
 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 تممساف –جامعة أبك بكر بمقايد 
 
 

 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية
 ـ الحقكؽقس

 

 

 

 

 داس٠خمب١ٔٛٔخ ٚا٦أؽشٚزخ ِمذِخ ١ًٌٕ شٙبدح دوزٛساٖ دٌٚخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌ

 تخصص: القاًىى العام

 

 :األستاذ الدكتور  إشراف                :بالـداد الطــإع
 بي سهلت بي علي ثاًي -                                     بي االخضر دمحم ‐    

 

 

 

 

 2014/2015: السنة الجامعية

 األموالتبييض    تياآلليات الدولية لمكافحة جريم
 وتمويل اإلرهاب الدولي

 



 
 
 
 

 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية
 ـ الحقكؽقس

 

 

 

 

 داس٠خٚا٦مب١ٔٛٔخ أؽشٚزخ ِمذِخ ١ًٌٕ شٙبدح دوزٛساٖ دٌٚخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌ

 تخصص: القاًىى العام

  الدكتوراألستاذ    إشراف                      :البـداد الطــإع

 بي سهلت بي علي ثاًي -                             بي االخضر دمحم -    

  

 لجنة المناقشة:
 ا.ـس  ـــــــــــيـرئ             جاهعت تلوساى أستار              بي عصواى جوال أ.  -1

 ا.هقرر  هشرفا و              أستار       جاهعت تلوساى  بي سهلت بي علي ثاًي  أ.  -2

 .هٌاقشــــــــــــا               أستار       جاهعت سعيذة         هاهل الهىاري     أ.  -3

 .ـــــــــــاأستار      جاهعت سيذي بلعباش        هٌاقش      يىبي عبذ القادر     أ.  -4

 

 

 2014/2015: السنة الجامعية

 

 األموالتبييض    تياآلليات الدولية لمكافحة جريم
 يل اإلرهاب الدوليوتمو 

 



كر
 الش 

حعى على 
ت 
عمه و لا 

عد ت 
ي  لا ت 

عالى الد  عم أ حمد ألله ت 
لى  من  ت 

ه ع عم ب 
ت  ، ومن   هما أ  مه  ي 

ه العظ  لاب  مه  وأ  سي  الج 

ه. أ الوج  ه الدرأسه  على هد  مام هد  ها أت 
ملت  ح 

 

ه ب  ا  طا  أ و سهو م 
ها من  خ  ت 

ع ك 
ى  ما وق 

اور  ػي  ج 
ت  لها وأ ن  ب  ب 

ق  ت  عالى أ ن  ب  ا سا له ت  م م  ور رجي 
ف   غ 

ور اذ  الدكت  له  ألا سب  ب 
لى ف ض  ان  ا  ر والعرم  دي  ق  كر والت 

الش  دم ب 
ق  ت  ى  أ 

ن  ا  ى   م 
ان  لى  ب 

ن  ع ن  سهله  ب  ه ألله ورعاه على    ب  ظ 
حف 

ول  ت 
ه  هك  هاء هد 

ت  ى  أ 
ر ن  ي  م ألا  ي 

ات  هامه  كان  لها عظ  دمه من  ملاخط  طروجه  وعلى ما ك  ه ألا  رأف  على هد  ش  ألا 

. طروجه   ألا 

 
اع  ره  مش  م كي 

ر رغ  ي  ه الكت  ت  ى  من  وك 
د أ عطان  حى  وك 

ط ن 
ى  
هدأ ن  ا ل ج  ل ذوما له، ولم ب  ظ  د كان  له الف  ، وك  هى 

ت  ج 
و ى   وت 

ن 

لى  
ع   هى  ش 

ده  وكان ت  له العدب 
وأع  لت  أ جد ش  ى  مب 

اءه  والي  ب  ه الت  اب  ق  علت 
مى  ولو لا ت   

وت
ف  ري  وت  كي 

ف  أ صلاح ت 

كان  
ه الصوره  ق  ى  هد 

أ العمل ن  ل ما ج رح  هد  اع  ه ألله-الش  ظ 
ه  -حف  علمت  مت 

ت 
د  لم، ولق 

المع
ى  و مرن 

اذ  ال عم ألا سب 
ت 

ر علم  ي  ه الكت  ع ب 
ف  ه  وت  وب  مت 

ل له ال ر  أء وأ ج  ر  ر الخ  ي  ن   ج  لمي 
المش

لم و
ه  الع ى  وػن  طلت 

أه ألله ػي  ر  خ 
، ل  لق 

ا وحلما وجسن  ح 

، ن  لهم أ مي 
أل
ن   ى  الدأرب 

 ن 

ان    ب  ان  وألامت  كر والعرم 
ق  الش  عمت   

ت
ه  وج  ت  م أ ن  أ  ي 

ام العظ  أ المق  ى  هد 
ى  ن 

ي  وب 
ف  اءكما لا ت  ن   لا عظ  ب  ه  والد  س  اك  ه  المب  ت  لج 

خ 
ت 
ظا

هم ون 
ت 
ها ت  وج  د من  ت  ت  ق  ك سا ست  اذون  ش  كون  لب 

ى  ست 
أذه   هم الي  ر  لم أسي 

ى  الع
اص  .ن  كر الج 

الش  ه ب  وج  ت  كما أ 

ش   ت  ت 
وسى  ج 

ور :ست  اذ  الدكت  مى   للا سب 
وأري  العل

ى  طوال مش  ي 
اب  ج  ي  وق ف  ت 

 .الد 

وق   ي   كل وق 
لم ذ 

ع
م  لي 

ع
 



  

 

ه   دأءـــــ ألا 

ره  ش  له ون  د  م ب 
ه  ت  ق  ت  حق 

ال
ه  لم هو وج 

رص  طالت  الع ن  لما كان  ػ  ج رب  ه  وأجت   للا   شات  ػن  مجت 

ا ولم  ب  ا  ا كان ت  أرأذب  ا م  ب  اج  ب  ن  أر كى من  ب  ل ألا الى الكاذجي  ع المق 
وأض  هد المت  أ الخ  هدي  هد 

ا أن  ت  وشعب  ش ت  ه لت  ب 

ل ح  و  لا  ع كات 
ى  أي  موق 

لم ن 
ه  الع ع طلت  مت  ح 

ه  الى  ق  ت  حق 
ال
ه    أهد 

أ العمل الى كما   أهدي  هد 

ن  الى الول  مي  ن  الكرت  ه دب  ى  ومظات  لي 
عها من  م   

ت
ا اع ألارص  مب  ق  ى من  ت  ي  عات  س  ى  ش 

است  ن  ب  دأول ب  ه والى ج  ت  ا ك 

رأغم وأ  أولا  ها وض  ي  ه أر  ذي  ي  ح علت 
ت  ق  ت  اه  وب  ى  الجب 

ح ن 
ت  ق  ت  ن  و ر ب   ع عطر وكجل ػي 

وأت  وا   وه  وألاح  ه  وألاح  وج   لى الر 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 :خـــــــِمذِ

لمنصػرمة قػد التطكرات االقتصادية المتسارعة كاألحداث التاريخية التػ  هػيدىا العػالـ خػبلؿ األل يػة اإف 
يػف أصػبا العػالـ كمػو عبػارة ، أة فػ  جميػم مجػاالت الحيػاة البهػريةجذريػثار عميقػة كتييػرات آأدل إلى حدكث 

األمػر الػذم أدل إلػى سػرعة تنػام   ،ت كالتطكرات التكنكلكجيػة المذىمػةصييرة ب ضؿ ثكرة االتصاال قرية  عف
ار لؾ مف خبلؿ نظـ مالية عالمية كاسعة االنتهػذ، ك الكطنية عبر الحدكد كحرية تنقميا كتحكيميا األمكاؿحركة 

المػػػال  العػػػالم  أكثػػػر عرضػػػة لمخػػػاطر انتهػػػار األعمػػػاؿ أيػػػف أصػػػبا النظػػػاـ  ،سػػػريعة الحركػػػة باليػػػة التعقيػػػد
 .اإلجرامية

كالميػػؿ  عػػات الماديػػةا لنز ا، ككاكبتيػػا متييػػرات كظػػكاىر خطيػػرةلتػػ  هػػيدىا العػػالـ االتطػػكرات  هكمػػا أف ىػػذ
عميقة ف  طريقػة ت كيػر  اثار آىذا كمو ترؾ  ،ين ضعؼ الكازع الدالسيطرة كالتممؾ كتراجم القيـ األخبلقية ك  إلى

 دكف تمييز. ةال رد األمر الذم ينتج عنو ممارسات سمبية مست كؿ المجتمعات الدكلي

كاقتصػادية  ة، كذلؾ بكاسػطة ترسػيق قكاعػد سياسػيمم الدكل  إلى نظاـ العالم  جديدتجف  ظؿ تطمم الم
 دا مف الرفاىيػة كالتقػدـ كالتنميػةكبالتال  مزي ،األمكاؿكالسمم ك األفراد حرية انتقاؿ  كاجتماعية جديدة، تيدؼ إلى

اسػت حمت بهػكؿ مم ػت ك  ،أنػكاع جديػدة مػف الجػرامـ لػـ تكػف تعرفيػا المجتمعػات الدكليػة مػف قبػؿ مما أدل ظيكر
كالجػرامـ االلكتركنيػة كخطػؼ  لبلنتباه كتجارة المخدرات كتيريب األسػمحة كالػذخامر كالمت جػرات، كالػرؽ األبػيض

 اليجػػػػرة ايػػػػر الهػػػػرعية عبػػػػر حػػػػدكدك  االتجػػػػار بالبهػػػػرانتهػػػػار ك األعضػػػػاب البهػػػػرية فػػػػ  األجانػػػػب  كاالتجػػػػار 
 دكليػػػة كتطػػػكرات  أحػػػداثكبانتهػػػار ىػػػذه األنمػػػاط الجديػػػدة مػػػف الجػػػرامـ  نتيجػػػة مػػػا هػػػيده العػػػالـ مػػػف  ،الػػػدكؿ 

قيػػؽ، لتكسػػيم نطػػاؽ ايػػر المهػػركعة بهػػكؿ مػػنظـ كد بأنهػػطتياالمجمكعػػات اإلجراميػػة تقػػـك  أصػػبحت، سياسػػية
العالـ رابػة منيػا فػ  جنػ   نحابأأعماليا اير المهركعة كالتنسيؽ مم المجمكعات اإلرىابية األخرل ف  هتى 

 كالثراب السريم كالقكة كالن كذ. ؽ مآربيايطاممة لتحق أمكاؿ

 ابإخ ػكقد كاكب ظيكر الجريمة المنظمػة اىتمػاـ المجمكعػات اإلجراميػة باسػتحداث كسػامؿ تسػاعد عمػى 
الظاىريػة عمييػا، كتتمثػؿ ىػذه ضػ  الهػرعية  حتػى ت إجراميػة أنهػطةالمتحصمة عػف  المصدر الحقيق  لؤلمكاؿ

بػػيف البنػػكؾ كالمؤسسػػات المصػػرفية المختم ػػة، سػػكاب  األمػػكاؿيػػذه لالكسػػامؿ فػػ  عمميػػات اإليػػداع كالنقػػؿ السػػريم 
الهػػراب أك عػػف  أكمنقكلػػة سػػكاب بػػالبيم جيػػا فػػ  أصػػكؿ ثابتػػة أك ادمإداخػػؿ الػػدكؿ أك عبػػر الحػػدكد الكطنيػػة، أك 

اسػتطاعت بعػض أيػف  كما يمكف القياـ بيذه العمميػات فػ  مرحمػة كاحػدة .طريؽ استثمارىا ف  مجاالت مختم ة
مؤسسػػات مصػػرفية كأسػػكاؽ رأس المػػاؿ، كبعػػض الجيػػات العاممػػة فػػ  مجػػاؿ اسػػتيبلؿ  المجمكعػػات اإلجراميػػة
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كالتحػػؼ ال نيػػة كايرىػػا إلػػى إضػػ اب  ،كتجػػارة الػػذىب ،القمػػار ،لعػػابتػػأميف صػػناديؽ التػػكفير كالبريػػد كقاعػػات األ
المتحصػػػمة مػػػف صػػػكر السػػػمكؾ اإلجرامػػػ  كىػػػ  األنهػػػطة التػػػ  يطمػػػؽ عمييػػػا تبيػػػيض  األمػػػكاؿالهػػػرعية عمػػػى 

 .األمكاؿ

الحصػكؿ عمػى أمػكاؿ ايػر مهػركعة نتيجػة ارتكػاب بعػض  تعن  بالخصػكص، األمكاؿعمميات تبييض ف
لقياـ بتنقيتيػا عػف طريػؽ سمسػمة مػف العمميػات كا .مةظمة المن، أك ايرىا مف صكر الجريرمة دكلياحالجرامـ الم

الباليػة التعقيػد، لتصػػبا ككأنيػا ذات مصػدر هػػرع ، كيكػكف اإلخ ػاب عػػف طريػؽ هػخص ثالػػث عػادة مػا يكػػكف 
بحكػـ  كنيػةمف حالة عدـ الهرعية القانكنية إلػى حالػة هػرعية قان األمكاؿعممية إخراج  :بنكا. كبمعنى آخر ى 

صػػمة مػػف أنهػػطة المتح األمػػكاؿىػػك قطػػم الصػػمة بػػيف  األمػػكاؿالػػنظـ القانكنيػػة، كمػػا أف جػػكىر عمميػػة تبيػػيض 
، كبػذلؾ يمكػف عقد نتجت عف مصدر مهػرك  ككأنيامصدرىا اير المهركع حتى تبدك  أك إجرامية كبيف أصميا

ادرة، كبالتػػال  ي مػػت المجػػـر مػػف لمحجػػز أك المصػػكتحركيػػا فػػ  المجتمػػم دكف التعػػرض  األمػػكاؿاسػػتعماؿ ىػػذه 
 العقاب.

كتمكيؿ اإلرىاب حيث أف ىذه  األمكاؿ، بيف جريمت  تبييض اإلهارة إلى أف ىناؾ عبلقة كطيدةكتجدر 
، أيػػف بػػدأت العديػػد مػػف 1002سػػبتمبر عػػاـ  مػػف حػػداث الحػػادم عهػػرعرفيػػا المجتمػػم الػػدكل  عقػػب أ ةاألخيػػر 

كالييمات الت  ليا عبلقة بالجماعػات  ماتظامم الخاصة ببعض المنكالكد األمكاؿالدكؿ ف  تتبم كالتح ظ عمى 
اإلرىابيػػة، أك تمػػؾ التػػ  تقػػـك بتمكيػػؿ العمميػػات اإلرىابيػػة، كيطمػػؽ عمػػى ىػػذه اإلجػػرابات المتخػػذة أنيػػا تػػػدابير 

تػدابير لمكاجيػة جريمػة أخػرل جديػدة ىػ  جريمػة  إنيػا، كلكف ف  حقيقػة األمػر األمكاؿلمكافحة جريمة تبييض 
ىػػذه العبلقػػة أثػػرت عمػػى الكثيػػر مػػف القضػػايا الدكليػػة العامػػة، كعقػػدت كثيػػرا أسػػاليب  .يػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل تمك 

الدكل  مف جية ثانية، األمر الذم أدل إلى صعكبة كهؼ  اإلرىابمف جية كتمكيؿ  األمكاؿعمميات تبييض 
 كمنم أك مبلحقة ىذا النكع مف األنهطة اإلجرامية.

  اسػػػكاب المتقدمػػػة منيػػػ ظػػػاىرة إجراميػػػة تػػػؤرؽ  مختمػػػؼ دكؿ العػػػالـ ألمػػػكاؿاجريمػػػة تبيػػػيض  أصػػػبحتلقػػػد 
التػػػ  يػػػتـ  ،األمػػػكاؿاميػػػة، كذلػػػؾ بعػػػد أف بػػػرز دكرىػػػا فػػػ  عرقمػػػة إجػػػرابات تعقػػػب كضػػػبط مصػػػادر ىػػػذه الن أك

يياكػػؿ االقتصػػادية المنيػػا تمكيػػؿ اإلرىػػاب كالتسػػمؿ إلػػى  ،فػػ  تعزيػػز األنهػػطة اإلجراميػػة ميا مػػف جديػػدااسػػتخد
ربػػػاؾ األسػػػكاؽ كنهػػػر ال سػػػاد الكطنيػػػة كمحاكلػػػة التػػػأثير عمػػػى أجيػػػزة العدالػػػة الجناميػػػة كالمؤسسػػػات  ،كالدكليػػػة كاا

 لمجتمم.االسياسية كاإلعبلمية كايرىا مف القطاعات اليامة ف  
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لمكافحػػة ظػػاىرة تبيػػيض  ،كعميػػو فػػلف المجتمػػم الػػدكل  أصػػبا فػػ  حاجػػة ماسػػة إلػػى آليػػات دكليػػة فعالػػة
المنظمػات الدكليػة كالعالميػة كاإلقميميػة إلػى اعتمػاد عػدة  فب. األمر الذم أدل بالعديد مػكتمكيؿ اإلرىا األمكاؿ

ات اقيات دكليػة ميمػة، تيػدؼ إلػى إرسػاب سياسػة جناميػة عالميػة جديػدة لمكاجيػة ىػذه الظػكاىر اإلجراميػة كالحػد 
 مف تداعياتيا السمبية.

كالتػ  نػذكرىا  عمميػةالعمميػة ك ف المبػررات الالعديػد مػ بيذا المكضػكع يرجػم إلػى نااىتمام أسباب كمنو فلف
 :كما يم 

 :أسباب عملية -أكال

ف ال حػػدكد ليمػػا، بيػػدؼ مكاجيتيمػػا عمػػى اخطػػكرة ىػػاتيف الجػػريمتيف المتػػ مػػف المجتمػػم الػػدكل  تخػػكؼ -
 المستكل العالم .

 ات اقيػػػات لمكاجيػػػة ظػػػاىرة بػػػلقرارمػػػف خػػػبلؿ المنظمػػػات الدكليػػػة، كذلػػػؾ  ،كجػػػكد إطػػػار لمتعػػػاكف الػػػدكؿ -
فػ   كتمكيؿ اإلرىاب، كبالتػال  تكجيػو سياسػات الػدكؿ الجناميػة، حيػث لػـ تكػف الجزامػر األمكاؿتبييض 
ف ىػػػذه الجػػػرامـ، األمػػػر الػػػذم يسػػػتكجب الػػػدخكؿ فػػػ  إطػػػار آليػػػات التعػػػاكف الػػػدكل  مػػػف خػػػبلؿ مػػػمنػػػأل 

 عقديف. نت مف ظاىرة اإلرىاب أكثر مفااالت اقيات المتعددة أك الثنامية، خاصة ك أنيا ع

 :أسباب علمية -ثانيا

ل ت االنتباه إلى ضركرة قياـ الباحثيف كرجاؿ القانكف بهكؿ خاص إلى دراسػة أهػكاؿ اإلجػراـ الجديػدة  -
التػػػ  أفرزتيػػػا التطػػػكرات الدكليػػػة كاألكضػػػاع الداخميػػػة لتسػػػييؿ مكافحتيػػػا أك الحػػػد مػػػف مخاطرىػػػا عمػػػى 

 األقؿ.

 الميداف. تحقيؽ تراكـ مصرف  مناسب لتكسيم كتدقيؽ البحث ف  ىذا -

كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب  األمػػػكاؿفيمػػػا تتجمػػػى االيػػػات الدكليػػػة لمتصػػػدم لجريمتػػػ  تبيػػػيض : االشػػػيالية -ثالثػػػا
 ؟الدكل 

 األمػكاؿماىية السياسة الجنامية الدكليػة لمكاجيػة ظػاىرة تبيػيض  ف  أكؿ إهكاليات ىذا المكضكع تظير
إلجرابات الجزاميػة الخاصػة بيػا، كالكي يػات كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  مف جية، كمدل إحاطة المهرع الكطن  با

الػػدكل  أك اإلقميمػػ ، كمػػدل  لالتػػ  مػػف هػػانيا أف تسػػاعد عمػػى مكاجيػػة ىػػاتيف الجػػريمتيف، سػػكاب عمػػى المسػػتك 
 األمكاؿباإلضافة إلى ذلؾ معرفة أركاف جريمت  تبييض   .تكييؼ التهريعات الكطنية مم ذلؾ مف جية ثانية؟
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 ؟ايرىمػػا مػػف الجػرامـ المهػػابية ليمػػاككيػؼ يمكػػف تمييزىمػػا عػف  ؟ا الجنػػام مػػي يكمػػا ىػك تكي ،كتمكيػؿ اإلرىػػاب
  الجزامرم؟ تهريعات المقارنة السيما التهريمكالكاردة ف  ال

 كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب األمػػػكاؿإهػػػكالية، مػػػا ىػػػ  آليػػػات التعػػػاكف الػػػدكل  لمكافحػػػة تبيػػػيض  أيضػػػا تثػػػاركمػػػا 
أكجػػب عمينػػا بحثيػػا األمػػر الػػذم  كالتهػػريعات الكطنيػػة المقارنػػة؟ة حسػػب االت اقيػػات الدكليػػة كاإلقميميػػ ؟الػػدكل 

 جابات المناسبة ما أمكف ذلؾ.ككضم ليا الحمكؿ كاال

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب مػػف المكاضػػيم الحساسػػة لمػػا يثيػػره مػػف إهػػكاليات  األمػػكاؿيعػػد مكضػػكع جريمػػة تبيػػيض 
ل  مػػف جيػػة كالمسػػاس بػػاألمف بخصػػكص مكاجيػػة ىػػذه الظػػاىرة، كمػػدل تأثيرىػػا عمػػى االقتصػػاد الػػكطن  كالػػدك 

 ف إيجػػػاد آليػػػات لمكافحػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة سػػػكاب عمػػػى المسػػػتكل الػػػكطن  عػػػفضػػػبل  ،ثانيػػػةكاالسػػػتقرار مػػػف جيػػػة 
 أك الدكل .

 :المنهج المتبع -رابعا

جػػؿ الكصػػكؿ إلػػى آليػػات أبيػػة ككػػذا االت اقيػػات الدكليػػة مػػف عمػػى مجمكعػػة مػػف القػػكانيف األجنفاالعتمػػاد 
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب، لػػذا كػػاف المػػنيج اليالػػب عمػػى  األمػػكاؿمثاليػػة لمكاجيػػة ظػػاىرة تبيػػيض  دكليػػة ككطنيػػة كحمػػكؿ

تمكيػؿ اإلرىػاب كذلػؾ بتحديػد  األمػكاؿأيف سيتـ تحميؿ جريمت  تبييض  ،الكصفي التحليليىك المنيج  دراستنا
بػػراز آليػػات مكافحتيمػػا عمػػى المسػػتكل الػػكطن  كالػػدكل مػػأركاني كليػػة كاإلقميميػػة مػػف خػػبلؿ المنظمػػات الد ،ا، كاا
  مهػرعمػف حػيف اخػر لتكضػيا مكقػؼ بعػض  فالمنهج المقارمم استخداـ  .يزة التعاكف الدكل  األخرلكأج

كمػػا  حاطػة بأبعػػاد ىػػذه الجريمػة المنظمػػةفػػ  اإل الػدكؿ العربيػػة حتػى يسػػيؿ عمينػػا مػدل تحكػػـ المهػػرع الجزامػرم
 ميؿ مضمكف التهريعات الكطنية ف  ىذا المجاؿ.تـ إبراز آليات التن يذ عمى المستكل الكطن  مف خبلؿ تحسي

لمجانػب الم ػاىيم  نا البػاب األكؿ صػالمكضكع إلى بػابيف حيػث خص يقسـ يمكف أف  كبناب عمى ما تقدـ 
ماىيػػة ، كقسػػمناه إلػػى فصػػميف: ال صػػؿ األكؿ تناكلنػػا فيػػو كتمكيػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل   األمػػكاؿتبيػػيض  لجريمتػػ 

مػػػف حيػػػث الماىيػػػة كالتقنيػػػات كالمراحػػػؿ ككػػػذا األركػػػاف، أمػػػا ال صػػػؿ الثػػػان   كأركانيػػػا األمػػػكاؿجريمػػػة تبيػػػيض 
  كناإلرىػػاب الػػدكل  الػػذم مػػف خبللػػو تطرقنػػا إلػػى ماىيػػة ىػػذه الجريمػػة كػػالم يـك القػػان تمكيػػؿ خصػػص لجريمػػة

 كما بينا الطبيعة ك آثار ىذه الجريمة. كمراحؿ قيامياكمعرفة خصامص كأسباب 

 األمػكاؿالدكليػة لمكافحػة جريمتػ  تبيػيض  ليػاتلمعرفػة اا طػار التطبيقػ لئل أما الباب الثان  خصصناه
لمكافحػػة كاإلقميميػػة ليػػة تناكلنػػا فػػ  ال صػػؿ األكؿ االيػػات الدك  :كقسػػمناه إلػػى فصػػميفكتمكيػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل  



5 
 

الكطنيػػػة  أمػػػا ال صػػػؿ الثػػػان  فخصػػػص لمعرفػػػة االيػػػات  كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب الػػػدكل  األمػػػكاؿتبيػػػيض  تػػػ جريم
األخيػر انيينػا فػ  كأهػكاؿ كمعكقػات التعػاكف الػدكل  كالعبلقػة بػيف الجػريمتيف. ك  الجػرامـافحة ىذا النكع مف لمك

كفؽ ما  مف خبلؿ ىذه الدراسةتتضمف مجمكعة مف النتامج كاالقتراحات الت  تكصمنا إلييا ىذا البحث بخاتمة 
 يم :

 .كيؿ اإلرىاب الدكل كتم األمكاؿتبييض  اإلطار الم اىيم  لجريمت الباب األكؿ:  -

 .كأركانيا األمكاؿجريمة تبييض  ةماىيال صؿ األكؿ:  -

 .األمكاؿجريمة تبييض  ماىيةالمبحث األكؿ:  -

 .األمكاؿ تبييض جريمة كمراحؿ تقنيات: الثان  المبحث -
 .األمكاؿالمبحث الثالث: أركاف جريمة تبييض  -

 .قيامياكمراحؿ  اإلرىاب الدكل  تمكيؿ جريمةماىية ال صؿ الثان :  -

 المبحث األكؿ: ماىية اإلرىاب الدكل . -

 طبيعة كآثار االرىاب الدكل  كمراحمو كبنابه القانكن .المبحث الثان :  -

كتمكيػؿ اإلرىػاب  األمػكاؿتبيػيض  تػ آلليات الدكلية لمكافحػة جريماإلطار التطبيق  لالباب الثان :  -
 .الدكل 

كتمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب  األمػػػػكاؿتبيػػػػيض  تػػػػ جريم لمكافحػػػػة كاإلقميميػػػػة ال صػػػػؿ األكؿ: االيػػػػات الدكليػػػػة -
 .الدكل 

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿتبييض  ت جريمالدكلية لمكافحة  المبحث األكؿ: االيات -

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿتبييض  ت جريماإلقميمية لمكافحة  االياتالمبحث الثان :  -

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿتبييض  ت جريملمكافحة النماذج التطبيقية ال صؿ الثان :  -

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿتبييض  ت جريمالنماذج المقارنة لمكافحة المبحث األكؿ:  -

كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب  األمػػػكاؿتبيػػػيض  تػػػ جريمأهػػػكاؿ التعػػػاكف الػػػدكل  فػػػ  مكافحػػػة المبحػػػث الثػػػان :  -
 .الدكل  كالعبلقة بينيما

 خاتمة -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األكؿ الباب

  األمكاؿ تبييض لجريمتي المفاهيمي اإلطار

 الدكلي اإلرهاب كتمكيؿ
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 اٌذٌٟٚ ا٦س٘بة ٚر٠ًّٛ ا٤ِٛاي رج١١غ ٌدش٠ّزٟ اٌّفب١ّٟ٘ ا٦ؽبس: ا٤ٚي اٌجبة

د نظػػـ حيػػاتيـ كمعػػامبلتيـ، أدل إلػػى تيييػػر فػػ  الجكانػػب السياسػػية إف تطػػكر المجتمعػػات الدكليػػة كتعقػػ
أيػف  ، مما نتج عنػو تػرابط بػيف مصػالحيا متجػاكزة بػذلؾ كػؿ الحػدكد الكطنيػة لمػدكؿ، كاالقتصادية كاالجتماعية
كر الجريمػػة مػػف البسػػاطة طػػ، ممػػا أدل إلػػى تسػػمبا عمػػى كػػؿ المجتمعػػات دكف تمييػػز ظيػػرت آفػػات جديػػدة أثػػرت
كاحد أك دكلة الترتيب كاإلعداد، كلـ يعد محصكرا ف  مكاف بالتنظيـ ك الذم يتميز  .كالع كية إلى التنظيـ الدقيؽ

 ليصبا تنظيـ الجريمة ذا بعد دكل . ةكاحد

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب،  األمػػكاؿتبيػػيض  تػػ مالتػػ  عرفيػػا المجتمػػم الػػدكل ، جري كمػػف أىػػـ الظػػكاىر اإلجراميػػة
ألمنػػو ك سػػبلمتو عمػػى الصػػعيديف الػػداخم  أك العػػالم ، لػػذا فقػػد اىتمػػت  امػػف أهػػد العكامػػؿ تيديػػد افتعػػد متػػافال

كراػػػـ ىػػػذه الجيػػػكد  .كذلػػػؾ بكضػػػم سياسػػػات جناميػػػة كطنيػػػة كات اقيػػػات دكليػػػة لمحػػػد منيػػػا الػػػدكؿ بالتصػػػدم ليػػػا
التكنكلػكج   لمتقػدـكذلػؾ يعػكد   .(1)ف ىذه الظاىرة ازدادت خطػرا كت اقمػت فػ  كػؿ دكؿ العػالـأإال  كاإلجرابات

ـ بكجػػو عػػاـ النػػكع مػػف الجػػرام ااألمػػر الػػذم أدل إلػػى تطػػكر ىػػذ .كالمكاصػػبلت تالكبيػػر فػػ  مجػػاالت االتصػػاال
بالمخدرات، كتزييؼ العممة، كالمتاجرة باألعضاب البهرية، كخطؼ األهػخاص،  كاالتجاركظيكر أنماط جديدة 

 .كسرقة األعماؿ ال نية كالتحؼ األثرية، كالجريمة االلكتركنية...الق

قميميػة كعالميػة بيػرض   يرتيسػكبعد هعكر المجتمم الدكل  بخطكرتيػا، اتجػو إلػى كضػم آليػات كطنيػة كاا
التعاكف الدكل  كالعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة المتمثمة ف  مكافحة ىػذا النػكع مػف الجػرامـ كمػف ثػـ فلننػا 

 نقسـ ىذا الباب إلى فصميف:

 .كأركانيا األمكاؿجريمة تبييض ماىية ال صؿ األكؿ: 
 .كمراحؿ قياميا اإلرىاب الدكل  تمكيؿ جريمةماىية ال صؿ الثان : 

 

 
 
 
 

                                                           
 نيضػػةدار الكتمكيػػؿ اإلرىػػاب، الطبعػػة األكلػػى ،  القػػاىرة:  األمػػكاؿعػػادؿ محمػػد السػػيكف، التعػػاكف الػػدكل  فػػ  مكافحػػة جريمتػػ  اسػػؿ  -(1)

 .15، ص 2008 العربية،
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 الفصؿ األكؿ
 كأريانها األمكاؿجريمة تبييض ماهية 
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 ٚأسوبٔٙب ا٤ِٛاي رج١١غ خش٠ّخ ِب١٘خ: ٌفظً ا٤ٚيا

كمنػو فات كيختػزؿ المعػامبلت، انظرا لمتطكر التكنكلكج  المذىؿ الذم هيده العالـ، جعمو يختصر المس
يػكر منظمػات ظة العالمية، األمػر الػذم أدل إلػى  سرعة كسيكلة نقؿ األفراد كالسمم، كبالتال  نمك التجار  تزاد

ايػػر المهػػركع المخػػدرات  كاإلتجػػار، (1)تمػػارس العديػػد مػػف األنهػػطة ايػػر المهػػركعة ذات بعػػد دكلػػ إجراميػػة 
ممػػػا جعػػؿ ىػػػذه المنظمػػػات . ، االتجػػار باألعضػػػاب البهػػرية، كاإلرىػػػاب كايرىػػاهػػػرعيةاألسػػمحة، اليجػػػرة ايػػر ال

 مكاليا.تبحث عف طرؽ ككسامؿ لتبييض أ

مػػف أنػػكاع الجريمػػة المنظمػػة التػػ  نحػػف بصػػدد دراسػػتيا مػػف  اجديػػد انكعػػ األمػػكاؿتعتبػػر جريمػػة تبيػػيض 
مداللػة عمييػا، فػالبعض لال قػو كال التهػريم عمػى مصػطما مكحػد  ال لػـ يت ػؽ ،خبلؿ المنظكريف الدكل  كالػكطن 

عمييػػا الػػبعض اسػػـ الجريمػػة  حػػيف يطمػػؽ كآخػػركف الجريمػػة البيضػػاب، فػػ  األمػػكاؿيطمػػؽ عمييػػا جريمػػة اسػػؿ 
   .(2)السكداب ذات المصدر القذر

كعمى االستقرار الداخم  كتيدد االقتصاد الكطنية مثؿ ىذا الظاىرة اإلجرامية خطرا باليا عمى السيادة تك 
 الكطن  كالمؤسسات المالية.

 كسكؼ نقسـ ىذا ال صؿ إلى ثبلث مباحث:

 .األمكاؿجريمة تبييض  ماىيةالمبحث األكؿ:  -

 .األمكاؿجريمة تبييض ل مراحؿتقنيات ك  لمبحث الثان :ا -

 .األمكاؿالمبحث الثالث: أركاف جريمة تبييض  -

 

 

 

 

 

                                                           
 .6، ص2008دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة باتنة، الجزامر: ة اسيؿ األمكاؿ، رسال دليؿ مبارك ، -(1)
 .11ص، المرجم ن سو -(2)
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 ا٤ِٛاي رج١١غ خش٠ّخ ِب١٘خ: ا٤ٚي اٌّجسث

 حيػػػث م يكميػػػا ال قيػػػ  مػػػف األمػػػكاؿماىيػػػة تبيػػػيض ل ؽ، التطػػػر األمػػػكاؿتبيػػػيض  جريمػػػةيتعػػػيف لمعرفػػػة 
ف بعػػػػض الجػػػػرامـ المهػػػػابية ليػػػػا، كنتنػػػػاكؿ عػػػػزىػػػػا يييا كخصامصػػػػيا كتمكأيضػػػػا لػػػػذاتيت ،لتهػػػػريع ، كالقػػػػانكن كا

 .مخاطرىا تقنيات كالمراحؿ الت  تمر بيا مركرا بأركانيا

 ا٤ِٛاي: ِفَٙٛ ٚرار١خ خش٠ّخ رج١١غ اٌّطٍت ا٤ٚي

الت  ظيرة عمى المستكل الػدكل ، تميػز بسػرعة انتهػارىا  ةالحديث الجرامـتعد جريمة تبييض األمكاؿ مف 
مراحػػػؿ ارتكابيػػػا االمػػػر الػػػذم يؤكػػػد تأثيرىػػػا كخطكرتيػػػا عمػػػى جميػػػم المجػػػاالت االقتصػػػادية كالسياسػػػية  كتعقػػػد

كاالجتماعيػػة كحتػػى األمنيػػة. ممػػا دفػػم بالمهػػرع الػػكطن  كالساسػػة إلػػى االىتمػػاـ بيػػذه اافػػات اإلجراميػػة العػػابرة 
 ف جية أخرل.لمحدكد الكطنية مف حيث كالتهريم كالتجريـ مف جية كالمكاجية الميدانية م

 األمكاؿمفهـك جريمة تبييض  -الفرع األكؿ
لػـ  الرتباطيا بالتطكرات التكنكلكجية، األمكاؿنظرا لسرعة تطكر جريمة تبييض : التعريؼ الفقهي -أكال
لػػؾ لكثػػرة األسػػاليب القػػانكف الجنػػام  امػػى تعريػػؼ هػػامؿ ليػػذه الظػػاىرة. كقػػد تعػػددت تعاري يػػا كذ ابيتكصػػؿ فقيػػ

ف كانػػت كميػػا تعطػػ  معنػػى كاحػػد ىػػك إضػػ اب صػػ ة المهػػركعية عمػػى ر إالمسػػتعممة فػػ   ايػػر  األمػػكاؿتكابيػػا، كاا
 المهركعة، كتختمؼ ىذه التعاريؼ مف حيث مكضكعيا كاايتيا كطبيعتيا.

