّفيّجهودّالمصادرةّالناجحةّّساهمت

للمتحصالتّّالتقاسمّّّّهذاّّحيثّتشجعّالعديدّمنّاتفاقياتّاألممّالمتحدةّذاتّالصلةّأنّيتمّ 
ّأوّبحسبّكلّحالةّعلىّحدة ّأساسّمنظم ّاإلداريةّّّ،(3)على ّالداخليةّوإجراءاتها ّلقوانينها ووفقا

العائداتّ تقاسمّ أجلّ منّ الغرض،ّ لهذاّ المبرمةّ األطرافّ متعددةّ أوّ الثنائيةّ االتفاقياتّ أوّ
ّّّ(4)  اإلجرامية ،ّّ(5)،ّواالتفاقيةّالدوليةّلقمعّتمويلّاإلرهاب1988اتفاقيةّفييناّلعامّّّّوباألخص 

ّالدوليّّ ّالتعاون ّنطاق ّتوسيع ّبدورها ّالتيّمكنت ّالوطنية ّالمنظمةّعبر ّالجريمة واتفاقيةّمكافحة
،ّ(6)ليشملّاتفاقاتّأوّترتيباتّبشأنّتقاسمّعائداتّالجريمةّالمصادرةّأوّالممتلكاتّالمصادرة

ّاتّّــــــــــــّمّالعائداتّاإلجراميةّلالمتثالّالشتراّطـــــــــّدمّتشريعاتّتقاســــــّلدانّتستّخوأحياناّبعضّالّب
ّـــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.84محمدّبنّمحمد،ّبوسعيدّماجدة،ّمرجعّسابق،ّصّ-1

ّ،ّمرجعّسالفّذكره.2004أبريل19ّّ،ّمؤرجّفي128ّ-04رقمّّرئاسيّ)أ(ّمنّمرسوم3ّالفقرة57ّّّّّالمادة-2

ّّ.169األدلةّالتشريعيةّلتنفيذّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّسابق،ّصّ-3

ّلمشروعّبالمخدرات،ّمرجعّسالفّذكره.(ّ)ب(ّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّاالتجارّغيرّا5)5المادةّّ-4

:ّ))3)8المادةّّ-5 يجوز لكل دولة طرف معينة أن تنظر بعين االعتبار في إبرام اتفاقات بشأن اقتسام األموال  (ّمنهاّتنص 
((،ّمنشورةّّحدىّّالمستمدة من المصادر المشار إليها في هذه المادة مع دول أخرى على أساس منظم أو كل حالة على

ّ >>Org>>www.uno .الموقععلىّ

اتفاقيةّاألممّالمتحدةّلمكافحةّالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّمرجعّمن3ّّّّالفقرة14ّّّّ،ّوالمادة9ّّالفقرة13ّّالمادتينّّّّانظر-6
ّسالفّذكره.

http://www.uno/
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ّ.(1)معاهداتّأخرىّبشأنّإعادةّالعائدات

القرارّرقمّّفيّهذاّالغرضّعقدّفريقّحكوميّّّّّّ الصادرّعن2004/24ّّّّدوليّبموجبّ
،2005ّّمنّجانفي28ّّّّإلى26ّّّّالمجلسّاالقتصاديّواالجتماعيّإثرّاجتماعهّفيّفييناّمنّّ

فيّعائداتّالجرائمّالمصادرةّالمشمولةّّّحيثّقامّبإعدادّمشروعّاتفاقّثنائيّبشأنّالتصرف
ّّ اتفاقيات إلبرامّ كإطارّ الدولّ لتستخدمهاّ السابقةّ اعتمدّّباالتفاقياتّ وقدّ صلة،ّ ذاتّ ثنائيةّ

ّّ.(2)المجلسّهذاّاالتفاقّالثنائيّالنموذجي

 التبرع بقيمة هذه المتحصالت أو األموال -2

األموالّّّّيتمّ ّّّّّ أوّ المتحصالتّ هذهّ بيعّ المتأتيةّمنّ المبلغّ أوّ المتحصالتّ بقيمةّ التبرعّ
للهيئاتّالدوليةّالحكوميةّالمتخصصةّفيّمكافحةّاالتجارّغيرّالمشروعّبالمخدراتّوإساءةّ

ّّ(3)استعمالها للفقرة وفقاّ المخصصّ للحسابّ أوّ ّ،2ّّ المادة اتفاقيةّمكافحة30ّّّّ)ج(ّمنّ منّ
ا عبرّ المنظمةّ تمرّّالجريمةّ التيّ والبلدانّ الناميةّ للبلدانّ التقنيةّ المساعدةّ لتسهيلّ لوطنيةّ

أوّّ االتفاقية،ّ هذهّ لتنفيذّ احتياجاتهاّ تلبيةّ علىّ مساعدتهاّ قصدّ انتقاليةّ بمرحلةّ اقتصاداتهاّ
لتدعيمّوتعزيزّاألجهزةّالقائمةّعلىّمكافحةّالمخدراتّأوّالتبرعّبجزءّمنهاّللجانّوالوكاالتّّ

نطاقّالمكافحة،ّوتعزيزّالتدابيرّالداخليةّللدولّوالتعاونّمعّالمنظماتّّالدوليةّالعاملةّفيّّ
الدوليةّوالدولّاألخرىّلمواجهةّقدراتّالشبكاتّاإلجراميةّالماليةّفيّعملياتّتبييضّاألموالّّ

ّ.(4)المتأتيةّمنّجرائمّالمخدرات
ّـــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ.84محمدّبنّمحمد،ّبوسعيدّماجدة،ّمرجعّسابق،ّص-1

بشأنّاالتفاقّالثنائيّالنموذجيّبشأنّاقتسامّعائداتّالجريمةّأو2005/14ّّّّالمجلسّاالقتصاديّواالجتماعيّرقمّّّقراّر-2
 . <<www. Unodc. Org >>الممتلكاتّالمصادرة،ّمنشورّعلىّالموقعّااللكترونيّ

ّّ.502مصطفىّطاهر،ّمرجعّسابق،ّصّ-3 .

ّّّّّّّ.84عبدّالعالّالديري،ّمرجعّسابق،ّصّ-4
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مبادرات      األموال    جاءت  تبييض  مكافحة  مجال  في  الدولي  المناهجالتعاون    ، متعددة 
تعاون ومساعدات مختلفة وفعالة،   ة،  ُملح  ال  الضرورته  ااتفاقي   اإطار   تواّتخذوشملت وسائل 

التّ  الدول  لفعاليته  عاون  وتفضل  لمتعدد األطراف  الثنائيإضافة  همية في مواجهة  أل   لّتعاون 
الوطنية،  القانونية  تباين واختالف األنظمة  الوطني لجريمة  ا  قصد احتواء  عقبة  لطابع عبر 

تمتلك فروعا في عّدة واليات    ،تبييض األموال، حيث ترتكبها شبكات دولية منظمة ومتخصصة 
إقليمي، باإلضافة  صدي لها في محيط وإطار دولي عالمي أو  م على الدول التّ حت ّ قضائية؛ مّما يُ 

جريمة أصلية  وجود  ها  سبقُ حيث ي   ،من خصوصية  ز به جريمة تبييض األموالإلى ما تتميّ 
   ها، تمّثل الشرط المفترض لقيام  ،المصدر القذرتبييض    إلى  في حاجة  ُمدّرة للمال غير المشروع 

التوجّ   ا تنفيذهيتمُّ   ُيحّتم  مّما  المزيد من  في دولة أخرى،  نحو  المناسب  ه  الوقت  التعاون في 
 رق الفعالة لمواجهة تزايد األساليب عبر الوطنية لنقل عائدات الجريمة.  وبالطّ 

 إلى النتائج التالية:  توصلنا     

الدولية   المبادرات  الدوليلمتطلبات    استجابة  بفضل  ؛  ة الجزائي في المسائل    الفعال  التعاون 
حيث  ،  الدولي  المكافحة لجريمة تبييض األموال في إطار التعاون هج  اوتناسق من وتدرُّج    تكامل

متطور    قانوني أساس  أوجه التعاون إليجاد حلول لبعدها عبر وطني، باالعتماد على    متنظّ 
و بفضل    المكافحة لتفعيل  مقاربات  الع  نتوّ ومُ  المتحدة،  األمم  اتفاقيات    االتفاقيات استراتيجية 

حيث    ، للوقاية من الجريمة  متعدد   يات سمؤسّ إطار  وعلى    ، والثنائية والقوانين الوطنية  اإلقليمية 
الجرائم    محاربة بدور    تقوم   ،وطنية على نحو متكامل   وإقليمية وأخرى أجهزة عالمية    إنشاء  تمّ 

، باعتبارها ُملتقى  عبر الوطنية بما فيها جريمة تبييض األموال التي تتبعهاالخطيرة    المنظمة
   .جميع الجرائم الخطيرة الُمدّرة لألموال

وتعدُ      الدوليد  تنوع  التعاون  البُ قصد    ؛الماليتبييض  الجريمة    لمكافحة  مناهج  عد  تحقيق 
تبييض تقليدي أو    من أيّ وغيرها،  وحماية البنوك والمؤسسات المالية    ،الوقائي من الجريمة 

من حيث    الجزائيعد  ، والبُ لألموال الُمبي ضة  المصدر اإلجرامي  عبرها إلخفاء  الكتروني يمرّ 
لالجانب   المجرمين في أيّ الموضوعي واإلجرائي  إليهاوالية قضائية فرّ   مالحقة  ، وتوقيع  وا 
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متى    ،الفساد المالي  من األموال اإلجرامية أو العقاب الُمقّرر لهم لردعهم ومنعهم من االستفادة  
صلة   لهم  المساعدات  بالجريمة،كانت  تبادل  المجال    بفضل  في  والتعاون  األمني  القانونية 

ها  حثّ ب  ،عاون الدوليالث إطارا محفزا للمزيد من التّ ل اتفاقيات األمم المتحدة الثّ مثّ تُ و   .القضائيو 
،  متعددة لزيادة فعالية التعاون الدولي  و أثنائية  وترتيبات  إبرام اتفاقات  ى  لعللدول األطراف  

العتماد  امكن للدول  وتعزيزه بتوسيع نطاق القواعد القانونية التي يُ   وتوظيف مناهجه الُمتاحة،
    . نائية والمتعددة في المسائل الجنائيةعليها من خالل االستخدام المشترك لالتفاقيات الثُّ 

االتفاقيات  تضمّ       مواجهة  نت  كيفيات  والثنائية  واإلقليمية  العالمية  تبييض  الدولية  جريمة 
ج  التدرّ ب   وهذا  ،األموال منها تدابير وقائية ذات طبيعة اقتصادية وبنكية وتنظيمية، وأخرى ردعية

فاتفاقية فيينا    من اتفاقية إلى أخرى،   فيه  تع حيث توسّ   ووسائل الّتعاون الدولي،  جريم في التّ 
جراءات الوقائية، ولم  رغم صدارتها في محاربة غسل األموال إاّل أّنها لم تهتم باإل  1988لعام  

اإلجرامية،   العائدات  ومصادرة  الجريمة  تعقب  وسائل  مُ تنظم  التوقيع    فق  تو وتطبيقها  على 
مّما ُيجبر الدول على    ، عة بإصدار قوانين تتالءم معهاوقّ  المصادقة عليها، وقيام الدول المُ و 