تعنػػػػ  اسػػػتعماؿ الكسػػػامؿ المهػػػػركعة فػػػ  تكظي يػػػػا عػػػف طريػػػػؽ  األمػػػكاؿ: تبيػػػػيض مػػػف حيػػػػث المك ػػػكع .2
 األمػػكاؿلكطنيػػة، التػػ  تقبػػؿ إيػػداع أك تحكيػػؿ أك اسػػتثمار ىػػذه المصػػارؼ كالمؤسسػػات الماليػػة الدكليػػة أك ا

 بيػدؼ تأمينيػا ك إخ اميػا، كتكسػب صػ ة المهػركعية (1)يير المهػركعة، المتحصػمة مػف جنحػة أك جنايػةال
 كبالتال  تتخمص مصدرىا األصم  لتدخؿ كسط اقتصادم طبيع  مهركع.

سػػػرقات، كالمتػػػاجرة ايػػػر المهػػػركعة فػػػ  مػػػف جػػػرامـ ال ةالمتحصػػػم األمػػػكاؿ  ضػػػق نػػػعت: مػػػف حيػػػث ال ايػػػة .1
 المخػػػػدرات كاألسػػػػمحة...الق، فػػػػ  عػػػػدة أنهػػػػطة اقتصػػػػادية كاسػػػػتثمارية مهػػػػركعة عمػػػػى المسػػػػتكل الػػػػدكل  

 أك الكطن ، لتكسب ف  النياية ص ة المهركعية.

 .لمتداكؿتبعية قابمة  أنيا: أىـ ما يميز ىذه الجريمة مف حيث الطبيعة .3

نهػػاط التبيػػيض عمػػى  يػػأت تػػرض كقػػكع جريمػػة أصػػمية سػػابؽ، كمنػػو مػػف ناحيػػة أنيػػا جريمػػة تبعيػػة: ي  - أ
 الناتجة عف ىذه الجريمة األصمية. األمكاؿ

الجريمػة األصػمية كقعػت عمػى إقمػيـ دكلػة مػا، بينمػا يتػكزع نهػاط  أفمف حيث قابميتيا لمتداكؿ: كيعنػ   - ب
 .(2)عبر الحدكدلمجريمة  المككنةعمى إقميـ دكؿ أخرل، مف ىنا تخت   األركاف  األمكاؿتبييض 

                                                           
 .21،  ص09/02/1993بتاريق:  الرياض: 15عاسات األمنية، أحمد فؤاد كامؿ، اسؿ أمكاؿ المخدرات القذرة، المجمة العربية لمدر  -(1)
 .80، ص 1998، 05 ع، 01 مجلقانكنية، كمية الحقكؽ، جامعة بيركت، ، مجمة الدراسات ااألمكاؿسميماف عبد المنعـ، ظاىرة اسؿ - (2)
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كتأثيرىػا عمػى الجكانػب  األمػكاؿبعػد هػعكر المهػرع بخطػكرة ظػاىرة تبيػيض  :التشػريعي التعريػؼ -ثانيا
دكل  كاإلقميمػ  عمػى هػكؿ االقتصادية كاالجتماع  كالسياسػية كاجييػا بجممػة مػف التهػريعات عمػى المسػتكل الػ

 :، كأيضا عمى المستكل الكطن  عمى هكؿ قكانيف كما يم ات اقيات

 :التشريعي حسب االتفاقيات الدكلية ك اإلقليمية التعريؼ .1

المتعمقػة بمكافحػة  2433: تعػد ات اقيػة فيينػا 8988كفؽ اتفاقية فينػا  األمكاؿتعريؼ جريمة تبييض  - أ
 األمػػكاؿ، أكؿ ات اقيػػة دكليػػة تعػػرؼ كتجػػـر تبيػػيض (1)مهػػركع فػػ  المخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػةالاالتجػػار ايػػر 

المسػتمدة مػػف جػرامـ االتجػار ايػر المهػركع فػػ  المخػدرات، حيػث أنيػا لػـ تػػذكر  األمكاؿيػا بػكالتػ  حػددت نطاق
 كى : (2)صراحة ل ظ التبييض كلكف بينت صكره حسب المادة الثالثة

 يػػػا أك طريقػػة التصػػرؼ فييػػا، حركتيػػػامصػػدرىا أك مكان أك األمػػكاؿتمكيػػػو حقيقػػة  أكالتبيػػيض ىػػك إخ ػػاب  -
تيػػػػا، أك تحكيميػػػا، أك نقميػػػػا مػػػػم العمػػػػـ أنيػػػا مسػػػػتمدة مػػػػف جريمػػػػة أك جػػػػرامـ الحقػػػكؽ المتعمقػػػػة بيػػػػا أك ممكي
 منصكص عمييا ف  االت اقية.

تمكيػػو المصػػدر  أكألمػػكاؿ كػػؿ فعػؿ مػػف أفعػػاؿ االهػػتراؾ فػ  مثػػؿ ىػػذه الجػػرامـ بيػدؼ إخ ػػاب ايعػد تبيػػيض  -
 ة أك قصػػػػد مسػػػػاعدة أم هػػػػخص متػػػػكرط فػػػػ  ارتكػػػػاب مثػػػػؿ ىػػػػذه الجريمػػػػ األمػػػػكاؿايػػػػر المهػػػػركع لتمػػػػؾ 

 أك اإلفبلت مف العكاقب القانكنية ألفعالو.

ا يعػػد تبيػػيض كػػؿ اكتسػػاب أك حيػػازة أك اسػػتخداـ لؤلمػػكاؿ مػػم العمػػـ كقػػت تسػػميميا بأنيػػا مسػػتمدة مػػف ضػػأي -
 المعػػاكنيفالتجػػريـ حسػػب المػػادة الثالثػػة ليهػػمؿ امتػػد ، كمػػا جػػرامـ منصػػكص عمييػػا فػػ  االت اقيػػة أكجريمػة 

كقػػت التبيػػيض  األمػػكاؿية هػػرط عمػييـ بالمصػػدر اإلجرامػػ  لتمػػؾ سماسػػرة كمؤسسػػات مصػػرفك مػف كسػػطاب 
 تصرؼ قانكن . أكية كاير المادية سكاب تعمؽ بعقار أك منقكؿ دليتسم ىذا الم يـك ليهمؿ الحقكؽ الما

المجمػس األكركبػ  فػ  يػـك  أعضػابعت : كق  حسب اتفاقية ستراسبكرغ األمكاؿتعريؼ جريمة تبييض  - ب
الناتجػة عػف الجريمػة بكجػو عػاـ، حيػث عالجػت  األمكاؿبمكافحة جريمة تبييض  ات اقية تتعمؽ 03/22/2440

صػر التجػريـ فييػا عمػى أمػكاؿ المخػدرات فقػط ، حيػث بينػت ت، التػ  يق2433القصكر الذم هػاب ات اقيػة فيينػا 
ىػػػػذه االت اقيػػػػة اإلجػػػػرابات الجناميػػػػة الحازمػػػػة لمكاجيػػػػة ىػػػػذه الجريمػػػػة بػػػػدبا مػػػػف إجػػػػرابات المتابعػػػػة كالضػػػػبط 

كمنو يتضا تعريؼ جريمة  ،يةبصادرة، كصكال إلى إلزاـ أعضاميا مف تبادؿ كضبط الكثامؽ البنكية كالحسامالك 
 ف  صكرتيف. األمكاؿتبييض 

                                                           
 .01الممحؽ رقـ: ، 1988ات اقية فيينا لسنة  – (1)
 .145، ص 1990عبد ال تاح الصيي ، المطابقة ف  مجاؿ التجريـ، القاىرة: دار النيضة العربية،  سنة - (2)
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ذات األصؿ اير المهركع كليس مقتصرا عمى  األمكاؿتكسيم نطاؽ التجريـ ليهمؿ كؿ حاالت تبييض  -
 حالة االتجار بالمخدرات.

نمػا يكت ػ عدـ اهتراط العمـ بالمصدر - المهػترؾ  أكمعرفػة المبػيض ب ىاير المهركع لؤلمكاؿ المبيضػة، كاا
 مهركع.األمكاؿ اير بأف مصدر ىذه 

عػػرؼ ىػػذا  :االسترشػػادمكفػػؽ مشػػركع القػػانكف العربػػي النمػػكذجي  األمػػكاؿتعريػػؼ جريمػػة تبيػػيض  -ج
 ؼ فييػػا أك إدارتيػػا بأنيػػا أ أم فصػػؿ ييػػدؼ إلػػى اكتسػػاب أمػػكاؿ أك التصػػر  األمػػكاؿالمهػػركع عمميػػات تبيػػيض 

ييػر مهػركع أك الحيمكلػػة دكف البيػدؼ إخ ػاب منهػميا  ـ.ناتجػة عػف جػرام األمػكاؿأك ح ظيػا مػم العمػـ بػأف ىػذه 
 .(1)أاكتهافيا أك مساعدة مرتكب ال عؿ باإلفبلت مف العقاب

 :حسب تشريعات بعض الدكؿ التشريعي المفهـك -1

 األمػكاؿعػرؼ المهػرع ال رنسػ  جريمػة تبيػيض : فػي القػانكف الفرنسػي األمػكاؿتعريؼ جريمة تبيػيض  -أ 
مػػػػػػف قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات ال رنسػػػػػػ  الجديػػػػػػد الصػػػػػػادر فػػػػػػ   4إلػػػػػػى ال قػػػػػػرة  2مػػػػػػف ال قػػػػػػرة  313فػػػػػػ  المػػػػػػادة 

، بأنيػػا أ تمػػؾ العمميػػات التػػ  تقػػـك عمػػى تسػػييؿ التبريػػر الكػػاذب بػػأم طريقػػة كانػػت لمصػػدر 23/00/2441
مػى فامػدة مباهػرة أك ايػر مباهػرة، كيعتبػر مػف قبيػؿ أك دخكؿ فاعؿ جناية أك جنحة تحصؿ منيا ع األمكاؿ
أيضػػا تقػػديـ المسػػاعدة فػػ  عمميػػات إيػػداع أك إخ ػػاب أك تحكيػػؿ العامػػدات المباهػػرة أك ايػػر  األمػػكاؿتبيػػيض 

 .(2)أ المباهرة لجناية ك جنحة

: المهرع المصرم عند كضعو لمم يـك التهػريع  في القانكف المصرم األمكاؿتعريؼ جريمة تبييض  -ب 
نما اعتمػد 2433تأثر بات اقية فيينا  األمكاؿميات تبييض لعم ، حيث لـ يضم تعريؼ مباهر ليذه الجريمة كاا

فػػاعتبر تمػػؾ العمميػػات كفقػػا لػػنص  ،كالعمميػػات عمػػى إظيػػار أهػػكاؿ السػػمكؾ كالػػركف المػػادم فػػ  ىػػذه الجػػرامـ
 حيازتيػػػػا  أك كاؿأمػػػػأم سػػػػمكؾ ينطػػػػكم عمػػػػى اكتسػػػػاب » أنيػػػػا 1001لعػػػػاـ  30مػػػػف القػػػػانكف  األكلػػػػىالمػػػػادة 
امـ المنصػػكص عمييػػا فػػ  المػػادة ر إدارتيػػا... إذا كانػػت متحصػػمة مػػف جريمػػة مػػف الجػػ أكالتصػػرؼ فييػػا  أك

 .(3)«األمكاؿبمدل عدـ مهركعية ىذه عمـ لالثانية مف ىذا القانكف مم ا

 ؿاألمػكا: إف أىػـ أسػباب انتهػار جريمػة تبيػيض فػي القػانكف الجزايػرم األمكاؿتعريؼ جريمة تبييض  -ج 
منػػ  كالسياسػػ  الػػذم هػػيدتو الجزامػػر فػػ  العهػػرية األخيػػرة مػػف القػػرف الماضػػ ، ككػػذا ىػك عػػدـ االسػػتقرار األ

                                                           
دار  اإلسػكندرية: كفقا لممنظػكر اإلسػبلم  كبعػض التهػريعات الدكليػة كالكطنيػة(، ، )دراسة مكجزةاألمكاؿىان  السبك ، عمميات اسيؿ  -(1)

 .44الجامعة الجديدة، ص 
 .56المرجم ن سو، ص -(2)
 .المتعمؽ بتبييض األمكاؿ 2002لسنة  80القانكف المصرم رقـ  -(3)
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ىػػذه االخػػتبلالت جعمػػت الجزامػػر بمػػدا خصػػبا لمثػػؿ ىػػذا  .انتقػػاؿ اقتصػػادىا مػػف المكجػػو إلػػى اقتصػػاد السػػكؽ
 -سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر، حيػػث عمػػى (1)مـ كالظػػركؼ ايػػر المسػػتقرة لمبمػػدافقالنػػكع مػػف الجػػرامـ التػػ  تتػػأ
 .(2)مم ا سنكيا ف  قضايا ىذا النكع مف الجرامـ 2300سجمت مصالا األمف 

 

مػػػر المهػػػرع الجزامػػرم لػػػـ يعرىػػػا أم اىتمػػػاـ، حيػػػث ظيػػر قصػػػكره التهػػػريع  مقارنػػػة بدرجػػػة فػػ  بدايػػػة األ
لخاصػػة لمكافحػػة ا 2433بػػتح ظ عمػػى ات اقيػػة فيينػػا  ( 3) 2440خطكرتيػػا بػػدليؿ مصػػادقة الجزامػػر فػػ  ينػػاير 

االتجػػار ايػػر المهػػركع لممخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة، أيػػف تػػدارؾ األمػػر فيمػػا بعػػد كسػػف قػػكانيف كأصػػدر أكامػػر 
خبلليا م يـك كأهكاؿ األعماؿ الت  تدخؿ  فتعالج ىذه الظاىرة مف الناحيتيف القانكنية كاإلجرامية، حيث بيف م

 أعطىلقد  ت دكلية بيدؼ التصدم ليذه الظاىرة.ت اقياكما صادقت عمى عدة ا .األمكاؿضمف جريمة تبييض 
، حيػػػث اعتبػػػر 00/02كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ المػػػادة الثانيػػػة مػػػف القػػػانكف  األمػػػكاؿلتبػػػيض المهػػػرع الجزامػػػرم م يػػػـك 

 :األمكاؿنهطة التالية تدخؿ ضمف دامرة جريمة تبييض األعماؿ كاأل
 إخ ػػػػاب مصػػػػدرىا ايػػػػر المهػػػػركع  تحكيػػػػؿ كنقػػػػؿ الممتمكػػػػات مػػػػم العمػػػػـ بأنيػػػػا عامػػػػدات إجراميػػػػة قصػػػػد -

 أك المساعدة عمى ذلؾ أك اإلفبلت مف أحكاـ القانكف.

 إخ ػػػاب أك تمكيػػػو الطبيعػػػة الحقيقيػػػة ليػػػذه الممتمكػػػات أك مصػػػدرىا أك مكانيػػػا أك كي يػػػة التصػػػرؼ فييػػػا  -
أك حركتيػػػا أك الحقػػػكؽ المتعمقػػػة بيػػػا أك اكتسػػػاب الممتمكػػػات أك حيازتيػػػا أك اسػػػتخداميا بأنيػػػا عامػػػدات 

 جرامية.إ

 ر عمى ارتكابيا أك محاكلة ارتكابيا بهتى الطرؽ.آمالمساىمة ف  ارتكاب الجرامـ السابقة أك الت -

ػػاألمػػكاؿممػا سػػبؽ نبلحػػظ أف المهػػرع الجزامػػرم لػـ يعػػط تعري ػػا كاضػػحا لم يػػـك تبيػيض  نمػػا كس  م مػػف ، كاا
 دة قكانيف كأكامر منيا:كما عزز ذلؾ بلصداره ع ،دامرتيا، كذلؾ لسد الطريؽ أماـ األنهطة اإلجرامية

                                                           
أ، الممتقػى الػكطن  الثالػث حػكؿ الجريمػة المنظمػة األمػكاؿسمير هعباف، أمكافحة الجريمة المنظمػة مػف خػبلؿ التصػدم لعمميػات تبيػيض  (1)

 .126، جامعة األاكاط، ص 2008مارس  17إلى  13كسياسة مكافحتيا بالجزامر، مف 
 57، ص 1997، سنة 55رابا الج، كضعية الجزامر فيما يتعمؽ بالمخدرات كالمؤثرات العقمية، مجمة الهرطة الجزامرية، العدد (2)
() ث ات اقيات بتح ظ ى :صادقت الجزامر عمى ثبل 

. كلقػػد  20/12/1988ركعة بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة فػػ  فيينػػا بتػػاريق هػػات اقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة المتػػاجرة ايػػر الم -1
 .28/01/1995المؤرخ ف   41/95تبمكرت ىذه االت اقية بمكجب المرسـك الرماس  رقـ 

 .15/11/2000تمد بتاريق ات اقية األمـ المتحدة لقمم تمكيؿ اإلرىاب المع -2
 رقػػـ الخاصػػة بمكافحػة الجريمػػة المنظمػة عبػػر الكطنيػة كقػػد تبمػكرت ىػػاتيف االت ػاقيتيف فػػ  المرسػـك الرماسػػ المتحػدة ات اقيػة األمػػـ  -3

 .05/02/2002بتاريق  02/55
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المتعمػؽ بقمػم مخال ػات التهػريم كالتنظػيـ  2441يكليك  04الصادر ف   41/11صدكر األمر رقـ: -
لى الخارج. األمكاؿالخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس   مف كاا

بالقػدر الكػاف ، بػاألمر رقػـ  األمػكاؿتعديؿ األمر األخير بعدما تبيف أنو ال يستكعب نهػاط تبيػيض  -
 (1) .24/01/1003خ ف  المؤر  03/02

المعػػػدؿ كالمػػػتمـ لقػػػانكف العقكبػػػات الػػػذم  20/22/1003المػػػؤرخ فػػػ   03/20صػػػدكر القػػػانكف رقػػػـ  -
ييدؼ إلى تكييؼ قػانكف العقكبػات الجزامػرم مػم التحػكالت السياسػية كاالجتماعيػة كاالقتصػادية مػف 

 334السيما المػكاد  ؿاألمكاجية، كالتك ؿ باألهكاؿ الجديدة لئلجراـ مف جية ثانية خاصة تبييض 
 كاألحكاـ المقررة ليا. األمكاؿالت  بينت م يـك جريمة تبييض  2مكرر  334مكرر إلى 

كتمكيػؿ اإلرىػاب كمكافحتيمػا المػؤرخ  األمػكاؿالمتعمؽ بالكقاية مف تبيػيض  00/02صدكر القانكف  -
 (2) .11/01/1000ف  

كالمتعمؽ بقػانكف  00/02نكف رقـ ، كالمعدؿ لمقا10/01/1001المؤرخ ف   01/02صدكر القانكف  -
 .(3)الكقاية مف ال ساد كمكافحتو

بص ة خاصة  األمكاؿكبيرا لمكضكع جريمة تبييض  اقد أكلى اىتمام مكمف ىنا ي يـ أف المهرع الجزامر 
كال سػػػاد بصػػػ ة عامػػػة، حيػػػث كسػػػم نطػػػاؽ التجػػػريـ بلصػػػداره عػػػددا مػػػف القػػػكانيف المتتاليػػػة التػػػ  تحػػػارب ىػػػذه 

نػػو يمكػػف القػػكؿ أف الجزامػػر قػػد التحقػػت بركػػب الػػدكؿ العربيػػة التػػ  سػػبقتيا فػػ  إصػػدار تهػػريعات كم .(4)الظػػاىرة
 لمعالجة ىذه الظاىرة.

 ا٤ِٛاياٌفشع اٌثبٟٔ: رار١خ خش٠ّخ رج١١غ 

 ة:بالخصامص التالي األمكاؿ: تتميز جريمة تبييض األمكاؿخصايص جريمة تبييض  -أكال

مػف الجػرامـ االقتصػادية ككنيػا تمػس اقتصػاديات  األمػكاؿيض : تعتبر جريمػة تبيػالخاصية االقتصادية -2
عػادة بإلػى دكؿ مسػتق األمػكاؿالدكلة، ممػا يػؤدم إلػى تيديػد كيانيػا كاسػتقرارىا، حيػث تيػرب  مة قصػد تبييضػيا كاا

تتسػػػتر تحػػػت اطػػػاب مػػػا يسػػػمى  أيػػػفعمػػػى هػػػكؿ مهػػػاريم مختم ػػػة،  ،ضػػػخيا مػػػف جديػػػد فػػػ  االقتصػػػاد الػػػكطن 
 ما كعيادات طبية كمحبلت فاخرة...الق.استثمارات متعددة المبل

                                                           
 .10، ص  2003 جكيمية 14الصادرة بتاريق:  43الجريدة الرسمية ، العدد 19/02/2003 ف  المؤرخ 03/01األمر -(1)
 .14، ص 2005فبراير  09الصادرة بتاريق:  11الجريدة الرسمية ، العدد  26/02/2005الصادر ف   05/01 القانكف -(2)
  .21، ص 2006مارس08الصادرة بتاريق:  14الجريدة الرسمية، العدد ، 20/02/2006 ف  الصادر 06/01 القانكف-(3)
 .125، ص 2002 ،دار النخمة :اص، الجزب الثان ، الجزامرحسف بكسقيعة، الكجيز ف  القانكف الخ -(4)
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: يقػػػـك أصػػػحاب الػػػدخكؿ ايػػػر المهػػػركعة بتبيػػػيض أمػػػكاليـ عػػػف طريػػػؽ بعػػػض الخاصػػػية االجتماعيػػػة -1
المهػػػاريم كاألعمػػػاؿ الخيريػػػة، كلنهػػػاب مستهػػػ ى مجػػػان  أك مؤسسػػػة عبلجيػػػة أك مؤسسػػػة لرعايػػػة األيتػػػاـ 

تكمػػف خطكرتيػػا فػػ  ظاىرىػػا الخيػػرم كىػػدفيا ، ذلػػؾ إلضػػ اب الهػػرعية االجتماعيػػة عمييػػا. كىنػػا (1)كال قػػراب
البعيػد ايػػر المهػػركع مػػف جيػػة، كاسػػتقطاب اىتمامػػا هػػعبيا قػػد يرقػػى إلػػى التأييػػد السياسػػ  مػػف جيػػة أخػػرل 

فػػ  المجتمػػم مػػف ناحيػػة ارتباطيػػا بػػالجرامـ االجتماعيػػة، فتػػزداد نسػػبة  األمػػكاؿكمػػا تػػؤثر عمميػػات تبيػػيض 
ك التيػػرب الضػػريب  أك تقاضػػ  الرهػػكة إضػػافة إلػػى االخػػتبلس أ األمػػكاؿاإلدمػػاف عمػػى المخػػدرات كتيريػػب 

األمر الذم يساعد عمى زيادة معدؿ الجريمػة المنظمػة محميػا كعالميػا كمنػو  .(2)ب كاالحتياؿ ...القصكالن
 .(3)بات اجتماعيا كسياسيةاحدكث اضطر 

اتيج  فػػػ  دكر اسػػتر مصػػرفية، لمػػا لممصػػرؼ مػػف جريمػػة  األمػػكاؿ: جريمػػة تبيػػيض الخاصػػية المصػػرفية -3
، حيػػػث أف ىػػػذه المؤسسػػػات الماليػػػة كالمصػػػرفية تنمػػػك كتتكػػػاثر فييػػػا عمميػػػات تبيػػػيض عمميػػػات التبيػػػيض 

 (4) ، كتكفرىا جكا مف األماف كالسرية، كيبدك ذلؾ عمى مستكييف:األمكاؿ

 كؿ: المؤسسات المالية تضمف سرية الحسابات المصرفية لزبامنيا كعدـ قابميتيا لمتجزمة.المستكل األ -

 بلت كثيػػػرة، كآليػػػات العمػػػؿ التقنيػػػةالمصػػػرفية قػػػدمت تسػػػييك ن : إف المؤسسػػػات الماليػػػة امسػػػتكل الثػػػال -
 األمػػكاؿالمصػػرفية ال كريػػة االلكتركنيػػة، كالبطاقػػات الممينطػػة، كاالنترنػػت لمقيػػاـ بعمميػػات تبيػػيض  كالتحػػكيبلت

لقيػػاـ باسػػتثمارىا فػػ  كا األمػػكاؿمصػػارؼ خاصػػة لتسػػيير عمميػػات التبيػػيض  إنهػػابحيػػث فػػ  بعػػض البمػػداف تػػـ 
 مجاالت هتى كتمكيؿ العديد مف األنهطة، كتمكيؿ العمميات اإلجرامية المنظمة، كاألعماؿ اإلرىابية.

: كىنػػا سػػنحاكؿ التمييػػز بػػيف عػػف بعػػض الجػػرايـ المشػػابهة لهػػا األمػػكاؿتمييػػز جريمػػة تبيػػيض  -ثانيػػا
 .كؿ منيااف كمف حيث طبيعة كااية مف حيث األرك هابية ليامال الجرامـكبعض  األمكاؿجريمة تبييض 

: لػػـ يعػػرؼ المهػػرع الجزامػػرم جريمػػة الرهػػكة لكنػػو بػػيف صػػ ة كجريمػػة الرشػػكة األمػػكاؿجريمػػة تبيػػيض  -2
كمػا لقػ   ،01/02مػف قػانكف 31،12،11،10كذلؾ مف خػبلؿ المػكاد  ،المرته  كاألفعاؿ الت  تتـ بيا الجريمة

ات ػاؽ »لتعػاريؼ كأهػمميا التػ  قيمػت فػ  جريمػة الرهػكة ىػ  ال قو بدكره صعكبة ف  تعريؼ الرهكة، كلعؿ أىػـ ا

                                                           
، 443، العػدد 1990اقباؿ حسيف رزق ، االتجار بالمخػدرات فػ  الهػرؽ األكسػط، المجمػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة، نػكفمبر، ديسػمبر،  -(1)
 .76ص 

 .79سميماف عبد المنعـ، مرجم سابؽ، ص  -(2)
 .65، ص 2003الجديد، القاىرة: دار النيضة العربية،  األمكاؿدية لقانكف مكافحة اسؿ اهرؼ تكفيؽ همس الديف، دراسة نق -(3)
 .250، ص2006ف  القانكف الجنام  )دراسة مقارنة(، عماف: دار الثقافة،  األمكاؿم يد نايؼ الدليم ، اسؿ  -(4)
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االمتناع عف  أكبيف هخصيف يعرض أحدىـ عمى ااخر عطية أك كعدا بعطية أك فامدة فيقبؿ بيا ألداب عمؿ 
 .(1)«عمؿ يدخؿ ف  أعماؿ كظي تو أك مأمكريتو

ث جعػؿ بعػض األنهػطة ، حيػ00/02حسب المادة الثانيػة مػف قػانكف  افعرفي األمكاؿأما جريمة تبييض 
إخ ػػاب أك تمكيػػو  أكتحكيػػؿ أك نقػػؿ الممتمكػػات » .(2)األمػػكاؿكاألعمػػاؿ التػػ  تػػدخؿ ضػػمف دامػػرة جريمػػة تبيػػيض 

 اكتسػػػابيا  أكأك مصػػػدرىا أك مكانيػػػا أك كي يػػػة التصػػػرؼ فييػػػا أك حركتيػػػا أك الحقػػػكؽ المتعمقػػػة بيػػػا،  طبيعتيػػػا
 كأيضػػا المسػػاىمة ك التػػآمر عمػػى ارتكػػاب الجػػرامـ السػػابقة  ،، مػػم عمػػـ ال اعػػؿ أنيػػا عامػػدات إجراميػػةأك حيازتيػػا

 .«محاكلة ارتكابيا بهتى الطرؽ أك
تبيػػيض »مػػف قػػانكف العقكبػػات عمػػى أنيػػا  02ال قػػرة  313المهػػرع ال رنسػػ  فعرفيػػا حسػػب المػػادة  مػػاأ -
حة تحصؿ دخكؿ فاعؿ جناية أك جنال أك األمكاؿىك تسييؿ التبرير الكاذب بأم طريقة كانت لمصدر  األمكاؿ

أيضػػػا مػػػف قبيػػػؿ التبيػػػيض مجػػػرد القيػػػاـ بمسػػػاعدة فػػػ  كيعتبػػػر . «ايػػػر مباهػػػرة أكمنيػػػا عامػػػد أك فامػػػدة مباهػػػرة 
 .(3)عمميات إيداع أك إخ اب أك تحكيؿ العامد المباهر أك اير المباهر لجناية أك جنحة

 :ف الجريمتيفأكجه االختبلؼ بي - أ

  الت  ي تػرض كجػكد جريمػة  األمكاؿمة تبييض كجكد جريمة سابقة عكس جري ت ترضجريمة الرهكة ال
 سابقة ليا تسمى الجريمة األصمية كجريمة االتجار بالمخدرات، في  بذلؾ جريمة تبعية.

  ىػػ  تسػػييؿ التبريػػر  األمػػكاؿجريمػػة الرهػػكة ىػػ  اتجػػار المكظػػؼ بأعمػػاؿ كظي يػػة، أمػػا جريمػػة تبيػػيض
 فامػػدة مباهػػرة  وأك جنحػػة تحصػػؿ منػػالكػػاذب بػػأم طريقػػة كانػػت لمصػػدر أمػػكاؿ أك دخػػكؿ فاعػػؿ جنايػػة 

 أك اير مباهرة.

  جريمػػػة الرهػػػكة كقتيػػػة أم محكػػػكـ عمييػػػا بكقػػػت كقكعيػػػا بمعنػػػى تقػػػم بمجػػػرد الطمػػػب دكف مراعػػػاة قبػػػكؿ 
 في  جريمة مستمرة. األمكاؿأك رفض صاحب الحاجة، أما جريمة تبييض 

 :أكجه التشابه بيف الجريمتيف - ب

التػػ  حػػرص المهػػرع عمػػى حمايتيػػا مػػف ضػػرر قػػد يقػػم عمييػػا بصػػ ة  ضػػراف بالمصػػمحة العامػػةت الجػػريمتيفكػػبل 
 .كاستقرارىا الدكلةكياف مباهرة أك اير مباهرة، كما أف كمييما ييدداف 

                                                           
 .50، ص 2008مة، عبيد الهافع ، هرح قانكف العقكبات الجزامرم، الجزامر: دار اليدل، عيف ممي -(1)
 .85ص ،2002حسف بكسقيعة، الكجيز ف  القانكف العاـ، الطبعة الثانية، الجزامر: الديكاف الكطن  لؤلهياؿ التربكية،  -(2)
، 12/05/1996الصػادر فػ   96/392، المهار إلييا سابقا مف قانكف العقكبات ال رنس ، المضافة بالقانكف رقـ 1، ال قرة 324المادة  -(3)
 .61ص 
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 العمكميػػػة  األمػػػكاؿيقصػػػد بجريمػػػة االخػػػتبلس، تحكيػػػؿ  :كجريمػػػة االخػػػتبلس األمػػػكاؿجريمػػػة تبيػػػيض  -1
مة إليػػو بحكػػـ كظي تػػو أك بمقتضػػاىا، طبقػػا أك الخاصػػة مػػف قبػػؿ المكظػػؼ العمػػكم  أك مػػف فػػ  حكمػػو كالمسػػم

فقػد سػبؽ تعري يػا عنػد تمييزىػا عػف  األمػكاؿمف قانكف ال سػاد الجزامػرم. أمػا جريمػة تبيػيض  14ألحكاـ المادة 
 جريمة الرهكة.

 

 :أكجه االختبلؼ بيف الجريمتيف - أ

  صػ ة  معنػكم، فالمهػرع لػـ يهػترط أكقترؼ مف أم هػخص طبيعػ  تيمكف أف  األمكاؿجريمة تبييض
بينمػػا جريمػة االخػػتبلس المهػػرع اهػػترط أف يكػكف مرتكبيػػا يتمتػػم بصػػ ة المكظػػؼ  .خاصػة فػػ  الجػػان 

 مف ف  حكمو. كالعاـ أ

  س فبل تهترط ذلؾ.كجكد جريمة سابقة، أما جريمة االختبل  ترضت األمكاؿجريمة تبييض 

  جريمػػػة  أمػػػا، دخػػػكؿ مػػػف مصػػػادر ايػػػر مهػػػركعة أكمحتكاىػػػا تحكيػػػؿ لؤلمػػػكاؿ  األمػػػكاؿجريمػػػة تبػػػيض
ليا طابم تحكيػؿ لؤلمػكاؿ العمكميػة أك الخاصػة، هػرط أف تكػكف بػيف يػدم الجػان ، كتعػكد  س االختبل

 تيا اإلدارية أك االقتصادية أك مممككة ألهخاص طبيعية أك معنكية.آممكيتيا لمدكلة أك إحدل ىي

 :التشابه بيف الجريمتيف هأكج - ب

 قتصػػػادية كالبنيػػػة التحتيػػػة لمدكلػػػةأنيمػػػا تضػػػراف بالمصػػػمحة االالعامػػػة، كمػػػا  ةالجػػػريمتيف تضػػػراف بالمصػػػمح كػػػبل
 ككنيما تصن اف أنيما مف الجرامـ االقتصادية.

مػػف قػػانكف الجمػػارؾ  313: يقصػػد بالتيريػػب كفقػػا لممػػادة كجريمػػة التهريػػب األمػػكاؿجريمػػة تبيػػيض  -3
ػ الجزامرم، استيراد أك تصدير بضامم خارج مكاتب الجمارؾ أك ت ريغ أك هحف البضامم ا أك اإلنقػاص مػف اه 

 فمقد تـ تعري يا سابقا. (1)األمكاؿالبضامم، أما جريمة تبييض 
 :أكجه االختبلؼ بيف الجريمتيف - أ

 قػػػة ايػػػر قانكنيػػػة، أمػػػا جريمػػػة تبيػػػيض يير لمبضػػػامم بطر دبمجػػػرد اسػػػتيراد أك تصػػػ تـجريمػػػة التيريػػػب تػػػ
 (2)عامػػة إلعػػادة اسػػتثمارىاأك الػػدخكؿ ايػػر المهػػركعة بصػػ ة  األمػػكاؿتحكيػػؿ  تتمثػػؿ فػػ  فيػػ  األمػػكاؿ

مهػػاريم اقتصػػادية كمػػف ثػػـ يعػػاد ضػػخيا مػػف جديػػد فػػ   ،فػػ  مهػػاريم بيػػدؼ إبعػػاد كػػؿ الهػػبيات عنيػػا
 عمميات بالية التعقيد.المة ليا بعد مركرىا بسمسمة مف بمختم ة لمدكلة الميربة منيا أك الدكلة المستق

 ألف أسػػػاس جريمػػػة تبيػػػيض  ،لميربػػػةا األمػػػكاؿحػػػكؿ إلػػػى جريمػػػة تبيػػػيض تجريمػػػة التيريػػػب يمكػػػف أف ت
 جنحة. أكىك العمؿ اير المهركع كالذم يهكؿ جناية  األمكاؿ

                                                           
 61/98، ج.ر ، ع 98/10مف قانكف الجمارؾ الجزامرم رقـ  324المادة  -(1)
 65عبيد الهافع ، المرجم السابؽ، ص -(2)
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 :أكجه التشابه بيف الجريمتيف  - ب

كػػؿ مػػف الجػػريمتيف تتهػػابياف فػػ  ىػػدفيما كىػػك اإلضػػرار بالمصػػمحة العامػػة لممجتمػػم كالمسػػاس بػػأمف كاسػػتقرار 
 الدكلة.