إلى كّل أنواع    لتوّسعها  كاتفاقية باليرمو  ؛تفاقيات األمم المتحدة ذات الصلةاالستعانة بباقي ا
االستعانة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  و الجرائم الخطيرة التي تدّر أمواال إجرامية،  

 . واآلليات المعمول بها ُتمكّ ن من تتبع العائدات اإلجرامية، واسترداد األموال المنهوبة  التي 

عاون بين الدول  التّ من أجل  ها  ب   سترشاداالم الدول إليها و انضما  االتفاقيات بأنواعها  لتسهّ     
وتجاوز عقبة اختالف األنظمة القانونية    ،لتحقيق تقارب بين مضمون تشريعاتها  ؛األطراف فيها

 . إبرام اتفاقيات ثنائية بينها لتجسيد التعاون الدولي في المكافحةب  الداخلية

المجال الجزائي    الثنائية ومتعددة األطراف أو المتكامل فيالتعاون الدولي  تتكامل مناهج       
  يكون فعاال    ،عالميالو   اإلقليميالثنائي و   ن  لتعاوُ لمتطلبات الالستجابة  مكافحة تبييض األموال  ل

الدول،   تنيو بين  وكفاءة  فتطلب  بفعالية  المتبادلة  القانونية  المساعدة  أساليب  مالحقة  ليذ 
  القضائيالقانوني  التعاون    آلياتعت  ؛ لذلك تنوّ المنظمات اإلجرامية التي تعمل في محيط دولي 

 من خالل المساعدات لتنسيق جهود التعاون  ؛لتشمل مجموعة متكاملة من اإلجراءات الدولي
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ا وتسليم  المتبادلة  الجنائية  القانونية  باألحكام  واالعتراف  ومصادرة وتعقُّ لمتهمين  وتجميد  ب 
    .اإلجرامية العائدات 

االستفادة الدولية من اتفاقيات األمم المتحدة النموذجية بشأن مكافحة اإلجرام الدولي تحققت      
إبرام  مصادقة عليها، أو  الب   المنظم العابر للحدود لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية

االتفاقيات العالمية والمتعددة    مقاربات المكافحة في   في االعتبار  هاوضع مع    اتفاقيات ثنائية 
للنهوض بالتعاون الدولي  ات  ي اتفاق  أيّ   ةغياعند ص   ةهمّ كأدوات قانونية مُ   األطراف واإلقليمية

  لتصير   منافع التقدم العلمي والتكنولوجي  مناالستفادة  و في مكافحة جريمة تبييض األموال،  
   . الجديدة والمستحدثةالمنظم  منع ومكافحة أشكال اإلجرام  لقوة إيجابية في تعزيز الجهود الرامية  

إذ    ، غلغل إلى الدولبمبدأ سيادة الدولة في تقوية التنظيمات اإلجرامية في التّ   األخذ  يساعد    
إليجاد توازن بين ضرورات المصالح الوطنية ومقتضيات العدالة وترجيح    التخفيف منهنبغي  ي 

القانونية  الدولي بمواجهة معوقاته  التعاون  لتفعيل  الدولية  العليا للمجموعة    ، فالتزام المصالح 
يُ الب   البنوك البنكية  مشروعة،  سرية  غير  أنشطة  من  المحصلة  األموال  تعقب  إمكانية  عرقل 

العمالء قوانينها    والكشف عن هوية  التي  الخارجية  المالية  المراكز  في  وخاصة  وعملياتهم، 
تسهيالتها المقدمة إلخفاء هوية المالكين الحقيقيين، وتوفير  مع  صارمة بشأن السرية البنكية،  

   خدمات مالية سرية لغير المقيمين لدعم ناتجها المحلي اإلجمالي.  

  ونتج عنها بعض االختالف في   القانونية،  هاتقاليدختالف  ال  تباين األنظمة القانونية للدولت     
  تقاليدتتبع  أخرى  و تقاليد القانون العام    فرنسا  كرائدة  دول    ع حيث تتب    ، لجرائمالتجريم وتسمية ا

الرومانيةاألول    يتمثل،  كإنجلترا  المدنيالقانون   الشريعة  تدوين  على    يستند الذي    في  نظام 
  المحاكمة عملية تحقيق مستمرة للبحث عن الحقيقة، فيأخذ القاضي كلّ تعتبر  إذ    ؛القوانين

وهو    ،تركةة إثباتية ضمن سلسلة التحقيقات المشالمعلومات التي تعرض أمامه باعتبارها أدلّ 
، تكون  األنجلو سكسونيةتعمل به الدول    التقليد الثاني  ، في حين يقرر قوة هذه األدلة  الذي

هذا التقليد    الوقائع الصحيحة، ألنّ   الستخالص ة ومفتوحة بين جانبين  رّ منافسة حُ المحاكمة فيه  
السوابق    بفعل  لقاضيضعها اويستند إلى القوانين التي ي   ،يعتمد على االجتهادات القضائية
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ل تحديا أمام المهتمين الممارسين في مجال التعاون القضائي  مثّ ، وهذا االختالف يُ القضائية
  أن من شأنه  ف   ،فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة في تبادل المساعدة القانونية وتبادل المجرمين

الدولي التعاون  آليات  تعثر  إلى  يتطلّ يؤدي  الذي  األمر  التنسيق  ،  تعاون    إلبرامب  اتفاقيات 
   ةثنائي 

باعتبارها    تطوير نظام عملهامحددة لمتطلبات  لوجود    في المكافحة دورا هاما  البنوك  تمثل    
عن طريق الرقابة على حركة  بموجبها  التعاون  يتمّ ف لمختلف عمليات التبييض المالي، ر و مح 

إخضاع عمليات تحويل ونقل األموال واألوراق النقدية إلى خارج الوطن أو  و رؤوس األموال  
وتفعيل التنسيق بين الهيئات المتخصصة كخاليا االستعالم    ،إلى داخله لرقابة إدارية خاصة

بواجب اإلبالغ عن  اإلخطار بالشبهة وااللتزام  المالي والبنوك والمؤسسات المالية من خالل  
   األموال. تبييضعن عمليات  وتبادل المعلومات  العمليات المشبوهة

بما فيها تبييض األموال في انتشار    ، ساهم االنتشار غير المحدود للجرائم العابرة للحدود  
واقتصاد   مالية  حركية  لنشاطات  محدود  أيّ   مترابطغير  حدود  عند  يقف  يقابله  ال  دولة  ة 

الجغرافية    تشريعي وقضائي متوقف عند سيادة الدولة، وتجنبا العتراض الحدوداختصاص  
الجناةل الدولية لالعتراف   سنّ   إلىالمشرع    بادر  قدف  ،لقضاة دون  االتفاقيات  مقتضيات في 

توقيع الجزاء  قصد  جريمة التبييض المالي    مالحقة مرتكبي بأحكام العقوبات األجنبية لتفعيل  
ى ال تقف  أي خارج حدود الدولة المصدرة للحكم، حتّ   ،إليها  واقضائية هرب والية    المقرر في أيّ 

   . عموما السيادة  الوطنية عائقا أمام مكافحة الجريمة

أهمية االعتراف   الجنائية  ب رغم  الدوليوتنفيذها  األحكام األجنبية  التعاون  لكنّ في تحقيق  ا  ه، 
إشكاالت  عملثير  التنفيذ   يا  واختالف   في  والعقاب  التجريم  فلسفة  الختالف    النصوص   راجع 

إذ   التغلب عليه بعقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف،  ، ويتمّ التشريعية الجزائية بين الدول
قاضي الدولة المراد  من قبل  إذا منح الصيغة التنفيذية    ال يكتسب الحكم األجنبي حجية إالّ 

وإلى    نه الوطني، فيخضع بهذا إلى تقدير قاضي دولة التنفيذ تنفيذ الحكم على إقليمها ولقانو 
 . لتشريع الداخلي لدولتهللنظام العام وا مطابقة العقوبةمدى  ل رقابته
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   :التالية االقتراحاتإلى  ألطروحةخلصنا في ا  

تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم االقتصادية وتبييض األموال  -  
بيانات  ومزود بقاعدة    ي عالمي يقظ ات مؤسسفي إطار  يق الجهود واإلجراءات والتشريعات  بتنس

وخاّصة أّن  ويستند إلى إحساس قوي بالمسؤولية المشتركة،    ،مع السلطات المركزية   بالتنسيق
ب   في تزايد  هم وتعاون   وكفاءتهم اإلجرامية،  ذكاء المجرمين الحكومات  يفوق تعاون  لقدر اقد 

وجود  ظّل  في    ،بمفردها  دولة مواجهته  وليس بوسع أيّ   ، هديدللتّ للطابع عبر الوطني    الكافي
   في حاجة إلى تقييم انتقادي، ألنها قد تعيق التعاون الدولي.قوانين وإجراءات 

والمهارات   األموال بالتدريبالمعنية بمكافحة تبييض  الوطنية المختصة    تزويد السلطات  -  
والبشرية المالية  عن الالزم  والموارد  التجارية    ة  البيانات  استخدام  كشف  ألكيفية  غراض 

أفرقة    نشاءوتدعيم عملها بإ  ،مخططات تبييض األموال بالتعاون مع واليات قضائية أخرى 
التحقيق في  للعمل  االختصاصات  ومالحقتها،  متعددة  األموال  تبييض  حاالت  تكون    في 

   .  لتنفيذ طلبات المساعدات القانونية المتبادلةقنوات لتبادل المعلومات والتعاون بمثابة 

بمواجهة ما  كشف العائدات اإلجرامية  لمكافحة غسل األموال و امية إلى  تعزيز التدابير الرّ   - 
وُتوفّ ر    ،لطات القضائيةشر بين السّ اصال المب ليب االتّ اعاون من خالل البحث عن أسالتّ   يعيق 

العامين والقضاة الوقت   للُمدعين  الكفاءة والخبرة الالزمة، فُيخّصص  لهم السلطة المركزية 
 المستوى الذي وصلت إليه الشرطة.عاونية إلى والموارد المالية لرفع مستوى شبكاتهم التّ 

الدولة   ألنّ   ،جريم لجرائم واردة في االتفاقية الدوليةفي اقتضاء ازدواجية التّ   إعادة الّتمعن-  
لمنع المجرمين من    ، بما ال يخّل بمبدأ الشرعية  ، فيهان  تلقية الطلب طرفاالطالبة والدولة مُ 

بالعائدات اإلجرامية بالوصالتّ  الماليةمّ ل إلى ذ  و متع  ولو تطلب األمر  ،  معقولةبسرعة    تهم 
إدانة    عدم إلى  االقتضاءجنائية  االستناد  في  مصلحة  الالستعجال    عند  التعاون  الوطنية 

، وتنظيم  وطنية قيات الدولية والقوانين الفي االتفا  كعقوبةوتحقيقا ألهداف المصادرة    ،الدولي
 في القانون الوطني.  يةئاالسترداد االستثنائي عند تعّذر اإلدانة الجنا
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آليات مناسبة إلدارة الموجودات  ا-   المصادرةستحداث  للحفاظ   المجمدة أو المحجوزة أو 
نها  مكّ  وجوب تخويل السلطات المحلية المختصة صالحيات واسعة تُ ، و على قيمتها وحالتها

تنفيذا تاما  المتبادلة  القانونية  تنفيذ جميع أشكال المساعدة  قوانين  تعرقل    الّ أوضمان    ،من 
والمعارف والموارد المالية   والتقنية   بالمهارات  ، وتزويد هذه السلطاتالسرية التعاون الدولي

تنفيذ المساعدة في الوقت المناسب، وطرح طرائق مبتكرة لتحسين  نها من  مكّ  والبشرية التي تُ 
   . راميةوالعائدات اإلج  من أجل تسريع استرداد الموجوداتتبادل المساعدة القانونية  

النصوص المجرمة لتبييض األموال، مما يتطلب اقتراح  تقتضي المكافحة الفعالة توحيدا في    -
  لتوحيد التشريع الدولي  تبييض األموال جريمة  بمكافحة    ةخاّص لألمم المتحدة    اتفاقية   صياغة

 ،ذات الصلة  تكون جامعة للتدّرج الذي عرفته اتفاقيات األمم المتحدة  ،في الوقاية والمكافحة
حديثا الناشئة  األموال  تبييض  ألساليب  التجارة   ، وتستجيب  نظام  استخدام  على  والمنطوية 

  خصوصية تراعى فيها  و   الدولية، والنظم البديلة لتحويل األموال واستخدام نظم الدفع الجديدة،
المستحدثة  الجريمة  المنظمة   ، هذه  الجرائم  باقي  ُملزمة،    عن  االتفاقية  تكون  الوطنية،  عبر 

                                                     .على مقتضياتها  ات الثنائية في المسائل الجزائيةإلبرام االتفاقي  نموذجي عام إطار  وبمثابة

لمالحق  ردعية   عقوبات   سنّ - المتحدة  األمم  قبل  المن  الدول  جريمة  ة  مع    تبييض متساهلة 
بال  وباألخص  ،األموال تعرف  للمال  النات  جالتي  حاضنة  من    لما  ؛الفاسد ضريبية  تقدمه 

   من التعامل معها.   التحذير و   للرأي العام،  ، ونشر أسمائهالزبائنها لفتح حسابات بنكيةتسهيالت  

مع وحدات االستخبارات المالية بين جميع الدول، و   رات التفاهمتفعيل االتفاقيات الثنائية ومذكّ -
  ،ولةالدّ   أي  األموال من اهتمام الزم في تبييض  مواجهة    به  ما يجب أن يحظى ل  ها، وفقافي 

عاون  والتّ   حتى ال يفر المجرم إلى دول غير مترابطة باتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الجزائي
، حيت يتورط  طرف لضبط وإعادة األموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بعد تبييضها  مع أيّ 

، واستحداث آليات  األعمال والسياسة في ذلك الفاسدون من أصحاب الياقات البيضاء ورجال
االلكترونية التحويالت  على  الدولية  للسيطرة  جديدة  يتمّ   تعاون  األموال   التي  تبييض    عبرها 

   المتأتية من جرائم الفساد، ثّم تبييضها الحقا.وتهريب األموال 
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كافي- 38 يوسف  األموالمصطفى  غسيل  السياحة،  الفساد  جرائم  األولى،  الطبعة  الرواد،  ،  ،  دار 
   .2014،طرابلس

 .2000، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،  الدين شحاتة عالء-39

والقوانين واإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر،  ، تبييض األموال  العزيز عياد  عبد-40
 .2007الطبعة األولى، دار الخلد ونية، الجزائر،  

الحلو -41 محمود  األولى،عبد هللا  الطبعة  األموال،  تبييض  جريمة  لمكافحة  والعربية  الدولية  الجهود   ، 
 . 2007الحقوقية، بيروت،  منشورات الحلبي

، غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، المنظمة العربية للتنمية  عادل عبد العزيز السن-42
 .2008اإلدارية، القاهرة،  

لعشب،-43   الجزائر،    علي  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  األموال،  تبييض  لمكافحة  القانوني  اإلطار 
2009. 

التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب، الطبعة  عادل محمد السيوي،  -44
  .2010األولى، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  

، غسل األموال في القانون المغربي والمقارن، دراسة نموذجية للقطاع البنكي المغربي، هللا الكرجي  عبد-45
   .2010، الرباطولى، الطبعة األ

، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل األموال، الطبعة األولى، دار القلم، الرباط، العوني  عدنان-46
2010.  

جريمة غسل األموال بين الوسائط االلكترونية ونصوص التشريع، دار  الفتاح بيومي حجازي،    عبد-47
 .2006الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

القانون الدولي، الطبعة الرحمن فتحي عبد الرحمن سمحانعبد  -48 ، تسليم المجرمين في ظل قواعد 
 . 2012األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، الفساد: تعريفه وصوره وعالقته باألنشطة اإلجرامية األخرى، الجزء  المجيد محمود عبد المجيد عبد-49
 .2014القاهرة،  األول، دار النهضة العربية، 
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الديري   عبد-50 على  العال  بالتطبيق  منها  للوقاية  الدولية  والجهود  بالمخدرات  المشروع  غير  االتجار   ،
 .2016تجارب عالمية وإقليمية ووطنية، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

،  بيروت ، جريمة تبييض األموال، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب،  نادر عبد العزيز شافي -51
2005. 

  .2008، تبييض األموال في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، نبيل صقر-52

األموال في ضوء أحكام القانون    ، المسؤولية الدولية عن جرائم غسلمحمد عبد الحليم عواجه  نبيل-53
 . 2009العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  الدولي

جريمة غسل األموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،    حامد قشقوش،  هدى-54
1998.   

، المركز القومي  األولى  ، غسل األموال بين النظرية والتطبيق، الطبعةإبراهيم عبد ربه،  بشير  هشام-55
 .  2011لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

، غسيل األموال، دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية وبعض التشريعات  عيسوي السبكي  هاني-56
 . 2015الدولية واإلقليمية والوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، مكافحة غسل األموال في ضوء التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية،  حسام الدين األحمد  وسيم- 57
 . 2008منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

بوحليط-58 الجديدة،  يزيد  الجامعة  دار  الجزائر،  في  األموال  تبييض  مجال  في  الجنائية  السياسة   ،
 . 2014اإلسكندرية، 

والمذكرات  ألطروحاتا - - II 

روحات طاأل-أ  

، جريمة غسل األموال في القانون اإلماراتي والقانون المقارن،  إبراهيم محمود محمد بن عبد الرحمن-1 
 . 2009كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية،  القانون،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 

في  بخويا  إدريس -2 ومكافحتها  األموال  غسيل  جريمة  شهادة ،  لنيل  مقدمة  أطروحة  الجزائري،  القانون 
   .2012الدكتوراه في القانون الجنائي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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، جريمة تبييض األموال ودور السلطات العمومية الجزائرية في مكافحتها والوقاية منها،  تانية حشماوي - 3
 . 2010الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  رسالة مقدمة لنيل شهادة 

، اآلليات الكفيلة لتطبيق القاضي الجزائي الوطني لالتفاقيات الدولية الجنائية، أطروحة لنيل  حسين كدار-4
 . 88-86، ص ص 2017،  01شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، جامعة  والعلوم السياسية  يل األموال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق غس  دليلة مباركي،-5 
 .2008باتنة،   ،الحاج لخضر

، جريمة تبييض األموال في قانون العقوبات الجزائري والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة،  صالح جزول-6
العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص شريعة وقانون، كلية  

 . 2015وهران،  

أبو هدمة بشير-7 اللطيف محمد  دوليا، عبد  المخدرات ووسائل مكافحته  المشروع في  االتجار غير   ،
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس،  

2005.  

، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، دراسة للجهود الدولية عبد الرزاق يخلف-8
وكيفية استفادة الجزائر منها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية والتسيير، كلية  

   .2012،  3 العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر

مقدمة لنيل شهادة    أطروحة، جريمة تبييض األموال وسبل مكافحتها في الجزائر،  عبد السالم حسان-9
 . 2014الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 

مقدمة    أطروحة  ، اآلليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض األموال وتمويل اإلرهاب،محمد بن األخضر-10
   . 2014لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية واإلدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في    أطروحةدور البنوك في مكافحة تبييض األموال،    كريمة تدريست،-11
  .2014وزو، العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي 

لنيل شهادة   أطروحة ، التعاون الدولي ودور البنوك في مكافحة جريمة تبييض األموال،كمال فراحتية-12
 . 2017الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 



 التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض األموال                   قائمة المراجع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

287 
 

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي،    أطروحة، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية،  عصماني  ليلى-13
  .2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة واهران،  

، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، محمد الحبيب عباس-14
   .2017تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

مقدمة لنيل شهادة   أطروحةمكافحة غسل األموال: مقاربة قانونية مؤسساتية وقضائية،    العمراني،  نجاة-15
 .  2013الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة فاس، المغرب،

مذكرات  ال-ب  

جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل األموال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  بن عيسى بن علية،  -14
نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  الماجستير في علوم التسيير، تخصص  

   .2010، 3جامعة الجزائر 

، جريمة غسل األموال وسبل مكافحتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  عبد اللطيف عبد الرحمن  حامد-15
 . 2012ريب الضباط، مملكة البحرين،  في العلوم الجنائية والشرطية، كلية تد 

حنينة منار، المعايير الدولية للرقابة المصرفية وتطبيقاتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -16
 . 2014، 1ة الحقوق، جامعة قسنطينة  في القانون العام، كلي

جريمة تبييض األموال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق،    خوجة،  جمال -17
   .2008 جامعة تلمسان،

آلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  آسية، ا  ذياب-18
في القانون العام، تخصص عالقات دولية وقانون المنظمات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  

 ، 2010قسنطينة، 

حسين  سليمة -19 غرب  بن  جنوب  منطقة  على  وتأثيراتها  للجوار  األوروبية  للسياسة  األمنية  األبعاد   ،
، كلية  علوم السياسية والعالقات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال2012- 2004المتوسط من  

   .2013، 3العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر  
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المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة ، مبدأ التسليم أو  بوخالفة  سعاد-20
الجزائر   جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  العمومية،  والمؤسسات  الدولة  تخصص  ،  1الماجستير، 

2014.  

حسين،   سليمة -21 غرب    بن  جنوب  منطقة  على  وتأثيراتها  للجوار  األوروبية  للسياسة  األمنية  األبعاد 
، كلية  علوم السياسية والعالقات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال2012- 2004المتوسط من  

 . 2013، 3العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر  

القانون العام، تخصص    مسعود،زاد بن    شهر-22 اإلنابة القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
 . 2010م السياسية، جامعة قسنطينة، قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلو 

جريمة غسيل األموال، دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها واشكالية    بن هالل المطيري،  صقر-23
د الدولية لمواجهتها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص العدالة الجنائية، كلية  تنسيق الجهو 

 .2004للعلوم األمنية، الرياض،  الدراسات العليا، جامعة نايف العربية

اإلنابة القضائية في قانون اإلجراءات الجنائية القطري، دراسة    عبد هللا محمد راشد الوارد،  صالح-24
 . 2017تحليلية مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قطر،  

، المخاطر االقتصادية والجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة غسل  عثمان عبد الماجد  الصادق-25
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في االقتصاد، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط  األموال،  

 . 2015الوطني، السودان، 

، مذكرة  -دراسة حالة الجزائر-، دور هيئات اإلشراف في الرقابة على النشاط التأميني فطيمة يحياوي -26
 .2012االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مسيلة، لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم 

، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق  بشرى   فريدة-27
 .2007والعلوم السياسية، جامعة بومرداس، 

فاقيات الدولية، مذكرة لنيل ، إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء االتفاقة  لحمر-28
شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص القوانين اإلجرائية والتنظيم القضائي، كلية الحقوق والعلوم 

 . 2014السياسية، جامعة وهران، 
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، تنفيذ األحكام القضائية األجنبية في الجزائر، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  جارو  نعيمة-29
   .2014 ،1الماجستير في قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

لنيل شهادة لحمر  نبيل -30 المنظمة، مذكرة  الجريمة  المتخصصة في مكافحة  الجزائية  األقطاب  دور   ،
 .2014ة،  الماجستير في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة قسنطين

، اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال وتكريسها في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  صالحي  نجاة-31
تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح ورقلة، ،  شهادة الماجستير

2011.  