 ا٤ِٛاي: ِخبؽش خش٠ّخ رج١١غ اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 جػار بالمخػدرات كايرىػا مػف الجػرامـبال ساد كالجريمة المنظمػة كاالت األمكاؿرتباط جريمة تبييض نظرا ال
 الػدكؿ التػ  يػتـ أكالمهػركعة  ايػر األمػكاؿالية الخطكرة سكاب عمى الدكؿ التػ  نتجػت عنيػا بفلف ليا تأثيرات 

 السياسية ككذا األمنية.  الجكانب االقتصادية كاالجتماعية ك ف، كذلؾ فييا عمميات التبييض

التػ   لؤلضػرارمقػدمتيا  فػ  2433لقػد تعرضػت ات اقيػة فيينػا لعػاـ  :المخاطر االقتصادية -الفرع األكؿ
يمكف أف تمحؽ باألسس االقتصادية كالمؤسسات التجاريػة كالماليػة نتيجػة األربػاح كالثػركات الطاممػة التػ  يػدرىا 

تػػػؤدم إلػػػى اضػػػطرابات اقتصػػػادية تهػػػكؿ تيديػػػدا  ألمػػػكاؿااالتجػػػار ايػػػر المهػػػركع، حيػػػث أف ظػػػاىرة تبيػػػيض 
 .(1)الت  تهيد ىذه الظاىرة بص ة خاصة كالعالم  بص ة عامة ،كالمصرف  ف  الدكؿالنظاـ المال   الستقرار

 :كاالستهبلؾ األمكاؿالمخاطر على الدخؿ القكمي كتكظيؼ  -أكال

أنيا  األمكاؿز جريمة تبييض ما يميف إ: الدخؿ القكمي كتكزيعهعلى  جريمة تبييض األمكاؿ مخاطر -2
الػػدخؿ  فميربػػة قصػد تبييضػيا تسػػتقطم مػال األمػكاؿكبالتػػال  فػلف  ،تعبػػر الحػدكد الكطنيػة أمذات طػابم دكلػ  
ايػػر المهػػركعة تكػػكف عمػػى حسػػاب بقيػػة أصػػحاب الػػدخكؿ المهػػركعة  األمػػكاؿتحكيػػؿ ىػػذه فػػلف القػػكم ، كمنػػو 

الذم  حصمكف عمى جانب ميـ مف الدخؿتيـ مف اقتراؼ الجرامـ يداخؿ الدكلة، فاألهخاص الذيف يجنكف أمكال
محصػبلت اقتصػاديات ىػذه الػدكؿ، كيحػـر االقتصػاد الػكطن   فػ  لى الخارج ليسػتثمر ىنػاؾ كيزيػدإيتـ تحكيمو 

. كمػػا أف حقيقػػة ىػػذه (2)كفير العمػػؿتػػمػػف مهػػركعات محميػػة كمػػف القيمػػة المضػػافة التػػ  يمكػػف أف تسػػاىـ فػػ  
سداد الضرامب لصالا الخزينة العامة، كبالتػال  يترتػب عميػو ضػعؼ فػ   فأنهطة تتيرب م بارة عفعالدخكؿ 
 ، أم بعػد ()تتعػدل الػدخؿ القػكم  لتػؤثر عمػى تكزيعػو األمكاؿكمنو يمكف القكؿ أف مخاطر تبييض  .اإليرادات

 
                                                           

أ، مداخمػة ألقيػت خػبلؿ الممتقػى الػكطن  الثالػث حػكؿ الجريمػة األمػكاؿخضراكم اليادم، أااثار االقتصادية كاالجتماعيػة لجريمػة اسػؿ  -(1)
 .23، ص 2008مارس  02/03/04الجزامر:  –لجزامر، كمية الحقكؽ، العمـك االجتماعية، جامعة األاكاط المنظمة كسياسة مكافحتيا با

 .12، ص 1997، سنة 163فؤاد عبد اليان ، أتأثير عمى خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعيةأ، مجمة األمف كالحياة، بيركت: العدد -(2)
عمػػى  -الػػدخؿ-اتج عمػػى مػػف اهػػترككا فػػ  تككنػػو عمػػى هػػكؿ دخػػكؿأ أك ىػػك أ تقسػػيـ النػػاتجيقصػػد بتكزيػػم الػػدخؿ القػػكم ، أ تكزيػػم النػػ -(*)

 أصحاب عكامؿ اإلنتاج الذيف اهترككا ف  تككينوأ.
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عمػػى دخػػكؿ عػػكدة ىػػذه الػػدخكؿ ايػػر مهػػركعة مػػرة ثانيػػة إلػػى الػػببلد، تحػػكؿ الػػدخؿ مػػف فمػػات منتجػػة تحصػػؿ 
األمػر الػذم يػؤدم إلػى عقػـ فػ  السياسػة  .لى فمات ايػر منتجػة تحصػؿ عمػى دخػكؿ ايػر مهػركعةإمهركعة 

 المالية لمدكلة، كيؤثر عمى إعادة تكزيم الدخؿ القكم  بهكؿ يح ظ التكازف كاالستقرار االجتماع .

 

 ة إلػى داخػؿ الدكلػةالمبيضػ األمػكاؿ: بعػد عػكدة األمػكاؿعلػى تكظيػؼ  جريمة تبييض األمكاؿ مخاطر -1
طمػا مركجػ  كضخيا فػ  الػدكرة االقتصػادية الكطنيػة عمػى هػكؿ اسػتثمارات، تصػب ككأنيػا مهػركعة، كمنػو ي

ىذه الجريمة إلى الزيادة ف  ثركاتيـ كالتخم  عف كػؿ األنهػطة قميمػة الػربا كاالتجػاه إلػى األنهػطة عاليػة الػربا 
يػػب السػػبلح كبيػػم األعضػػاب البهػػرية...الق، فيػػذه بيػػض النظػػر عػػف عػػدـ مهػػركعيتيا كتجػػارة المخػػدرات كتير 

كراب االسػػتثمارات المنتجػػة  تالسػػاخنة ىػػ  داممػػا تسػػعى كراب الػػربا السػػريم كليسػػ األمػػكاؿالتػػ  تسػػمى  األمػػكاؿ
 .(1)الت  تساىـ ف  خمؽ فرص عمؿ جديدة

 المبيضػػة ايػػر األمػكاؿمػػف المعػركؼ أف مصػػادر : االسػػتهبلؾ علػػى جريمػػة تبيػػيض األمػػكاؿ مخػاطر -3
اير المهػركعة عػادة مػا  األمكاؿأصحاب ىذه  أف، حيث حقيق  مهركعة كبالتال  ال تأت  عف طريؽ اقتصاد

بطرؽ اير هرعية كالتبديد كالتبذير كاليدر كالرابة ف  االستمتاع بالماؿ، حيث اف ىؤالب المجرميف  يصرفكنيا
ضػارة  أمػكرفػ   إن اقيػا إلػى م بيػـاألمػر الػذم يػؤد ،األمػكاؿلـ يبػذلكا أم جيػد فػ  سػبيؿ حصػكليـ عمػى ىػذه 

 تصػػػ ية الجسػػػدية لزعمػػػاب العصػػػاباتلمقاكمػػػة السػػػمطات األمنيػػػة كالقيػػػاـ بعمميػػػات ال كالمت جػػػراتكهػػػراب لسػػػبلح 
 .(2)مات المهبكىة لمحصكؿ عمى مساعدات سياسيةظأك التبرع لممن

 :المخاطر على قيمة العملة كاالدخار كاالستثمار كالت خـ -ثانيا

الميربػة مػف الخػارج  األمػكاؿ: عنػد عػكدة علػى قيمػة العملػة الكطنيػة تبيػيض األمػكاؿجريمػة  مخاطر -2
بيػػدؼ تبييضػػيا، تتػػأثر قيمػػة العممػػة الكطنيػػة سػػمبا نظػػرا لزيػػادة عػػرض العممػػة الكطنيػػة مػػف جيػػة كزيػػادة الطمػػب 

سػتثمارىا فػ  ، كذلؾ بيدؼ إيداع ىذه األخيرة فػ  المصػارؼ الخارجيػة أك اثانيةعمى العممة األجنبية مف جية 
الخارج، كمف تؤدم ىذه األمكر إلى انخ اض قيمة العممة الكطنية مقابؿ العممة األجنبية، كبالتػال  ظيػكر نػكع 
مف اليمم كسط المجتمم كعدـ االستقرار ف  المؤسسات، مما يدفم بالبنؾ المركزم إلى التػدخؿ بيػدؼ اسػتقرار 

 الكضم.

                                                           
 .30خضراكم اليادم، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .31فؤاد عبد اليان ، المرجم السابؽ، ص -(2)
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: إف االسػتثمار ىػك مهػركع اجتمػاع  كمػال  الستثمارعلى االدخار كا جريمة تبييض األمكاؿ مخاطر -1
يقػكـ عمػى أسػػاس أىػداؼ مسػطرة مسػػبقا حسػب اإلمكانيػات المتاحػػة، حيػث يػتـ تسػػخير ىػذه اإلمكانيػات بيػػدؼ 

ال ييتمكف باألىداؼ  األمكاؿ  كبما أف مبيض . ة لدفم عجمة التنميةيفبلح أكانجاز ىياكؿ اقتصادية كتجارية 
االسػتثمار لػدخكؿ ىػذه ، األمر الذم يؤثر سمبا كي سد منػاخ األمكاؿاليطاب لهرعنة ىذه  االقتصادية، بؿ إيجاد

 .(1)ف  الدامرة المالية األمكاؿ

إف معدؿ االدخار الجيد يضمف قياـ االستثمارات، حيث يكازف بػيف حاجػة التمكيػؿ كالقػدرة عمػى التمكيػؿ 
خاصػػة إذا اقترنػػت التحػػكالت النقديػػة  ،ارجلػػى الخػػإ األمػػكاؿفقػػد يػػنخ ض معػػدؿ االدخػػار بسػػبب ىػػركب رؤكس 

لماليػة عػاجزة عمػى الكفػاب الحتياجػات االمصرفية بيف البنكؾ الداخمية كالبنكؾ الخارجية، ممػا يجعػؿ المػدخرات 
إلػػى  األمػػكاؿاالسػػتثمار، أيػػف يتسػػم نطػػاؽ ال جػػكة التمكيميػػة كتػػنخ ض مسػػتكيات االدخػػار بسػػبب لجػػكب مبيضػػ  

 إلى االستيبلؾ كينخ ض االستثمار. األمكاؿ يسة مما يزيد مف تكجو اقتناب الذىب كاألهياب الن

زيػػادة الػػدخؿ لػػدل مرتكبػػ   األمػػكاؿمػػف المعػػركؼ أف يترتػػب عمػػى عمميػػات تبيػػيض  :الت ػػخـ مخػػاطر -3
يـ االسػتيبلكية كال تىذه الجرامـ عمى حساب ال مات األخرل مف المجتمم، حيث يتصؼ ىؤالب المجػرميف بنػزع

الػػذم  ،لمسػػمعة أك لمنقػػكد ممػػا يػػؤدم إلػػى الحػػد مػػف قػػدرة المجتمػػم عمػػى االدخػػار ()عػػة الحديػػةيقيمػػكف كزنػػا لممن 
تكسيم األعماؿ، كمنو يحصؿ التضخـ الذم يؤدم إلى ارت اع  عفتنهأ فيو ظاىرة المديكنية الخارجية كالعجز 

 .(2)األسعار

 :اييمالي كالمنافسة كنقص المردكد الجبالمخاطر على النظاـ ال -ثالثا

المبيضػػة كعػػدـ االسػػتقرار المػػال ، حيػػث أف ىػػذه  األمػػكاؿ: عػػادة يػػتـ الػػربط بػػيف تشػػكا النظػػاـ المػػالي -2
األنهػػطة ايػػر المهػػركعة تمػػكث سػػمعة المؤسسػػات المػػال  التػػ  اسػػتعممت دكف معرفتيػػا فػػ  عمميػػات التبيػػيض 

قػدرتيا عمػى البقػاب  ضتتعر  ةكمنو يتهكه نظاميا المال  فعندما يثكر الهؾ ف  نزاىة المؤسسات كالمراكز المالي
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أيف يصبا تكزيم االستثمار سيئ مما  .اقتصادية خطيرة كتتأثر األنظمة الماليةمما يترتب عميو نتامج  ،لمخطر
 .(1)يعرقؿ السير االقتصادم

: تقػػـك المنافسػػة عمػػى قكاعػػد اقتصػػادية منظمػػة كيمتػػـز بيػػا جميػػم األطػػراؼ فػػ  إطػػار كيه المنافسػػةشػػت -1
كمنػػو فػػلف عمميػػة تبيػػيض  .سػػميمة بلؿ بػػأم عنصػػر يجعػػؿ المنافسػػة ايػػرخػػرعية، فػػأم ااإلهػػيار كالعقػػكد الهػػ

فػػػ   اداخػػػؿ القطػػػاع المػػػال ، كذلػػػؾ ألف المبيضػػػيف يسػػػتطيعكف أف ينافسػػػك تػػػؤدم إلػػػى تهػػػكيو المنافسػػػة  األمػػػكاؿ
 .(2)كبالتال  خركج الهرفاب مف السكؽ، كعندمذ يتحكمكف ف  السكؽ كما يهابكف ،السكؽ بأسعار زىيدة

جعميػا بعيػدة عػف يلػى الخػارج بصػ ة ايػر هػرعية إ األمكاؿ: إف ىركب رؤكس قص المردكد الجبايين -3
 األمػػكاؿبلؿ المػػكارد المحميػػة بسػػبب تػػدن  محصػػكؿ الضػػرامب عػػف ىػػذه يالػػدكرة االقتصػػادية، ممػػا يضػػعؼ اسػػت

 الميربة.

 :المخاطر االجتماعية كالسياسية كاألمنية -الفرع الثاني

اعيػة بػؿ تتعػدل ذلػؾ إلػى الحيػاة االجتم ،قػطفف  جانبو االقتصادم  األمكاؿ ال تنحصر مخاطر تبييض
ممػا قػد تػؤدم إلػى حػدكث  ،، فيذه الجريمة قاممة عمى أنهطة محظكرة محميا كدكلياكالسياسية الدكلية كالكطنية

الت  تػتـ  ف  الدكلة أكاضطرابات اجتماعية كسياسية كأمنية سكاب ف  الدكلة المصدرة لؤلمكاؿ اير المهركعة 
فػػ  المجػػاالت االجتماعيػػة  األمػػكاؿلػػذا يجػػب معرفػػة مػػا يمكػػف أف تسػػببو جػػرامـ تبيػػيض  .فيػػا عمميػػة التبيػػيض

 االجتماعية كالسياسية كاألمنية.ك 

تقم ف  إطارىػا االجتمػاع  مػف حيػث  األمكاؿجريمة تبييض  أفف  الكاقم  :المخاطر االجتماعية -أكال
معنكيا كمف  أكيككف هخصا طبيعيا  المجن  عميو البد أف أكبة عميو، فالجان  ـ كااثار المترتر  جأف ال عؿ الم

اده مػػف خػػبلؿ الضػػرر الػػذم كقػػم عمػػى أفػػر  ،عمػػى المجتمػػم بأكممػػو األمػػكاؿر عمميػػة تبيػػيض طىنػػا تػػزداد مخػػا
 يمكف حصر المخاطر االجتماعية ف  الصكر التالية: و، كمن(3)كمؤسساتو

إلػى الخػارج قصػد تبييضػيا يجعػؿ تمكيػؿ  األمػكاؿب منيػا رؤكس يػر  ف البمػداف التػ  تإ: تفشي البطالػة -2
اؿ حػكن ػس ال ،ةمما يتسبب فػ  ت هػ  ظػاىرة البطالػة كتكػكف عػامؽ فػ  كجػو التنميػ ،مارات فييا ضعيؼثاالست

 األمػكاؿفمػف ايػر الممكػف أف تسػاىـ ىػذه  ،ايػر المهػركعة األمػكاؿبػت إلييػا ىػذه بالنسبة إلى البمداف التػ  ىر  
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يسػػػعكف إلػػػى الػػػربا السػػػريم، كال ييميػػػـ القيمػػػة المضػػػافة  األمػػػكاؿهػػػكمة البطالػػػة ألف أصػػػحاب ىػػػذه حػػػؿ م فػػػ 
 بانػاإلنتاجية الت  ترتبط باالستثمارات المنتجة، بؿ يمجػؤكف إلػى تكظي يػا فػ  العقػارات كالمنتكجػات الماليػة كاقت

 ة كتدن  مستكل المعيهة.أىـ نتامج البطالة ت ه  األكبم بيفسة كالتحؼ ال نية، كمف يالمعادف الن 

 

اجتماعيػة  فػكارؽ األمػكاؿتظير ف  المجتمم الذم يهيد ظاىرة تبيػيض  :اإلخبلؿ بالتكازف االجتماعي -1
ىرم فػػ  القػػيـ االجتماعيػػة يػػا كيػػؤدم ذلػػؾ بالضػػركرة إلػػى خمػػؿ جػػك صػػعكد بعػػض الطبقػػات الػػدنيا مال نجػػد أيػػف

. (1) تو فػ  تحديػد المراكػز كالقيمػة االجتماعيػةكمهػركعيكااعبلب مكانة كقيمة الماؿ بصرؼ النظػر عػف مصػدره 
 ـصػػؼ بعػػدمػػا تػػؤدم إلػػى زيػػادة القػػكة الهػػرامية ل مػػة معينػػة التػػ  تت  حتالمبيضػػة إلػػى الػػببلد  األمػػكاؿعنػػد عػػكدة 

ر قيمػػة المػػاؿ الحقيقيػػة، ممػػا يتسػػبب فػػ  زيػػادة التضػػخـ كارت ػػاع األسػػعار ىػػذا مػػف دالرهػػاد االسػػتيبلك  كال تقػػ
الهػػرامية لمنقػػكد، كمنػػو تظيػػر معيػػا معانػػاة أصػػحاب الػػدخكؿ المحػػدكدة  تػػنخ ض القيمػػة كمػػف جيػػة أخػػرل جيػػة،

تػػؤثر فػػ   األمػػكاؿالعامػػة كهػػركات القطػػاع العػػاـ كالخػػاص، كمنػػو فػػلف عمميػػة تبيػػيض  كالعػػامميف فػػ  الييمػػات 
 .(2)إخبلؿ بالتكازف االجتماع  كخمؽ الطبقية ف  المجتمم

عمػى إفسػاد الجيػاز السياسػ  إذ يمجػأ أحيانػػا  األمػكاؿة تبيػػيض : تعمػؿ جريمػالمخػاطر السياسػية -ثانيػا
تسػييبلت البلزمػة ال  الحمبلت االنتخابية لبعض السياسػييف مقابػؿ كعػكد بتقػديـ فإلى صرفيا  األمكاؿمبيضك 

 األمػػػػكاؿىنػػػػاؾ عبلقػػػػة بػػػػيف عمميػػػػات تبيػػػػيض  أفالدراسػػػػات  أثبتػػػػت، حيػػػػث (3)ليػػػػـ إذا نجحػػػػكا فػػػػ  االنتخابػػػػات
مػر فػ  بدايػة سػمطة، كمػا هػيدتو الجزالىابية الت  تسعى إلى قمب النظػاـ السياسػ  كالسػع  إلػى اكالحركات اإلر 

يػة بعػد مػركر مػا يسػمى الربيػم العربػ  كميبيػا كتػكنس بر عالتسعينات مف القرف الماض  كما ظير عمى ساحة ال
 كسكريا كمصر كاليمف لخير دليؿ عمى ذلؾ.

ر كتػنظـ الصػراعات السياسػية حيػث أنػو تكجػد يتخصصة تػدكعمى المستكل العالم  تكجد ىناؾ أجيزة م
ة العالميػػة سػػايػػف تقػػـك المخػػابرات كالجكس ،األمػػكاؿرابطػػة كثيقػػة بػػيف الجاسكسػػية السياسػػية كاالقتصػػاد كتبيػػيض 

مػػف دكلػػة إلػػى  األمػػكاؿبتمكيػػؿ ىػػذه العمميػػات كذلػػؾ بالسػػماح باسػػتخداـ البنػػكؾ التجاريػػة لتسػػييؿ حركػػة مػػركر 
 .(4)أخرل
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كجريمػػة اإلرىػػاب باعتبػػار أف  األمػػكاؿانطبلقػػا مػػف ارتبػػاط بػػيف جريمػػة تبيػػيض  :المخػػاطر األمنيػػة-ثالثػػا
، كمػػا أف ىػػذه الحركػػات (1)بتمكيػػؿ أمػػكاؿ مبيضػػة )كالمخػػدرات( تكػػكف تن ػػذ كثيػػر مػػف العمميػػات اإلرىابيػػة التػػ 

يػؤدم إلػى المسػاس بػأمف مػر الػذم بعض الدكؿ النامية، األ اإلرىابية ليا دكر ف  حدكث انقبلبات سياسية ف 
لسػبلح كالمت جػرات بيػدؼ حػدكث انقبلبػات اكاستقرار ىذه المجتمعات، ك تساىـ ف  تكفير الدعـ المال  لهراب 

حداث األزمات الداخمية ك إهعاؿ ال تف  .عسكرية كتمكيؿ النزاعات الدينية كالعرقية، كاا

 ا٤ِٛاي: ِشازً ٚرم١ٕبد خش٠ّخ رج١١غ اٌّجسث اٌثبٟٔ

فػػ  ثػػبلث مراحػػػؿ كبػػرل، كىػػ  التكظيػػػؼ  األمػػػكاؿؿ المراحػػػؿ التػػ  تػػتـ بيػػػا عمميػػة تبيػػيض يمكػػف إجمػػا
كما يمكف أف تتـ ف  مرحمة كاحػدة، حيػث أف ىػذه المراحػؿ تمػر  ،كالتجميم كالدمج كتككف من صمة بيذا الهكؿ

الممػػػات ايػػػر المهػػػركعة كالتػػػ  قػػػد تصػػػؿ إلػػػى  أمػػػكاليـيػػػا المجرمػػػكف لتحكيػػػؿ ب بتقنيػػػات كأسػػػاليب معقػػػدة يقػػػكـ
المبلييػػر مػػف الػػدكالرات إلػػى أمػػكاؿ كأصػػكؿ ثابتػػة كسػػمم كخػػدمات تتسػػـ بالمهػػركعية يمكػػف التعامػػؿ بيػػا فيسػػكؽ 

ا المبحث بداية ذسنتطرؽ ف  ى األمنية كالقضامية الرسمية. (2)تعمـ بيا الجيات أفدكف  ،التعامبلت المهركعة
 ساليب المتبعة خبلؿ ىذه المراحؿ.األلى تقنيات ك المبيضة ثـ إ األمكاؿإلى المراحؿ المختم ة الت  تمر بيا 

 ا٤ِٛاي: ِشازً ػ١ٍّخ رج١١غ اٌّطٍت ا٤ٚي

فػ  التكظيػؼ )الػتخمص  ؿمثػتتمػر بػثبلث مراحػؿ مختم ػة ت األمػكاؿأف عممية تبيػيض  أامب ال قيابيرل 
 االقتصػػادية أكيػػة منبكضػػم العراقيػػؿ أمػػاـ الجيػػات األ ثػػـ التجميػػم )التمكيػػو أك التيطيػػة(( األمػػكاؿالمػػادم مػػف 

تػتـ مراحػؿ  أفاإلدمػاج فػ  االقتصػاد المهػركع مػم اإلهػارة انػو يمكػف  كأخيػرا ،األمػكاؿكؿ ىػذه دـ كهػؼ أصػلعػ
 .، كما يمكف حصكليا ف  كقت كاحد صؿبهكؿ من األمكاؿالتبييض 

 Placement(:اٌزٛظ١ف )ِشزٍخ ا٠٦ذاع  -اٌفشع ا٤ٚي

النقديػة المتأتيػة مػف نهػاط ايػر  األمػكاؿبليػداع  األمػكاؿ كتسمى أيضا مرحمة اإلحبلؿ حيث يبدأ مبيضك
بطريقػػة ال تجمػػب الهػػككؾ لتبػػدك هػػرعية كالػػتخمص مػػف  ،مهػػركع فػػ  إحػػدل المصػػارؼ أك المؤسسػػات الماليػػة

 كمية النقكد المتكفرة كذلؾ بنقميا إلى مكاف آمف كالبنكؾ مثبل.

كذلؾ بليداعيا فػ  البنػكؾ أك المؤسسػات المهبكىة  األمكاؿكمف ثـ فلف ىذه المرحمة تعن  التخمص مف 
المالية أك هراب العقػارات أك األسػيـ أك السػندات أك الهػيكات السػياحية أك المهػاركة فػ  مهػاريم اسػتثمارية قػد 

                                                           
ف  ضكب التهػريعات الداخميػة كاالت اقيػات الدكليػة، بيػركت: الطبعػة األكلػى، منهػكرات  األمكاؿكسيـ حساـ الديف األحمد، مكافحة اسؿ  -(1)
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، كتعتبػر مرحمػة (1)إلى خارج حدكد الدكلة الت  تـ فييػا اإليػداع  األمكاؿنقؿ ك ثـ بيم تمؾ األسيـ  ،تككف كىمية
بيا مف مخاطر االنكهاؼ، نظرا لما تقـك  ؽما يحيل، األمكاؿتبييض  مراحؿ أضعؼ حمقات التكظيؼ كاإليداع

يقافيػػا مثػػؿ  ،المػػراد تبييضػػيا األمػػكاؿمجيػػكدات لكهػػؼ مػػف   األمػػكاؿبػػو األجيػػزة المكم ػػة بمكافحػػة تبيػػيض  كاا
اضعؼ المراحؿ في  التكظيؼ أك اإليداع باعتبارىا  لذا فمرحمة .(2)ـ المصرف  العالم ادخكليا ف  عجمة النظ

 .أمرىاف يكهؼ ألممصرؼ يككف مف الصعب الحقا  تفمتى نجحت بسبلـ كدخم ،أكثر عرضة لمكهؼ عنيا

كف دال يقكمكف بليداع مباؿ كبيرة ف  المصػارؼ دفعػة كاحػدة بػؿ يعتمػ األمكاؿبيضك مكمف المبلحظ أف 
يسػما بػو المصػرؼ مػا  بقػدرد معػيف عمى تجنيد العديد مف األهخاص لتقسيـ الماؿ إلػى مبػالغ ال يزيػد عػف حػ

ف مصػػدر المػػاؿ، ليػػتـ اإليػػداع فػػ  مصػػارؼ مختم ػػة كبحسػػابات متعػػددة مػػف عػػدة أهػػخاص عػػدكف أف يتحػػرل 
 لدييـ أية سكابؽ أك هبيات. تمحترفيف كليس

 Loyering ، Empilage:ِشزٍخ اٌزد١ّغ )اٌزغط١خ( -اٌفشع اٌثبٟٔ

خ  هػركعممػم مصػدرىا ايػر ال األمػكاؿ ػاب عبلقػة تمػؾ كتسمى أيضا مرحمة التعتيـ كتيدؼ إلى طمس كاا
هابية لحد ما إلى التعامبلت المالية المهركعة، مف تكذلؾ بلتباع سمسمة مف العمميات المصرفية المتهابكة الم

 ف نهاطاتيا األصمية اير المهركعة.ع األمكاؿاجؿ فصؿ ىذه 

مؿ االلكتركنيػػػة الحديثػػػة لتمكيػػػو إلػػػى الكسػػػا كفؤ يمجػػػ األمػػػكاؿكمػػػم التطػػػكر التكنكلػػػكج  أصػػػبا مبيضػػػك 
ايػػر المهػػركعة فػػ  حسػػابات مصػػرفية  األمػػكاؿ، كذلػػؾ بليػػداع ىػػذه (3)الجريمػػةنهػػاطاتيـ مػػف أجػػؿ محػػك آثػػار 
أاػراض  ةليػا أيػ كىك ما يسمى بهػركات الكاجيػة التػ  قػامكا بتأسيسػيا كليسػت ،م تكحة باسـ هركات مهركعة

 عمييػػػا حصػػػمتت التػػػ  األمػػػكاؿال عميػػػة كالحقيقيػػػة لمحسػػػابات ك  تجاريػػػة، بػػػؿ القصػػػد منيػػػا إخ ػػػاب كتمكيػػػو الممكيػػػة
التمكيػو عػف المصػدر الحقيقػ  ليػذه  أككراب ىػذه الهػركات ىػك التيطيػة  فذا فاليػدؼ مػل .لتنظيمات اإلجراميةا

ف طريػؽ ىػذه األخيػرة يقػـك المبػيض بكضػم عػايػر المهػركعة، لتبػدك ىػذه هػبيية بالهػركات الكىميػة، ف األمكاؿ
 معقدة كمتهابكة بيية التيطية أك التمكيو عف مصدر الماؿ اير المهركع. ص قات مالية

                                                           
 .98ىان  السبك ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .254، ص 2000، اإلمارات العربية: مكتبة العبيكاف، األمكاؿأحمد محمد العمرم، جريمة اسؿ  -(2)
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 Intégration :ِشزٍخ اٌذِح )اٌزىبًِ( -اٌفشع اٌثبٌث

مرحمة اإلدماج، حيث تعتبر آخر مرحمة مػف مراحػؿ التبيػيض، ف ييػا يقػـك المبػيض بػدمج  أيضاكتسمى 
 (1)هػركع، كىػذا لتيطيػة مصػدرىا تيطيػة نياميػةالمهركعة ف  االقتصاد ك جعميا تظير بمظير م راي األمكاؿ

فػ  الػدكرة االقتصػادية، بحيػث يصػعب  األمػكاؿكتمتاز ىذه المرحمة بعمنية نهػاطيا كذلػؾ مػف خػبلؿ دمػج ىػذه 
ضػػ اب  معيػػا التمييػػز بػػيف الثػػركة ذات المصػػدر المهػػركع كايرىػػا مػػف الثػػركات ذات المصػػدر ايػػر المهػػركع كاا

فػ   األمػكاؿ، كمنو يصػبا مػف المسػتطاع كالسػيؿ إعػادة اسػتثمار ىػذه (2)الياالطابم الهرع  كالقانكف عمى أعم
كعػػادة مػػا يكػػكف البنػػؾ طرفػػا أصػػميا  .أيػػة أنهػػطة أخػػرل كالقيػػاـ بتكظي يػػا أك اسػػتثمارىا فػػ  االقتصػػاد الحقيقػػ 

 .(3)األمكاؿمهاركا ف  عمميات تبييض 

قد خضعت مسبقا لعدة مستكيات مػف  تككف األمكاؿإف ىذه المرحمة ى  األصعب اكتهافا، باعتبار أف 
 .(4)التدكير، كالكاقم أف ىذه العمميات بمجمميا قد تمتد إلى عدة سنكات

 ا٤ِٛاي: رم١ٕبد ػ١ٍّخ رج١١غ اٌّطٍت اٌثبٟٔ

دث ثالػػػث أكبػػػر األنهػػطة التجاريػػػة عمػػػى المسػػتكل العػػػالم ، حيػػػث تتحػػػ األمػػكاؿتعتبػػر عمميػػػات تبيػػػيض 
 (G.A.F.I)  العمػػؿ المػػال  فريػػؽ يقػػدرىا لميكلػػة التػػ  يػػتـ تبييضػػيا سػػنكيا، إذالتقػػديرات المختم ػػة عػػف المبػػالغ ا

 خػػذدكف األ درات تخصػػص سػػنكيا لمتبيػػيضمميػػار دكالر مػػف مػػاؿ المخػػ 210مػػف  بػػأكثرالمتحػػدة  لؤلمػػـالتػػابم 
ه العمميػػػات ذالمسػػػتخدمة فػػػ  ىػػػ كاألسػػػاليب  ،األخػػػرلات المصػػػادر ايػػػر المهػػػركعة ذ األمػػػكاؿبعػػػيف االعتبػػػار 

نػػت الخػػدمات البنكيػػة كاكقػػت قريػػب  إلػػىحيػػث  .كال يمكػػف حصػػرىاكعػػة كمعقػػدة  كفػػ  ن ػػس الكقػػت متطػػكرة متن
كحاليػػا كمػػم التطػػكر التكنكلػػكج  كالتقنػػ  ظيػػرت  ،األمػػكاؿكالمصػػرفية ىػػ  الكسػػامؿ المناسػػبة لعمميػػات تبيػػيض 

يمكف تقسػيـ تقنيػات  كمف ثـ ،األمكاؿاتساع نطاؽ عمميات تبييض بعض الكسامؿ الجديدة الت  ساعدت عمى 
 :كاالت إلى تقميدية كأخرل حديثة  األمكاؿكأساليب تبييض 

 :األساليب التقليدية -الفرع األكؿ

الماليػة بػيف  األكراؽبيػم عبارة عػف أمػاكف تمػارس فييػا عمميػات هػراب ك  ى : )البكرصة(سكاؽ الماؿ أ -2
مػػػف المتخصصػػػيف كالسماسػػػرة عػػػة تػػػدار أمػػػكاليـ بكاسػػػطة مجمك  ،أهػػػخاص طبيعيػػػيف أك اعتبػػػارييف .مضػػػاربيف

                                                           
 .256أحمد بف محمد العمرم، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .103ىان  السبك ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .152، ص 2003، القاىرة: عالـ الكتب، األمكاؿيف حسف السيس ، القطاع المصرف  كاسيؿ دصبلح ال -(3)
 .34، ص1997صر كالعالـ، القاىرة: دار ال كر العرب ، مف   األمكاؿحمدم عبد العظيـ، اسيؿ  -(4)
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خاصة إذا كانت ىذه األسػكاؽ الماليػة ضػعي ة  األمكاؿفالبكرصة تعتبر مكاف آمف لعمميات تبييض  .كالكسطاب
كمدراب البنكؾ بيدؼ التعامؿ معيػـ كهػراب أسػيـ   كقياـ المبيضيف برهكة مسؤكل .كالرقابة عميياف  تعامبلتيا 

رة سمسػكالهػركات العندما يتـ التكاطؤ بػيف المضػاربيف  األمكاؿتبييض كأيضا تتـ عمميات  ،الهركات الضعي ة
كقياـ أمناب االستثمار اير الهرفاب بالهراب كالبيم ف  عمميػات  المبيضة، األمكاؿلمحصكؿ عمى أكبر قدر مف 
 .(1)بيا حسابات بنكية كأمكاؿ مهركعة كىمية تنتج عنيا أرباح ي تا

ال تطبػػػؽ قاعػػػدة سػػػرية الحسػػػابات المصػػػرفية حيػػػث يمنػػػم فػػػتا  أامػػػب دكؿ العػػػالـ :الحسػػػابات السػػػرية -1
كلكػػف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الػػدكؿ ال تطبػػؽ ىػػذه ألهػػخاص أك مؤسسػػات مجيكلػػة اليكيػػة،  حسػػاب سػػرم أك كىمػػ 

 .أكثر مف ايرىا األمكاؿيات تبييض القاعدة كبالتال  تككف مبلذا لعمم

لة حيػػث زادت أىميتيػػا بعػػد نمػػك كسػػيك  ،أنػػكاع العمميػػات المصػػرفيةىػػ  أحػػد أىػػـ  :االعتمػػاد المسػػتندم -3
 راد بضػػامم ال تصػػؿ أصػػبل أك تكػػكف رديمػػة يمسػػتند السػػت باعتمػػاد األمػػكاؿيض حيػػث يقػػـك مبػػ ،التجػػارة الدكليػػة

فتكػكف  ،لهحف الكىمية إلتماـ ىػذه العمميػةكبالتال  يتـ تزكير ال كاتير كمستندات ا ،أك بقيمة تقؿ عف االعتماد
 .(2)يف قيمتو كالسعر الحقيق  ىك الماؿ المبيضقيمة االعتماد أك ال رؽ ب

ثػـ يػتـ  ،هبكىة ف  حساب جار ف  أحػد البنػكؾالم األمكاؿكتتمثؿ ف  كضم  :تهريب كتبادؿ العمبلت -3
كنجػد ىػذه  .مييزىػا عػف ايرىػا مػف أمػكاؿ مهػركعةعمميػات معقػدة يصػعب تحساب آخػر بكاسػطة  إلىتحكيميا 

كذلػؾ بتسػييؿ إجػرابات السياسػة  ،راب ف  تهجيم االستثمارات األجنبيةالظاىرة عادة ف  الدكؿ النامية الت  ت
كتحكيميػا دكف الحصػكؿ عمػى المكافقػات  األمػكاؿالمالية لدييا لتتأقمـ مم الكضم االقتصادم كمنػو تسػما بنقػؿ 

 المسبقة مف الجيات الحككمية كمنيا البنكؾ المركزية .