 III–    المقاالت 

، جامعة أحمد 33، العدد  مجلة الحقيقة،  «الدولي لمكافحة تبييض األموالآليات التعاون    »،  دغيش  أحمد -1
   .(74  – 25 )ص  ، ص 2015دراية أدرار، الجزائر، 

دور اإلنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش    »   ،، عبد الرسول عبد الرضا جابرطارق مكي  إيمان-2
، 2015، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة بابل، العراق،  مجلة العلوم اإلنسانية،  «بين النظم القانونية

 . (104- 83 )ص  ص 

، كلية 6، العدد  مجلة الباحث ،  «أحكام جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري   »،باخويا  إدريس-3
  .(240-219ص  ص  ،2016الحقوق، جامعة أدرار،

القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة بين االتفاقيات    لتعاون ا»،  إمام حسنين خليل-4
، االمارات العربية  مجلة رؤى استراتيجية،  «الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون االماراتي

 . (41- 01 )  ، ص ص 2015المتحدة، 

، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون ،  « الحدود نحو قوة أورو متوسطية للشرطة وتسيير    »،  حجيج  آمال-5
 .(268- 249ص )، ص 2015، جامعة أم البواقي، 12

 مجلة ،  «اإلنتربول كآلية دولية شرطية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود   »،عمر الحاج عيسى  بن-6
، ص  2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة األغواط،  03، العدد  الدراسات القانونية والسياسية 

   .(263- 252ص )
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العدد   ،والقانون مجلة القضاء  ،  «العمل القضائي في مجال تسليم المجرمين األجانب   »  قادري،  الحسن-7
   .(145-126  )ص  ص  ،2013المغربية، ، وزارة العدل للمملكة 147

التعاون الدولي السترداد العائدات من جرائم الفساد على ضوء اتفاقية األمم المتحدة  آليات  »  ،حسين  حياة-8
، كلية الحقوق والعلوم 11العدد    6، المجلد  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية  «لمكافحة الفساد،

 .(72-56 ) ص  السياسية، جامعة باتنة، ص 

 «نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة،  »   عواشرية،  رقية- 9 
ص ص  ،2009ية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ، كلية الحقوق والعلوم السياس04، العدد  مجلة المفكر

(18-27).   

  مجلة األمن ،  «وعربياغسيل األموال وآثاره االقتصادية واالجتماعية ومكافحته دوليا  »  عربية،علي    زياد-10
 . (146- 96ص  ، ص 2004، الكويت، 1السنة الثانية عشرة، العدد  ،والقانون 

  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية   «طرق تنفيذ اإلنابة القضائية الدولية،»زينة حازم خلف الجبوري،  -11
           (.75- 36 ) ص ص )، 2015، جامعة الموصل العراق والسياسية

 مجلة دراسات ،  «التعامل التشريعي في مكافحة تبييض األموال طبقا للمعايير الدولية»،  حساين  سامية-21
   .(63ــــــ34ص ) ، ص 2016، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 01، العدد قانونية وسياسية

الحقوق والعلوم ، كلية  2، العدد  مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  «اإلنابة القضائية»،  كمال  سمية -31
  .(293- 283 ) ، ص ص 2015السياسية، جامعة األغواط، 

مكافحة وتجريم غسل األموال في االتفاقيات الدولية والتشريع المصري وبعض »،  محمد صيام  سرى -41
   - 105ص )، ص  2008، طرابلس،  1، العدد  مجلة المحامون لنقابة محامي طرابلس،  «التشريعات العربية

184.)  

، «النظرية العامة السترداد الموجودات المهربة في القانون الدولي  »،  سيد أحمد إبراهيم عبد القادر-51
- 01  )، ص ص 2017،  القاهرة ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،العلوم القانونية واالقتصادية  مجلة
102.)  

، العدد  مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية،  «األزمة المالية العالمية من منظور محاسبي  »،  شنوف  شعيب-61
  (. 133- 109ص )، ص 2010، جامعة بومرداس، 8
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- 06قانون رقم  قاية من الفساد ومكافحته في ظل  اآلليات القانونية والمؤسساتية للو   »  بن شهرة،  شول-71
  .(36-11ص )، ص 2016، ، الجزائر8، العدد المعمقةقانونية مجلة جيل األبحاث ال «،10

العمري -81 مكافحتها،»،  صالحة  وطرق  األموال  غسيل  القضائي  «جريمة  االجتهاد  العدد  مجلة   ،05  ،
 (.203-178 ) ، ص ص 2009جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

محمد شديفات -19 تقنية»،  صفوان  عبر  بعد  الجزائية عن  والمحاكمة    ، « (  Vidéoconférence)التحقيق 
 (.643- 335 ) ، ص ص 2015،  01، العدد 42، المجلد والقانون   علوم الشريعةمجلة دراسات 

، السنة الثانية،  مجلة األمن والقانون ،  «اإلجرام المنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته  » ،  علي جعفر-20
  (.298- 269 )، ص ص 2001، كلية شرطة دبي، 02العدد 

استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في اإلطار الدولي واإلقليمي والوطني،   »  ،الصماديعيسى الفي  -12
ص    ،2008، الجزائر  07البصيرة، العدد  ، مركز  دراسات قانونيةمجلة    «مكافحة غسل األموال نموذجا،

 (.32-15 )ص 

 « المسطرة المغربية واالتفاقيات الدولية،نظام تسليم المجرمين في قانون  »،  عبد المالك حسين الكبسي-22
 .   www. Maroc. Droit >> <<https :  الموقع على، منشور 2012، المغرب، القانونية مجلة العلوم

دراسة لمفهوم هذه الظاهرة    «مكافحة تبييض األموال في المؤسسات الجزائرية،»،  المؤمن بن صغير  عبد-32
- 178  )  ، ص ص 2014،  15، العدد  مجلة الفقه والقانون وسبل مكافحتها في إطار البنوك الجزائرية،  

198).  

تنفيذ األحكام القضائية األجنبية طبقا التفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر    »  ،القادر مهداوي   عبد-42
، ص  2014،  سعيدةجامعة    كلية الحقوق والعلوم السياسية،    ،  مجلة الدراسات الحقوقية،  «والدول المغاربية

  (.66-  49ص )

 المجلة،  «األموال في التشريع الجزائري آلية االستعالم المالي للوقاية من تبييض  »  ،عالقالقادر    عبد-52
-   75ص )ص    ،2016المركز الجامعي بتيسمسيلت،  ، العدد األول،  الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

86.)    

  مجلة الباحث للدراسات،  «نظام تسليم المجرمين في ظل التعاون القضائي الدولي  الحميد عمارة،  عبد-62
   .(754- 733 ) ص ص  ،2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،  11، العدد ألكاديميةا
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، مجلة المفكر  «التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين والتسليم المراقب،»،  علواش  فريد -72
 (.179-166ص )، ص  2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  14العدد  

المجلة الجزائرية للقانون  ،  «وط األساسية المتعل ِّقة بالجريمة في نظام تسليم المجرمينر الش»،  فايزة بالل-82
 . (138- 712ص )ص ، 2017، 1، العدد والعدالة

، مجلة األمن والقانون   «التعاون الدولي في المسائل الجنائية في دولة اإلمارات المتحدة،»  ماجد عادل،-92 
  (.243-  194ص )، ص 2004، االمارات العربية المتحدة، 02، العدد 12 السنة

، جامعة  مجلة كلية الحقوق ،  «الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها»  خاطر،  مايا-30
                    (.526- 502ص )ص ، 2011 ،03، العدد 27انونية، المجلد للعلوم االقتصادية والق دمشق 

، العدد  مجلة دراسات قانونية  «دور األمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض األموال،»  محمد قسمية،- 13
   .(112- 97ص ) ، ص 2012، دار الخلد ونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 15

االسترداد المباشر للعائدات اإلجرامية ضمن اتفاقية مكافحة    تدابير»بوسعيد،  ماجدة    ،بن محمد  محمد- 23
 (. 88-69 ) ، ص ص 2016، 14، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون  «الفساد،

 «تسليم المجرمين إحدى اآلليات للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،  »  ،حامدمصطفى خالد  - 33
، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض،  65، العدد  32، المجلد  المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب 

 (.58-21ص ) ، ص 2016

، كلية  04، العدد مجلة الباحث ، «التشريع الجزائري آليات مكافحة تبييض األموال في »، قيشاح  نبيلة-43
  (.258–  241 ) ص  ص  ،2015الحقوق، جامعة باتنة، 

  مجلة ،  «اإلنابة القضائية الدولية كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة اإلجرام»  بن يحيى،  نعيمة-53
  (.32-10 ) ، ص ص 2016، 5، العدد الدراسات الحقوقية

،  «مجلة الشريعة والقانون ،  «الفساد اإلداري المالي: أسبابه، آثاره، ووسائل مكافحته»،  كنعاننواف سالم  -63
 (. 155- 83ص ص )، 2008، الكويت ،33العدد 

 « اإلنابة القضائية الدولية بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورات السيادة اإلقليمية» ،لعجال يسمينة-73
 منشور على الموقع  ، 2016،  3، العدد  1، المجلد األدلة الجنائية والطب الشرعيالمجلة العربية لعلوم  ،  
 .edu>> www. hauss<<   
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  IV           المداخالت-

التجربة    –دور هيئات اإلشراف في الرقابة على النشاط التأميني وتنظيم قطاع التأمين »حسني حامد،  -1
، منشورات  2005يونيو   03إلى   1مداخلة في مؤتمر آفاق التأمين العربية والواقع الجديد من  ، «المصرية

 //:https>>  منشور على الموقع(،  18  -01ص)  ، ص 2006للرقابة على التأمين، دمشق،  الهيئة المصرية  

;dia/1270>> m www.kantakji.com/                   

مداخلة الملتقى الوطني حول  ،    «دور األجهزة الدولية في مكافحة جريمة تبييض األموال»  نقادي،  حفيظ-2
يومي   المنعقد  األموال  وتبييض  الفساد  تيزي    2009أفريل    11و    10مكافحة  جامعة   ، الحقوق  بكلية 

  /index. Php >><< fdsp. Ummto. Dz (، منشور على الموقع 08 -01 )، ص ص 2009وزو،

اإلجرامية»  مباركي،دليلة  -3 للعائدات  المراقب  الفساد  « التسليم  مكافحة  حول  الوطني  الملتقى  مداخلة   ،
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 2009  مارس  11و  10وتبييض األموال يومي  