حيث تهػير  ،األمكاؿة تكثر فييا عمميات تبييض كى  أسكاؽ اير مهركع :األسكاؽ المالية السكداء -0
فػػػ  الػػػدكؿ المتقدمػػػة أف عمميػػػات مبادلػػػة  األمػػػكاؿتقػػػارير المؤسسػػػات الماليػػػة الدكليػػػة المكم ػػػة بمكافحػػػة تبيػػػيض 

انتهػػارا فػػ  الكاليػػات المتحػػدة  األمػػكاؿفػػ  السػػكؽ السػػكداب تعتبػػر مػػف أكثػػر أهػػكاؿ تبيػػيض  اليكلػػكمبي كز البيػػ
أيػػف يقػػكـ تجػػار المخػػدات فػػ  ككلكمبيػػا ،  (Colombian Market Peso  Exchange) كالتػػ  تعػػرؼ

كسػيط داخػؿ  إلػىالكاليات المتحدة األمريكيػة كبيعيػا ثػـ إعطػاب ىػذه المبػالغ )الػدكالرات(  إلىبتيريب المخدرات 
أحد البنكؾ بالعممة الككلكمبية ف  داعيا يمقابؿ سعر منخ ض لمدكالر كاا  كالبيز  بعممة الكاليات المتحدة لتيييرىا

                                                           
 .89ىان  السبك ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
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أمكاؿ كػككلكمبيػا  إلػى األمػكاؿثػـ تحكيػؿ ىػذه  ،(1)األمريكية لحساب خاص بأحد الميربيف مػف تجػار المخػدرات
 مهركعة لتخؿ االقتصاد الكطن  الككلكمب  عمى هكؿ استثمارات مختم ة.

 : تقنيات أخرل -6
يػرة دكف تعبمػة النمػاذج الكب اإليػداعاتكىك أف يقـك أحد مكظ   البنؾ بتسػييؿ قبػكؿ  الداخم : طؤالتكا -

 .(2)عدـ اإلببلغ غ أك تعبمتيا بمعمكمات خاطمة أك المعدة لئلببل
 .المبيضة أك مصدرىا بيير مظيرىا الحقيق  األمكاؿكىك إظيار  التمثيؿ المخالؼ لمحقيقة: -
 .التال  عدـ تبميغ الجيات األمنيةالحد الذم تقبمو البنكؾ كب إلى ةتقسيـ كميات النقد الكبير  -
 .آخر كأمكاؿ مهركعة إلىالمبيضة مف بنؾ  األمكاؿيؿ تحك  -
  إلػػػػىثػػػػـ تحكيميػػػػا  ...الق،المعػػػػادف الن يسػػػػة ،العقػػػػارات ،اربالقػػػػك  ،كالطػػػػامرات ،هػػػػراب السػػػػيارات ال خمػػػػة -

أكراؽ ماليػػػة ك بالتػػػال  يمكػػػف اسػػػتعماليا فػػػ   أك يةحأمػػػر دفػػػم كالهػػػيكات السػػػيا أك مصػػػرفية أكهػػػيكات بنكيػػػة 
 ية كنكادم القمار .المبلى  كالنكادم الميم

 ا٤عب١ٌت غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ -اٌفشع اٌثبٟٔ

لكاقم ال تمارس أية نهػاطات كلكنيا ف  ا ،انا يتـ تأسيس هركات بهكؿ قانكن أحي :الشريات الكهمية -1
المبلذ القانكن  لمقيػاـ بعمميػات ك أيف يتـ فتا حسابات باسـ الهركة داخميا كخارجيا كتككف بذلؾ الكسيمة  ،فعمية

ة كتعتمػػد سػػرية الرقابػة المحكمػػ إلػػى كعػػادة تكػكف ىػػذه الهػػركات منتهػرة فػػ  الػػدكؿ التػ  ت تقػػر ،األمػػكاؿتبيػيض 
كتمتػاز باسػتقرار البيمػة النقديػة كالسياسػية ككقكعيػا عمػى خطػكط التجػارة العالميػة كسػيكلة  ،العمميات المصرفية

 .(3)اإلجرابات المتبعة ف  تأسيس الهركات أك هراميا

تسػتخدـ الصػ قات الكىميػة مػف  :كدكر السمسػرة كالقمػار كشػراء األصػكؿ الماديػة ات الكهميػةالصفق -2
 األمػكاؿخبلؿ اسػتخداـ األسػعار العالميػة كتضػخيـ األرقػاـ ال عميػة، كمنػو تقػديـ  كاسػتعماؿ فػكاتير زام ػة لتبريػر 

سػػػة يف الن مػػػاف لمصػػػ قات الكىميػػػة، كمػػػا يمكػػػف اسػػػتخداـ كسػػػامؿ هػػػراب األصػػػكؿ الماديػػػة كالمعػػػادأثالمتأتيػػػة ك
 األمػكاؿيمكف لدكر السمسرة كالقمار أف تساعد  فػ  عمميػات تبيػيض  .كالقكارب مف خبلؿ إعادة بيعيا، كأيضا

مف خبلؿ  أكالعقارات بأسماميـ  أككذلؾ بتمكيؿ كميات كبيرة مف الماؿ إلى السماسرة لهراب األسيـ كالسندات 
 .تا حساب باعتباره قد ربا مبمغ كبير مف الماؿكمنو يتطمب التسميـ نقدا أك مف خبلؿ ف ككبكنات هراب

                                                           
 .91ىان  السبك ، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .160صبلح الديف السيس ، المرجم السابؽ، ص -(2)
ث مقػػدـ فػػ  نػػدكة الكقايػػة مػػف الجريمػػة، بالتعػػاكف مػػم ك كاقعيػػا فػػ  القػػكانيف األردنيػػةأ، بحػػ األمػػكاؿنايػػؿ عبػػد الػػرحمف، أجػػرامـ تبيػػيض  -(3)

 .19، ص 2001مام  06/07/08اكاديمية نايؼ األمنية  الرياض: 
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يـ اإلجرامػػػ  إلػػػى اسػػػتعماؿ األسػػػاليب ط: يمجػػػأ المبيضػػػكف فػػػ  نهػػػااألسػػػاليب التينكلكجيػػػة المتقدمػػػة -3
البيضػػة، كيػػتـ اسػػتخداـ الكسػػامؿ الحديثػػة  األمػػكاؿالتكنكلكجيػػة، نظػػرا لسػػرعتيا كصػػعكبة الرقابػػة عمػػى مصػػادر 

تر، كمف خبلؿ االنترنت عبر منظكمة حماية كتهػ ير لضػماف سػرم عمميػات كالبطاقات الذكية كأجيزة الكمبيك 
 .(1)اإليداع

كالتػػ  يمكػػف معيػػا  كالمتعاقبػػة، أمػػا مرحمػػة التكظيػػؼ فتػػتـ عبػػر سمسػػمة مػػف العمميػػات المعقػػدة كالسػػريعة
 كلعػب القمػار ، ف ػ  مرحمػة الػدمج تػـ مػف خػبلؿ هػراب األصػكؿ الماديػة(2)فصميا  عف مصدرىا ايػر المهػركع

دكف كسػػاطة البنػػكؾ بدقػػة كسػػرية تامػػة يصػػعب  الهخصػػ بكاسػػطة بطاقػػات االمتمػػاف كذلػػؾ بكاسػػطة الحسػػاب 
 يا كيمكف ذكر الكسامؿ االلكتركنية كما يم :بتعق إمكانية

 Automated teller machies(3)أجيزة الصرؼ اال   -

التيطيػػػػة  تخداميا فػػػػ  مرحمتػػػػ يمكػػػػف اسػػػػ Online Bankingالخػػػػدمات المصػػػػرفية االلكتركنيػػػػة  -
 الدمج.ك 

الت االلكتركنيػػة دكف إمكانيػػة ا: كتسػػتخدـ فػػ  عمميػػات الحػػك  Internet Banksبنػػكؾ االنترنػػت -
 البنؾ ااخر ف  دكلة أخرل. افتحديد ىكية المتعامميف بدقة إذا ك

 CODING ELE MONYالنقكد االلكتركنية كالته ير -

 Electronic Communication االتصاالت االلكتركنية -

 Fedwire، Swift، Chips: كذلؾ مف خبلؿ أنظمة  Smart Card الذكية  البطاقة -

كىػػػ  الهػػػركات ايػػػر معمػػػـك أىػػػدافيا أك أاراضػػػيا أك نهػػػاطيا، كتكصػػػؼ  :طػػػاة قانكنػػػا الشػػػريات الم -4
بالتعقيػػد، حيػػث يهػػرؼ عمييػػا مكاتػػب استهػػارية قانكنيػػة كمكتػػب المحػػاميف كالمحاسػػبيف القػػانكنييف أك مؤسسػػات 

فػ  ىػػذه الهػركات عػػف طريػؽ اسػػتيبلؿ الحسػػابات  األمػػكاؿأك ماليػة، فتػػتـ عمميػات تبيػػيض استهػارية مصػػرفية 
كتخػػتمط  األمػكاؿالهػركات كيطػاب قػانكن  لعمميػات تبيػيض  ىػذه الميطػاة ليػذه الهػركات قانكنػا كمػف ثػـ تصػبا

 .(4)المبيضة األمكاؿأمكاؿ الهركات المهركعة ب

                                                           
: دار كامػػػؿ لمطباعػػػة ك النهػػػر، عمػػػاف)المػػػدلكؿ العػػػاـ كالطبيعػػػة القػػػانكن (،  األمػػػكاؿاينػػػاس قطيهػػػات، أركل ال ػػػاعكرم، جريمػػػة اسػػػيؿ  -(1)

 .96إلى86، ص 2002
 .94، المرجم السابؽ، صىان  السبك  -(2)
 .43إلى40ص  ،2003 جريمة العصر، القاىرة: دار كامؿ لمطباعة ك النهر، األمكاؿرمزم قسكس، اسيؿ  -(3)
، 2006، القػاىرة: الطبعػة الثانيػة، دار العدالػة لمطبػم كالنهػر، األمػكاؿأحمد الميػدم، أهػرؼ الهػافع ، المكاجيػة الجناميػة لجػرامـ اسػؿ  -(4)
 .32ص 
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 فميف عمػى الحيػاة بمبػالغ ضػخمة مػأكف بهػراب كثػامؽ تػف يقػـك المبيضػأتتـ العممية ب :شريات التأميف -5
أنهطة هركات التػأميف كتقػكـ بضػخيا فػ  المعػامبلت التجاريػة  األمكاؿميف المتكاطمة، فتدخؿ ىذه أهركات الت

 كاالقتصاد المهركع، مما يضر باالقتصاد الكطن  خصكصا اقتصاديات الدكؿ النامية.

 ٛايا٤ِ: أسوبْ خش٠ّخ رج١١غ اٌّجسث اٌثبٌث

إف التطكر الذم هيده المجتمم الدكل  كالتييرات الكبيػرة التػ  حصػمت فػ  جمػم مجػاالت الحيػاة، سػكاب 
االقتصادية، كما كاكبو مف تطكر تكنكلكج ، حيث ظير ما يسمى بالنظاـ العالم   أكاالجتماعية أك السياسية 

رسػيق حريػة انتقػاؿ األفػراد كالسػمم فػ  الجديد، الذم فرض قكاعده االجتماعيػة كالسياسػية كاالقتصػادية، بيػدؼ ت
ف أحيػػث  ،حػيف لػػـ ييػتـ العػػالـ بمػدل انعكػػاس ىػذا الكضػػم الجديػد بآثػػار سػمبية إلػػى حػد تيديػػد أمنػو ك اسػػتقراره

ىذه التييرات الت  طرأت عمى المجتمم الدكل  صاحبو تييير ف  أهكاؿ كمستكيات كدراجات خطػكرة الجريمػة 
قػػة جديػػدة مػػف األنمػػاط اإلجراميػػة تؿ مػػف الجريمػػة المحميػػة كالدكليػػة فػػ  بك الصػػ ات المميػػزة لكػػامتزجػػت أيػػف أ 

 .(1) أ بيف المجمكعات اإلجرامية أك العابرة لمحدكد الكطنية تلعبلقات كتهعباتهابكت فيو 

أدركػت بعػض الػدكؿ  األمػكاؿهاؼ أنكاع جديدة مف الجرامـ الخطرة كمنيا جريمة تبيػيض تكاكبعد ظيكر 
ف بعض التهريعات عمى الصعيديف الدكل  الكطن  نظرا لمطبيعة المختم ة ليذا النكع سلؾ بأىمية مكاجيتيا كذ

فأركػػػاف ىػػػذه الجريمػػػة قػػػد تكػػػكف كطنيػػػة أم ال تتعػػػدل حػػػدكد الدكلػػػة  .بقيػػػة الجػػػرامـ المعركفػػػة عػػػفمػػػف الجػػػرامـ 
ىػػذه  ،مػػة دكليػػةتتحػػكؿ الجريمػػة مػػف كطنيػػة إلػػى جري والكاحػػدة، كقػػد تتعػػدل أركانيػػا مسػػتكل أكثػػر مػػف دكلػػة كمنػػ

 ة أدت بػػػالمجتمم الػػػدكل  إلػػػى اإلسػػػراع فػػػػ  إصػػػدار تهػػػريعات سػػػكاب عمػػػى المسػػػتكل الػػػػدكل  دالكضػػػعية الجديػػػ
 الدكؿ عمى سف قكانيف داخمية تتماهى كتطكر ىذا النكع مف الجرامـ. ثاإلقميم ، كح أك

 : اٌشوٓ اٌششػٟاٌّطٍت ا٤ٚي

كقػكع   اؿ بنيانيػا القػانكنمػتقمة، يقتضػ  اكتسػاف م، جريمػة تبعيػة ذات أركػاألمػكاؿتعتبر جريمة تبييض 
كليػة التػ  تحصػمت أك الجريمػة األ "الجريمػة األصػلية"، كىػ  (2)جريمة أخرل سابقة عمييػا مػف الناحيػة الزمنيػة

بمػا يسػمى الهػرط الم تػرض  أك أساسػياكمنو فػلف الجريمػة األخيػرة تعػد هػرطا  .()اير المهركعة األمكاؿمنيا 

                                                           
أ )ف  القكانيف الجنامية الكطنيػة كالقػانكف الجنػام  الػدكل (، األمكاؿصؿ سعيد احمد الميؿ، أالسياسة الجنامية ف  مكاجية ظاىرة اسؿ في -(1)

 .320، ص 2007عيف همس، جامعة ، كمية الحقكؽ، القاىرة: دكتكراهرسالة 
فػ  التهػريم المصػرمأ ، دراسػة مقارنػة، رسػالة دكتػكراه،  ألمكاؿاعادؿ محمد احمد جابر السيكم، أ المسؤكلية الجنامية مف جريمة اسؿ  -(2)

 . 359، ص 2007كمية الحقكؽ، القاىرة: 
بميػكف دكالر سػنكيا، مػف خػبلؿ النظػاـ المصػرف  العػالم ، )تقريػر مقػدـ مػف المجنػة  500تهير بعض التقارير إلى انو يػتـ تبيػيض نحػك  -(*)

 -2005لمككنيرس األمريك  لسنة 101ية، إلى لجنة العبلقات الخارجية بمجمس الهيكخ، الدكرة ال رعية لممخدرات كاإلرىاب كالعمميات الدكل
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، كلقػػػد اىتمػػػت التهػػػريعات الدكليػػػة األساسػػػية بيػػػذه الجريمػػػة كمنيػػػا ات اقيػػػة فيينػػػا األمػػػكاؿيض لقيػػػاـ جريمػػػة تبيػػػ
المتحصمة مف ىذه الجرامـ ى  ف  حػد ذاتيػا  األمكاؿ، ككذا تهريعات دكؿ العالـ، ألف مكافحة تبييض 2433

 مكافحة لتمؾ الجرامـ.

 يمية كبعض التهريعات المقارنة.كنتناكؿ الركف الهرع  مف خبلؿ بعض االت اقيات الدكلية اإلقم

 :الدكلية كاإلقليمية االتفاقياتفي  -الفرع األكؿ
 :االتفاقيات الدكلية -أكال

كثيقة قانكنية دكلية تعتمد تدابير كأحكػاـ محػددة  أكؿ 2433تعتبر ات اقية فيينا  :8988اتفاقية فيينا  -1
، كقػد جػابت ىػذه االت اقيػة (1)ع بالمخػدراتالمتحصمة مف االتجار اير المهرك  األمكاؿلمكافحة ظاىرة تبييض 

هػػركع فييػػا كانتهػػارىا ملا كالمػػؤثرات العقميػػة كاالتجػػار ايػػرالمخػػدرات  إنتػػاجبعػػد هػػعكر المجتمػػم الػػدكل  بتزايػػد 
األط ػاؿ، كمػا أدرؾ العبلقػة الكطيػدة بػيف االتجػار ايػر المهػركع بالمخػدرات  اليامؿ بيف فمات المجتمم خاصػة

 . كمػػا ت طػػف ألىميػػة التعػػاكفجراميػػة التػػ  تيػػدد الػػدكؿ فػػ  اقتصػػادىا كأمنيػػا كاسػػتقرارىاكاسػػت حاؿ األنهػػطة اإل
كذلػؾ بتعزيػز الكسػامؿ القانكنيػة ال عالػة بيػدؼ منػم انتهػار ىػذه الظػاىرة اإلجراميػة. كالجػدير بالػذكر أف  الدكل 

مػف جػرامـ االتجػار ايػر  المتحصػمة األمػكاؿعمى  األمكاؿات اقية فيينا قد اقتصرت ف  تجريميا ألفعاؿ تبييض 
حيػػث يتنػػاكؿ  ،أف يكػػكف نطػػاؽ التجػػريـ أهػػمؿ كاضػػعكىا فيمػػا بعػػدكقػػد فضػػؿ  ،المهػػركع بالمخػػدرات دكف سػػكاىا

كىػػذا مػػا أكصػػت بػػو لجنػػة العمػػؿ  .()األنهػػطة المتحصػػمة مػػف الجريمػػة بكجػػو عػػاـ أك أنهػػطة الجريمػػة المنظمػػة

                                                                                                                                                                                           

 بميػػػكف دكالر، تػػدخؿ المؤسسػػات الماليػػػة الدكلػػة سػػنكيا، مػػػف عامػػدات االتجػػار ايػػػر 200الجمسػػة الثانيػػة( ، كمػػا ت يػػػد بعػػض التقػػديرات أف )
تقريػػر المجنػػة األكربيػػة حػػكؿ مهػػاكؿ الجريمػػة، تكصػػيات مجمكعػػة العمػػؿ الػػدكل  المهػػركع بالمخػػدرات فػػ  الكاليػػات المتحػػدة ك أكركبػػا فقػػط )

 (.18/2001، ستراسبكرغ، األمكاؿالمعنية باإلجرابات المالية حكؿ تبييض 
 . 381فيصؿ سعيد احمد الميؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
ع بالمخػدرات فحسػب، بػؿ أصػبحت تهػمؿ طام ػة مػف تقتصر عمى االتجػار ايػر المهػرك  Organized Crimeلـ تعد الجريمة المنظمة -(*)

 اقيػة الجرامـ الخطرة الت   تقترؼ بدافم الربا ك المتاجرة بالسبلح، كالن ايات السامة كالرؽ األبيض... الق، كيهار ف  ىذا الصػدد إلػى اف ات
 األمػػكاؿاألطػػراؼ عمػػى تجػػريـ أفعػػاؿ تبيػػيض األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة    عبػػر الكطنيػػة )ات اقيػػة بػػاليرمك(، قػػد حػػث الػػدكؿ 

)المػادة  األمػكاؿ(، كفقا لمنمكذج الذم طرحتو ات اقية فيينا كاتخاذ عػدد مػف التػدابير كاإلجػرابات ال عالػة فػ  مجػاؿ مكافحػة تبيػيض 06)المادة
المتحصمة مػف الجػرامـ الخطػرة التػ   مكاؿاألمحؿ التجريـ تهمؿ كافة  األمكاؿ(، حسب المادة الثالثة مف االت اقية )نطاؽ التطبيؽ(، فلف 07

 .ترتكبيا المجمكعات اإلجرامية المنظمة عبر الكطنية
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كات اقية األمػـ المتحػدة 2440 ت اقية المجمس األكرب  سنة األربعيف كأقرتو ا ياف  تكصيات (1)(G.A.F.I)المال  
 مادة كأىـ ما جاب فييا مف ناحية التجريـ: 33لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية كتتككف ات اقية فيينا مف 

ت بتحديد المصطمحات الكاردة ف  االت اقية كتحديػد المقصػكد بتعبيػر أالمصػادرةأ التػ  اىتم   :(1)المادة 
التػػ  تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا بطرقػػة مباهػػرة أك ايػػر مباهػػرة مػػف ارتكػػاب جريمػػة  األمػػكاؿالحرمػػاف الػػدامـ مػػف  تعنػ 

سػػمطة مختصػػة، ككػػذلؾ المقصػػكد بتعبيػػر  أكبػػأمر مػػف محكمػػة  03منصػػكص عمييػػا فػػ  ال قػػرة األكلػػى المػػادة 
ك ايػػر مممكسػػة كالسػػندات أ التػػ  تعنػػ  األصػػكؿ الماديػػة كايػػر الماديػػة المنقكلػػة أك الثابتػػة مممكسػػة أاألمػػكاؿأ

 .(2)القانكنية أك الصككؾ الت  تثبت تممؾ تمؾ األصكؿ أك أركاف حؽ متعمؽ بيا

ليػػػذه الظػػػاىرة التػػػ   معمػػػى زيػػػادة التعػػػاكف بػػػيف أطػػػراؼ المجتمػػػم الػػػدكل  كالتصػػػد تحث ػػػ (:20المػػػادة )
 .(3)اتخذت بعدا دكليا

ؿ األعضػػػاب تجػػػريـ أفعػػػاؿ تبػػػيض حػػػددت الجػػػرامـ كالجػػػزابات، حيػػػث فرضػػػت عمػػػى الػػػدك  (:20المػػػادة )
الناتجػػة مػػف االتجػػار ايػػر المهػػركع بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة فػػ  إطػػار قانكنيػػا الػػداخم ، كلنتػػاج  األمػػكاؿ

تسػميميا  أكعرضػيا لمبيػم أك تكزيعيػا  أكتحضػيرىا  أكصنعيا أك استخراجيا  أكالمؤثرات العقمية  أكالمخدرات 
تصػػدرييا، باإلضػػافة  أك اسػػتيرادىانقميػػا أك  أكعػػف طريػػؽ العبػػكر  إرسػػالياكجػػو كػػاف أك المضػػاربة فييػػا أك  أم

 المخػػػػدرات أك حيازتيػػػػا  إنتػػػاجنػػػب ليػػػػرض قنبػػػػات ال أكاألفيػػػكف أك تهػػػػجير الكككػػػا  راجإلػػػى تجػػػػريـ زراعػػػة أهػػػػ
جػػػرامـ  أك نقميػػػا مػػػم العمػػػـ أنيػػػا متحصػػػمة عػػػف جريمػػػة أك األمػػػكاؿ، كمػػػا حثػػػت عمػػػى تجػػػريـ تحكيػػػؿ هػػػراميا أك

طريػػؽ التصػػرؼ  أكمكانيػػا  أكأك مصػػدرىا  األمػػكاؿتمكيػػو حقيقػػة  أك، أك إخ ػػاب مييػػا فػػ  االت اقيػػةمنصػػكص ع
كأيضػا  ،ف  نقؿ مف ىذه مػف األفعػاؿ المجرمػةاالهتراؾ  أكالحقكؽ المتعمقة بيا أك ممكيتيا  أكحركتيا  أكفييا 

لجػػػرامـ المنصػػػكص فػػػ  أك اسػػػتخداـ ألمػػػكاؿ متحصػػػمة مػػػف ا يػػػدخؿ فػػػ  نطػػػاؽ التجػػػريـ كػػػؿ اكتسػػػاب أك حيػػػازة

                                                           
(1)- G.A.F.I :ر القمػة االقتصػادم الخػامس عهػر الػذم عقػد فػ  بػاريس خػبلؿ ال تػرة تممجمكعة العمؿ المالية الدكلية إلػى مػؤ  إنهاب يرجم
بنػابا عمػى   The Seven Major Industrialized States ية السػبعة( لرؤسػاب دكؿ كحككمػات الػدكؿ الصػناع1989جػكاف 14-16)

كدراسػة تػدابير كقاميػة  األمػكاؿكذلػؾ بيػدؼ منػم اسػتخداـ النظػاـ المصػرف  ألاػراض تبيػيض  كفتػر يم كانسػك مبادرة رميس جميكريػة فرنسػا فر 
كبعػد  األمػكاؿمكعػة العمػؿ المػال  المعنيػة بتبيػيض كقد أطمؽ عمى ىذه القمػة آف ذاؾ اسػـ قمػة الحبػر كالتػ  كافقػت عمػى إنهػاب مج، تكميمية

انضماـ ركسيا مؤخرا إلى ىذه المجمكعة أصبا يطمؽ عمييا اسـ مجمكعة الثمان  كحاليا تضـ ف  عضكيتيا عددا كبيرا مف دكؿ العالـ مػف 
كسػبعة عهػر دكلػة عربيػة ، كسػنيافكرة  يفالصػاألكركب  كمػف دكؿ أمريكػا الهػمالية كنػدا الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كمػف دكؿ آسػيا  االتحاد

باإلضافة إلى منظمتيف إقميميتػيف ىمػا المجمكعػة األكركبيػة ، بنؾ ف  العالـ 500بالمامة مف أكبر  80كما يكجد بيا أكثر مف ، منيا الجزامر
 كمجمس التعاكف الخميج  .

 .384فيصؿ سعيد احمد الميؿ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .01 أنظر الممحؽ رقـ -(3)
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معدات أك مػكاد مػم العمػـ أنيػا تسػتخدـ فػ  زراعػة المخػدرات أك المػؤثرات العقميػة أك إنتاجيػا  االت اقية أك حيازة
 .أك صنعيا بطرقة اير هرعية

اعتمػدت مػف طػرؼ الجمعيػة العامػة  :ر الكطنيػةعبػاتفاقية األمـ المتحدة لميافحة الجريمة المنظمػة  -0
يػػػػز التعػػػػاكف الػػػػدكل  لمنػػػػم عز كاليػػػػرض منيػػػػا ت ،1000ك ممى أيضػػػػا ات اقيػػػػة بػػػػالير تسػػػػك  (1)20/22/1000يػػػػـك 

( مػادة تتضػمف 32جابت ف  إحدل كأربعيف ). (2)ر الكطنية كمكافحتيا بمزيد مف ال عاليةعبالجريمة المنظمة 
 :كأىميا األمكاؿمؽ بمكافحة تبييض أحكاما تتع

تحكيػػػػؿ  مػػػػة فػػػػ تمثريـ أفعػػػػاؿ مجػػػػر تهػػػػريعية لتاتخػػػػاذ تػػػػدابي إلػػػػى طػػػػراؼدعػػػػكة الػػػػدكؿ األ :(26)ادة ػالمػػػػ
خ ابك نقميػػا ك الممتمكػػات   حركتيػػػا  يػػا أكفيرؼ صػػػالتأك تمكيػػو مصػػػدرىا الييػػر مهػػركع أك مكانيػػػا أك كي يػػة  ىػػػااا

 دات إجراميػػػة مػػػمػػػم العمػػػـ أنيػػػا عا ،ابيا أك اسػػػتخدامياحيازتيػػػا أك اكتسػػػ أك ممكيتيػػػا أك الحقػػػكؽ المتعمقػػػة بيػػػا أك
 ارتكػػػاب الجريمػػػة األصػػػمية عمػػػى  اإلفػػػبلت مػػػف العكاقػػػب القانكنيػػػة أك المهػػػاركة أك مسػػػاعدة أم هػػػخص فػػػ  

 .رةمهك ال إسدابأك التكاطؤ أك التحريض أك التسييؿ أك 

دعػػػػت الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ إلػػػػى انتهػػػػار نظػػػػاـ داخمػػػػ  لمرقابػػػػة كاإلهػػػػراؼ عمػػػػى المؤسسػػػػات  (:27المػػػػادة)
 .(3)األمكاؿييض ردع أهكاؿ تبك المصرفية كسامر الييمات المالية بيدؼ كهؼ 

 :اإلقليميةاالتفاقيات  -ثانيا

صػػدرت ىػػذه االت اقيػػة المعركفػػة بات اقيػػة ستراسػػبكرغ مػػف طػػرؼ : 8991االتفاقيػػة األكركبيػػة سػػنة  -2
، كتيػػدؼ األمػػكاؿفػػ  مجػػاؿ مكافحػػة تبيػػيض  ، كتعتبػػر مرجعػػا ىػػاـ13/22/2440ق: المجمػػس األكركبػػ  بتػػاري

مػػف  2433ة مػػف الجريمػػة كقػػد عالجػػت مػػا هػػاب ات اقيػػة فيينػػا إلػػى تعقػػب كضػػبط كمصػػادرة العامػػدات المتحصػػم
كسػػعت ىػػذه  أيػػف .كليػػة، كالتػػ  كانػػت تقتصػػر عمػػى جػػرامـ المخػػدرات فقػػطقصػػكر فػػ  تحديػػد طبيعػػة الجريمػػة األ

بكجػو عػاـ. المتحصػمة مػف الجريمػة  األمػكاؿاالت اقية مف نطاؽ الجريمة األكلية فأصبحت تعاقػب عمػى تبػيض 
اؿ التحػػرم ككهػػؼ كحجػػز جػػنسػػجاـ فػػ  التهػػريعات األكربيػػة كتسػػييؿ التعػػاكف فػػ  مكمػػا حثػػت عمػػى إحػػداث ا

 .(4)كمصادرة متحصبلت كؿ الجرامـ، كتبادؿ المعمكمات كرفم السر البنك ، كتسميـ المجرميف...الق

                                                           
 .05/02/2002المؤرخ ف  :  02/55صادقت عمييا الجزامر بتح ظ، بمكجب المرسـك  -(1)
 .2000ات اقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لسنة المادة األكلى مف  -(2)
 .51لهعب عمى ، المرجم السابؽ، ص - (3)
 .390فيصؿ سعيد الميؿ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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كتتضػػمف أحكػػاـ تجػػريـ تبيػػيض  :8994االتفاقيػػة العربيػػة لميافحػػة االتجػػار فػػي المخػػدرات لسػػنة  -1
، عمى اػرار األحكػاـ الػكاردة فػ  العقمية مف االتجار اير المهركع ف  المخدرات كالمؤثراتالمتحصمة  األمكاؿ

اعتمػدت ىػذه االت اقيػة مػف طػرؼ مجمػس كزراب الداخميػة العػرب فػ  دكرتػو الحاديػة عهػر  ،2433ات اقية فيينػا 
كرد فػ   . أيػف خصصػت المػادة األكلػى لػبعض التعػاريؼ، حيػث2441، كدخمت حيز التن يػذ سػنة 2443سنة 

كيتضا ذلػؾ مػف تعريػؼ مصػطما أالمتحصػبلتأ بأنيػا أ أيػة أمػكاؿ  األمكاؿالبند السابم عهر ما ي يد تبييض 
مسػتمدة أك تػـ الحصػكؿ عمييػا بطريقػة مباهػرة أك ايػر مباهػرة مػف ارتكػاب جريمػة منصػكص عمييػا فػ  ال قػرة 

 .(1)مف ىذه االت اقيةأ 01مف المادة  02

تبيػيض بابير تتعمؽ د( منيا، إجرابات كت2ج) ( ك1ك2)ػت اقية فقد كرد ال قرتيف بما المادة الثانية مف االأ
، إذ تػػنص المػػادة الثانيػػة فػػ  فقرتيػػا األكلػػى بػػأف أيتخػػذ كػػؿ طػػرؼ مػػا يمػػـز مػػف تػػدابير لتجػػريـ األفعػػاؿ األمػػكاؿ

  األمػػػكاؿحكيػػػؿ اؿ تتمثػػػؿ فػػػ  تفعػػػ، كىػػػذه األ(2)التاليػػػة فػػػ  إطػػػار قانكنػػػو الػػػداخم  فػػػ  حػػػاالت ارتكابيػػػا قصػػػداأ
ك تمكيػو أأك جػرامـ منصػكص عمييػا فػ  ىػذه المػادة أك إخ ػاب متحصػمة مػف أيػة جريمػة  أنيػاأك نقميا مم العمـ 

ك مكانيا أك طريؽ التصػرؼ فييػا أك حركتيػا أك الحقػكؽ المتعمقػة بيػا، أك ممكيتيػا أك مصدرىا أ األمكاؿحقيقة 
 ك حيػػػازة أا يػػػدخؿ فػػػ  نطػػػاؽ التجػػػريـ كػػػؿ اكتسػػػاب ك االهػػػتراؾ فػػػ  فعػػػؿ مػػػف ىػػػذه األفعػػػاؿ المجرمػػػة، كأيضػػػأ
 ك استخداـ ألمكاؿ متحصمة مف الجرامـ المنصكص عمييا ف  االت اقية.أ

 :بعض التشريعات األجنبية -الفرع الثاني

 األمػكاؿف جريمػة تبيػيض عع ال رنس  أكؿ قانكف يعاقب : صدر عف المهر  تشريع الفرنسيالفي  -أكال
، حيػػث نػػص عمػػى عقػػاب كػػؿ مػػف هػػارؾ أك سػػاىـ 2432لسػػنة  32/2202القػػانكف كجريمػػة قاممػػة بػػذاتيا ىػػك 

 40/123عػػف عمػػػـ ككعػػ  فػػػ  تبيػػػيض العامػػدات الناتجػػػة عػػف جػػػرامـ المخػػػدرات، كمػػا صػػػدر فيمػػا بعػػػد قػػػانكف 
المتأتيػػة مػػف  األمػػكاؿ، المتعمػػؽ بمسػػاىمة المؤسسػػات الماليػػة فػػ  مكافحػػة تبيػػيض 21/02/2440المػػؤرخ فػػ  

 األمػػػكاؿات كىػػػك يتعمػػػؽ أساسػػػا باهػػػتراؾ المؤسسػػػات الماليػػػة كالبنػػػكؾ فػػػ  عمميػػػات تبيػػػيض المتػػػاجرة بالمخػػػدر 
كاإلفصػاح عػف المتحصمة مف جرامـ المخدرات، حيث فرض ىذا القانكف عمى ىػذه المؤسسػات كجػكب الكهػؼ 

لػػزاميـ بػػالتعرؼ عمػػى ىكيػػة الحسػػا ،العمميػػات البنكيػػة كالمصػػرفية كػػاف بات سػػكاب التػػ  تثػػار حكليػػا الهػػبيات كاا
                                                           

 . 1994المادة الثانية مف االت اقية العربية لمكافحة االتجار ف  المخدرات لسنة  -(1)
()-  الجزامر لـ تصادؽ عمى ىذه االت اقية راـ أنيا صادرة عف جامعة الدكؿ العربية، كباقتراح مػف كزراب الداخميػة العػرب الػذم تعػد الجزامػر

ؽ كاالستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات كالمؤثرات العقميػة كمعانػاة الجزامػر منيػا، كالتػ  أحد أقطابو ال اعميف، بالراـ مف أف االت اقية تتكاف
، كمػا اعتمػد مجمػس كزراب الداخميػة 02/12/1986( بتاريق 17اعتمدىا مجمس كزراب الداخمية العرب ف  دكرتو الخامسة بتكنس بقراره رقـ )

 .05/02/1986( القانكف العرب  المكحد لممخدرات النمكذج  بتاريق 56ـ )العرب ف  دكرتو الرابعة بالدار البيضاب بقراره رق
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ك اسػػتمجار أحػػد الخػػػزامف أفرنػػؾ  000000، فػػ  حالػػػة قيامػػو بعمميػػة مصػػرفية تزيػػد عػػػف العميػػؿ دامػػـ اك عػػابر
منػػو تمػػـز ىػػذه المؤسسػػات الماليػػة بػػت حص أم عمميػػة يزيػػد مبمييػػا مميػػكف  23الحديديػػة بالبنػػؾ كحسػػب المػػادة 

. كأيضػػا اسػػتحدث (1)المرسػػمة إلييػاصػدرىا كالجيػػة مفرنػؾ فرنسػػ  كاالحت ػاظ بالسػػجبلت كالبيانػػات التػ  تتعمػػؽ ب
بمكافحػػػة تبيػػػيض  المتعمػػػؽ 23/00/2441المػػػؤرخ فػػػ   341-41ر ىػػػك القػػػانكف آخػػػالمهػػػرع ال رنسػػػ  قػػػانكف 

  األمػػكاؿدرات، حيػػث هػػدد مػػف خبللػػو فػػ  مجػػاؿ التجػػريـ كالعقػػاب عمػػى عمميػػة تبيػػيض كالمتػػاجرة بالمخػػ األمػػكاؿ
ك دخػكؿ أمصػدر أمػكاؿ للتبريػر الكػاذب بػأم طريقػة كانػت تسػييؿ ا : أبأنيػا 313/02فقد عرفيا حسب المػادة 

 أ. ك جنحة تحصؿ منيا عمى فامدة مباهرة أك اير مباهرةألمرتكب جناية 

أك تحكيؿ الناتج  باخ كيعتبر مف قبيؿ التبييض أيضا مجرد القياـ بتقديـ مساعدة ف  عممية كضم أك إن
ا، كمػػا هػػدد العقكبػػة فػػ  حالػػة االعتيػػاد أك اسػػتعماؿ ك الهػػركع فييػػأك جنايػػة، أجنحػػة لمباهػػرة أك ايػػر مباهػػر 

 التسييبلت ف  إطار كظي تو.

ممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػكؿ أف المهػػػرع ال رنسػػػ  أخػػػذ بأسػػػمكب التجػػػريـ العػػػاـ مػػػم كجػػػكد حػػػاالت أخػػػذ فييػػػا 
 بأسمكب التجريـ الخاص.

 (2)ا كػػاف نكعيػػاك جنحػػة أيػػأف تكػػكف الجريمػػة األكليػػة جنايػػة أالتجػػريـ العػػاـ: اكت ػػى المهػػرع ال رنسػػ   -2
الت  كانػت مقػررة فػ  مجػاؿ جػرامـ المخػدرات كبعػض جػرامـ الجمركيػة كمنػو  األمكاؿكأبقى عمى صكر تبييض 

 األخير. 341-41أخذ باألسمكب المطمؽ عندما أصدر قانكف 

 التجريـ الخاص: ف  القانكف ال رنس  تكجد ثبلث صكر لمتجريـ الخاص ى : -1

 33-111ار ايػػر المهػػركع بالمخػػدرات كىػػك مػػا عالجتػػو المػػادة المتحصػػمة مػػف االتجػػ األمػػكاؿتبيػػيض  -أ 
 .341/41مف قانكف العقكبات ال رنس  كالمعدلة بمكجب القانكف

مػػػف قػػانكف الجمػػارؾ ال رنسػػػ  التػػ  تػػػـ  320المتحصػػػمة عػػف جػػرامـ الجمركيػػػة، المػػادة  األمػػكاؿنتيجػػة  -ب
ف جػػرامـ عػػالناتجػػة  األمػػكاؿبيػػيض ، كمنػػو يتضػػا عػػدـ اقتصػػار تجػػريـ ت41-341تعػػديميا بمكجػػب القػػانكف 

نما اتسم إلى الجرامـ الجمركية كتيريب األسمحة كالمت جرات كجرامـ التزييؼ.  المخدرات، كاا

مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات  1-110المتحصػػػمة عػػػف عمػػػؿ الػػػدعارة كىػػػذا مػػػا تناكلػػػو المػػػادة  األمػػػكاؿتبيػػػيض  -ج
القػػكادة يعاقػب بالعقكبػات المنصػكص عمييػا فػػ  يأخػذ حكػـ »  :كمػا يمػ  ةفقرتيػا الثانيػة كالثالثػػ ال رنسػ  فػ 

 قعة يرتكبيا أم هخص بأم كي ية تتمثؿ ف :اأية ك  1-110المادة 

                                                           
 .62لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .21اهرؼ تكفيؽ همس الديف، المرجم السابؽ ، ص  -(2)
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 .ثانيا: تسييؿ التبرير الكاذب لدخكؿ كىم  ألحد القكاديف
مم معايهتو لهخص اعتاد عمى ممارسة  حياتور عنيا مجريات ثالثا: عدـ التمكيف مف تبرير دخكؿ تعب  

 .«ارتباطو بص ة معتادة لهخص أك أكثر يمارسيا الدعارة الدعارة أك مم

: تعتبػػر الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف الػػدكؿ الرامػػدة فػػ  مجػػاؿ إصػػدار فػػي التشػػريع األمرييػػي -ثانيػػا
بقانكف سرية الحسػابات  صدر قانكف يعرؼ 2420، حيث ف  سنة األمكاؿتهريعات لمكافحة عمميات تبييض 

كفػػ  سػػنة  .(1)دكالر أك أكثػػر 200000التػػ  يبمػػغ  بػػالتبميغ عػػف كػػؿ المعػػامبلت الماليػػةيمػػـز المؤسسػػات الماليػػة 
 ـر بعض أنكاع السمككيات منيا:جيث ح األمكاؿصدر قانكف الرقابة لمسيطرة عمى تبييض  2431

القيػػػاـ أك االهػػػتراؾ فػػػ  أيػػػة عمميػػػات تتضػػػمف أك تنطػػػكم عمػػػى أمػػػكاؿ متحصػػػمة مػػػف مصػػػدر ايػػػر  -
 مهركع.

كل  لؤلمكاؿ المتحصمة مف مصػدر ايػر مهػركع أك مسػاعدة الييػر طالمػا دكيؿ المالتمنم النقؿ أك  -
 .(2) األمكاؿاليير يعمـ بالمصدر اير مهركع ليذه 

ػػػ األمػػػكاؿقػػػانكف تطػػػكير المحاكمػػػات عػػػف تبيػػػيض  2433سػػػنة  ع األمريكػػػ ر أضػػػاؼ المهػػػ ؿ الػػػذم يحم 
دكا فػ  عػدـ االلتػزاـ باسػتي اب مػىممػكا أك اعتمػف مػكظ   البنػكؾ، إذا أ  األمػكاؿمسؤكلية المساىميف فػ  تبيػيض 

الػػػذم تبنػػػ  معظػػػـ التكصػػػيات  2441لسػػػنة  األمػػػكاؿتقريػػػر اإلقػػػرار النقػػػدم، كمػػػا أف قػػػانكف مكافحػػػة تبيػػػيض 
 األمػكاؿالتػ  تمػارس عمميػات تبيػيض ف أف البنػكؾ ، حيػث بػي  (G.A.F.I)كليػة دالصادرة عف مجمكعػة العمػؿ ال

، فقػػد 2443لسػػنة  األمػػكاؿمػػا قػػانكف قمػػم تبيػػيض أانتػػو بيػػذا الخصػػكص. تيمػػؽ ككػػذلؾ أم فػػرع أجنبػػ  يػػتـ إد
ع ػاب بعػض العمػبلت كبعػض اأأدخؿ تعديبلت عمى قانكف سرية البنكؾ مف  لمعػامبلت جؿ تحقيػؽ الكاجبػات كاا

 األمكاؿقرار، حيث ييدؼ ىذا القانكف إلى قمم عمميات تبييض االلتزاـ باإل فدكالر م  200000الت  تزيد عف
صػدار قػكانيف مف خبل ؿ المؤسسات المالية اير المصرفية، إذ ألـز ىذا القانكف جميم كاليػات المتحػدة، بسػف كاا

عمػؿ ك . تتضمف جػزابات مدنيػة ك جزاميػة فػ  حالػة عػدـ االلتػزاـ بهػركط تأسػيس 2443مكحدة قبؿ نياية عاـ 
 .(3)المؤسسات المالية

 
 

                                                           
 .75، ص2002، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنهر، األمكاؿجبلؿ كفاب محمديف، دكر البنكؾ ف  مكافحة اسؿ  -(1)
 .61لعهب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .69جبلؿ كفاب محمديف، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 :العربيةفي بعض التشريعات  -الفرع الثالث

 33ىػك القػانكف  الهػأفأكؿ قػانكف صػدر عػف المهػرع المصػرم فػ  ىػذا   :التشػريع المصػرمفي  -أكال
ازيػػة ر كتػػأميف سػػبلمة الهػػعب، حيػػث يتضػػمف اتخػػاذ تػػدابير احت، المتعمػػؽ بتنظػػيـ فػػرض الحراسػػة 2422لسػػنة 
تظيػر لخاضػم لمحراسػة، ك اخطػار بمػا ىػك مممػكؾ ، كالتجريـ ىنا يتعمؽ عند امتناع الييػر مػف اإلاألمكاؿف أبه

تضػييؽ الخنػاؽ عمػى الخاضػعيف ألحكامػو، فيػك ك فاعمية ىذا القانكف ف  مكاجية تككيف ثركات ايػر مهػركعة 
حتى يحكـ عميو بالحراسة بؿ يك   ثبكت أف الماؿ قد تحصؿ مػف نهػاط ثبكت ارتكاب جريمة جنامية بـز مال ي

هػػركع الػػذم جػػـر حصػػكؿ ، المتعمػػؽ بالكسػػب ايػػر الم11صػػدر قػػانكف رقػػـ  2420كفػػ  سػػنة  .ايػػر مهػػركع
ك نتيجػة لسػمكؾ مخػالؼ لػنص أأك الصنعة  حرفةك لييره، بسبب استيبللو الأالمكظؼ أك مف ف  حكمو لن سو 
مى ماؿ، كفرض عقكبة السجف كبيرامة مساكية قيمة الكسػب ايػر المهػركع قانكن  عقاب  أك لآلداب العامة ع

اليرض  المتعمؽ بسرية الحسابات البنكية ،2440نة لس 100. أما القانكف (1)الحكـ برد ىذا الكسبفضبل عف 
 يػػاالكهػؼ عػػف حقيقػة الجػػرامـ التػػ  يهػتبو فػػ  ارتكاب كذلػػؾ بيػػدؼ ،منػو رفػػم حجيػة سػػرية الحسػػابات المصػرفية

نمػا جػـر إفهػاب سػرية الحسػابات البنكيػة عمػى  ،األمػكاؿلعمميات تبييض  حيث أنو لـ يتضمف تجريما صريحا كاا
مػػف ىنػػا  .عمييػا القػػانكفنػػص تبػػاع إجػػرابات ات محػددة عمػػى سػػبيؿ الحصػػر كذلػؾ بسػبيؿ االسػػتثناب كفػػ  حػػاال

، ألف مخال ة قكاعد السرية األمكاؿيمكف القكؿ أف ىذا القانكف األخير لو دكر سمب  بخصكص جريمة تبييض 
 ك إخطار عف عمميات مهبكىة.أسبب مف أسباب اإلباحة ف  حالة اإلببلغ عف جريمة 

فػ   11/00/1001الػذم صػدر بتػاريق  األمكاؿ، المتعمؽ بمكافحة تبييض 1001ة لسن 30أما القانكف 
المؤسسػات -األمػكاؿاسػؿ  -األمكاؿكػ-عهريف مادة، عرفت المادة األكلى منو بعض مصطمحات الكاردة فيػو 

 .(2)المختصالكزير -الكحدة-المتحصبلت-المالية

ر اسػػؿ حظػػي»:  كمػػا يمػػ األمػػكاؿتبيػػيض  خؿ فػػ   نطػػاؽدأمػػا المػػادة الثانيػػة فقػػد حػػددت الجػػرامـ التػػ  تػػ
المتحصمة مف جرامـ زراعة كتصنيم النباتات كالمكاد المخدرة كجمبيا كتصػديرىا كاالتجػار فييػا، كجػرامـ  األمكاؿ

( مف 31بالتعريؼ الكارد ف  المدة ) -اإلرىاب اختطاؼ كسامؿ النقؿ كاحتجاز األهخاص، كالجرامـ الت  يككف
ك مػػػػف كسػػػامؿ تن يػػػذىا، كجػػػػرامـ اسػػػتيراد األسػػػمحة كالػػػػذخامر أو مػػػػف بػػػيف أاراضػػػيا ك تمكيػػػأ -قػػػانكف العقكبػػػات

ات كاالتجػػػار فييػػػا كصػػػنعيا بييػػػر تػػػرخيص، كالجػػػرامـ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػ  األبػػػكاب، األكؿ كالثػػػان  عػػكالم رق
                                                           

فػػ  ضػػكب االتجاىػػات الحديثػػة،  األمػػكاؿ، بهػػأف مكافحػػة اسػػؿ 2002لسػػنة  80حسػػاـ الػػديف محمػػد أحمػػد، هػػرح القػػانكف المصػػرم رقػػـ  -(1)
 .23، ص2003القاىرة:  دار النيضة العربية، 

 .المتعمؽ بمكافحة تبييض األمكاؿ 22/05/2002الصادر بتاريق 80رقـ  القانكف المصرم -(2)
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 ؿاألمػػكاكالثالػػث كالرابػػم كالخػػامس عهػػر كالسػػادس عهػػر مػػف الكتػػاب الثػػان  مػػف قػػانكف العقكبػػات كجػػرامـ سػػرقة 
ة األمانػػة كجػػرامـ التػػدليس كاليػػش، كجػػرامـ ال جػػكر كالػػدعارة، كالجػػرامـ الكاقعػػة نػػاخيكااتصػػابيا كجػػرامـ النصػػب ك 

عمػػػػى ااثػػػػار، كالجػػػػرامـ البيميػػػػة المتعمػػػػؽ بػػػػالمكاد كالن ايػػػػات الخطػػػػرة، كالجػػػػرامـ المنظمػػػػة التػػػػ  يهػػػػار إلييػػػػا فػػػػ  
المػػذككرة فػػ   األمػػكاؿكاب كقعػػت جريمػػة اسػػؿ االت اقيػػات الدكليػػة التػػ  تكػػكف مصػػر طرفػػا فييػػا، كذلػػؾ كمػػو سػػ

 . « الخارج بهرط أف يككف معاقب عمييا ف  كبل القانكنيف المصرم كاألجنب  كأالداخؿ 

 :الجزايرم التشريعفي  -ثانيا
ـ ر  جػالمتضػمف قػانكف العقكبػات خاليػا مػف أم نػص ي 2411المؤرخ فػ  يكنيػك  11/201لقد جاب األمر 
لػػؾ كػػكف ىػذا النػػكع مػػف الجػػرامـ لػػـ يكػػف معػركؼ فػػ  ذلػػؾ الكقػػت. كراػػـ مصػػادقة ، كذاألمػػكاؿعمميػات تبيػػيض 

 2440ينػاير  13المػؤرخ فػ   40/32رقػـ (1)بمكجب المرسـك الرماس  2433الجزامر بتح ظ عمى ات اقية فيينا 
اتخػػاذ إال أف المهػػركع الػػكطن  لػػـ يأخػػذ أم مكقػػؼ مػػف المػػادة الثالثػػة مػػف االت اقيػػة التػػ  تمػػـز الػػدكؿ األطػػراؼ ب

كلكػف  .ريـ عمميػات تبيػيض عامػدات االتجػار ايػر المهػركع بالمخػدرات ك المػؤثرات العقميػةجتدابير تهريعية لت
بعػػد األحػػداث السياسػػية كاألمنيػػة كالتحػػكالت االقتصػػادية التػػ  هػػيدتيا الجزامػػر خػػبلؿ عهػػرية التسػػعينات القػػرف 

 20متطمبػػات الكضػػم الحػػال ، حيػػث فػػ  ع الػػى أىميػػة إصػػدار تهػػريعات جديػػدة حسػػب المهػػر   أدرؾالماضػػ ، 
المتضػػػمف قػػػانكف العقكبػػػات كالػػػذم  11/201ؿ كالمػػػتمـ لؤلمػػػر د، المعػػػ(2)03/20صػػػدر قػػػانكف 1003نػػػكفمبر 

 .02مكرر 334 كذلؾ ف  المكاد مف األمكاؿريـ تبييض جاستحدث قسما خاصا لت
كالسياسػ  الػذم هػيدتو  كلعؿ تأخر المهرع الجزامرم ف  ىذا الجانب راجم لمكضػم األمنػ  كاالقتصػادم

مما عرقؿ دخكليا ف  المنظكمة القانكنية الدكليػة كفػؽ التطػكرات الجديػدة، األمػر الػذم  ،الببلد خبلؿ ىذه ال ترة
بالمخػدرات كالرهػكة كاالخػتبلس، كىػك مػا أهػار  االتجػارساعد البعض ليقكمكا بتبييض مبالغ معتبرة ناتجػة مػف 

ا ف  ة اير مهركعة تـ تبييضيا باستثمارىأهار أف ىناؾ أمكاؿ ىامم ث، حي1000تقرير أمن  أكاخر سنة إليو
نهاب مؤسسات صييرة كمتكسطة قسػيمات بأسػماب  م مسػة كأسػيـ ك عمكميػةهػراب مؤسسػات  إعادة ،العقارات كاا

مميػػار  3021 :ػالخػػارج كقػػدر بػػ إلػػى ؿحػػك   األمػػكاؿمجيكلػػة. كمػػا كهػػؼ ن ػػس التقريػػر أف جػػزب كبيػػر مػػف ىػػذه 
ريـ ىػذه األفعػاؿ، أيػف كضػم عػدة جػليػذا ال ػراغ بت ادخؿ كيضػم حػدتػع الجزامػرم يما جعػؿ المهػر   كىك ،(3)دكالر

 خطكات لكضم نصكص قانكنية صارمة منيا:

                                                           
 .25، ص1995في رم  09، الصادرة بتاريق 14، رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(1)
 .13، ص10/11/2004بتاريق:  71الجريدة الرسمية الجزامرم رقـ  -(2)
الجزامػرم،  يكميػة الخبػر 2000-1999المبيضػة فػ  العػالـ لسػنة  األمػكاؿ أ إحصػاميات البنػؾ العػالم  كىيمػات أخػرل ماليػة حػكؿ قيمػة -(3)
 .19/11/2000بتاريق   2739العدد
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المتعمػؽ بػالقمم مػف مخال ػة التهػريم كالتنظػيـ  04/02/2441المػؤرخ فػ   41/11:األمػر الرماسػ  رقػـ -2
لى الخارج. األمكاؿالخاصيف بالصرؼ كحركة رؤكس  كف  الحقيقة أف نصػكص ىػذا األمػر ال تسػتكعب  مف كاا

بػؿ يمكػف أف تصػنؼ بأنيػا مػف جػرامـ الكسػب ايػر المهػركع أك مخال ػة تنظػيـ  األمػكاؿنهاط عمميػات تبيػيض 
 أك الجرامـ المالية األخرل. األمكاؿحركة رؤكس 

، يعػػػد أكؿ نػػػص تنظيمػػػ  يتعمػػػؽ بجريمػػػة 02/03/1001مػػػؤرخ فػػػ   01/212المرسػػػـك التن يػػػذم رقػػػـ: -1
لدل الكزير  إنهابتنص المادتاف األكلى كالثانية عمى  ،(1) ( مادة12كعهريف) لكيتضمف احد األمكاؿتبييض 

م مؤسسػة عمكميػة تتمت ػككتحدد طبيعتيػا القانكنيػة  "خلية مستقلة لمعالجة االست بلؿ المالي"،المكمؼ بالمالية 
 .(2)الجزامربلؿ المال  مم تحديد مقرىا بمدينة قبالهخصية المعنكية كاالست

حيػث أنػو ألكؿ  1003،متضػمف قػانكف الماليػة لسػنة  13/21/1001الصادر بتاريق  01/22القانكف  -3
يب  كحصػر التػدابير الكاجػب اتخاذىػا لمحػد مػف اليػش الضػر  األمكاؿع لمصطما تبييض مرة يتطرؽ فييا المهر  
 203سػػيما المػػكاد ال األمػػكاؿ أبػػف كضػػم جممػػة مػػف الترتيبػػات ذات الصػػمة بتبيػػيض، األمػػكاؿكالجبػػام  كتبيػػيض 

 .(3)204 إلى

عػػدـ االحتجػػاج بالسػػر المصػػرف  كالسػػر المينػػ  عمػػى خميػػة معالجػػة  منػػو عمػػى 203لقػػد نصػػت المػػادة 
مػر بتأجيػؿ تن يػذ عمميػات لخميػة االسػتعبلـ المػال  صػبلحية األ 201ك200االستعبلـ المال  كأعطت المادتاف 

 ساعة.21بنكية لمدة أقصاىا 

ألزمػػت الييمػػات المخكلػػة بالقيػػاـ بعمميػػات الكسػػاطة المتتاليػػة تبميػػغ الخميػػة  204ك203ك202أمػػا المػػكاد 
 كسمطات الرقابة بيكية مسيرييا كأعكانيا المؤىميف لمتصريا بكؿ عممية مهبكىة.

 إلػػػىيعػػػدؿ كيػػػتمـ قػػػانكف العقكبػػػات كييػػػدؼ  20/22/1003: بتػػػاريق (4)03/20ا صػػػدر القػػػانكف ىبعػػػد -3
لئلجػػراـ الجزامػرم مػػم التحػكالت السياسػػية كاالقتصػادية قصػػد التك ػؿ باألهػػكاؿ الجديػدة تكييػؼ قػانكف العقكبػػات 

مػف قػانكف العقكبػات التػ   2مكػرر 334المػادة إلػىمكػرر  334سيما ف  المػكاد مػف، الاألمكاؿكخاصة تبييض 
األفعػاؿ التػ   مكػرر 334المػادة  ، أيػف بينػتكاألحكػاـ الجزاميػة المقػررة ليػا األمػكاؿتطرؽ فييا لم يػكـ تبيػيض 

يػػػو ك أك تم إخ ػػػاب، تحكيػػػؿ الممتمكػػػات أك نقميػػػا، أك كىػػػ  عمػػػى سػػػبيؿ الحصػػػر األمػػػكاؿبيػػػيض تهػػػكؿ جريمػػػة ت

                                                           
 .16، ص 2002افريؿ  07، مؤرخة ف  23رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(1)
 .69لعهب عم ، المرجم السابؽ، ص -(2)
 .38، ص 2002ديسمبر  25، مؤرخة ف  86رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(3)
 .13، ص2004نكفمبر  10، مؤرخة ف  71رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(4)
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رؼ فييػا أك حركتيػػا أك الحقػكؽ المتعمقػػة صػػة كالمصػػدر ايػر المهػػركع  أك مكانيػا أك كي يػة التيػعػة الحقيقيالطب
 اركة فػ  ارتكػاب أم جريمػة مػف الجػرامـ المقػػررة أك مسػػاعدة أك المهػ إجراميػةمػم العمػـ بأنيػا مػف عامػدات  ،بيػا

 مر عمى ارتكابيا.آأك التحريض أك الت

كتمكيػؿ اإلرىػاب  األمػكاؿالمتعمػؽ بالكقايػة مػف تبيػيض  01/01/1000المؤرخ فػ   (1)00/02القانكف  -0
تػػػربط  كمكافحتيمػػػا، ييػػػدؼ إلػػػى مطابقػػػة التهػػػريم الػػػكطن  عمػػػى المقػػػاييس الدكليػػػة كااللتزامػػػات التعاقديػػػة التػػػ 

 اإلرىاب. كتمكيؿ األمكاؿالجزامر ف  ميداف محاربة تبييض 

 يتنػػػاكؿ ( مػػػادة مكزعػػػة عمػػػى سػػػتة فصػػػكؿ، ف ػػػ  ال صػػػؿ األكؿ31يتضػػػمف ىػػػذا القػػػانكف سػػػتة كثبلثػػػكف)
ؼ كتمكيػػؿ اإلرىػػاب فػػ  إطػػار نصػػكص قػػانكف العقكبػػات، كمػػا عػػر   األمػػكاؿلمكافحػػة تبيػػيض  العامػػة األحكػػاـ

أما ال صؿ الثان  فأكد عمى دكر البنكؾ كالمؤسسات المالية لمكقايػة  .كيؿ اإلرىابكتم األمكاؿجريمت  تبييض 
 أك السػػندات أك القػػيـ خػػارج الػػببلد األمػػكاؿكتمكيػػؿ اإلرىػػاب لمػػا ليػػا مػػف دكر فػػ  تحكيػػؿ  األمػػكاؿمػػف تبيػػيض 

م حسػاب بنكػ . كأيضا إلزاـ مسيرم كأعكاف المؤسسات المالية مف التأكد مف ىكية كعنػكاف الزبػامف قبػؿ فػتا أ
كما كضم القانكف ف  ىذا ال صؿ عمى عاتؽ البنػكؾ كالمؤسسػات الماليػة كاجػب التحػرم بكػؿ الطػرؽ القانكنيػة 

ككجياتيػػا كاليكيػػة الحقيقيػػة لممتعػػامميف، كمػػا أعطػػى صػػبلحيات كاسػػعة لمجنػػة المصػػرفية  األمػػكاؿحػػكؿ مصػػدر 
 عبلـ المال  عف العمميات المعقدة ك المهبكىة.التابعة لبنؾ الجزامر ف  إطار المراقبة إلببلغ خمية االست

المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف  1000ديسػػمبر  20المػػؤرخ فػػ   00/00جػػاب النظػػاـ  02/ 00كبعػػد ىػػذا القػػانكف
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب لػػدعـ القػػانكف السػػابؽ كذلػػؾ بليضػػاح نظػػاـ بنػػؾ الجزامػػر كدكره المميػػز فػػ   األمػػكاؿتبيػػيض 

 مكافحة ىذا النكع مف الجرامـ.
 يتعمؽ بمكافحة ال ساد. 1001في رم  10المؤرخ ف   (2)01/02لقانكف ا -1

التهػػريم الػػكطن  مػػم االت اقيػػة الدكليػػة لمكافحػػة ال سػػاد التػػ  صػػادقت عمييػػا  لمبلممػػةجػػاب ىػػذا القػػانكف 
حيػػػث تضػػػمف ىػػػذا القػػػانكف  ،1003أفريػػػؿ  24المػػػؤرخ فػػػ   03/213الجزامػػػر بمكجػػػب المرسػػػـك الرماسػػػ  رقػػػـ 

نهاألحكاـ العامة  الػديكاف المريػزم  أاب ىيمة لمكقاية مػف ال سػاد تسػمى الت  تهمؿ المصطمحات المستخدمة كاا
يقصػد بػذلؾ يػؿ الممتليػات أنػه ك  " اإلجراميػةأ، كما ذكر ف  المادة الثانيػة مصػطما العامػدات لميافحة الفساد

تضمف بعض التدابير كما  "، أك المتحصؿ عليها، بشيؿ مباشر أك غير مباشر، مف ارتياب جريمةالمتأتية 
الطبيعيػػػة األهػػػخاص كذلػػػؾ بػػػدعكة المؤسسػػػات الماليػػػة ايػػػر المصػػػرفية، بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ  األمػػػكاؿلمنػػػم تبيػػػيض 

                                                           
 .26، ص 2005في رم 09، مؤرخة ف  11رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية - (1)
 .4، ص2006مارس  08، مؤرخة ف  14رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(2)
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أف تخضػػم لنظػػاـ رقابػػة  ،األمػػكاؿكاالعتباريػػة التػػ  تقػػدـ خػػدمات نظاميػػة أك ايػػر نظاميػػة فػػ  مجػػاؿ تحكيػػؿ 
هييػة كطنيػة ميلفػة انكف عمػى إنهػاب كمػا نػص ىػذا القػ األمػكاؿداخم  مػف هػأنو كهػؼ جميػم أهػكاؿ تبيػيض 

 ، تكضم لدل رميس الجميكرية.بالكقاية مف الفساد

، بعد أف حصػرىا فػ  األمكاؿف  ىذا القانكف تحدث المهرع عمى جممة مف الجرامـ الت  ترتبط بتبييض 
لمقصػػػكد بتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب. أمػػػا حاليػػػا فربطيػػػا بجػػػرامـ ال سػػػاد، إذ أنػػػو فػػػ  ىػػػذا القػػػانكف حػػػدد ا 00/02القػػػانكف 

 بال ساد، كبيف األحكاـ الخاصة بكؿ جرامـ ال ساد المتمثمة ف  الرهكة االختبلس، االحتياؿ.

القانكنيف، عند معالجة القضايا المتعمقة بيذا النكع مف الجػرامـ الخطػرة فلنػو  يفكلضماف فعالية أكثر ليذ
جػػكاف  3المػؤرخ فػ   11/200، يعػدؿ كيػتمـ األمػر 1001ديسػمبر  10المػؤرخ فػ   01/11قػانكف  إصػدارتػـ 

اختصػػاص ضػػباط الهػػرطة القضػػامية إلػػى مجػػاؿ  الػػذم كسػػم (1)الجزاميػػة اإلجػػرابات، المتضػػمف قػػانكف 2411
كأيضا أعطى لقاض  التحقيؽ  ىذا النكع مف الجرامـ، البحث كالتحرم كمعاينةكامؿ التراب الكطن  بخصكص 

 التػراب الػكطن  مسػتكلك الحجز ليبل أك نيارا عمى  شي تضباط الهرطة. أحقية القياـ بعممية التل وأك بأمر من
 د آجاؿ التكقيؼ تحت النظر ثبلث مرات.يكما سما بلمكانية تمد

 10المػؤرخ فػ   (2)01/13، بقػانكف 2411جػكاف  03المػؤرخ فػ   11/201كما تـ تعديؿ كتتميـ األمر 
ة حتى تتماهػى كمتطمبػات تطػكر المتضمف قانكف العقكبات، كىذا تكممة لئلصبلحات التهريعي 1001ديسمبر 

 أنكاع الجرامـ.

 : اٌشوٓ اٌّبدٞبٟٔـــطٍت اٌثــاٌّ

 إجرام الركف المادم ف  أم جريمة لو أىمية، فبل يعرؼ القانكف جرامـ بيير الركف المادم، كىك نهاط 
تػى تكػكف يصدر مف الجان  لتحقيؽ نتيجة معينة يعاقب عمييػا القػانكف هػرط ارتباطيػا بال عػؿ برابطػة سػببية ح

ايجابيػػا أك سػػمبيا، كلمػػركف المػػادم أىميػػة كبيػػرة فػػ   اقػػد يكػػكف سػػمكك اإلجرامػػ ، كىػػذا النهػػاط (3)جناميػػة ةلبمسػػا
محػؿ ىػذه الجريمػة   األمػكاؿأف  إثبػاتتحديد مدل تحقؽ النتيجة المادية لم عؿ، أك تحقيؽ عناصػره كصػكره أم 

تمػػاـذات مصػػدر ايػػر مهػػركع  فػػ  مجػػاؿ  أيضػػا الػػركف المػػادم أىميػػة كبيػػرة بػػاتكإلثعمميػػة التبيػػيض عمييػػا،  كاا
 .اإلجراميةتحقيؽ النتيجة مستكل ، كذلؾ حسب كاإلدانةتكجيو االتياـ 

                                                           
 .16، ص 2006ديسمبر  24ف  ، مؤرخة 84رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(1)
 23، ص 2006ديسمبر  24، مؤرخة ف  84رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية - (2)
، دراسػة مقارنػة بػيف القػانكف كالهػريعة اإلسػبلمية أ، رسػالة دكتػكراه، األمكاؿحسيف مصط ى عبد الجكاد، أ المسؤكلية الجنامية عف اسؿ  -(3)

 .188، ص2007كمية الحقكؽ القاىرة: جامعة حمكاف، 
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التػ  تتسػـ بالتعقيػد، كذلػؾ حسػب طػرؽ كااليػات كالمراحػؿ التػ  تمػر بيػا  األمػكاؿكنظرا لطبيعة تبييض 
 امية إثبات الركف المادم.كارتباطيا بجريمة سابقة، فلنو يصعب عمى السمطات األمنية كالقض

 لذا يجب عمينا أف نتناكؿ الركف الم ترض أكال ثـ الركف المادم حسب التهريعات الدكلية كالكطنية.
 :الريف المفترض –الفرع األكؿ 

كذلػؾ  األمػكاؿإف التهريعات المقارنػة اختم ػت نسػبيا فػ  تحديػد طبيعػة الػركف الم تػرض لجريمػة تبيػيض 
 كنظرتيا لؤلمكاؿ المبيضة. حسب أنظمتيا القانكنية

 األمػكاؿتت ػؽ عمػى أف جريمػة تبيػيض  األمػكاؿحيث أف كؿ التهريعات الت  تجرم بيا عمميات تبيػيض 
ايػػػػر  األمػػػػكاؿىػػػػ  جريمػػػػة تابعػػػػة لجريمػػػػة سػػػػبؽ ارتكابيػػػػا، تسػػػػمى الجريمػػػػة األكليػػػػة كالتػػػػ  نتجػػػػت عنيػػػػا ىػػػػذه 

لتطييرىػػػا كتنظي يػػػا بلحػػػدل الصػػػكر  ألمػػػكاؿاالمهػػػركعة، لتػػػأت  بعػػػدىا مرحمػػػة تتمثػػػؿ فػػػ  عمميػػػة تبيػػػيض ىػػػذه 
 الممكنة.