 << fdsp. Ummto. Dz/ index. Php >>   (، منشور على الموقع10-01 )، ص ص 2009 تيزي وزو،

، مداخلة الملتقى الوطني حول  «دور البنوك في مكافحة تبييض األموال  »زاهية حورية سي يوسف،    -4
(، منشور    9  - 1، ص ص)  2009مارس بتيزي وزو ،    11و    10مكافحة الفساد وتبييض األموال يومي  

     << fdsp. Ummto. Dz/ index. Php >>على الموقع 

األموال  »  ،ابراهيمي  عبد هللا-5 غسل  خطر  مواجهة  في  الدولي «الحكومات  العلمي  الملتقى  مداخلة   ،
يومي   والحكومات  للمنظمات  المتميز  اآلداء  بــ:  والعلوم 2005مارس    09- 08الموسوم  الحقوق  ، كلية 

 (.  189- 177ص ) ورقلة، ص االقتصادية، جامعة 

الدولي  »،  المجيد محمود  عبد -6 التعاون  وجهة  من  واإلرهاب  الوطنية  عبر  المنظمة  والتشريع  الجريمة 

- 28، مداخلة في الندوة الوطنية اإلقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة يومي  «المصري 
  .(56 -26 )، ص ص 2007،  القاهرة، 2007مارس  29

دثة: جريمة غسل األموال السبل التشريعية والقضائية لمواجهة الجرائم المستح»،  هللا محمد ربايعة  عبد-7
اإلقليمية  ،  «نموذجا والتحوالت  المتغيرات  ظل  في  المستحدثة  بــــالجرائم  الموسوم  العلمي  الملتقى  مداخلة 

 .  2014،  ية، جامعة عمان المملكة األردنية، كلية العلوم االستراتيج 2014/  09/ 4-2والدولية خالل الفترة  

http://www.kantakji.com/
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، مداخلة في المؤتمر «المصرفيعلى النظام    3تأثير مقررات لجنة بازل  »رحال فاطمة،  صالح،    مفتاح-8
- 09العالمي التاسع للتمويل االسالمي الموسوم بـــ: النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي يومي  

بتركيا،  2013/  9/  10 اسطنبول  اإللكتروني: 2013،  الموقع  على  منشور   ،  
>> www.acachments/37284161.downloafile//https:<< . 

المخدرات وظاهرة غسل األموال، مداخلة الندوة العلمية الموسومة ب: المخدرات   »،أحمد تيناوي  هشام-9
العربية للعلوم األمنية،   كز الدراسات والبحوث، جامعة نايف، مر «2006جويلية    12إلى    10والعولمة، من  

   . edu>> <<www. hauss.   منشور على -(36  15 )ص ص  ، 2006المملكة العربية السعودية،

النصوص القانونية   -V  

   الدستور:-1

استفتاء   المصادق عليه في  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  وتم    1996نوفمبر    28دستور   ،
تعديل  ، يتضمن إصدار نص  1996ديسمبر    07مؤرخ في    483-96مرسوم رئاسي رقم  إصداره بموجب  

ديسمبر    08، بتاريخ  76، ج. ر. ج. ج.، عدد  1996نوفمبر    28المصادق عليه في استفتاء    الدستور
، صادر 25، ج. ر. ج. ج.، عدد  2002أفريل    10، مؤرخ في  03- 02، معدل ومتمم بقانون رقم  1996

ج. ر. ج.    تعديل،، يتضمن  2008نوفمبر    15، مؤرخ في  19- 08، معدل بقانون رقم  2002أفريل    14
، يتضمن  2016مارس    06مؤرخ في    01- 16، معدل بقانون  2008نوفمبر    16، بتاريخ  63ج.، عدد  

 .2016مارس   07 بتاريخ، 14التعديل الدستوري، ج. ر. ج. ج، عدد 

 الدولية  االتفاقيات-2

 االتفاقيات الدولية العالمية -أ

  11مؤرخ في  343-63المصادق عليها بموجب مرسوم رقم   1961الوحيدة للمخدرات لسنة  االتفاقية-1
سبتمبر    14بتاريخ    66يتضمن المصادقة على االتفاقية بتحفظ، ج. ر. ج. ج. عدد    1963سبتمبر  

1963.  

مؤرخ في    85-64، المصادق عليها بموجب مرسوم رقم1963اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة  -2
 . 1964أفريل24بتاريخ  ،  34، ج. ر. ج. ج. عدد 03-1964- 04

https://www.acachments/37284161.downloafile
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  1977ديسمبر  07مؤرخ في  177- 77المصادق عليها بمرسوم رقم 1971المؤثرات العقلية   اتفاقية- 3
بمدينة    1971فبراير   21تعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية والمبرمة في  يتضمن المصادقة على االتفاقية الم

 . 1977ديسمبر   11، بتاريخ  80فيينا، ج. ر. ج. ج. عدد 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والموافق عليها في -4
المؤرخ في    91- 95يها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم  ، والمصادق عل1988ديسمبر    20فيينا بتاريخ  

   .م1995فيفري   15بتاريخ   ،07، ج. ر عدد 1995جانفي  28

وصادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  -5
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة   2002فبراير    05مؤرخ في    02/55مرسوم رئاسي رقم  

  05في لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة 
 .2002فري  في 09  ، بتاريخ09، ج. ر عدد 2000نوفمبر 

  31اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم -6
، المصادق 58في دورتها    58/4والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    2003أكتوبر  

  بتاريخ ،  26، ج. ر عدد  2004فريل  أ  19بتحفظ مؤرخ في    128- 04عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  
 م. 2004أفريل   25

 االتفاقيات االقليمية -ب

اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس النوف )ليبيا( -1
، ج. ر. 1994يونيو    27مؤرخ في    181- 94، المصادق عليها مرسوم رقم  1991مارس    10و   09في  

 .  1994يوليو  03، بتاريخ  43ج. ج عدد 

في  -2 والموقعة  العرب  والعدل  الداخلية  وزراء  مجلسي  الصادرة عن  اإلرهاب  لمكافحة  العربية  االتفاقية 
 .   1998- 03- 22القاهرة بتاريخ  

، ج. 07- 01اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  -3
 .  2001فيفري  12، بتاريخ في 11ر.ج. ج عدد 
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،  2010ديسمبر   21اقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، المحررة بالقاهرة بتاريخ  االتف-4
، ج. ر. ج. ج 2014سبتمبر سنة    8، مؤرخ في  250-14المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم

 .2014سبتمبر  23، بتاريخ  55عدد 

 االتفاقيات الثنائية -ج

مرسوم   عليها بموجب   المصادق   ،1963جويلية    28االتفاقية الجزائرية التونسية الموقعة في الجزائر في  -1
   . 1963نوفمبر    22  بتاريخ،  87ج. ر. ج. ج، عدد    ،1963نوفمبر    14مؤرخ في    450- 63رئاسي رقم  

االتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة المملكة األردنية  -2
- 03مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب  ،  2001يونيو سنة   25الهاشمية، الموقعة بالجزائر في  

 .2003 مارس  30  بتاريخ، 22ر. ج. ج عدد  ج.، 2003مارس سنة  25مؤرخ في   139

الشعبية  -3 الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  حكومة  بين  والقضائي  القانوني  بالتعاون  المتعلقة  االتفاقية 
الجزائر في   المملكة األردنية والموقعة في  المصادق عليها بموجب مرسوم    ،2001يونيو    25وحكومة 

   .2003مارس   30 يخبتار   22ج. ر.ج. ج عدد، ،  2003مارس  25المؤرخ في  139-03رئاسي رقم 

االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -4
، المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  2002أكتوبر سنة    7ومملكة إسبانيا الموقعة بمدريد في  

 . 2004فبراير سنة  8، بتاريخ  08ج. ر. ج. ج عدد 2004فبراير سنة  7مؤرخ في   23- 04

االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -5
بالجزائر في   ، المصادق عليها بموجب  2003يوليو    22الشعبية وحكومة الجمهورية اإليطالية الموقعة 

 . 2005فبراير   16، بتاريخ 13، ج. ر.ج. ج عدد 2005فبراير  13مؤرخ في  75-05مرسوم رئاسي  

الجمهورية  -6 وحكومة  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  حكومة  بين  المجرمين  بتسليم  المتعلقة  االتفاقية 
مؤرخ    74-05، المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي  2003يوليو    22اإليطالية الموقعة في الجزائر  

 .  2005فبراير   16، بتاريخ  13ج عدد ، ج. ر. ج. 2003فبراير   13في 

المصادق عليها  ،  2003يوليو    11اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في  -7
  16، صادر  24ج. ر. ج. ج عدد  ،  2006أفريل    10مؤرخ في    137- 06بموجب مرسوم رئاسي رقم  

 . 2006أفريل 
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ئرية الديمقراطية  بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزااالتفاقية المتعلقة  -8
ج.   ،2006فبراير    11المؤرخ في    69-06المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم    ،الشعبية وإيران

 .  2006فبراير  19بتاريخ    ،09عدد ر.ج.ج 

الجزائ-9 المجال  القضائي في  بالتعاون  المتعلقة  الشعبية  االتفاقية  الديمقراطية  الجزائرية  الحكومة  بين  ي 
  465- 06المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا،  

 .2006ديسمبر   13  بتاريخ ، 81ج. ج عدد ، ج. ر.2006ديسمبر  11المؤرخ في 

حكومة  -10 بين  المجرمين  بتسليم  المتعلقة  وحكومة  االتفاقية  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
  464-06المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم    ندا الشمالية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرل

   2006ديسمبر   13  بتاريخ،  81ج. ر. ج. ج عدد  ،2006ديسمبر   11مؤرخ في  

حكومة  -11 بين  المجرمين  بتسليم  المتعلقة  وحكومة  االتفاقية  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
  464-06المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،  

  .2006ديسمبر   13  ، بتاريخ81. ج. ج عدد ج. ر ،2006ديسمبر   11مؤرخ في  

بين  -12 المجرمين  وتسليم  األحكام  وتنفيذ  القضائية  واإلنابات  واإلعالنات  القضائي  التعاون  اتفاقية 
الديمقراطية   الجزائرية  في    العربيةواإلمارات  الجمهورية  بالجزائر  الموقعة  ،  1983أكتوبر    12المتحدة 

ج. ج عدد    .ج. ر  ،2007أكتوبر    23مؤرخ في    323- 07مرسوم رئاسي رقم  المصادق عليها بموجب  
   .2007أكتوبر   24بتاريخ  ،  67

اتفاقية التعاون بين الجزائر والحكومة االيطالية في مجال محاربة اإلرهاب واإلجرام المنظم واالتجار  -13
،   22/11/1999غير المشـــروع بالمخـــــــــــدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية الموقع بالجزائر في  

، ج. ر. ج. ج  2006ديسمبر    01مؤرخ في    374- 07عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  المصادق  
 .2007ديسمبر  09، بتاريخ  77عدد 

االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -14
المصادق عليها بموجب  ،  2016أكتوبر    05الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس بتاريخ  

 . 2018فبراير    28  خبتاري ،  13ج. ج عدد  ج. ر.  2018فبراير    25مؤرخ في    73-18مرسوم رئاسي رقم  

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية االتحاد اإلفريقي المتعلق بمقر    يةاتفاق-15
المصادق عليها    ،2017مايو سنة    14آلية االتحاد اإلفريقي للتعاون الشرطي )أفريبول( بالجزائر بتاريخ  
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  27اريخ  بت،  30ج. ج عدد  ، ج.ر.   2018مايو    21مؤرخ في    140- 18بموجب مرسوم رئاسي رقم  
   .2018مايو  

 النصوص القانونية الدولية -3

لألمم    ديباجة-1 العامة  الجمعية  قبل  من  المعتمدة  المجرمين  لتسليم  المتحدة  لألمم  النموذجية  المعاهدة 
   <<<<www.uno. org  ، على الموقع1990ديسمبر  14بتاريخ    116/ 45المتحدة بموجب قرارها رقم

م إفراجا  نموذجية بشأن اإلشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنه   معاهدة-2
ديسمبر   14المؤرخ في    45/  119مشروطا، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  

 . << www. Uno. Org >>، منشور على الموقع 1990

   .<<www.uno.org>>على الموقع   1995القانون النموذجي لألمم المتحدة لغسل األموال لعام -3

يتضمن اتفاقية البلدان األمريكية    AGRES.1840 XXXII-0-02  رقمالمتحدة    العامة لألممقرار الجمعية  -4
   /A/56/1002 وثيقة رقم،  2002المعتمدة في الجلسة العامة الثانية المنعقدة في جوان    لمناهضة اإلرهاب 

S/2002/745  منشورعلى الموقع< http: // dag. Uno. Org>><  . 