لمجريمػػة ي تػػرض بدايػػة كجػػكد جريمػػة سػػابقة نتجػػت عنيػػا  اإلجرامػػ السػػمكؾ صػػكر  إحػػدل كعنػػد ارتكػػاب
فبل مجاؿ  أمكاؿ، كمنو فلذا لـ يتحصؿ عف الجريمة أية بالريف المفترضأمكاؿ اير مهركعة، كىك ما يعرؼ 

عمييػا مػف  كجػكد أمػكاؿ متحصػؿ األمػكاؿألنو يهترط فػ  جريمػة تبيػيض ، األمكاؿلمحديث عف جريمة تبييض 
 ف ىناؾ هرطيف يجب تكفرىما لمحديث عف الركف الم ترض.جريمة سابقة. كعميو فل

انتيجػت  صػمية أك مػا يسػمى الجريمػة السػابقةلتحديػد الجريمػة األكليػة أك األ :كجكد جريمة سابقة -أكال
 :ى  أساليبالتهريعات المقارنة ثبلث 
المعاقػب عمييػا  همؿ كػؿ الجػرامـي: أم ترؾ المجاؿ م تكح ف  تحديد الجريمة السابقة لاألسلكب المطلؽ
 ف  التهريم المعمكؿ بيا.
أف المهػػرع قيػػد مجػػاؿ التجػػريـ حسػػب نػػكع معػػيف مػػف الجػػرامـ التػػ  تسػػبؽ عمميػػات  مأ أسػػلكب التقييػػد:

 . األمكاؿتبييض 
معػػيف مػف الجػػرامـ دكف تحديػػد المجػاؿ الػػذم يهػممو ىػػذا النػػكع ف المهػػرع أخػػذ بنػكع إ: األسػلكب المخػػتلط

 األمػػكاؿفػػ  حػػيف حصػػر بعػػض األنػػكاع مػػف الجػػرامـ التػػ  تجػػـر عمميػػات التبيػػيض التػػ  تقػػم عمػػى  ،مػف الجػػرامـ
 .(1) المتحصمة منيا

مف القانكف  مكرر 334حدد المهرع الجزامرم الجريمة األصمية ف  المادة  :بالنسبة للمشرع الجزايرم -1
 01/02كمػػا عرفيػػا حسػػب المػػادة الثانيػػة مػػف القػػانكف  «... عامػػدات اإلجراميػػة...»العقكبػػات التػػ  تػػنص عمػػى 

                                                           
 .15، ص2006مارس  08، مؤرخة ف  14رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية - (1)
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  أك المتحصػػؿ عليهػػا بشػػيؿ مباشػػرالمتأتيػػة العايػػدات اإلجراميػػة يػػؿ الممتليػػات  »المتعمػػؽ بمكافحػػة ال سػػاد 
 األمػكاؿؽ، أم تعد جريمة تبيػيض ، مما ي يد أنو أخذ باألسمكب المطم(1)«أك غير مباشر مف ارتياب الجريمة

ىذه الجريمة ىنا المهرع الجزامرم كسػم مجػاؿ كنطػاؽ التجػريـ  نكع ف جريمة دكف تحديدعالناتجة  األمكاؿكؿ 
فػ  ىػذا الخصػكص كىػك أحسػف مػا فعػؿ، حيػػث أف ىػذا الػنص التهػريع  يكاكػب ىػذه الظػاىرة اإلجراميػة ميمػػا 

 المجرميف مف المتابعة الجنامية.لتنصؿ مجاؿ تييرت أساليب ككي ية ارتكابيا كال تترؾ ال

أمػػػا بخصػػػكص التكييػػػؼ القػػػانكن  لمممتمكػػػات اإلجراميػػػة، فيثػػػكر التسػػػاؤؿ ىػػػؿ تهػػػمؿ الجنايػػػات كالجػػػنا 
مػػف قػػانكف  3مكػػرر  334نػػو المػػادة ع ابػػتكالمخال ػػات أك تقتصػػر عمػػى الجنايػػة كالجنحػػة فقػػط؟ ىػػذا األمػػر أج

 .(2)«المتحصؿ عليها... األمكاؿايدات جناية أك جنحة مع ... إذا اندمجت ع»العقكبات الجزامرم، 

أكليػة لمحكػـ بكجػكد جريمػة تبيػيض  » :األكليػةأما إثبات الجريمػة  ايػر أف  األمػكاؿفيجػب إثبػات جريمػة  
ذا  اإلهكاؿ يطرح حكؿ مدل إثبات الجريمة األكلية. ىؿ تثبت بحكـ إدانة أك بمجرد تحريؼ الدعكة العمكمية كاا

ف  ايػاب  األمكاؿتثبت الجريمة بحكـ إدانة فلنو يجكز تكفر المتابعة مف أجؿ جريمة تبييض  كاف األصؿ أف
 .(3) « الحكـ القضام  متى كانت أركاف الجريمة المتكفرة

كػػػكف معاقػػػب عمييػػػا فػػػ  كػػػبل يبػػػة فػػػ  الخػػػارج أف كاهػػػترط المهػػػرع الجزامػػػرم فػػػ  الجريمػػػة األكليػػػة المرت
، كذلػؾ تطبيقػا لمقكاعػد العامػة المنصػكص عمييػا 00/02مػف القػانكف  00كىك ما نصت عميو المادة  ،القطريف

 .033الجزامية المادة  اإلجراباتف  قانكف 

-331: أخذ المهرع ال رنس  أيضا باألسمكب المطمؽ حيث عرفت المػادة بالنسبة للمشركع الفرنسي -1
ة األكلػػػى كالثانيػػػة تبيػػػيض ال قػػػر  2441لسػػػنة  41/341مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات ال رنسػػػ ، مضػػػافة بالقػػػانكف رقػػػـ 2

، باعتبارىػػا جريمػػة قاممػػة بحػػد ذاتيػػا إال أنيػػا نتيجػػة األمػػكاؿ، حيػػث يسػػتخمص منيػػا أف جريمػػة تبيػػيض األمػػكاؿ
 كيتحصػؿ منيػا عمػى المػاؿ  جنحػة،  لجريمة أصمية، كلػذلؾ يمػـز لقياميػا ارتكػاب جريمػة سػابقة تكػكف جنايػة أك

 لركف الم ترض.أك الدخؿ محؿ التبييض كىذا ما يطمؽ عميو ا

 
 

                                                           
 .16، ص2006مارس  08، مؤرخة ف  14رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية -(1)
 .17، ص 2006مارس  08، مؤرخة ف  14رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية - (2)
كتمكيؿ اإلرىابأ، مداخمة ألقيت خبلؿ الممتقى الكطن  الثالث حػكؿ  األمكاؿزامية مف جريمة تبييض عمار عمارة: أ التدابير الكقامية كالج-(3)

 .149، ص 2008مارس  2/4الجريمة المنظمة كسياسة مكافحتيا بالجزامر، كمية الحقكؽ كالعمـك االجتماعية، جامعة األاكاط، الجزامر: 
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 :كجكد ماؿ غير مشركع -ثانيا

 اإلجراميػػػةلقػػػد ذكػػػر المهػػػرع الجزامػػػرم أل اظػػػا مترادفػػػة لمداللػػػة عمػػػى المػػػاؿ ايػػػر المهػػػركع، كالعامػػػدات 
ر قػػدر بػػكأايػػر المهػػركعة حتػػى يعطػػ   األمػػكاؿ، األمػػبلؾ. ىنػػا ىػػؿ قصػػد المهػػرع حصػػر األمػػكاؿالممتمكػػات، 

 ؟األمكاؿككف محبل لجريمة تبييض ممكف مف صكر الماؿ المتداكؿ الذم ي

 الماديػة كايػر الماديػػة األمػكاؿنػو نػكع مػف أعرفػت المػاؿ عمػى (1) 00/02مػف القػانكف 03كمػا أف المػادة 
التػػ  يحصػػؿ عمييػػا بأيػػة كسػػيمة كانػػت، كالكثػػامؽ أك الصػػككؾ القانكنيػػة أيػػا كػػاف هػػكميا، بمػػا فػػ  ذلػػؾ الهػػكؿ 

 سػ ر، بمػا فػ  ذلػؾ االمتمانػات المصػرفية كتػذاكر الاألمػكاؿة تمػؾ مػى ممكيػعاإللكتركن  أك الرقم ، كالت  تػدؿ 
كخطابػات االعتمػػاد. كػؿ ىػػذه كالكمبيػاالت كاألكراؽ الماليػة كالسػػندات  كاألسػيـكالهػبكات المصػرفية كالحػػكاالت 

 منيا كافة صكر الماؿ مكضكع نهاط التبييض؟يستهؼ الصكر كالعبارات ىؿ 

 :اإلجراميةمعنى لفظ العايدات  -1

أيػػػف  أك المتحصػػػبلت مػػػف جريمػػػة األمػػػكاؿا بأنيػػػ اإلجراميػػػةل ػػػظ العامػػػدات  2433ات اقيػػػة فيينػػػا حػػػددت - أ
 تػػػـ الحصػػػكؿ عمييػػػا بطريػػػؽ مباهػػػر  المسػػػتمدة أك األمػػػكاؿ » :عرفػػػت المػػػادة األكلػػػى منيػػػا المتحصػػػبلت ىػػػ 

أك ايػػػر  ، ككػػػذا األصػػػكؿ أيػػػا كػػػاف نكعيػػػا الماديػػػة أك ايػػػر الماديػػػة منقكلػػػة أك ثابتػػػة مممكسػػػةأك ايػػػر مباهػػػر
 .(2)« أك أم حؽ متعمؽ بيا األمكاؿكأيضا المستندات أك الصككؾ الت  تثبت تمؾ  مممكسة،

ماديػة  األمػكاؿكىػك أكسػم كأهػمؿ لئلطاحػة بكػؿ  les biensأمػا القػانكف ال رنسػ  تحػدث عػف ل ػظ  -ب
دخػػكؿ اسػػتخدـ مصػػطما  2410كانػػت أك معنكيػػة، حيػػث أف المهػػرع ال رنسػػ  كبمقتضػػى تعػػديؿ تهػػريع  عػػاـ 

كأمكاؿ بدال مف مصادر، فقد أراد أف يهمؿ التعبير كافة المزايا كال كامد اير المباهرة التػ  يتحصػؿ عمييػا مػف 
ػ مػف قػانكف العقكبػات حيػث تكممػت عػف الػدخكؿ  313/2احة المػادة صػر ت عميػو الجريمة األصمية كىك مػا نص 

ذكػػػرت فػػػ    G.A.F.Iنػػػة العمػػػؿ المػػػال بػػػؿ أف لج .(3) الناتجػػػة سػػػكاب تحققػػػت بصػػػكرة مباهػػػرة أك ايػػػر مباهػػػرة
أك مف جرامـ خطرة معينة كىك  اإليراداتتكصياتيا األربعيف الى أف كؿ الجرامـ الت  يتكلد عنيا قدر كبير مف 

 .(4)الخيار الذم القى قبكال حتى ال ي مت المجرمكف مف العقاب، كح اظا عمى االقتصاد الكطن 

                                                           
 .25ص، 19/02/2005 ، مؤرخة ف 11رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية-(1)
 .1988مف ات اقية فيينا  01أنظر المادة  -(2)
 .1996قانكف العقكبات ال رنس  لسنة -(3)
 .GAFIالتكصيات األربعكف لجنة العمؿ المالية الدكلية  -(4)
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فيػك يثيػر بعػض المػبس فيػؿ المقصػكد  ،مػرم يتسػـ بالعمكميػةإف الم ظ المستعمؿ مف قبؿ المهرع الجزا - ج
فػ  ىػذه الحالػة فػلف الجػدؿ ال قيػ  يميػؿ ؟. دخػؿ ايػر مهػركع كػؿ أـ أنيا؟ بيا اإلدانةالت  سبقت  األمكاؿبيا 
قاممة حتى كلك لـ يتـ تحديد ىكية ال اعؿ أك است ادتو مف البػرابة أك الحكػـ  األمكاؿاعتبار جريمة تبييض  إلى
ارتباطػو بحػؽ الممكيػة الػكارد فػ  القػانكف المػدن   أيضػااب كجو الدعكل لعدـ ك اية األدلة. كما يعػاب عميػو  بانت

 .(1)كالهخصيةعينية حيث يصعب تطبيؽ النص عمى الحقكؽ ال

م يـك الماؿ بعبارات كاسػعة لتهػمؿ  03 حددت المادة :15/18 مفهـك الماؿ بمقت ى القانكف رقـ  -1
 . كانتقػػػػػػد ىػػػػػػذا التحديػػػػػػد لم يػػػػػػـك المػػػػػػاؿ ألنػػػػػػو يعتبػػػػػػر مػػػػػػف اختصػػػػػػاص القضػػػػػػاب. تقريبػػػػػػا كػػػػػػؿ أهػػػػػػكاؿ المػػػػػػاؿ

 تطبيػػػػػػؽ نطػػػػػػاؽ  إلػػػػػػىكالتعػػػػػػداد كمػػػػػػا جػػػػػػرل بػػػػػػو العمػػػػػػؿ فػػػػػػ  مناسػػػػػػبات كثيػػػػػػرة فػػػػػػ  القػػػػػػانكف الجزامػػػػػػرم يػػػػػػؤدم 
الجريمة، كيصػبا قيػدا عمػى سػمطة القاضػ   فػ  التقػدير، كلكننػا نػرل أف العبػارات التػ  أدرجيػا المهػرع كافيػة 

 .األمكاؿبر قدر مف الستيعاب أك

 :الريف المادم -الفرع الثاني
تهػػريعات العػػالـ تت ػػؽ حػػكؿ عػػدـ المعاقبػػة عمػػى مجػػرد النيػػة اإلجراميػػة، إذ يجػػب أف تتجسػػد ىػػذه  معظػػـ

النية ميما كانت خطكرتيا كدرجة عقد العـز عمى ارتكابيا، ف  سمكؾ مادم يمثؿ جسـ الجريمة كىػك مػا يعبػر 
 .عنو بالركف المادم لمجريمة

كيقصد بالسمكؾ نهاط اإلنساف ف  محيطو الخارج ، لػذلؾ االبػا مػا ي يػـ بػالمعنى االيجػاب ، أيػف يقػـك 
مادم يكػكف معاقػب عميػو بػنص خػاص، كبػذلؾ يكػكف العقػاب عمػى السػمككات االيجابيػة كمبػدأ  بعمؿ الهخص

. كعمكمػا فػلف (2)االمتنػاع ريـ السمكؾ السمب  إال فػ  حػاالت اسػتثنامية، كىػ  مػا تعػرؼ بجػرامـجعاـ، كال يتـ ت
تتطمب سػمككا ايجابيػا، كال يمكػف تصػكرىا فػ  حالػة االمتنػاع، إال اذا تعمػؽ األمػر بعػدـ  األمكاؿجريمة تبييض 

كالتهػػريم  2433عناصػػر كصػكر الػركف المػػادم لمجريمػة حسػب ات اقيػػة فيينػا عمػىالتبميػغ. كسػنتعرؼ فيمػػا يمػ  
 ال رنس  ثـ الجزامرم.

 (3)عنػد ت حػص ىػذه االت اقيػة يتبػيف أف الػركف المػادم :8988حسب اتفاقية فيينػا الريف المادم -أكال
 بالمخدرات كالمؤثرات العقمية، يمكف أف يككف ف  صكرتيف: االتجارالناتجة عف  األمكاؿلجريمة تبييض 

 اير المهركعة كتنقسـ ىذه الصكرة إلى: األمكاؿف  تقييـ  كتتمثؿالصكرة األكلى: -2

                                                           
 .45لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .67عمار عمارة ، المرجم السابؽ، ص -(2)
 .1988 أنظر ات اقية فيينا لسنة -(3)
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 يػػػػافيرؼ تصػػػػكذلػػػػؾ بالتصػػػريا الكػػػػاذب لمكانيػػػػا أك مصػػػدرىا أك ال األمػػػػكاؿكيػػػػو حقيقػػػة إخ ػػػاب أك تم -أ
كيتسػػاكل األمػػر فػػ  ىػػذه  ()*1أك التيػػرب مػػف الحقػػكؽ المتعمقػػة بيػػا مثػػؿ الضػػرامب كالرسػػـك الجباميػػة كالجمركيػػة 

رطيف عمػػى ال اعػػؿ الرميسػػ  أك الهػػريؾ أك مسػػاعدة المتػػك  لسػػاك تيكمػػا  ،الحػػاالت بػػيف ال عػػؿ التػػاـ أك الهػػركع
، طبقا لمحاالت الكاردة ف  المادة الثانية مػف  اإلخ ابف العقاب، كيتطمب م اإلفبلت العمـ بمصدر أمكاؿ المجـر
 االت اقية.

دة بالمػػػادة الثانيػػػة مػػػف األعمػػػاؿ الػػػكار  لحػػػداأك نقميػػػا مػػػم العمػػػـ بأنيػػػا مسػػػتمدة مػػػف  األمػػػكاؿتحكيػػػؿ  -ب
ال عؿ التاـ أك الهركع، كما يتساكل ال اعؿ الرميس  أك الهريؾ  ، كيتساكل األمر ف  ىذه الحاالت بيفاالت اقية

 .(2)أك مساعدة المتكرطيف عمى اإلفبلت مف العقاب

تكظػػػؼ  إذايػػػر المهػػػركعة كعػػػادة تكمػػػؿ ىػػػذه الصػػػكرة األكلػػػى  األمػػػكاؿاسػػػتيبلؿ الصػػػكرة الثانيػػػة:  -0
 عػػف طريػػؽ الحيػػازة  األمػػكاؿكتسػػاب الناتجػػة عػػف االتجػػار بالمخػػدرات فػػ  مهػػاريم مختم ػػة. كمنػػو يػػتـ ا األمػػكاؿ

كيصعب الحقػا التمييػز بػيف مػا ىػك مصػدر االتجػار بالمخػدرات كالمػؤثرات العقميػة كبػيف مػا ىػك  ،االستثمار كأ
 مصدر اقتصادم مهركع.

قػػانكف العقكبػػات يتبػػيف ىنػػاؾ مظيػػراف مػػف  313/2مػػف نػػص المػػادة: مكقػػؼ التشػػريع الفرنسػػي -ثانيػػا
 .ككف ليذه الجريمةملمسمكؾ ال

، سػػكل األمػػكاؿىػػذه الصػػكرة لكافػػة األفعػػاؿ التبريػػر الكػػاذب لمصػػدر   : كتعطػػاألمػػكاؿتمكيػػه مصػػدر -2
يبػيف طبيعػة  كمػا لػـ بيػا.  تقػكـكانت جناية أك جنحة، كلـ يحدد المهرع ال رنسػ  ىػذه األفعػاؿ كالكسػامؿ التػ  

ايػػر المهػػركعة، ليػػػذا  األمػػػكاؿ األفعػػاؿ أك أنكاعيػػػا، كلػػـ يحػػدد أيضػػػا الجريمػػة األكليػػة التػػػ  نتجػػت عنيػػاىػػذه 
 األمػػػكاؿحػػػرص المهػػػرع ال رنسػػػ  عمػػػى إخضػػػاع كافػػػة المؤسسػػػات الماليػػػة المخكلػػػة لقػػػانكف مكافحػػػة تبيػػػيض 

 .2440جكيمية  21 الصادر ف  (3)لمتحصمة مف االتجار بالمخدراتا

خ ػػػابالمسػػػاعدة فػػػ  عمميػػػات إيػػػداع  -1  ة مباهػػػر عػػػف جنحػػػالالمباهػػػر أك ايػػػر  اتأك تحكيػػػؿ العامػػػد كاا
مػػف  األمػػكاؿالكسػػامؿ المعرفيػػة هػػيكعا فػػ  تبيػػيض  أكثػػر إخضػػاع حيػػث حػػرص المهػػرع أف يضػػمف ،أك جنايػػة

 .كاإلخ ابكالتحكيؿ  اإليداعحيث عمميات 

                                                           
()-  لى الخارج. األمكاؿاالبا ما يتعمؽ األمر ف  ىذه الحالة بتيريب رؤكس  مف كاا
 .1988المادة الثانية مف ات اقية فيينا لسنة  -(2)
 .1990قانكف العقكبات ال رنس  لسنة  -(3)
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مبػػػالغ ماليػػػة متحصػػػمة عػػػف جنايػػػة أك جنحػػػة فػػػ   إيػػػداعكتتمثػػػؿ فػػػ   )التكظيػػػؼ(: اإليػػػداععمليػػػة  -أ
تػػداكؿ األكراؽ الماليػػة بكميػػات كبيػػرة، كفػػ  ىػػذا الهػػأف مؤسسػػات مصػػرفية أك مػػف خػػبلؿ تجػػارة التجزمػػة التػػ  ت

المتعمػؽ بقمػم مخال ػة التهػريم كالتنظػيـ الخػاص بالصػرؼ كحركػة رؤكس  41/31أصدر المهرع الجزامرم أمػر
 حد صكر الركف المادم.أ. ليذا فاإليداع األمكاؿ

مػػكاؿ كحجبيػػا عػػف كىػػ  ثػػان  صػػكرة لمػػركف المػػادم، كتعنػػ  الحيػػازة المسػػتترة لؤل :اإلخفػػاءعمليػػة -ب
 اإلخ ػػابكعمميػػة  قػػانكف العقكبػػات الجزامػػرم 332فػػ  المػػادة أيضػػاييػػر، كىػػك مػػا نػػص عميػػو المهػػرع الجزامػػرم ال

 .(1)تمثؿ صكرة المساىمة الجنامية

كيقصػػد بيػػا سػػامر صػػكر التحكيػػؿ، كأىميػػا التحكيػػؿ المصػػرف  كيعاقػػب المهػػرع  عمليػػة التحكيػػؿ: -ج
 مػػػف جنايػػػػة متأتيػػػة لؤلمػػػكاؿ الأك ايػػػر مباهػػػرة التحكيػػػؿ بطريقػػػة مباهػػػرة ال رنسػػػ  عمػػػى المسػػػاعدة فػػػ  عمميػػػة 

 أك جنحة.

الناتجػة  األمػكاؿمكػرر مػف قػانكف العقكبػات ال رنسػ  يتبػيف محػؿ جريمػة تبيػيض  313كمف خبلؿ المادة
تكسػػم فػػ  تحديػػد نطػػاؽ الػػركف المػػادم، كاعتبػػر كػػؿ عامػػدات الجػػرامـ أيػػا  فأيػػ ،عػػف جنايػػة أك جنحػػة أك مخال ػػة

 أف ، ايراألمكاؿنت طبيعتيا أك تسميتيا ف  القانكف الجنام  الخاص يمكف أف تككف محبل لجريمة تبييض كا
ما يبلحظ عف نص ىذه المادة أعبله أنو يستعمؿ ل ظ جناية أك جنحة أك مخال ػة، ىػذا يعنػ  أنػو يهػترط لقيػاـ 

 .(2)لجناية أك جنحةكجكد إدانة سابقة  األمكاؿالمتابعة الجزامية كاإلدانة بجريمة تبييض 

ف كاف قد كس    األمكاؿم ف  م يكـ الركف المادم لجريمة تبييض مما سبؽ نستنتج أف المهرع ال رنس  كاا
 بيا. اإلدانة الناتجة عف جريمة سبقت المتابعة األمكاؿإال أنو حصر ما ف  تبييض 

عمييػا اسػميا  كمػا يػدؿ جريمػة ىػ  األمػكاؿتبيػيض  عمميػة :الريف المادم فػي القػانكف الجزايػرم -ثالثا
، كىػػ  بػػذلؾ تقػػـك عمػػى جريمػػة أكليػػة ىػػ  مصػػدر إجرامػػ  إضػػ اب طػػابم الهػػرعية عمػػى أمػػكاؿ ذات إلػػىتيػػدؼ 

الػق. كلػذلؾ ...األبػيضكالرؽ المراد تبييضيا كالمتاجرة بالمخدرات ك األسمحة كالتيريب  األمكاؿجريمة مصدر 
 :(3)يتككف مف عنصريف ىما األمكاؿيمكف القكؿ أف الركف المادم لجريمة تبييض 

 
                                                           

 .12سممياف عبد المنعـ، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .1990نس  لسنة مكر مف قانكف العقكبات ال ر  324المادة  -(2)
 .90عبيد الهافع ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 :عناصر الريف المادم-8

حيػث  ،: كىك ما يعرؼ أيضا بالركف الم ترض لمجريمػة أك الػركف الخػاصإجرام أمكاؿ ذات مصدر -أ
تستمـز الجريمة كجكد أمكاؿ اير مهركعة أصبل، االبا ما تككف مف عامدات بعض الجرامـ المنظمة أك جػرامـ 

مثػػؿ: الرهػػكة، االخػػتبلس، كاالتجػػار بالمخػػدرات كاألسػػمحة، كعامػػدات  اإلجػػراـ ب عمػػـالمن عػػة كمػػا يسػػمييا فقيػػا
 .(1)الجرامـ االرىابية الت  هاعت ف  العقد األخير مف القرف الماض 

. كذلػؾ األمػكاؿكقد اختم ت التهريعات المقارنة نسبيا ف  تحديد طبيعة الركف الم ترض لجريمػة تبيػيض 
عػػاة لؤلنظمػػة القانكنيػػة الداخميػػة خاصػػة فػػ  المجػػاؿ الجبػػام  كالمصػػرف . حسػػب نظرتيػػا لؤلمػػكاؿ المبيضػػة كمرا 

 اإلجراميػػةؿ صػػاغ نػػص عػػاـ يجػػـر كػػؿ تبيػػيض لمعامػػدات عػػفنجػػد المهػػرع الجزامػػرم عنػػد تدخمػػو لتجػػريـ ىػػذا ال 
ال يقصػػد فػػ  ىػػذا المجػػاؿ بػػالنص ك بػػاختبلؼ طبيعتيػػا كتسػػميتيا. كذلػػؾ لكضػػم حػػد أمػػاـ تنػػام  ىػػذه الظػػاىرة، 

ػ األمػكاؿف الركف المػادم لجريمػة تبيػيض ـ تحديد األفعاؿ المادية الت  تكك  العاـ عد نمػا التكس  م بهػكؿ دقيػؽ، كاا
بهكؿ يدخؿ كؿ دخؿ اير مهركع كذلػؾ لتػكافر عمػة التجػريـ. كيتجمػى  األمكاؿف  تحديد محؿ جريمة تبييض 

ف كػا األمػكاؿيض عند تحديده لمحػؿ جريمػة تبيػ اإلجراميةذلؾ ف  اكت اب المهرع بم ظ العامدات  ف ىػذا حتػى كاا
بيا؟ أـ أنيػا كػؿ دخػؿ  اإلدانةالت  سبقت  األمكاؿتمؾ  اإلجراميةالعامدات معنى  الم ظ يثير بعض المبس. فيؿ

ركػف م تػرض كتهػكؿ مسػألة أكليػة  األمػكاؿذلػؾ أنػو فػ  الحالػة األكلػى تصػبا الجريمػة مصػدر  .اير مهركع؟
ال يمكػف ال صػؿ فييػا إال بعػد  إذ، األمػكاؿبعػة عمػى جريمػة تبيػيض ف  الدعكل العمكميػة التػ  ترمػ  الػى المتا

، كىػػ  األمػكاؿلمتأكػد مػػف تػكافر الػركف الم تػرض لجريمػة تبيػيض  األمػكاؿال صػؿ النيػام  فػ  الجريمػة مصػدر 
. كما يعاب عمػى المهػرع الجزامػرم فػ  نصػو العربػ  اسػتعماؿ ل ػظ الممتمكػات اإلجرام ذات المصدر  األمكاؿ

محػػػؿ الجريمػػػة، كذلػػػؾ لمػػػا يمكػػػف أف يثيػػػره مػػػف لػػػبس مػػػم م يػػػكـ حػػػؽ الممكيػػػة الػػػكارد فػػػ  القػػػانكف  عنػػػد تحديػػػد
 .(2)المدن 

فيصعب بذلؾ تطبيؽ النص عمػى الحقػكؽ العينيػة كالهخصػية األخػرل التػ  تكػكف ليػا قيمػة ماليػة محػؿ 
م المقػػارف لمػػا لػػو مػػف فػػ  ال قػػو كالتهػػري ةالمتداكلػػ األمػػكاؿاسػػتعماؿ ل ػػظ  المهػػرع جريمػػة التبيػػيض. ككػػاف عمػػى

 .(3)همكلية كاتساع يخدـ مكافحة الجريمة

                                                           
 .97عبيد الهافع ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .161عمار عمارة، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .101عبيد الهافع ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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عنػػد  3ك2يخمػػط بػػيف المصػػطمحيف فػػ  ال قػػرتيف  3مكػػرر 334المػػادة  فػػ لػػذلؾ نجػػد المهػػرع الجزامػػرم 
 les Biens ال رنسػ  لػن س المػادة نجػد أنػو يسػتعمؿ ل ػظ النص إلىتحديد عقكبة المصادرة اير أنو كبالرجكع 

 .(1)االعتقاد أف االختبلؼ كقم خبلؿ عممية الترجمة فقط إلىعك ، مما يداألمكاؿ مأ

عمميػػػػة التبيػػػيض: كيقصػػػػد بيػػػا القيػػػاـ بالسػػػػمكؾ المػػػادم الػػػػذم بمقتضػػػاه تكتسػػػػ   إتمػػػاـالهػػػركع أك  -ب
 رؼ فييا بكؿ حرية.صص ة مهركعة تسما لحامزىا الت اإلجراميةالعامدات 

 ؽمػػة المصػػرفية التػػ  تسػػاعد فػػ  التمكيػػو كخمػػكقػػد يتخػػذ ىػػذا السػػمكؾ عػػدة صػػكر تتعقػػد مػػم تعقػػد األنظ
عمميػػات كىميػػة لتبريػػر األربػػاح الكبيػػرة فػػ  عػػالـ األعمػػاؿ كالمبػػادالت التجاريػػة، إضػػافة الػػى كػػكف آليػػات العمػػؿ 

التعػديؿ  إلػىكالثقة عند التعامؿ. كنهير نجاز المصرف  كالتجارم محككمة بعدة اعتبارات أىميا السرعة ف  اال
ل عؿ التاـ كما يعاقب عمى الهركع أك المهاركة أك المساعدة ف  العمػؿ األصػم  أك حتػى الجديد يعاقب عمى ا

إسػػداب المهػػكرة لم ػػاعميف، كمػػا يسػػاعد عمػػى المسػػاعدة البلحقػػة لمجريمػػة كذلػػؾ خركجػػا عػػف القكاعػػد المقػػررة فػػ  
 القسـ العاـ كىك نكع مف تهدد المهرع الجزامرم ف  ىذه الجريمة بذات.

المكػػكف  اإلجرامػػ مكػػرر كمػػا يمييػػا صػػكر السػػمكؾ  334: لقػػد حػػددت المػػادة(2)ادمصػػكر الػػريف المػػ -0
 :يمة، كى  ال تخرج عف أربعة حاالتلمركف المادم لمجر 

كىػػذه الحالػػة تنطبػػؽ  :(3)المتحصػػلة مػػف عايػػدات اإلجػػراـ أك انتسػػابها أك اسػػتخدامها األمػػكاؿحيػػازة -أ
 عمـ لكدامم كالمبالغ المالية اير المهركعة، كذلؾ متىا مباألخص عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية، أيف تكض

فػػ  هػػكؿ رصػػيد أم فػػتا  اإليػػداعايػػر المهػػركعة، سػػكاب كػػاف  األمػػكاؿالمصػػرؼ عػػف طريػػؽ مسػػيره بمصػػدر 
كضػػػػم  إلػػػػىأنظمػػػػة الصػػػػرؼ فػػػػ  التهػػػػريم المقػػػػارف  تحسػػػػاب أك هػػػػكؿ أمانػػػػة أم تأجيػػػػؿ خزانػػػػة. كليػػػػذا عمػػػػد

كذلؾ عف طريؽ إجراب ذمة البنؾ مف خبلؿ تبميغ السمطات المختصة  ،تقنية لتجنب ىذا االفتراض ميكانزمات
 عف كؿ رصيد بنك  يتجاكز مبمغ معيف.

لمػػكاطف العػػادم، كمػػا يبمػػغ البنػػؾ عػػف كػػؿ مبمػػغ مػػال  يػػدخؿ كسػػيكلة ألحػػد اادخػػار  حسػػب متكسػػط قػػدرة
ؼ كىميػػة صػػر الاألرصػػدة بػػدكف أف يكػػكف مبػػررا بهػػكؿ كػػاؼ، كىػػذا االفتػػراض أف يكػػكف ذلػػؾ ضػػمف عمميػػات 

مػدل هػرعية ىػذه  إثػارةىذه الطريقػة. فلنػو يمكػف نجاعة  اثبت الكاقم إذ. األمكاؿتبييض  إلىتيدؼ ف  النياية 
                                                           

 .52ص المرجم السابؽ، ،دليؿ امبارك  -(1)
 116-115سميماف عبد المنعـ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
، 2003مبػػركؾ نصػػر الػػديف، محاضػػرة فػػ  اإلثبػػات  الجزامػػ ، النظريػػة العامػػة لئلثبػػات الجنػػام ، الجػػزب األكؿ، الجزامػػر، دار اليكمػػة،  - (3)
 .142ص
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تمػػـز صػػاحب الحسػػاب  إذالطريقػػة كمطابقتيػػا لمجمػػؿ الدسػػاتير كالتهػػريعات المقارنػػة بخصػػكص قرينػػة البػػرابة، 
ف ذمػة الهػخص خاليػة مػف أم عبػئ، كعمػى دكما تقديـ دليؿ عمى مهػركعية أمكالػو. فػ  حػيف ي تػرض أف تكػك 
 مف يدع  خبلؼ ذلؾ إقامة الدليؿ كفقا لمطرؽ القانكنية لئلثبات.

الجػرامـ السػابقة الػذكر كذلػؾ بقصػد  إحػدليتمثؿ التحكيؿ ف  النقؿ المادم لعامػدات  :األمكاؿتحكيؿ -ب
ضػػ اب صػػ ة المهػػركعية عمييػػا، كذلػػؾ بأبعادىػػا عػػف إخ ػػاب مكػػاف ارتكػػاب الجريمػػة  مصػػدرىا ايػػر المهػػركع، كاا
حتى ي مت مف العقاب كالمتابعة، سكاب كاف هخص طبيعػ   ،، أك مساعدة مرتكب  ىذه الجرامـاألمكاؿمصدر 

أك معنكم. كتكتس  ىذه الصكرة أىمية بالية ف  الجرامـ المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية، حيث يتـ فييا انتقاؿ 
بمػػد ثػػان  تػػتـ فيػػو عمميػػة  إلػػىايػػر المهػػركعة  األمػػكاؿـ مصػػدر محػػؿ ارتكػػاب الجػػرام مػػف البمػػد األمػػكاؿرؤكس 

 التبيػػيض، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إدخػػاؿ ىػػذه المبػػالغ فػػ  الػػدكرة االقتصػػادية لمبمػػد الجديػػد سػػكاب فػػ  مهػػاريم حقيقيػػة 
لذلؾ يجب أخذ ىػذه الصػكرة عمػى محمػؿ الجػد  األمكاؿأك صكرية مف أجؿ إض اب الصبية الهرعية عمى ىذه 

 .األمكاؿ  كضم سياسة دكلية لمكافحة تدكيؿ جرامـ تبييض عند الت كير ف

ذا كانتقاليػا مػف كالػى  األمػكاؿكانت معظـ التهريعات المقارنػة تضػم ضػكابط لمتحكيػؿ المػادم لػرؤكس  كاا
الخارج، كىػ  تت ػؽ حػكؿ ضػركرة مركرىػا عبػر المؤسسػات الماليػة ك البنكيػة  لمػا تػكفره ىػذه األخيػرة مػف رقابػة 

مكانية مػف خػبلؿ األمػر  (1)الحقػكؽ المتعمقػة بيػا كالمسػتحقة لمدكلػة. كىػك مػا اعتمػده المهػرع الجزامػرم اسػت اب كاا
كحركػػة  صػػرؼبالمخال ػػة التهػػريم كالتنظػػيـ الخاصػػيف المتعمػػؽ بقمػػم  03/02المعػػدؿ كالمػػتمـ بػػاألمر  41/11

لػػى الخػػارج. كبػػذلؾ تػػزداد خطػػكرة ىػػذه الصػػكرة فػػ  الػػدكؿ التػػ  ال تم األمػػكاؿرؤكس  مػػؾ أجيػػزة مصػػرفية مػػف  كاا
كبنكية حديثة كمتطكرة، كتككف ف  ن س الكقت ممزمة بمسايرة التطكر الحاصؿ عمػى المسػتكل الػدكل  كىػك مػا 

خػارج الػكطف إلػى بنػكؾ  كالتيريػب التحكيػؿ إلػىيعرض أمػكاؿ المػدخريف عمػى مسػتكل البنػكؾ الكطنيػة المحميػة 
 .(2)التبييض تـ إعادة استثمارىا ف  الخارج بقصدي، لهرعيةبطرؽ اير 

  إخ ػػػابأكجػػػو  أىػػػـ : يعتبػػػر التصػػػريا الكػػػاذب أحػػػدالعايػػػدة مػػػف الجريمػػػة األمػػػكاؿإخفػػػاء أك تمكيػػػه  -ج
صػطما التمكيػو بػدؿ التصػريا ايػر المهػركعة، ايػر أنػو مػف المستحسػف اسػتعماؿ م األمػكاؿأك تمكيو مصػدر 

اليػػػة التػػػ  تعتمػػػد عمػػػى الكسػػػامؿ إلضػػػ اب نػػػكع مػػػف التكسػػػم كالهػػػمكلية لئلحاطػػػة بكػػػؿ المنػػػاكرات االحتي الكػػػاذب
، كمػػف األمػػكاؿالمتطػكرة. كتسػػت يد مػف التقنيػػات الباليػة التعقيػػد التػ  تسػػاعد بهػكؿ أك بػػآخر فػ  عمميػػة تبيػيض 

                                                           
 الخاص بقمم مخال ة التهريم كالتنظيـ الخاصيف بالصرؼ كحركة 03/01المعدؿ كالمتمـ باألمر  96/22مف األمر   01انظر المادة: - (1)

لى الخارج. األمكاؿرؤكس   مف كاا
 .528، ص1999اادة عماد الهربين ، المسؤكلية الجنامية عف األعماؿ البنكية )دراسة مقارنة(، القاىرة: دار أبك المجد لمطباعة ، - (2)
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ريػر مبػالغ ب، الت  يقػكـ بيػا أهػخاص مػف أجػؿ تالمشاريع الكهمية كالصفقات الخياليةأبرز أكجو ىذه الصكرة 
 إنهػاب إلىيتعدل األمر أحيانا ك أصبل جزب مف رأس ماؿ اير مهركع، بؿ  ال كامد كاألرباح الكىمية الت  تككف

فيالبػا مػا  اإلخ ػابأمػا  ،أهخاص معنكية كىمية مف حيث النهاط خاصة ف  مجػاؿ المبػادالت التجاريػة الدكليػة
 بمػاصػعكبة كفقا لمتقنيات المصرفية الحديثة، كىذا مػا يجعػؿ مػف الاسمية يككف عبر هراب أسيـ كسندات اير 

لذلؾ أطمؽ بعض ال قياب عمى ىذه العممية اسـ مرحمػة  كاف أف نميز بيف رأس الماؿ المهركع كاير المهركع،
 .(1)حيث ال يمكف بعدىا التمييز بيف ما ىك ماؿ مهركع كما ليس كذلؾ ،األمكاؿالتعتيـ ف  عممية تبييض 

 حالتيف: إلىذه الصكرة تقسيـ ى يمكف المساهمة في الجريمة أك تقديـ المشكرة أك التحريض: -د

: تعتبػػر ىػػذه الجريمػػة قصػػدية تتطمػػب تػػكافر العمػػـ بالمصػػدر األمػػكاؿالمسػػاعدة فػػ  أنهػػطة تبيػػيض  -(2
تحقيػػػؽ النتيجػػػة المتكخػػػاة مػػػف الجريمػػػة، كىػػػ  إضػػػ اب  إلػػػى اإلرادةايػػػر المهػػػركع لؤلمػػػكاؿ، كمػػػا تتطمػػػب اتجػػػاه 

 المهركعية عمى الماؿ اير المهركع.

تػدخؿ الخبػراب فػ  المحاسػبة الماليػة كالتقنيػات  أحيانػاريمػة كخصكصػيتيا، يتطمػب كنظرا لطبيعة ىذه الج
المسػاعدة تجػريـ لػذلؾ يعتبػر  ،أعماؿ االستثمار. فقػد يتعقػد الػركف المػادم لمجريمػة كيتعػدد ال ػاعميفك المصرفية 

انػػت مسػػاعدة ذاتيػػا أك ك األمػػكاؿعػػامبل أساسػػيا لقمػػم ىػػذه الجريمػػة، سػػكاب كانػػت المسػػاعدة فػػ  أنهػػطة تبيػػيض 
مف المتابعة القانكنية. كينطبؽ ىذا الحكـ عمى كؿ مف يقكـ بلعطاب النصاما  اإلفبلتف   ،ال اعميف األصمييف

مػػف قػػانكف  32مػػا نصػػت عميػػو المػػادة  ك إسػػداب المهػػكرة لم ػػاعميف أك يقػػكـ بػػالتحريض بػػأم كسػػيمة كانػػت. كىػػذا
 العقكبات.

ف  ىذه الحالة صكرة سمكؾ مادم سمب  االبا ما يتمثؿ ف  المؤامرة كالتكاطؤ: يتخذ الركف المادم  -(1
 . (2)عدـ إببلغ السمطات المعنية عف ارتكاب الجرامـ

ا تتحقػػؽ ىػػذه بػػاليكتعتبػػر ىػػذه الصػػكرة نػػكع مػػف مسػػايرة تطػػكر أهػػكاؿ الجريمػػة كاألهػػخاص ال ػػاعميف. ف
التمكيػػو أك  كاإلخ ػػابيػػؿ الصػػكرة فػػ  المؤسسػػات المصػػرفية التػػ  تكهػػؼ بحكػػـ طبيعػػة عمميػػا عػػف عمميػػات تحك 

كمػػػا قػػد تتحقػػػؽ ىػػذه الصػػػكرة أيضػػا فػػػ   .كعػػػف األهػػخاص المتػػػكرطيف فييػػا األمػػكاؿالتػػ  تيػػػدؼ إلػػى تبيػػػيض 
المؤسسػػػات كالهػػػركات، كبصػػػ ة عامػػػة فػػػ  األهػػػخاص المعنكيػػػة التػػػ  قػػػد ترتكػػػب فييػػػا ىػػػذه الجريمػػػة، كيكػػػكف 

 لمهػركعة باسػـ الهػخص المعنػكم. كيسػاك المكظؼ أك العامؿ ممـز بتبميغ عف ما اكته و مػف معػامبلت ايػر 
                                                           

 .150مبركؾ نصر الديف، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .101اادة عماد الهربين ، المرجم السابؽ، ص -(2)
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كعػدـ العمػـ، كذلػؾ لسػد البػاب أمػاـ حجػة حسػف النيػة فػ  كهػ يا  اإلىمػاؿف  ىذه الصكرة بيف عدـ اإلبػبلغ ك 
 لدفم األهخاص المعنكية كالطبيعية ببذؿ أقصى جيد كتكخ  الحيطة كالحذر البلزميف لمتصدم ليذه الجريمة.

 :مالريف الماد إثبات -لفرع الثالثا

ر أف نتطرؽ كلك بهكؿ ميستكجب األ األمكاؿالركف المادم لجريمة تبييض  إثباتقبؿ التطرؽ لمكضكع 
عمى ىػذه الجريمػة كحالػة  اإلسقاطمية لتسييؿ عممية اف  المسامؿ الجز  ثباتاإلالمبادئ الت  تحكـ  ألىـمكجز 
 خاصة.

خػاص  حكػـ مػا لػـ يػرد عمػىعػدة عامػة ، كقا(1)اإلثبػاتمبدأ حرية  121أقر المهرع الجزامرم ف  المادة 
كمػػا أقػػرت ن ػػس المػػادة مبػػدأ االقتنػػاع الهخصػػ  لمقاضػػ ، كيػػرد عمػػى ذلػػؾ قيػػد مناقهػػة الػػدليؿ صػػريا  بػػنص

فيػػ  مبػػدميا عمػػى عػػاتؽ النيابػػة العامػػة، بصػػ تيا سػػمطة االتيػػاـ، كيبقػػى فيػػو  اإلثبػػاتبالجمسػػة، أمػػا عػػف عبػػئ 
عػػػاـ كىػػػك قرينػػػة البػػػرابة نتيجػػػة طبيعيػػػة لؤلصػػػؿ العػػػاـ، كىػػػك المػػػتيـ ذك دكر سػػػمب  كىػػػذا مسػػػتمد مػػػف األصػػػؿ ال

لكػف السػؤاؿ الػذم يطػرح فػ  ىػذا  أم هػخص مػف إقامػة الػدليؿ عمػى برابتػو.  ػىكبػذلؾ يع األهػيابفػ   اإلباحة
 ؟األمكاؿانطباؽ ىذه القكاعد عمى جريمة تبييض  الصدد يبقى مرتبطا تماـ االرتباط بمدل

ذات طبيعػػػػة معقػػػػدة القترافيػػػػا يسػػػػتمـز المنػػػػاكرات االحتياليػػػػة  كاؿاألمػػػػمػػػف المعػػػػركؼ أف جريمػػػػة تبيػػػػيض 
 ذات المصػػدر األمػػكاؿيمكػػف إظيػػار  وكمنػػ ،المركبػػة، كالتػػ  يمكػػف مػػف خبلليػػا تمكيػػو الييػػر خاصػػة السػػمطات

عبمػػا  إثباتيػػاعمػػى أنيػػا أمػػكاؿ مهػػركعة ناتجػػة مػػف مهػػاريم اقتصػػادية مهػػركعة. كىػػك مػػا يجعػػؿ أمػػر  اإلجرامػػ 
ف  حالػة تطبيػؽ القكاعػد العامػة لئلثبػات السػال ة الػذكر، كذلػؾ أف المعػامبلت  .سمطة االتياـ مرىقا عمى عاتؽ

طبيعيػة  أهػخاصإلى ككف مثؿ ىذه الجرامـ ترتكب مف طرؼ ت  تعتمد ف  عممية التبييض، إضافة الكىمية ال
الدكلية، مما يجعػؿ ة يكمعنكية متخصصيف ف  عالـ األعماؿ كالمحاسبة المالية، خاصة ف  المعامبلت التجار 

مكانيػاتالنيابة هبو مهمكلة ف  بعض األحيػاف ميمػا تكفرىػا مػف كسػامؿ  ، كذلػؾ تقتضػ  المصػمحة العامػة (2)كاا
 األمػػكاؿ...ماعػػدا » 121تػػدعيـ المبػػادئ العامػػة لئلثبػػات بػػبعض االسػػتثنابات طبقػػا لمػػا ىػػك مقػػرر فػػ  المػػادة 

 .«الت  ينص فييا القانكف اير ذلؾ...

حكاؿ ليس مساسا بحقكؽ الدفاع أك حرية األفراد، لكف متماهيا مم طبيعة الركف المادم كىذا ف  كؿ األ
 ليذه الجريمة، كالحقيقة أف المهرع أماـ خياريف:

                                                           
 .20/12/2006الصادر بتاريق  22- 06رقـ  مف قانكف اإلجرابات الجزامية الجزامرم 212دة:أنظر الما-(1)
 .55ص ، 1998ماجستير، كمية الحقكؽ ، جامعة الجزامر، ف الجزامرم أ، رسالة طكاىرم اسماعيؿ، أالنظرية العامة لئلثبات ف  القانك  -(2)
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إمػػا أف يػػدقؽ فػػ  تحديػػد الػػركف المػػادم لمجريمػػة، كيضػػم اسػػتثنابات عمػػى قاعػػدة قرينػػة البػػرابة لتحقيػػؽ  -
 .اإلثباتالعامة ف   العبب عمى النيابة

لمركف المادم لمجريمة، بحيث يسيؿ معو إثبات قيامو حتى بػدكف فض اضا ف يضم تعري ا عاما ك أأك  -
 المعركفة. اإلثباتترتيب استثناب عمى مبادئ كقكاعد 

يجابياتو كعيكبو، فلف بعض التهريعات المقارنة سارعت لمحؿ األكؿ باعتباره يتماهى إاذا كاف لكؿ حؿ 
الػػذم يقتضػػ  فعػػبل  ،ص. كالتػػ  مػػف أىميػػا مبػػدأ هػػرعية الجػػرامـ كالعقكبػػاتكالمبػػادئ الدسػػتكرية لحقػػكؽ األهػػخا

تحديدا دقيقا، ثـ تجريمو كالعقاب عميو كما ينطبػؽ ىػذا الحػؿ كقرينػة البػرابة المقػررة فػ  ذمػة األهػخاص، ايػر 
 ركض عمى عاتؽ سمطة االتيػاـ، كلعػؿ مال إثباتيتطمب كضم استثنابات معينة لتخ يؼ عبب  الحؿ أف ىذا
التهػػػريعات التػػػ  طبقػػػت ىػػػذا الحػػػؿ الػػػذم م ػػػاده كضػػػم قرينػػػة قانكنيػػػة بسػػػيطة عمػػػى عػػػدـ  إليػػػوـ مػػػا اتجيػػػت أىػػػ

عمػى صػاحب الحسػاب إثبػات ك  ،زادت عػف حػد معػيف إذاالمكدعػة نقػدا فػ  األرصػدة البنكيػة  األمكاؿمهركعية 
تجػاكز المبمػغ  إذاامنػو، لحسػاب زب إيػداعمهركعية أمكالو، كعمى ىػذا يكػكف البنػؾ ممػـز بػالتبميغ عػف كػؿ عمميػة 

، كعمػى صػاحب الحسػاب األمػكاؿالمكدع حدا معينا حسب التنظيـ، كيخكؿ لمسمطات التحرم عف مصدر ىذه 
ىذا الكضم الذم يحتـ عمى الهخص تبرير مداخيمو فػ   .العامدة لحسابو األمكاؿتقديـ هركحات حكؿ مصدر 

 .(1)ال تكجد دعكة ضده أم كقت طمب منو ذلؾ قد يعد خرقا لقاعدة البرابة طالما
كانت مثؿ ىذه الحمكؿ صالحة ف  المجتمعات المتطكرة، كالدكؿ الت  ليا أنظمة جبامية قكية، حيػث  إذا

يمكف تتبم مداخيؿ األهخاص الذيف تككف ليـ دكما مداخيؿ معمكمة كمنتظمة، فلنو ف  الدكؿ النامية كمػا ىػك 
كػكف خػارج التصػريا تف جػزبا كبيػرا مػف المبػادالت التجاريػة الحػاؿ فػ  الجزامػر، فػلف المصػالا الجباميػة تؤكػد أ

ة عمػػى أسػػمكب األسػػكاؽ يػػكػػاؿ بػػيف أفػػراد األسػػرة الكاحػػدة كالمعػػامبلت العرفيػػة المبنتالجبػػام . كمػػا أف ظػػاىرة اال
 األفػػرادالهػعبية ينعػدـ فييػا أدنػػى دليػؿ عمػى المعاممػة التػػ  تػدكر بػيف طػػرفيف، ممػا يجعػؿ ىػذا الحػػؿ الػذم يمػـز 

أيضا. كلذلؾ يقتض  تػكخ  العقبلنيػة فػ  كضػم القػرامف كاالسػتثنابات عمػى القكاعػد  قاهاير مداخيميـ أمرا بتبر 
العامػػة لئلثبػػات، تحػػت هػػعار تخ يػػؼ العػػبب عمػػى سػػمطة االتيػػاـ إلقامػػة دليػػؿ عمػػى بعػػض المجػػرميف الػػذيف 

مػػػف إقامػػة دليػػػؿ عمػػػى  اعتمػػػادا عمػػى كسػػػامؿ جػػد متطػػػكرة تمنػػم ،مػػف المتابعػػػات القضػػامية اإلفػػػبلتيسػػتطيعكف 
 .(2)إدانتيـ

                                                           
 .99، ص2002سـ العاـ، بيركت: منهكرات الحمب  الحقكقية، عم  عبد القادر القيكج ، هرح قانكف العقكبات الق -(1)
 .69طكاىرم اسماعيؿ، المرجم السابؽ، ص -(2)
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 اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞاٌّطٍت اٌثبٌث: 

يػػنص كيعاقػػب عميػػو قػػانكف جزامػػ  بػػؿ  دممػػف المعػػركؼ أنػػو ال يك ػػ  لقيػػاـ جريمػػة مػػا ارتكػػاب عمػػؿ مػػا
كلمػػركف  .ىػػذه العبلقػػة تهػػكؿ مػػا يسػػمى بػػالركف المعنػػكم ،الجػػان  إرادةعػػف المػػادم ا العمػػؿ ذالبػػد أف يصػػدر ىػػ
تتمثؿ ف  اهتراط العمـ بالمصدر ايػر المهػركع لمعامػدات  األمكاؿبالنسبة لجريمة تبييض  يرةالمعنكم أىمية كب

 أك تمكيييا أك حيازتيا. إخ ابىاكالمتحصبلت الت  يتـ تحكيميا أك 
مف الجرامـ المستمرة الت  يترتب عمييا تحقيؽ الركف المعنكم، كتقاـ الجريمػة  األمكاؿإف جريمة تبييض 

 الهػػػخص بالمصػػػدر ايػػػر المهػػػركع لؤلمػػػكاؿ، حتػػػى كلػػػك كػػػاف حسػػػف النيػػػة لحظػػػة اكتسػػػابيا قانكنػػػا متػػػى عمػػػـ 
كالتهريم ال رنس  كالتهريم الجزامرم،  2433أك استخداميا، كعميو نتطرؽ الى الركف المعنكم كفؽ ات اقية فيينا

 كما نتطرؽ الى ذكر عناصر الركف المعنكم.
 :8988في اتفاقية فيينا الريف المعنكم -الفرع األكؿ

مف خبلؿ المادة الثالثة البند األكؿ عمى تجريـ عدة أفعاؿ مف ضمنيا تبييض  2433نصت ات اقية فيينا
، كىك ما يعنػ  اسػتبعاد تصػكر كقػكع الجريمػة عمداكذلؾ باستخداـ عامدات الجرامـ ف  حالة ارتكابيا  ،األمكاؿ

ضػمكف ليػذا الػركف فػ  الصػكر الثبلثػة التػ  مكلمػا تبػرز االت اقيػة عنصػر العمػـ  .(1)اؿاإلىمػ كأبطريؽ الخطػأ 
 يتجسد فييا الركف المادم لمجريمة.

بأنيػػا مسػػتمدة مػػف إحػػدل الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ   العلػػـمػػم  األمػػكاؿإخ ػػاب أك تمكيػػو حقيقػػة  -
 االت اقية.

الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ  االت اقيػػة  إحػػدلمػػم العمػػـ أنيػػا مسػػتمدة مػػف  األمػػكاؿتحكيػػؿ أك نقػػؿ  -
 اإلفػبلتأك تمكيو مصػدرىا ايػر المهػركع أك قصػد مسػاعدة أم هػخص متػكرط فػ   إخ اب كبيدؼ

 مف العكاقب القانكنية.
الجػرامـ المنصػكص  إحػدلمػم العمػـ كقػت تسػميميا بأنيػا مسػتمدة مػف  األمػكاؿاكتسػاب أك اسػتخداـ  -

 االت اقية.ف  عمييا 
يػػة فػػ  المػػادة الثالثػػة منيػػا أنػػو مػػف حيػػث طػػرؽ االسػػتدالؿ معمػػى الػػركف المعنػػكم، تقػػرر االت اق أمػػا -

المطمػكب ليكػكف  العلـ أك النية أك القصػديجكز االستدالؿ مف الظركؼ الكاقعية المكضكعية عمى 
 .()2ركنا لمجريمة المنصكص عمييا ف  االت اقية

                                                           
 .1988أنظر ات اقية فيينا لسنة  -(1)
()-  فػػ  ىػػذا المجػػاؿ، اذ نصػػت المػػادة األكلػػى مػػف التكصػػية الصػػادرة فػػ   1991ات اقيػػة المجمكعػػة األكربيػػة الصػػادرة فػػ  سػػنة  تناكلػػتكقػػد

 ية عمى استخبلص العمـ أك النية أك الباعث كركف لمجريمة مف خبلؿ الظركؼ الكاقعية المكضكعية.االت اق
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 :في التشريع الفرنسي الريف المعنكم -الفرع الثاني
نكف العقكبػػػػػػػػػػات المضػػػػػػػػػػافة مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػا 313/2المهػػػػػػػػػػرع ال رنسػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػػادة ضلػػػػػػػػػػـ يتعػػػػػػػػػػر 

مػف  111/33، لطبيعة الركف المعنكم عمى عكس ما كاف عميو ف  الػنص القػديـ لممػادة2441مارس23قانكفب
. عمػػداالمتحصػػمة مػػف جريمػػة المخػػدرات  األمػػكاؿتكجب أف تقػػم جريمػػة تبيػػيض سػػن ػػس القػػانكف، الػػذم كػػاف ي

عمدا مف خبلؿ مػا اسػتحدثو فػ  نػص  مكاؿاألكيمكف فيـ إا اؿ المهرع ال رنس  لكجكب كقكع جريمة تبييض 
ارتكابيػا، كبالتػال   نيػةمف ن س القانكف الت  تنص عمػى أنػو ال جنايػة كال جنحػة دكف أف تتػكفر  212/3المادة

فػػ  الجػػرامـ مػػا لػػـ يقػػرر نػػص خػػاص عمػػى العقػػاب عمػػى الخطػػأ فػػ   ريػػف العمػػدفقػػد عمػػـ المهػػرع مػػف اهػػتراط 
 .(1)صكره المختم ة

لدل الجان ، كمم ذلؾ فقد أكجب  اإلجراميةك النية أىناؾ ضركرة القتضاب تكافر العمد كبالتال  لـ تعد 
صراحة بطبيعػة المصػدر ايػر المهػركع لؤلمػكاؿ أك بػالظركؼ المحيطػة بػو، فػلذا  علـ الفاعؿالمهرع ال رنس  

بة لمحريػة تزيػد فػ  اير النظي ة منيا، يعاقب عمييا بعقكبة سػال األمكاؿكانت الجريمة األكلية الت  تـ تحصيؿ 
قػػػانكف العقكبػػػات  313/2فػػػ  صػػػكرتيا البسػػػيطة)المادة األمػػػكاؿمقػػػدارىا عػػػف العقكبػػػة المقػػػررة لجريمػػػة تبيػػػيض 

علػػـ تػػكافر  إذاقػػانكف العقكبػػات ال رنسػػ (، فػػبل تسػػرم ىػػذه العقكبػػة إال  313/1)المػػادة  ك المهػػددةأال رنسػػ (، 
ايػػػر  األمػػػكاؿنػػػت الجريمػػػة األكليػػػة التػػػ  تحصػػػمت منيػػػا بيػػػذه الجريمػػػة، باإلضػػػافة الػػػى ذلػػػؾ اذا اقتر  الفاعػػػؿ

 .(2)كاف ال اعؿ عالما بيا إذا إالالمهركعة بظركؼ مهددة، فبل تسرم العقكبات المقررة ليذه الظركؼ 
ايػػػر المهػػػركعة يحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ  األمػػػكاؿممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػكؿ أف جيػػػؿ ال اعػػػؿ لطبيعػػػة مصػػػدر 

كال تطبػؽ إال ، (األمػكاؿثؿ ف  جريمة ذات عقكبة أهد مف عقكبة تبيػيض العقكبة المقررة ليذه الجريمة)متى تم
كػاف ال اعػؿ يعمػـ بطبيعػة ىػذا المصػدر  إذافػ  صػكرتيا البسػيطة كالمهػددة، أمػا  األمكاؿعقكبة جريمة تبييض 

 ايػر المهػركعة، األمػكاؿاير المهركع جاز تطبيؽ العقكبة المقررة ليػذه الجريمػة األكليػة التػ  تحصػمت عنيػا 
 .األمكاؿخضكعو لعقكبة أهد مف تمؾ المقررة لجريمة تبييض  إمكانيةكىذا ما يعن  

 :في التشريع الجزايرم الريف المعنكم -الفرع الثالث
الركف المعنكم يتمثؿ ف  العناصر الن سية لماديات الجريمة كالسػيطرة الن سػية عمييػا كتعتبػر اإلرادة أىػـ 

 ػػ  اإلرادة كحػػدىا بتػػكفر الػركف المعنػػكم، بػػؿ يمػػـز أف تتجػػو تكال تك ،كمىػذه العناصػػر كأنيػػا جػػكىر الػركف المعنػػ

                                                           
 .1990مف قانكف العقكبات ال رنس  لسنة  322/01انظر المادة  -(1)
 .85لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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، اإلجراميػة(، كىػ  مػا يعبػر عنيػا بػاإلرادة  الػركف المػادم ) جريمػةمالعناصر ايػر المهػركعة ل إلى اإلرادةىذه 
 .(1)أم تستمد تمؾ الص ة مف العناصر اير المهركعة

مػف حيػث مككنػات الػركف المعنػكم، كال يمكػف  خػرلأعػف أيػة جريمػة  األمػكاؿكال تختمؼ جريمػة تبيػيض 
كجػػكىر الػػركف المعنػػكم كىػػك القصػػد الجنػػام .  ،المكػػكف لمجريمػػة اإلجرامػػ ال بتحميػػؿ صػػكر السػػمكؾ إفيػػـ ذلػػؾ 

(. فػ  صػكر إجراميػة:)مع الفاعؿ بأنها عايدات كي يـ ذلؾ مف خبلؿ استعماؿ المهرع الجزامرم لمعبارة التالية
القػػكؿ أف المهػػرع اعتبرىػػا  إلػػىمكػػرر. ممػػا يػػؤدم بنػػا  334 قػػرات الػػثبلث مػػف المػػادةفػػ  ال اإلجرامػػ السػػمكؾ 
قصػػدية ال يمكػػف ارتكابيػػا بطريػػؽ الخطػػأ الػػذم لػػـ يعتػػد مطمقػػا كجػػكىر لمػػركف المعنػػكم فػػ  كافػػة صػػكر  جريمػػة
عمػى  محتػكل لمػركف المعنػكم ليؤكػد سػيطرة ال اعػؿ الن سػيةك، بػؿ اهػترط القصػد الجنػام  العػاـ األمػكاؿتبييض 

 كاإلرادةالعلػـ  و، كمنو يمكف القكؿ أف المهرع الجزامرم اكت ى بالقصػد العػاـ بعنصػرياإلجرام ماديات السمكؾ 
 .(2)ف  تحديد الركف المعنكم

: يجب أف يحػيط الجػان  عمػى جميػم العناصػر القانكنيػة لمجريمػة أم األمكاؿالعلـ بنشاط تبييض  -أكال
انت ػى  العناصر بسبب الجيػؿ أك اليمػط العمـ بأحد ىذه انت ى التجريـ، فلذانص  ىابأركانيا القانكنية، كما حدد

عػػف القكاعػػد العامػػة، فالمقصػػكد بػػالعمـ ىنػػا ىػػك تهػػذ فػػ  ىػػذا الهػػأف ال  األمػػكاؿالقصػػد بػػدكره. كجريمػػة تبيػػيض 
ىػػك أم أف مرتكػػب الجريمػػة يجػػب أف يكػػكف عمػػى عمػػـ بػػأف مػػا يقػػكـ بػػو  ،العمػػـ بالكقػػامم كلػػيس العمػػـ بالقػػانكف

سػػبؽ  crime de préalable  un  لجريمػػة أكليػػة  un crime de  consequence  جريمػػة تابعػػة
 ارتكابيا.

 األمػػػكاؿعمػػػى عمػػػـ تػػػاـ بػػػأف  اإلجرامػػػ صػػػكر السػػػمكؾ  إحػػػدلة تهػػػترط عمػػػى أف مرتكػػػب يكىػػػذه ال رضػػػ
ط تبيػػيض إلػػى ذلػػؾ أف يكػػكف العمػػـ باليػػدؼ الحقيقػػ  مػػف كراب نهػػا إضػػافة، إجراميػػةالمتحصػػمة مػػف عمميػػات 

مكرر عمى أف يككف  334 :، كقد نصت المادةاألمكاؿاير المهركع ليذه  أك تمكيو مصدر إخ ابىك  األمكاؿ
، لكػػف ىػػذا الكقػػت بػػالعمـ بالجريمػػة قػػد يثيػػر -كقػػت تمقييػػا -3صػػرا لمنهػػاط، حيػػث نصػػت فػػ  ال قػػرة العمػػـ معا
ريؽ مػف ال قيػاب إلػى ارتباطػو بطبيعيػة كيطرح تساؤالت عديدة خاصة لميقات ىذا العمـ، لذلؾ ذىب ف إهكاالت

فييػا مػدة محػددة مػف الػزمف  اإلجرامػ سػتيرؽ السػمكؾ ي، فػلذا سػممنا بأنيػا جريمػة كقتيػة األمػكاؿجريمة تبيػيض 
يبدأ كينتي  بصرؼ النظػر عػف بقػاب الجريمػة أك تكػكف ىػذه الجريمػة كقتيػة يجػب العمػـ بحقيقػة الجريمػة لحظػة 

                                                           
 .1988 يينا لسنة مف االت اقية الدكلية المبرمة ب 1مف ال قرة ج البند  03المادة : أنظر -(1)
 .96لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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فر اسممنا بأنيا جريمة مستمرة أم حالة مرتبطة بالزمف فلف القصد الجنام  يتك  . لكف إذاذاتو اإلجرام السمكؾ 
 .(1)السمكؾ اإلجرام  بمتى ثبت العمـ لدل الجان  ف  أم لحظة تالية لبد

أيػػة حالػػة  يخػػصبػػالرجكع إلػػى الصػػيااة التػػ  اعتمػػدىا المهػػرع الجزامػػرم فػػ  الػػنص المػػذككر نجػػده ال ك 
تحتمػؿ الكصػ يف المػذككريف. فيػ   األمػكاؿد بأنو قد قصد اعتبار جريمة تبييض بالذكر مما يقكدنا إلى االعتقا

أك حػازه أك اسػتخدامو، كىػػ   إخ ػػابه ح ظػو أك جريمػة مسػتمرة متػى قػػاـ الجػان  بحيػازة المػػاؿ الييػر مهػركع أك
 أك تحكيميا. األمكاؿجريمة كقتية متى تمثؿ السمكؾ اإلجرام  ف  نقؿ 

مهػركع الصػكر السػمكؾ اإلجرامػ ، ينبيػ  تعاصػر العمػـ بالمصػدر ايػر  ف  أيػة صػكرة مػفك كعميو فلنو 
. كالجيػػؿ بالكقػػامم أك اليمػػط فييػػا ينت ػػ  القصػػد اإلجرامػػ لؤلمػػكاؿ محػػؿ التبيػػيض، مػػم لحظػػة ارتكػػاب السػػمكؾ 

ايػػر  األمػػكاؿمصػػدر  إخ ػػابالعمػػـ بالكقػػامم كالعمػػـ ال ينصػػب فقػػط عمػػى تمكيػػو أك  اقتػػراؼالجنػػام ، فػػبل يجػػكز 
أك نقميػا إذا  األمكاؿ، فالعمـ قد ينصب عمى تحكيؿ اإلجرام بؿ ينصب عمى كافة صكر السمكؾ   ،عةمهرك ال

مهػركعة لمصػدرىا، كقػد ينصػب عمػى إخ ػاب أك تمكيػو الكانت متحصمة مف جريمػة بيػدؼ إخ ػاب الصػ ة ايػر 
أك أحػػػد أفعػػػاؿ  أك ممكيػػػة نت ػػػاعاالرؼ فػػػ  الحقػػػكؽ الناهػػػمة عنيػػػا، إذا كانػػػت حقػػػكؽ صػػػأك الت األمػػػكاؿحقيقػػػة 
 .(2)االهتراؾ

تتجػػو إلػػى الرابػػة فػػ  إخ ػػاب الهػػرعية عمػػى  األمػػكاؿ: اإلرادة فػػ  عمميػػات تبيػػيض عنصػػر اإلرادة -ثانيػػا
مكػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات تعتبػػر نهػػاط  334المتحصػػبلت كالعامػػدات اإلجراميػػة، حيػػث كفقػػا ألحكػػاـ المػػادة 

ذيف ينبيػػ  أف يتجيػػػا إلػػػى مػػػالعمػػـ كاإلرادة ال وعنصػػػريجريمػػة عمديػػػة تتطمػػب القصػػػد الجنػػام  ب األمػػػكاؿتبيػػيض 
 ، كأف يككف مريدة لمنتيجة اإلجرامية المترتبة عميو.اإلجرام إحداث إحدل صكر السمكؾ 

                                                           
 .99لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .172عبيد الهافع ، المرجم السابؽ، ص -(2)
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 ل١بِٙب ازًِٚش اٌذٌٟٚ ا٦س٘بة ر٠ًّٛ خش٠ّخ ِب١٘خ :اٌفظً اٌثبٟٔ

 

تػؿ حفػ  الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، عػاد اإلرىػاب الػدكل  لي 1002سػبتمبر 22بعػد حادثػة  وال ريب أن
 يػػاسػػبب فيتفيػػذه الحادثػػة قػػد ذكػػرت بػػالككارث كالمآسػػ  التػػ  ت مركػػز الصػػدارة بػػيف القضػػايا العالميػػة المعاصػػرة،

كبينػػت ىهاهػػة بنيػػة  لمكاجيػػة ىػػذه الظػػاىرة، ككهػػ ت عػػف فهػػؿ الجيػػكد الدكليػػة منػػذ عقػػكد األعمػػاؿ اإلرىابيػػة،
كنقمػة نكعيػة فػ  العبلقػات  حيث كاف ليذه الكارثة أثر كبيػر فػ  مسػارات الهػعكب، النظاـ الدكل  كعقـ آلياتو،

الدكليػة كمنعػرج جديػد فػ  الصػمة بػيف الحضػارات كأكػد ادعػابات بعػض الػدكؿ التػ  كانػت تعػان  ىػذه الظػاىرة 
 .(1)كالجزامر مثبل 

كل مف حيث البحث أك المكاجيػة سػكاب عمػى المسػت كع اإلرىاب فرض ن سو عمى ال كر العاـ ،إف مكض
لمػػا  كأحتػػؿ حيػػز كبيػػر مػػف اىتمػػاـ فقيػػاب القػػانكف الػػدكل  كالقػػكانيف الكطنيػػة، ،الػػدكل  أك اإلقميمػػ  أك الػػكطن 

األهػػػخاص  كخطػػػؼ اسػػػتقرار الػػدكؿ كالمجتمعػػػات،أمػػػف ك هػػكمتو ىػػػذه الظػػػاىرة مػػف خطػػػر كبيػػػر عمػػػى المسػػتكل 
 كتدنيس حرمة المقدسات . كتيديد حياة الناس،

كي قػد الهػعكر بػاألمف نتيجػة  عند ارتكاب أعماؿ إرىابية تزىػؽ أركاح بريمػة كتػدمر مؤسسػات، والهؾ أن
ثارة الخكؼ كال لزعزعػة الثقػة بسػمطة الدكلػة كالحككمػة  ،فػ  ن ػكس أفػراد المجتمػم  زعلسع  الجناة بث الرعب كاا

كاالبػػا مػػا تتسػػـ ىػػذه األعمػػاؿ  لتحقيػػؽ بعػػض المكاسػػب كالضػػيكط السياسػػية أك العسػػكرية، .فػػ  تحقيػػؽ األمػػف
 .عرقيةطام ية  اإلرىابية أنيا تقـك عمى أفكار إيديكلكجية كدينية أك فكرية متطرفة أك سياسية أك

 الجريمػػػةحيػػػث تقتػػػرف  ،باسػػػتخداموالعنػػػؼ أك التيديػػػد  داـكمػػػف أىػػػـ خصػػػامص الجريمػػػة اإلرىابيػػػة اسػػػتخ
إذ تتميػز ىػذه الجريمػة بػالتنظيـ  تقترؼ ف  إطػار تنظيمػ ، ،رىابية بطابم الكحهية إلثارة الرعب ف  الن كساإل

 .(2)سكاب قاـ بيا فرد أك جماعة أك دكلة  بقيفكالتخطيط المس

ـك أف اإلرىػػػاب كظػػػاىرة تتهػػػابو مػػػم ظػػػكاىر أخػػػرل مػػػف حيػػػث النتيجػػػة كاألسػػػمكب كالجريمػػػة مػػػعمكمػػػف ال
 .السياسية كحرب العصابات كجرامـ الحرب كجرامـ ضد اإلنسانيةالمنظمة كالجريمة 

كمػا ال ػرؽ بينػو كبػيف  ؟ىك اإلرىاب الدكل  ما :نطرح عدة تساؤالت كلعؿ أىميا ىك سبؽ عمى ضكب ما
ؼ أكال ماىيػة اإلرىػاب لئلجابػة عمػى ىػذه األسػممة نعػر   ىػ  آليػات مكاجيتػو؟ كمػا لػو؟ ةالمهػابي األعمػاؿبعض 

                                                           
 .50مبركؾ نصر الديف، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .87سميماف عبد المنعـ، المرجم السابؽ، ص -(2)



59 
 

كفػػ   قميميػػة،كاإلكفػػ  بعػػض المعاىػػدات الدكليػػة عػػرؼ عمػػى م يكمػػو فػػ  الهػػريعة اإلسػػبلمية أيػػف نت -الػػدكل 
معرفػػة أنػػكاع كعناصػػر كخصػػامص كأسػػباب  إلػػىأيػػف نتطػػرؽ أيضػػا  ،األخيػػر كفػػؽ بعػػض التهػػريعات الكطنيػػة

 كصكر كآثار اإلرىاب الدكل  ككي ية تمكيمو كبنابه القانكن  .