بشأن االتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام    14/ 2005المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم    قرار-5
 .  >> . <<www. Unodc. Org  عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، منشور على 

النظام األساسي آللية االتحاد اإلفريقي للتعاون الشرطي)آفريبول(، منشور على الموقع الشبكي    ديباجة-6
: // au.int/sites/ default/ files/ treaties/ 32548>>  <<https . 

 .  <<    RES-86-2017-GA   << www. Interpol .org- 16لإلنتربول رقم  قرار-7

    <.   << www. Uno. Org >، منشور على الموقع2195مجلس األمن الدولي رقم  قرار-8

  الشبكي  العربي االسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، منشور على الموقع  القانون -9

: // w w w. carjj. Org/ sites >> << https .   
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 الجزائرية  النصوص القانونية-04

 القوانين-أ 

،  49عدد    ج. ر. ج. ج.   ،1966يونيو    08، يتضمن قانون العقوبات، مؤرخ في  156- 66رقم    أمر -1
  ، المعدل والمتمم.1966جويلية   11في   بتاريخ

ر. ج. ج عدد   يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج.  1966يونيو    08مؤرخ في    155- 66رقم    أمر-2
 والمتمم. ، المعدل 1966أكتوبر   10  بتاريخ،  48

ر. ج. ج  .ج    معدل ومتمم ،  تعلق بالنقد والقرض،مال  2003أوت    26مؤرخ في    11- 03أمر رقم  -3
 .2003أوت   27  بتاريخ،  52عدد 

يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب   2005فبراير    06مؤرخ في    01- 05قانون رقم    –4
وبموجب قانون    2012فبراير    13مؤرخ في    02،  02-12بموجب أمر    متمم،الو معدل  ال  ومكافحتهما،

 . 2005أفريل  04بتاريخ   ،11 عدد ج   ج. .رج. ، 2015فبراير  15مؤرخ في  ، 06- 15

متمم، المعدل و ال، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006فبراير    20، مؤرخ في  01-06  رقم  قانون -5
 . 2006مارس  08بتاريخ  ،  14ج. ر. ج. ج عدد 

  26المؤرخ في    05-10متمم باألمر رقم  المعدل و ال،  2006فبراير    20مؤرخ في    01-06م رق  قانون -6
 . 2010سبتمبر    01  بتاريخ،  50عدد   ج،، يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج.  2010غشت  

ر.  ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج. 2008فبراير   25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  -7
   .2008 أبريل 23، بتاريخ  21ج. ج عدد 

   لمراسيم التنفيذيةا 

إنشاء خلية معالجة االستعالم    2002أفريل    07مؤرخ في    ،127- 02رقم  تنفيذي    مرسوم-1 يتضمن 
   .2002فبراير   07  بتاريخ  ،23المالي وتنظيمها وعملها، ج. ر.ج. ج عدد 

، يحدد الحد المطبق على عمليات التي  2005نوفمبر    14مؤرخ في    442- 05مرسوم تنفيذي رقم  -2
 م. 2005نوفمبر   20، بتاريخ 75يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، ر عدد 
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المتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استالمه مؤرخ    05- 06مرسوم تنفيذي رقم  -3
 . 2006يناير   15، بتاريخ في 02، ج ر ج ج عدد 2006يناير    09في 

 الجزائر  بنكأنظمة  -ج

، يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل 1990،  08.09مؤرخ في    03- 90نظام رقم  - 1
 . 1990أكتوبر -24  بتاريخ،  45النشاطات االقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج، ج.ر. ج. ج عدد 

،  53ج عدد   ج. ر. ج. األجنبية،يتعلق باالستثمارات    2005- 07- 06مؤرخ في   03-05نظام رقم  - 2
 . 2005جويلية   31  بتاريخ

المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب   2012/ 11/   28مؤرخ في    03-12نظام رقم  - 3
 .  2012  فبراير 27، بتاريخ 12ومكافحتهما ج.ر. ج. ج عدد 

 النصوص القانونية المصرية -4

  78، يتضمن قانون مكافحة غسيل األموال، المعدل والمتمم بالقانون رقم  2002لسنة   80قانون رقم -1 
 .2002ماي   22، بتاريخ  20، ج. ر. ج. م، عدد 2003لسنة 

لسنة    58للقانون رقم    2003لسنة    95قانون العقوبات المصري طبقا ألحدث التعديالت بالقانون رقم  -2
 . <<http: // www. Abonaf. Law.com >>، منشور على الموقع 1938

 النصوص القانونية المغربية -5

يتضمن المصادقة على اتفاقية المساعدة    1969أفريل    14مؤرخ في    116.69.1ظهير شريف رقم  -1 
بين المملكة المغربية والجمهورية    1963مارس    15المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر  

، ج. 1969يناير    15  الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى البرتوكول الملحق بها الموقع عليه بإفران في
 . 1969أفريل   15، بتاريخ 2945ر. م. م رقم 

  22- 01القاضي بتنفيذ القانون رقم    2002أكتوبر    03مؤرخ في    01.  02.  255ظهير شريف رقم  -2
 .2003يناير  30، بتاريخ في  5078المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربية، ج. ر. م. م، عدد 
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بنشر اتفاقية التعاون القضائي في    2011أغسطس    02خ في  ، مؤر 1.  09.  258ظهير شريف رقم  -3
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية،   2008الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في أفريل  

 .2011ديسمبر   12، بتاريخ في  6003ج. ر. م. م عدد 

اتفاق  2011أغسطس    2مؤرخ في    1.  09.  258ظهير شريف رقم  -4 القضائي في  بنشر  التعاون  ية 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية    2008أفريل    18الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في  

 .2011ديسمبر  12، بتاريخ  6003الفرنسية، ج. ر. م. م عدد 

  بنشر اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط   2011أغسطس    2مؤرخ في    1.  09.  259ظهير شريف  -5
  12، صادر  6003بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ج. ر. م. م عدد    2008أفريل    18في  

 .  2011ديسمبر 

الموافق بموجبه    15.37بتنفيذ القانون رقم    2015أوت    04مؤرخ في    114.15.1ظهير شريف رقم  -6
  18جنائي الموقعة بالرباط في  على البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان ال

بالرباط في    2008أبريل   الموقع  الفرنسية  الجمهورية  المغربية وحكومة  المملكة  فبراير    06بين حكومة 
 .2015أغسطس   17بتاريخ ، 6387، ج. ر. م. م عدد 2015

VI-  االجتهاد القضائي 

السنيغال ضد رويز سوفور، المجلة  ، قضية حكومة  1997مارس    25مؤرخ في    178268قرار رقم  -1
 .1997، الجزائر،  01القضائية للمحكمة العليا، عدد 

، قضية )ش. ت( ضد )ح. م( والنيابة العامة، مجلة  578789ملف رقم    2011- 02-03قرار بتاريخ  -2
 .373-369 ص  ، ص 2013المحكمة العليا، العدد األول  

 

 

VII- الدولية والوطنية  وثائقال 

األمم  - 1 لمكتب  المتبادلة  القانونية  المساعدة  بمسائل  المتعلقة  الممارسات  بأفضل  المعني  الخبراء  تقرير 
 > www.unodc.org> ، منشور على الموقع2001المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، 
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لسنة  -2 األموال  غسيل  لمكافحة  ولفسبيرج  رقم  2002مبادئ  وثيقة   ،T057-7 الموقع على  متوفرة 
 .  >>principles.com-www.wolfsberg<< االلكتروني للمنظمة

تنفيذ األمم المتحدة لمكافحة الجريمة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، األدلة التشريعية ل-3
على    ، منشور2004المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها، منشورات األمم المتحدة، نيويورك،  

 . >> www.unodc.org>>//:http  الشبكي الموقع

في  -4 المنعقدة  الستين،  للدورة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رقم 2005أكتوبر    12منشورات  وثيقة   ،  
A/60/4  ،منشور على الموقع>> www.uno. org <>  . 

أفريل   25- 18مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد ببانكوك من -5
 >>www.uno.org<< على الموقع  ، A/CONF.203/18  ، وثيقة رقم2005ببانكوك 

  منشور على الموقع ،   E/ INCB/2007/1رقم الوثيقة    2007تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام  - 6
www.incb.org/incb/endex/html>>:/<<http  . 

-T057  ، وثيقة رقم042007-  19مجموعة ولفسبيرج، بيان بيت المقاصة لمعايير تعليمات الدفع في  -7
 . <<www. Wolsfberg.principes. com>>.على الموقع    13

تقرير الدورة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر    -8
، البند )أ( و)ج( و)ه( من جدول األعمال المؤقت الستعراض  2008أكتوبر    17إلى    8الوطنية بفيينا من  

التنفيذ  الستعراض  المحتملة  واآلليات  المعلومات  جمع  بشأن  بها:  الملحقة  والبروتوكوالت  االتفاقية  تنفيذ 
انونية  ومشاورات الخبراء بشأن التعاون الدولي مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين والمساعدة الق

المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها ومشاورات الخبراء بشأن  
على الموقع    CTOC/ COP/2008/ 2/ Rev.1   ،13 حماية الضحايا والشهود وبشأن غسل األموال، وثيقة رقم 

 <<www. Unodc. Org >>االلكتروني  

، منشورات  04، الملحق رقم  2008إلى جويلية    2007للسنة من أوت  تقرير محكمة العدل الدولية  - 9
 . www. Icj. Cij. Org >>    << الموقع، على 2008األمم المتحدة، نيويورك، 

، منشور على  2009تقرير صادر عن مركز أنباء األمم المتحدة وضعه صندوق النقد الدولي في  -10
 >>www.uno.org  <<الموقع

http://www.wolfsberg-principles.com/
http://www.uno.org/
http://www.uno.org/
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ورقة عمل مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة  -11
من جدول األعمال المؤقت بعنوان: التعاون الدولي   6بفيينا، البند    2010أكتوبر    22إلى    18الخامسة من  

المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون الدولي ألغراض المصادرة وإنشاء مع التركيز على تسليم  
    <<www. Unodc. org >> ، على الموقعP5 CTOC/COP/2010/G.R  المركزية وتعزيزها، وثيقة رقم  السلطات 

البند   ورقة-12 الجنائية،  والعدالة  الجريمة  لمنع  عشر  الثاني  المتحدة  األمم  لمؤتمر  جدول    7عمل  من 
األعمال: التعاون الدولي لمكافحة غسل األموال استنادا إلى صكوك األمم المتحدة وسائر الصكوك ذات 

 /Aوثيقة رقم  ، منشورات األمم المتحدة،2010أفريل    19إلى    12الصلة، المنعقد بسلفادور البرازيل من  
.213/8CONF ،  << www. Unodc. org>>  . 

  2010استعراض المملكة المغربية آللية تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من سنة    تقرير-13
 <<.   <<www. Unodc. Org ، منشور على الموقع2015إلى 

 التنظيم واإلدارة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وثيقة رقم   عمل استعراض ورقة  -14
JIU/REP/2010/10  منشور على الموقع>> www.uno. doc.org<< .   

المتحدة  -15 التنظيم واإلدارة في مكتب األمم  اينوماتا، استعراض  تادانوري  بابالويس فال،  بيشان زانغ، 
منشور  ،     IU/REP/2010/10  وثيقة رقم     2010،  منشورات األمم المتحدة،  بالمخدرات والجريمةالمعني  

 .   <<www.unju.org >> http//:   على الموقع

مع المملكة    2011تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لسنة  -16
على   رلمنشوا TH     STREET NW 70019رقم العربية السعودية، منشورات صندوق النقد الدولي، وثيقة 

 .<<www. Imf. Org>> الموقع

، منشورات  2011ماي  18- 11والعدالة الجنائية بفيينا من أشغال الدورة العاشرة للجنة منع الجريمة -17
على الموقع    منشور  ،E/CN.15/2001/1  ، وثيقة رقم2011األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي  

 .<<www. Unodc. Org >>  االلكتروني

 /com/fs/2012-2تقرير منظمة الشرطة الدولية الجنائية حول مكافحة االتجار بالمخدرات وثيقة رقم  -18

1-DCO ،منشور على موقع اإلنتربول<< www. Interpol. Int/ar >>  . 
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تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن االتجار والحركية غير المشروعين عبر الحدود، منشورات -19
لسنة   المتحدة  رقم2012األمم  وثيقة   ،    S/ 2012/ 77  الموقع على  منشور  االلكتروني:  ، 

. Org. ru.cgi.bin>>www.refworld << . 
  2013للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتقييم ليبيا سنة    60/13معلومات معممة رقم    نشرة-20

 . << www. Imf. Org >>ع االلكتروني للمنظمة على الموق

الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد بفيينا    مؤتمر -21
  منشور على  ، CTOC/Cop/ WG/2013/12، منشورات األمم المتحدة، وثيقة رقم2013أكتوبر   30- 28من  
>>www.uno.doc.org<< . 
التاسعة  -22 الدورة  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  العام  األمين  البند  والستون تقرير  من جدول   106، 

األعمال الموسوم بـــــــــــــــ: تنفيذ واليات برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مع إيالء اهتمام  
  E/ CN.15/ 2013/ CRP.1مم المتحدة، وثيقة رقم  خاص ألنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب األ

 .><<www. Unodc. Org >، منشور على الموقع 

، البند 2013أفريل    26إلى    22بفيينا من    22منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة    عمل لجنةورقة  -23
الجريمة والعجالة    من جدول األعمال المؤقت لمتابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع  08

الجنائية واألعمال التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وثيقة  
 . <<www.unodc.com>> منشور على الموقع االلكتروني، E/CN/.15/2013/ CRP.1رقم

الدورة    مؤتمر-24 الجنائية،  والعدالة  الجريمة  منع  للجنة  عشر  الثاني  المتحدة  واألعمال  22األمم   ،
،  2013أفريل    26- 22المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فيينا    التحضيرية لمؤتمر األمم 

 . <<www. Unodc. Org >>  على الموقع ، E/ C N.15/ 2013/ CRP.1وثيقة رقم

تقرير مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، الدورة الرابعة لفريق استعراض تنفيذ االتفاقية  -25
من جدول األعمال الستعراض تنفيذ الجزائر التفاقية    2، البند  2013نوفمبر    27إلى    26بمدينة بنما من  

 org  << www. Un  << الموقعى عل، CAC/ COSP/ IRG/1/3/1 المتحدة لمكافحة الفساد، وثيقة رقم األمم

      للمنظمة  نيعلى الموقع االلكترو  منشور، 2013تقرير المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لعام -26
org>>network. gopac  www.//< http:<.  

http://www.uno.doc.org/
http://www.unodc.com/
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لعام    تقرير-27 المخدرات  لمراقبة  الدولية  المتحدة،    2014الهيئة  األمم  رقم 2015منشورات  وثيقة   ،  
INCB/2014/1   / E منشور على الموقع الشبكي www. Incb. Org >> << . 

تقرير مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة السابعة  -28
)أ( من جدول األعمال المؤقت الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم  2، البند  2014أكتوبر    10إلى    06بفيينا من  

الملح والبروتوكوالت  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  رقم  المتحدة  وثيقة  بها،   /CTOC/ COPقة 

    <www.unodc.org>ي، منشور على الموقع االلكترون2014/2

تقرير االجتماع الرابع والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات بأديس أبابا  -29
وثيقة2014سبتمبر    19إلى    15من   الموقع  UNODC/ HONLAF/24/ CRP 1رقم    ،  على  منشور   ،

 . <<www. Uno. Org >>الشبكي

لعام    تقرير-30 المخدرات  لمراقبة  الدولية  المتحدة2015الهيئة  األمم  منشورات  رقم2016  ،  وثيقة   ، 
E/INCB/2015/1منشور على الموقع ، << www. Uno. Org>>  . 

البند -31 الجنائية،  والعدالة  الجريمة  لمنع  الثالث عشر  المتحدة  األمم  من جدول   06ورقة عمل مؤتمر 
التعاون الدولي بما في ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة   بـ:األعمال الموسوم 

الموقع متوفر على       A/CONF 222/7رقم    ، وثيقة2015أفريل    19إلى    12، الدوحة من  عبر الوطنية
 . <<www. Unodc. org >>  الشبكي

، مجلة أخبار االتحاد ،  وك تقرير اتحاد هيئات األوراق المالية العربية لالجتماع السنوي لمنظمة األيس-32
 .2015، جوان 9العدد 

  وثيقة، 2015في نوفمبر  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد -33
 االلكتروني للمنظمة الموقععلى ، منشور  2015،  المتحدةمنشورات األمم ،  CAC/COSP/2015/2رقم 

<<www.undc.org>>                                   
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة للفريق المعني بالتعاون الدولي،   عمل مؤتمرورقة  -34

من جدول األعمال المؤقت لتبادل أفضل الممارسات والتحديات الماثلة أمام تنفيذ التعاون الدولي   5البند  
بفيينا من     CTOC/COP/W G.3/2016/3 رقم، وثيقة  2016أكتوبر    21إلى    19ألغراض المصادرة 

   >www.inodc.org<،  منشور على الموقع الشبكي

http://www.unodc.org/
http://www.inodc.org/
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وثيقة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للفريق العامل الحكومي الدولي  -35
من    2، البند  2019ماي    30و   29للعضوية المعني باسترداد الموجودات الذي سيعقد بفيينا يومي   المفتوح

وثيقة رقم،   المؤقت،  األعمال  الموقع/CAC/ COSP/WG.2/2019  2جدول   الشبكي    ، منشور على 
<< www. unodc.org>> . 

منشور    2016خلية معالجة االستعالم المالي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة    تقرير-36
 .   >> << www. mf.ctrf. gov. dz   على الموقع الشبكي للخلية

  على   ، منشورة2020إلى    2016الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية العربية من    وثيقة-37
      >>www.Uasa.ae<<الموقع

النقد الدولي لسنة  -38 بــــــــــــــ: الصندوق ومكافحة غسل األموال وتمويل    2016تقرير صندوق  الموسوم 
 << www. Imf. Org >> منشور على الموقع اإلرهاب،

 . << www. Wordbank.org >> الموقع ، منشور على2016البنك الدولي لعام  تقرير-93

،  2017تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام  -40
 .  >>Org>>www.Cosob . منشور على الموقع

كتابة  -41 والجريمة، أداة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  المتبادلة  القانونية  المساعدة  طلبات 
 <<w w w. unodc. Org >> منشور على الموقع االلكتروني

األساسي للجمعية الدولية ألعضاء النيابة العامة في الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة    الدليل-42
منش الجنائية،  المسائل  الموقعفي  على  للجمعية ور  النيابة   االلكتروني  ألعضاء                             الدولية 

//www. iap. Association. Org>> http:<<  
متوفرة على  معايير-43 المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  التأمين، منشورات  لمراقبي  الدولي  الموقع   االتحاد 

 >> << www. Efsa. Gov.eg/content/efsa ar/ eisa الشبكي

البرنامج العالمي لمكافحة غسل األموال، منشورات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، -44
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 136.... ...... .. ................ ريادة التشريع الفرنسي في تكريس القواعد الوقائية للبنوك-أ

   137.............وقائية للبنوك لمحاربة التبييض المالي  المشرع الجزائري لقواعد  تكريس-ب

   140.... ..على البنوك  الداخلية  الفرع الثاني: وضع تدابير في مجال االستخبار المالي والرقابة

 140.................. .ي لتلقي اإلبالغ عن العمليات المشبوهة ات أوال: استحداث إطار مؤسس



الموضوعات التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض األموال             فهرس   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

325 
 

 142.... .على حركة األموال والبنوك والمؤسسات المالية  الخارجية  الرقابةتفعيل  ثانيا: االلتزام ب 

 143.............. رقابة مجلس النقد والقرض لتحويل رؤوس األموال................... -1

 144  ................ المركزي......................................بنك الجزائر  رقابة  -2

 145...... ............................... ...... . ...............اللجنة المصرفيةرقابة  -3

                                        الباب الثاني                                   
 147.... .. ....تبييض األموال ةميجر  مكافحةل القانوني والقضائيلتعاون  اوسائل 

   148... في جريمة التبييض المالي.  لمحاكمةل السابقة  تنفيذ التعاون  آليات: األول الفصل 

   149  ..... .............. األموالتسليم المجرمين في جريمة تبييض آلية   : لمبحث األولا

   150.......... ..... األموال.....  جريمة تبييض في تسليم المجرمين   أحكام : األولالمطلب 

 150........... ...... األول: األحكام الموضوعية للتعاون الدولي في تسليم المجرمينالفرع 

 151............. .................................... لتسليم المجرمين أوال: الجانب الدولي  

 152.................... ...........من حيث االختصاص القضائي للدولة طالبة التسليم-1

 154...... . ............. . .................... من حيث حالتي التسليم الدولي للمجرمين-2

 154.............. ......... .............خارج إقليم الدولة التي حاكمته حالة فرار المجرم  -أ

 155.. .. .... إلى دولة ثالثة  حالة فرار الشخص خارج إقليم الدولة التي ارتكب فيها الجريمة -ب

 156....... ........ .............تبادل تسليم المجرمين بين الدول في    يالتعاونالجانب  ثانيا:  

   156........... .....الجزائية...   العدالةفي  في تحقيق المصلحة المشتركة للدول و   اإلسهام-1

   157.......... .... الفارينلتسليم المجرمين المصادر القانونية الطابع التعاوني  مواءمة -2 
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 157..... .......... النص على االلتزام بتسليم المجرمين في االتفاقيات الدولية ذات الصلة-أ

   158.......... .استحداث أوامر القبض اإلقليمية كوسيلة مبتكرة بدل آلية تسليم المجرمين -ب

 160...... .. توافق القانون الداخلي مع أحكام االتفاقيات الدولية بشأن آلية تسليم المجرمين -ج

الثاني:  ا المسبقة لفرع  المجرمين    الضوابط  للعائدات و لتسليم  المراقب  التسليم 
   161........ .................................................................. الجرامية ا

 161........... .... .....................أوال: الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه  

 161...... .................... حالة الشخص المطلوب تسليمه من جنسية الدولة الطالبة-1

 162........ .............حالة الشخص المطلوب من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم-2

 164................ ........................ ثانيا: الشروط المرتبطة بالجريمة محل التسليم

 164....... .................... الجرائم التي يجوز فيها التسليم في االتفاقيات ذات الصلة-1

 164................ ............... األسلوب الحصري للجرائم التي الجائز التسليم بشأنها-أ

 165............... .... ..................معيار جسامة الجريمة الممكن التسليم بشأنها-ب

 165........................... .................................. شرط التجريم الثنائي -2

 166................. ...................مبدأ التخصيص في التسليم أو تقييد االستخدام -3

 166................... ............... ثالثا: خصوصية التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية

 167........ ................................تعريف التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية -1

 168.............. ......تكامل أنواع التسليم المراقب الوطني والدولي للعائدات اإلجرامية -2

 168........ .................التسليم المراقب على المستوى الوطني للعائدات اإلجرامية-أ  

 168............. ... ..........عائدات اإلجراميةالتسليم المراقب على المستوى الدولي لل-ب



الموضوعات التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض األموال             فهرس   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

327 
 

 168........... ........ضوابط التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية في االتفاقيات الدولية-3

 170... ........   جريمة تبييض األموال  فيالقواعد اإلجرائية لتسليم المجرمين    :المطلب الثاني 

 170......  ....... .. ....... الدولية كأساس قانوني لتسليم المجرميناالتفاقيات    :الفرع األول  

 171................ .... ..أوال: إجراءات تسليم المجرمين في االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 171............. . ........................................تقديم طلب تسليم المجرمين-1

 173................... تسليم المجرمين في االتفاقيات الدولية ذات الصلةمعالجة طلبات  -2

 173.............. . .........................................رفض الطلب كليا أو جزئيا-أ

 173............... ...................................تأجيل التسليم بعد الموافقة عليه-ب

 174.............................................التسليم المشروط للدولة الطالبةجواز  -ج

 174..................... ... ...........ثانيا: رفض طلب التسليم في جريمة تبييض األموال 

 175.................................. رفض التسليم المرتبط بالشخص المطلوب للتسليم-1

 177..................... ....................لتسليم بسبب الجرائم الماليةحظر رفض ا-2

 178.....................................................المشاورات قبل رفض التسليم-3

الثاني:ا المجرمين   لفرع  تسليم  في  للتعاون  أساس  الداخلي  الجزائري -القانون   القانون 
 179........ .. .................................................................. نموذجا

 179................... .................. أوال: شروط تسليم المجرمين في القانون الجزائري 

 180...... ........ . المعايير التي أخذ بها المشرع الجزائري في تسليم المجرمين المطلوبين-1

 180....... ..............................................خذ بمعيار جسامة الجريمة األ-أ

 181........ .... ........ ................... أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التجريم المزدوج-ب
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 181................... .. ................ أخذ المشرع الجزائري بمبدأ قاعدة التخصيص-ج

 181..................... ......... ثانيا: سير إجراءات التسليم في القانون الجزائي الجزائري 

 182.................... ...................... الجزائر هي الدولة المطلوب منها التسليم-1

 184....................... ......................... الجزائر هي الدولة الطالبة للتسليم-2

   186.................. ... .................................. الجزائر مركز حالة العبور-3

الثاني: والقضائية    آلية  المبحث  القانونية  المساعدة  تبييض لتبادل  جريمة    مكافحة 
 187............. .... ........................ . ..................................األموال

 188............... ... .....المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية   :المطلب األول 

 189....... .. الجزائيةألحكام الموضوعية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل  ا   الفرع األول:

   189أوال: تأكيد التزام الدول األطراف بالمساعدة القانونية المتبادلة...........................

    189........... ......... ..........اشتراك الوثائق الدولية في االلتزام بالمساعدة القانونية -1

   191............ .. ...........................نطاق المساعدة القانونية المتبادلة اتساع-2

 193........... عدم جواز التذرع بأي عقبة لالمتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة-3

المساعدة-4 من  المتأتية  المعلومات  استخدام  على  المفروضة  القانونية    التقييدات 
...................................................................................194                                      

 195.............. .......... .. ..... إجراءات طلب المساعدة القانونية المتبادلةالفرع الثاني:  

 195.............. .. .. ........................ ة المتبادلةوال: تقديم طلب المساعدة القانوني أ

 195............. .. ... ...... السلطة المختصة بتقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة-1

 197................... .. .............. صيغة محتوى طلب المساعدة القانونية المتبادلة-2
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 197..................................... المساعدة القانونية المتبادلةشكل طلب التماس  -أ

 198.................. ..................... مضمون طلب المساعدة القانونية المتبادلة-ب

 199.................. .................... ثانيا: معالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

 199.................... . ........................طلب المساعدة القانونيةضوابط تنفيذ  -1

 200...............................تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة متلقية الطلب-أ

 200............... ... ........... الحفاظ على سرية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة-ب

 201....................................عدم جوازية تحويل المعلومات واألدلة المتبادلة-ج

 202..... ... ..................................تأجيل طلب المساعدة القانونية المتبادلة-2

 202...........................................رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة-3

 204...... ............ ... والتعاون الدوليالقانونية  للمساعدة    إضافية  أشكال  :المطلب الثاني

 204...ة للمساعدة القانونية المتبادلةالمحقق    اإلضافية   عاون الدوليتعدد صور الت    : الفرع األول

 204.............. ....... ............................. أوال: التعاون في مجال إنفاذ القانون 

 205.............. ....... ........................ نطاق التعاون في مجال إنفاذ القانون -1

 207.......... . .إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف في مجال إنفاذ القانون -2

 208................ ...... الجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة التعاون لمواجهة  -3

 209............... ......... ثانيا: التعاون بين األشخاص المتورطين وسلطات إنفاذ القانون 

 209.................. .. ......... ثالثا: تدابير اختيارية لتوسيع التعاون الدولي إلنفاذ القانون 

 210......... ................ التعاون بين سلطات إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص-2
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 211.... ....... ....ستحداث صور أخرى للتعاون والمساعدة القانونية المتبادلةا  :الفرع الثاني 

 211.......... ... .....اإللزامية أوال: آليات جديدة للتعاون والمساعدة واردة ضمن المقتضيات  

 211...................... ......... .. ............................ التحقيقات المشتركة-1

 213............................ .........االستخدام المشترك ألساليب التحري الخاصة-2

 214....................... .............................وضع سجل جزائي بين الدول-3

 214..................... آليات للتعاون والمساعدة واردة ضمن المقتضيات االختيارية   ثانيا: 

 215.............. ................................................نقل المحكوم عليهم -1

 215..................... ........... تلقائيا والخبرات والمساعدة التقنية تبادل المعلومات  -2

 217... ..... .. وأثرها   المحاكمة لتفعيلتعاون تنفيذية لل ع إلى آليات  التوس   :الفصل الثاني

األول:  المرتبط  المبحث  القضائي    الحكم   وفعالية  المحاكمة   سير  تفعيل ب  التعاون 
....... . ...........................................................................218 

921..................... ..... .......... .... . اإلنابة القضائية الدولية آلية المطلب األول:   

921.................. ........... لفرع األول: ضوابط تقديم طلب اإلنابة القضائية الدوليةا  

 220...... ..... ................... أوال: موضوع اإلنابة القضائية الدولية في المجال الجزائي

 221..... ....................موضوع اإلنابة القضائية في االتفاقيات الدولية ذات الصلة-1

 222....... ........ .......... موضوع اإلنابة القضائية في االتفاقيات الجماعية اإلقليمية -2

 222........ ..................... موضوع اإلنابة القضائية الدولية في االتفاقيات الثنائية -3
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 : األطروحة ملخص

بعد   أخذت  األموال  تبييض  امتد  ادولي  اجريمة  حيث  عد    ،  إلى  المنظم  قضائية  اإلجرام  واليات  ة 
تكنول العولمة، وظهر  واستفاد من  العصر ومزايا  الوطنية،  وجيا  المجتمعات  الجريمة على  ضرر 

الحدود ت  وح الجناة،  بدورها  ى  ال  القضاة  شكال   تعترض  المكافحة  تتخذ  أن  المنطقي  من  فكان 
 متعددةمناهجه    بكل    ون دولي فعال في المسائل الجزائيةومضمونا دوليين من خالل إرساء تعا

 ولي.يساير محيط اإلجرام الد  الثنائية، وأن تتظافر الجهود الد ولية وفقا لما و  واإلقليمية األطراف

هذا    استقر   على  الدولي  بكل    فسن  الوعي،  المجتمع  الدولية  االتفاقيات  ذلك  أجل  من    المشرع 
حث    ،أنواعها بفضل  المقارنة  الوطنية  التشريعات  الدولية    هاولحقتها  األبعاد  لمواجهة  وتوجيهها 

تبييض األموال ومعالجتها، وتم  لجر  للت  وسائل وآليات متعد  وضع    يمة  الد  دة  الفعال في  عاون  ولي 
ال قصد  المساعدات  وتبادل  العائدات  المكافحة  واسترداد  المجرمين  وردع  الجريمة  من  تقليل 

 اإلجرامية باعتبارها الحافز المادي الرتكابها. 

 

Résumé de la thèse : 

Le crime de blanchiment d’argent a pris une dimension internationale, 

Où le crime organisé s'est étendu à plusieurs juridictions et a bénéficié de 

la technologie contemporaine et des avantages de la mondialisation, les 

dommages causés par ce genre de crime sont apparus aux sociétés 

nationales, et puisque les frontières sont contre les juges et ne s'opposent 

pas aux criminels, Il était logique que la lutte prenne forme et substance 

sur le plan international, grâce à l’établissement d’une coopération 

internationale efficace en matière pénale, dans toutes ses approches 

multilatérales, régionales et bilatérales, et que les efforts internationaux 

convergent conformément au contexte pénal international. 

La communauté internationale a adopté des conventions internationales 

de tous types, ainsi que des législations nationales comparées sont 

promulguées pour encourager, orienter et inciter à faire face à la 

dimension internationale du crime de blanchiment d’argent, et divers 

moyens et mécanismes ont été mis au point pour une coopération 

internationale efficace en matière de lutte et d’échange d’aide afin de 

réduire la criminalité, de dissuader les criminels et de recouvrer les 

produits du crime en tant qu’incitation matérielle à les commettre. 