 : ِب١٘خ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚاٌّجسث ا٤ٚي

حيث أف ظاىرة اإلرىاب تييرت صػكرىا  ستمر كتطكرت أساليبو كأىدافو،اأيف  ظير اإلرىاب منذ القدـ،
ف ػػ  ال تػػرة األخيػػر بعػػد انتيػػاب الحػػرب البػػاردة التػػ  تمػػت خبلليػػا العديػػد مػػف األحػػداث  ،ر الزمػػاف كالمكػػافيػػبتيي

أصػبا أيػف  ا كاألسػمكب كاألىػداؼ،تطكر اإلرىاب مف حيث التنظيـ كالتسميىذه األحداث كف  ظؿ  اإلرىابية،
كتسػييؿ  التػدريب كتمقػ  التقنيػات العاليػة، المعمكمػات، ىكساممو ف  التخطػيط كالحصػكؿ عمػ، لو يسمى منظمة

 اإلجرابات لمكصكؿ الى األىداؼ كتكفير التمكيؿ البلـز .

 اٌّطٍت ا٤ٚي: اٌّفَٙٛ اٌمبٟٔٛٔ ٧ٌس٘بة اٌذٌٟٚ

أم أف ظػػاىرة حديثػػة سػػكاب مػػف حيػػث  ،ـك يػػلػػيس كليػػد ال مم أخبػػاره،تطسػػفبلهػػؾ أف اإلرىػػاب الػػذم نػػراه كن
ار حػػدثت فظيػػكر اإلرىػػاب فػػ  ىػػذا الزمػػاف الحػػديث ىػػك نتيجػػة ألفكػػ ،مػػف حيػػث اىتمػػاـ البػػاحثيف بػػو نهػػاطو أك

كعمػى الػراـ مػف الصػعكبات التػ  الزمػت تعريػؼ اإلرىػاب كنػرل ذلػؾ فػ   ،(1)كتطكرت عمػى مػدل زمػف طكيػؿ
اىج المتبعػػة كالجيػػكد الدكليػػة التػػ  تباينػػت فػػ  تحديػػد مػػدلكؿ كاضػػا كتعريػػؼ محػػدد ليػػذه مكقػػؼ البػػاحثيف كالمنػػ

لذا نحاكؿ أف نقترب أثػر مػف الم يػـك الػراجا لتعريػؼ اإلرىػاب سػكاب مػف الناحيػة الهػريعة اإلسػبلمية  ،الظاىرة
 كل  أك الكطن  .دأك مف ناحية التهريم ال

 :سبلمية كالمعاهدات الدكلية اإلقليميةمفهـك اإلرهاب في الشريعة اإل -الفرع األكؿ

تهػػريم متكامػػػؿ يصػػػكر  ؿتعػػػد الهػػريعة اإلسػػػبلمية أك  :االسػػػبلميةمفهػػـك اإلرهػػػاب فػػػي الشػػػريعة  -أكال
كتعػػد  ،(2)الجػػرامـ اإلرىابيػػة ككضػػم ليػػا هػػركطا كبػػيف أركانيػػا بمػػا يت ػػؽ كاالتجػػاه الحػػديث فػػ  تعريػػؼ اإلرىػػاب

يا مػػف أبهػػم الجػرامـ سػػكاب مػف حيػػث أاراضػيا الخبيثػػة أـ مػػف صػ بك ابػػة إحػدل صػػكر ىػذا التهػػريم جريمػة الحر  
لما فييا مف خركج عمى سػمطات الدكلػة كتعػد عمػى النػاس كاعتػداب عمػى أمػكاليـ ، (3)حيث مضاع اتيا الخطيرة

                                                           
مية لئلرىاب أ ف  ضكب األحكاـ المكضكعية كاإلجرامية لمقانكف الػدكل  كالػداخم أ، القػاىرة: دار سعيد عم  بحبكح النقب ، المكاجية الجنا -(1)

 .8، ص2011النيضة العربية، 
 .36، ص 2012محمد حسف يكسؼ محيسف، اإلرىاب الدكل  كهرعية المقاكمة، الطبعة األكلى، عماف: دار كامؿ لمنهر،  -(2)
 .11-10ص، 2002سنة ، عماف: 9ب كالسبلحأ، دراسة فقيية مقارنة، مجمة معيد القضام ، العدد ىبلل  سعد الديف مسعد، أاإلرىا- (3)
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كاإلسػػبلـ ديػػف الرحمػػة كالرفػػؽ كالسػػبلـ ككممػػة  كمنػػذ فجػػر اإلسػػبلـ جػػاب لييػػذب كيكػػـر اإلنسػػاف،، (1)كأعراضػػيـ
كالسػػبلـ ىػػك اسػػـ مهػػتؽ مػػف أسػػماب    ،فيػػو السػػبلـ سػػبلـ كتحيتػػو السػػبلـ كختػػاـ الصػػبلةمهػػتقة مػػف الاإلسػػبلـ 
ـ عمى الحاج لحظة إحرامو قػص أظػافره أك قتػؿ اإلسبلـ السبلـ عمميا ف  الحج حيث حر   فرضكلقد  الحسنى،

ْف َجَنُحػػكا ِللْسػػْلـِ َفػػاْجَنْ   ﴿ الى:ػػػػػػػػتع وػػػػػػػػػػرض السػػبلـ بقكلفػػذاب اإلنسػػاف ككػػذلؾ يػػالحيػػكاف أك قطػػم النبػػات أك إ َكاِ 
كؿ ىذه اإلهارات تدؿ عمػى أف اإلسػبلـ ديػف   .61األن اؿ، ااية  ﴾ِإْنُه ُهَك الْسِميُع اْلَعِليـُ  ۚ  َلَها َكَتَكْيْؿ َعَلى اَّلْلِ 

 .ـ كأىـ قكاعده السبلـ كالطمأنينةالسبل

تػأقمـ مػم الظػركؼ التػ  كػاف سكؿ عميو الصػبلة كالسػبلـ كػاف يأما ف  السنة النبكية الهري ة فنجد أف الر 
المسػمميف صػمحا قاسػيا ك حيث نجد النب  صمى   عميو كسػمـ فػ  صػما الحديبيػة قػد قبػؿ عمػى ن سػو  .يعيهيا

 .ف  هركطو ف  حيف كاف بلمكانو دخكؿ مكة بالقكة كالقير

يمكػف أف نتصػكر أف  مػف ىنػا ال ،« ـ مػف سػمـ المسػممكف مػف لسػانو كيػدهالمسػم»  :كفػ  حػديث هػريؼ
 يككف اإلرىاب مرتبط باإلسبلـ.

لكنيػا ات قػت جميعيػا حػكؿ  ،الحرابة فقد عرفتيا المذاىب ال قيية اإلسبلمية كأعطتيا تعري ػات مختم ػة إف
حيػث عرفيػا  ،(2)األمكاؿالمارة كقتؿ الناس كأخذ  ف  أف المحاربيف ىـ الخارجكف إلخافة ،جكىر جريمة الحرابة

 (3)«الخركج عمى المارة عمى سبيؿ المبالية عمى كجو يمنم المارة مف المػركر كبقطػم الطريػؽ»  : ية بأنياالحن
خػػركج طام ػػة مسػػمحة أيػػا كػػاف سػػبلحيا مػػف أجػػؿ إحػػداث  »كيػػرل آخػػركف الحرابػػة )األعمػػاؿ اإلرىابيػػة( ىػػ : 

ىػػػبلؾ الػػػزرع كالحيكانػػػات،األمػػػكاؿال كضػػػى كسػػػ ؾ الػػػدماب كسػػػمب  متحديػػػة بػػػذلؾ الػػػػديف  ، كىتػػػؾ األعػػػراض كاا
 بيػػة ضػػد المسػػمميف أك ايػػر المسػػمميفكاألخػػبلؽ كالقػػانكف، كال فػػرؽ فػػ  ىػػذا الهػػأف بػػيف أف تقػػم األعمػػاؿ اإلرىا

سكاب مف مكاطن  الدكلػة اإلسػبلمية أك مػف مػكاطف الػدكؿ األجنبيػة التػ  بينيػا كبػيف الػدكؿ اإلسػبلمية عبلقػات 
مكاطن  كدكلة أجنبية معادية لمدكلة اإلسبلمية، ما دامكا ايػر  عمييـ مف مميمة )دار العيد(، أك كاف المتعدس

مهاركيف ف  األعماؿ العدامية إال كاألط اؿ كالنساب ككبار السف كرجاؿ الديف، كالمدنييف ممف لػـ يهػترككا فػ  
ميف األعمػاؿ العداميػة ضػد المسػمميف أك كػانكا مػف أفػراد القػكات المسػمحة لمعػدك كلكػنيـ تركػكا القتػاؿ ضػد المسػم

                                                           
، جامعة القاىرة دكتكراهحسف عبد العزيز محمد، أجريمة الحرابة كعقكبتيا ف  الهريعة اإلسبلمية كالقانكف الجنام ، دراسة مقارنة، رسالة  -(1)

 .48،ص1983
 .38رجم السابؽ، صمحمد حسف يكسؼ محيسف، الم  -(2)
 .179-178، ص 2004عطا  ، إماـ حسنيف، اإلرىاب كالبنياف القانكن  لمجريمة اإلسكندرية: دار المطبكعات الجامعية،   -(3)
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ـْ َكاَل َتْعتَػُدكْا ِإْف اَّلّلَ اَل  ﴿، كذلؾ ف  قكلو تعالى: « باختيارىـ أك المرض َكَقاِتُلكْا ِفي َسػِبيِؿ اَّلّلِ الْػِذيَف ُيَقػاِتُلكَنُي
 (.190البقرة ااية ) ﴾ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديفَ 

طم الطريػػػؽ اقػػػ ا المجػػػاىرة مػػػفمػػػأكليعنصػػػريف  كيتضػػػا ممػػػا سػػػبؽ أف الحرابػػػة فػػػ  اإلسػػػبلـ تقػػػـك عمػػػى
 سكاب بأخذ الماؿ أك القتؿ أك مف اير ذلؾ. يـعكتركي األمنييفكثانييما إرىاب 

، كما حـر ال ساد ف  األرض كس ؾ القصاص اجبـ قتؿ الن س بيير ن س ك كما نبلحظ أف اإلسبلـ حر  
كقطػم  يػافالبن كالبي  عمػى عبػاد   بييػر حػؽ، كىػدـ األمكاؿالدماب أك قطم الطريؽ أك ىتؾ الحرمات كنيب 

 .(1)كير األنيار، كؿ ذلؾ حرمو   كجعؿ عقابو هديدياألهجار كت

كبػذلؾ فػػلف االسػػـ يحػػارب اإلرىػػاب بػػدليؿ فرضػػو أربعػة عقكبػػات عمػػى مػػف اقتػػرؼ جريمػػة اإلرىػػاب ىػػ : 
الن ػ  كعقكبػة  كلػـ يقتػؿ كالقطم عمى كؿ مػف قطػم الطريػؽ كأخػذ المػاؿ كقتؿ،القتؿ عمى كؿ مف قطم الطريؽ 

المكجػػو ضػػد نظػػاـ  ى قػػاطم الطريػػؽ اذا أرىػػب النػػاس كلػػـ يأخػػذ أمػػكاليـ، كعقكبػػة القتػػؿ عمػػى جريمػػة البيػػ  عمػػ
الهػػػػريعة اإلسػػػػبلمية فػػػػ  ذلػػػػؾ لمػػػػا تسػػػػببو مػػػػف فتنػػػػة كاضػػػػطرابات كعػػػػدـ هػػػػددت القػػػػامميف بػػػػأمره، كقػػػػد ك الحكػػػػـ 
م التهػػػريعات يػػػسػػػبؽ جمكمنػػػو نجػػػد أف اإلسػػػبلـ قػػػد ( 2)اتػػػأخر الجماعػػػة كانحبلليػػػ إلػػػىكىػػػذا يػػػؤدم  .سػػػتقراراال

 أف عممػػا كلؤلسػػؼ نجػػد اليػػكـ كممػػة اإلسػػبلـ مربكطػػة بكممػػة اإلرىػػاب، الكضػػعية فػػ  مكافحػػة جريمػػة اإلرىػػاب،
رىػابيـ هػ التعػاليـ اإلسػبلمية اعتبػرت قتػؿ النػاس كاا   عنيػا كرسػكلو اعة الرعػب بيػنيـ مػف الكبػامر التػ  نيػى كاا

 .كأممة المسمميف

 :حتعريؼ اإلرهاب مف حيث االصطبل -1

كنجػػػد أصػػػؿ كممػػػة  ،(3)كمعنػػػى أرىػػػب فػػػ  الميػػػة العربيػػػة أخػػػاؼ كأفػػػزع إرىػػػاب كال عػػػؿ أرىػػػب :المصػػػدر
 خػػاؼ :أكضػػا المجمػػم الميػػكم أف معنػػى رىػػب بمعنػػى أخػػاؼ كمػػا "رهػػب"اإلرىػػاب فػػ  المجمػػم الميػػكم ىػػ  

رآف الكػريـ رىب كيرىب فػ  القػ ةيرىب كقد كردت ل ظ رىب، كأصمو مأخكذ مف ال عؿ الثبلث : كمصدره الرىبة
ـْ ِمػْف قُػْكةن َكِمػْف ِرَبػاِط اْلَخْيػِؿ  ﴿ :كاألحاديث النبكية ف  عدة مكاضم منيػا قكلػو تعػالى ـْ َمػا اْسػَتَطْعُت َكَأِعػدوكا َلُهػ

   أم تخي ػكف أعػدابترىبػكفأ  أفػ  ت سػيره   كؿ ابػف العربػػػػيقك . 10األن ػاؿ اايػة  ﴾ُتْرِهُبكَف ِبِه َعُدْك اَّلْلِ َكَعُدْكُيـْ 
                                                           

 .90، ص 2010فتبلكم سييؿ، فمس ة السبلح ف  تحريـ اإلرىاب كمقاكمتو، عماف: دار كامؿ لمنهر كالتكزيم،  - (1)
 .11-10سعد، المرجم السابؽ، صىبلل  سعد الديف م -(2)
 .1748إلى  1374، ص1995ابف منظكر المصرم، لساف العرب، المجمد األكؿ، بيركت: دار بيركت لمطباعة كالنهر،   -(3)
جاب ف  لساف العرب: رىب: بالكسر يرىب رىبػة  كرىبػا بالضػـ كرىبػا بالتحريػؾ أم أ خػاؼ أ كرىػب الهػ ب رىبػا كرىبػا أخافػوأ، كترىػب  -

 ذا تكعده. كالرىبة: الخكؼ كال زع. الرىبة: ى  الحالة الت  ترىب أم ت زع كتخكؼ.ايره: إ
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ؿ العنػػػػػؼ لتحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيـ الػػػػػذيف يسػػػػػمككف سػػػػػبي »ككصػػػػػؼ المجمػػػػػم الميػػػػػكم أف اإلرىػػػػػابييف ىػػػػػـ ، كأعػػػػػدابكـ
 .(1)«السياسية

 :تعريؼ اإلرهاب حسب المفهـك الفقهي -0

تركيػم  ىػك» :1002سػبتمبر 22عرؼ مجمم البحكث اإلسبلمية باألزىر الهػريؼ اإلرىػاب بعػد أحػداث 
اإلنسػػانية حيػػاتيـ كاالعتػػداب عمػػى أمػػكاليـ كأعراضػػيـ كحريػػاتيـ ككػػرامتيـ كتػػدمير مصػػالحيـ كمقكمػػات  اامنػػيف

فسادا ف  األرض كمف حؽ الدكلة الت  يقم عمى أرضيا ىػذا اإلرىػاب األثػيـ أف تبحػث عػف المجػرميف  .بييا كاا
 .(2)« يـ لمييمات القضامية لك  تقـك كممتيا العادلة فييـتقدمكأف 

عػػدكاف يمارسػػو أفػػراد أك جماعػػات أك دكؿ بييػػا » إلرىػػاب بأنػػو كمػػا عػػرؼ المجمػػم ال قيػػ  اإلسػػبلم  ا
كالتيديػد كالقتػؿ بييػر  عقمو أك مالو أك عرضو كيهمؿ صنكؼ التخكيػؼ كاألذل، عمى ديف اإلنساف أك دمو أك

تن يػػذا لمهػػركع يقػػم  التيديػػد، كأككػػؿ فعػػؿ مػػف أفعػػاؿ العنػػؼ  حػػؽ كمػػا يتصػػؿ بصػػكر الحرابػػة كقطػػم الطريػػؽ،
 أك تعػػػريض حيػػػاتيـ أك حػػػريتيـ إلقػػػاب الرعػػػب بػػػيف النػػػاس أك تػػػركييـ، إلػػػىع  ييػػػدؼ جمػػػاإجرامػػػ  فػػػردم أك 

فكػػؿ ىػػذا مػػف صػػكر  ،تعػػريض أحػػد المػػكارد الكطنيػػة أك الطبيعيػػة لمخطػػر األمػػبلؾ العامػػة أك الخاصػػة أك أك 
 .(3)«ال ساد ف  األرض الت  نيى   سبحانو كتعالى عنيا 

 :اهدات الدكلية كاإلقليميةفي المعمفهـك اإلرهاب الدكلي  -ثانيا

حيػث أف بعػض الػدكؿ تػرل فػ   ،م يػكـ جػامم مػانم لئلرىػاب الػدكل  انقسـ المجتمم الدكل  حكؿ إيجاد
ف  حيف يرل البعض ااخر مػف الػدكؿ أنػو عمػؿ خطيػر  عمؿ ما أنو بطكل  كفدام  يستحؽ الدعـ كالمساندة،

رىػػاب  يجػػب إدانتػػو كمكافحتػػو، التنظيمػػات  ، أيػػف هػػجملئلرىػػاب ددكؿ تعريػػؼ محػػىػػذه الخبلفػػات الدكليػػة حػػ كاا
أيػف تعػددت مظػاىره كأهػكالو فػ   الكقت لمقياـ بعػدة عمميػات إجراميػة فػ  العديػد مػف الػدكؿ،ف  ىذا  اإلرىابية 

ال تػػػرة األخيػػػرة بػػػذلت مجيػػػكدات كبيػػػرة عمػػػى الصػػػعيد الػػػدكل  لمكافحػػػة الجػػػرامـ اإلرىابيػػػة خاصػػػة بعػػػد اسػػػتخداـ 
ة متطػكرة فػػ  تن يػذ أعماليػا اإلجراميػػة التػ  ت ػػكؽ فػ  بعػض األحيػػاف إمكانيػات الػػدكؿ أسػاليب عمميػة تكنكلكجيػػ

 نيةالثا الىامف   ات اقية  ،ض اإلرىاب كاستخداـ القكة كالعنؼلدفاع عف ن سيا كمنو حاكؿ المجتمم الدكل  رف
 استخداـ القػكة ىإلتـ التأكيد عمى كجكب الحد مف المجكب 2424باريس  عاىدةكعصبة األمـ ف  م 2402لعاـ 

                                                           
 مػف عضكان  عهريف مف يتألؼ أكاديم  مجمم كىك 1919 سنة فيصؿ الممؾ حككمة عيد ف  تأسس الذم  بدمهؽ العربية المية مجمم  -(1)

حيػاب طكطػاتالمخ كمجنػة لجػاف عدة يهكمكف سكرية، ف  العربية المية كمتخصص  عمماب  الميجػات كلجنػة المصػطمحات، كلجنػة التػراث، كاا
 .المعاصرة العربية

 ـ.2001ىػ/1422بياف مجمم البحكث اإلسبلمية ف  األزىر بهأف ظاىرة اإلرىاب،  -(2)
 . 356-355قرارات المجتمم ال قي  اإلسبلم ، ص كتاب:  - (3)
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رىػاب الدكلػةالراميػة إلػى  كاستمرت الجيػكد الدكليػة التػ   فػ  عيػد ىيمػة األمػـ المتحػدة ،(1)تجػريـ كنبػذ العنػؼ كاا
فػػ  ال قػرة الرابعػػة مػف المػػادة  فػػ  العبلقػات الدكليػة، اأكػدت مػرارا عمػػى مبػدأ تحػػريـ اسػتخداـ القػكة أك التيديػػد بيػ

الكقػػت ذاتػػو فلنيػػا قيػػدت المجػػكب باسػػتخداـ القػػكة كبممارسػػة مبػػدأ الػػدفاع فػػ   ،ة مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدةنيػػالثا
كأم تيديػد يتعػرض لػو األمػف كالسػمـ الػدكلييف التػ   مف الميثاؽ ذاتػو،02المنصكص عميو ف  المادة  الهرع ،

 حيػػث كصػمت عػػدد لمكافحػة اإلرىػاب، الراميػػةكاسػتمرت الجيػػكد الدكليػة  ،(2)31ك 32الميثػاؽ فػػ  المػكاد  قرىػاأ
إحػدل عهػر ات اقيػة تيػدؼ جميعيػا إلػى القضػاب عمػى 2442االت اقيات الدكليػة التػ  تجػـر اإلرىػاب إلػى اايػة 

 .(3)اإلرىاب

 :ِفَٙٛ ا٦س٘بة ٚفك اٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ  -8

ف  عيد عصبة األمػـ المتحػدة أجػرت معاىػدة  :تعريؼ اإلرهاب مف كجهة نظر عصبة األمـ المتحدة - أ
حاكلػػػة تعريػػػؼ جريمػػػة اإلرىػػػاب كتحديػػػد عناصػػػرىا كذلػػػؾ بعػػػد ااتيػػػاؿ ممػػػؾ دكليػػػة كاحػػػدة تمػػػت مػػػف خبلليػػػا م

 (4)2433فػػ  مدينػػة مرسػيميا ال رنسػػية عػػاـ  ككزيػػر الخارجيػة ال رنسػػ  لػػكيس بػارتك، ،يكاسػبلفيا الكسػػندر األكؿ
فػػ  بلعػػداد مهػػركع ات اقيػػة لمنػػم كقمػػم األعمػػاؿ اإلرىابيػػة ك  عػػة لمعصػػبة،بيف التاكنيناأيػػف كم ػػت لجنػػة خبػػراب القػػ

جنيػػػػؼ لقمػػػػم كمعاقبػػػػة  عػػػػرؼ بات اقيػػػػةي مػػػػا كأقػػػػر نػػػػاقش المػػػػؤتمر الػػػػدكل  مهػػػػركع االت اقيػػػػة، ،21/22/2422
مػػف ضػػد األعمػػاؿ اإلجراميػػة المكاجيػػة »  أيػػف عرفػػت االت اقيػػة اإلرىػػاب مػػف خػػبلؿ المػػادة األكلػػى: ،(5)اإلرىػػاب
 جماعػات مػف النػاس  أك معينػة،كيككف اليدؼ منيػا أكمػف هػأنيا إثػارة ال ػزع كالرعػب لػدل هخصػيات  دكلة ما،

 .(6)«أك لدل العامة 

 أنيػا تعتبػر أكؿ عمػؿ قػانكن  دكلػ  كراـ أف ىذه االت اقية لـ تتعرض لآلثػار المترتبػة عمػى اإلرىػاب إال
 الػدكؿ األخػرل ضػدكيمػـز الػدكؿ بمنػم كمعاقبػة أعمػاؿ اإلرىػاب  الحد مف خطر العمميات اإلرىابيػة، إلىييدؼ 

كقػد دعػت إلػى إنهػاب محكمػة جناميػة دكليػة تنظػر فػ   ،(7)حيدة الت   أعطت تعري ػا لئلرىػابكما أنيا األداة الك 
 قضايا اإلرىاب.

                                                           
 .19محمد حسف يكسؼ محيسف، المرجم السابؽ، ص  – (1)
معيػػد البحػػكث القػػاىرة: المخزكمػػ  عمػػر محمػػكد، أم يػػـك اإلرىػػاب فػػ  القػػانكف الػػدكل  كتمييػػزه مػػف الك ػػاح المسػػماأ، رسػػالة ماجسػػتير،  - (2)

 .101، ص2000القانكنية، كالدراسات 
 .84، ص 1997سنة 12اال ، األمـ المتحدة كمكاجية اإلرىاب، مجمة السياسة الدكلية، العدد بطرس - (3)

(4)- Benjamin B.Ferencz, An International Court A slef Toward world Oceana Publication London- 
Rome- New Yourk, 1997, P49 

 .41، ص2005يف المحمدم، اإلرىاب الدكل  بيف التجريـ كالمكافحة، اإلسكندرية: دار ال كر الجامع ، نبكادم حس (5)  -
(6) - Benjamin B.Ferencz, OP CIT,P53 

 .42، ص2004كاصؿ سام  جاد، إرىاب الدكلة ف  إطار القانكف كقكاعد القانكف الدكل  العاـ، القاىرة: دار النيضة العربية، (7)  -
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ازدادت العمميػات اإلرىابيػة أكاخػر السػتينات األمػر الػذم  :المتحػدة تعريؼ اإلرهاب كفؽ هيية األمػـ - ب
إلػػى الهػػجب حمػػة اإلدانػػة ك حيػػث انتقمػػت مػػف مر  لمكافحػػة اإلرىػػاب، المتحػػدة أدل إلػػى تكثيػػؼ جيػػكد ىيمػػة األمػػـ

أيف تـ تهكيؿ المجنة الدكلية الخاصة باإلرىاب الدكل  بقرار مف  مرحمة دراسة الظاىرة كالعمؿ عمى مكافحتيا،
تعريػػػػؼ  األكلػػػػى: كت رعػػػػت مػػػػف ىػػػػذه المجنػػػػة ثػػػػبلث لجػػػػاف، ،23/21/2421فػػػػ   3033الجمعيػػػة العامػػػػة رقػػػػـ 

 .(1)زمة لمنم مكافحة اإلرىاب الدكل بحث التدابير البلل لثة :الدراسة ألسبابو كالثا :كالثانية اإلرىاب الدكل  

األمػر الػذم أدل فػ  النيايػة  كقد هيدت لجنة تعريؼ اإلرىاب العديد مف المناقهات الحادة بيف الكفػكد،
ة كفػ  مقػدمتيـ يػالختبلؼ كجيػات نظػر الػدكؿ اليرب اكذلؾ نظر  إلى عدـ التكصؿ إلى تعريؼ محدد لئلرىاب،

التػ  أكػدت عمػى تعريػؼ اإلرىػاب ال ػردم كأا مػت إرىػاب الدكلػة كنضػاؿ الهػعكب  ،متحدة األمريكيةالكاليات ال
العنصرية، بينما نظرت مجمكعػة الػدكؿ عػدـ االنحيػاز كالػدكؿ  إلى ـكالنظ ضد االستعمار كاالحتبلؿ األجنب ،

فػػ  كجيػػات النظػػر حػػكؿ كراػػـ ىػػذا االخػػتبلؼ الكبيػػر  اإلرىػػاب نظػػرة هػػمكلية، العربيػػة كاألفػػرك أسػػيكية إلػػى 
 .(2)إال أف الدكؿ ات قت عمى العنصر الخاص بتعريض األبرياب لمخطر تعريؼ اإلرىاب

كراـ إخ اؽ المجنة ال رعية ف  التكصػؿ إلػى تعريػؼ مت ػؽ عميػو لئلرىػاب إال أف جيػكد الجمعيػة العامػة 
لعامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة تعريػػؼ لؤلمػػـ المتحػػدة لػػـ تتكقػػؼ، حيػػث كضػػعت لجنػػة القػػانكف الػػدكل  التابعػػة لمجمعيػػة ا

بقكليػا األعمػاؿ اإلرىابيػة ىػ :  2430لئلرىاب ف  مهركع أعدتو حكؿ الجػرامـ ضػد سػمـ كأمػف اإلنسػانية سػنة 
طبيعتيػػا أك مػػف هػػأنيا خمػػؽ حالػػة مػػف الخػػكؼ  مػػف األفعػػاؿ اإلجراميػػة المكجيػػة ضػػد دكؿ أخػػرل كالتػػ  يكػػكف»

نة ف المجنػػة العامػػة سػػعػػ، كصػػدر (3) « امػػة المػػكاطنيفلػػدل قادتيػػا كحكاميػػا أك مجمكعػػة مػػف األهػػخاص أك ع
األعمػاؿ المكجيػة ضػد دكلػة أخػرل أك سػكانو مػف  ». تقرير عرفت مف خبللو األعماؿ اإلرىابية بأنيا: 2433

كعػػددت ن ػػس األعمػػاؿ  ،دل الجميػػكرلػػهػػأنيا إثػػارة الرعػػب ضػػد هخصػػيات أك مجمكعػػات مػػف األهػػخاص أك 
 .(4)« 2432الكاردة ف  ات اقية جنيؼ لعاـ 

كمف ىنا يمكف القكؿ أف لجنة القانكف الدكل  قد أخػذت باإلرىػاب الػدكل  الػذم قػد يقػم مػف الػدكؿ سػكاب 
لة أرحػػػت مسػػػط 2440كفػػػ  سػػػنة  .تنظػػػيـ أك تمكيػػػؿ أك تهػػػجيم أك تكجيػػػو قصػػػد إرىػػػاب دكلػػػة أخػػػرل رةصػػػك ب

الخػػاص باألنهػػطة  31قػػـ اإلرىػػاب عمػػى جػػدكؿ أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكل  الثػػامف لمنػػم الجريمػػة كصػػدر القػػرار ر 
                                                           

 .56المرجم السابؽ، ص ،جاد سام  كاصؿ(1) -
 .180عطا  ، إماـ حسنيف، المرجم السابؽ، ص- (2)
، 2003دكؿ العاـ، المؤسسة الجامعية لمدراسات الجامعية كالنهػر كالتكزيػم، عمػاف: كماؿ، اإلرىاب كالمقاكمة ف  ضكب القانكف ال دحم ا - (3)
 .30-29ص 

 .59كاصؿ، سام  جاد، المرجم السابؽ، ص - (4)
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اإلجراميػػػػة كاإلرىابيػػػػة كتػػػػدابير مكافحتيػػػػا، كالػػػػذم أهػػػػار إلػػػػى عػػػػدـ التكصػػػػؿ لمعنػػػػى مت ػػػػؽ عميػػػػو لمػػػػا يعػػػػرؼ 
 .(1)باإلرىاب

: ىنػاؾ العديػد مػف المػؤتمرات الدكليػة كاإلقميميػة كليػةدتعريؼ اإلرهػاب كفػؽ المػؤتمرات كاالتفاقيػات ال - ج
 أىميا: نعرضمدلكليا كنطاقيا كمحاكلة تعري يا، ك  الت  اىتمت بظاىرة اإلرىاب الدكل ، كبينت

جريمػة بالأيػف أىػتـ  2412: أكؿ مؤتمر يعقد بمدينػة كارسػك سػنة القانكف الجنايي حيدمؤتمرات تك  -(8
، أيػف كضػم 2430، كلكف أكؿ مف استعمؿ مصطما اإلرىاب ف  المؤتمر الثالث فػ  برككسػيؿ سػنة يةاإلرىاب

مػا أمػف قبيػؿ األعمػاؿ اإلرىابيػة،  تعػد باإلرىػاب، كحػدد فييػا أفعػاال معينػة ةنصا يتككف مف خمسػة مػكاد خاصػ
دارت مناقهػػات حػػكؿ المعيػػار  2430القػػانكف الجنػػام  الػػذم عقػػد فػػ  بػػاريس سػػنة  حيػػدفػػ  المػػؤتمر الرابػػم لتك 

يمػة أ معيػار اليايػة، كقػرر بػأف مػا يميػز الجر ROUXالمميز لمجريمة اإلرىابية. كاقتػرح ال قيػو ال رنسػ  أرككػس 
 2430، كفػػ  سػػنة (2)اإلرىابيػػة ىػػك قصػػد التخكيػػؼ أك اإلفػػزاع، كقػػد انتيػػى المػػؤتمر إلػػى اعتمػػاد ىػػذا المعيػػار

الجنػػام  الػػذم اىػػتـ بتجػػريـ االعتػػدابات التػػ  تقػػم عمػػى  انعػػؽ المػػؤتمرات السػػادس لتكحيػػد القػػانكفف إ بككبنيػػا
االسػتعماؿ العمػدم لمكسػامؿ القػادرة  »: لتعريؼ اإلرىاب بقكلو األهخاص المحمييف دكليا، ككضم أكؿ محاكلة

العامػػػة، أك حتػػػى  األمػػػكاؿعمػػػى إحػػػداث خطػػػر عػػػاـ، تتعػػػرض لػػػو الحيػػػاة كالسػػػبلمة الجسػػػدية، أك الصػػػحية أك 
 .« العبلقات الدكلية

مػم تزايػد العمميػات اإلرىابيػة فػ  أكركبػا مػف  :8977االتفاقية األكركبية لميافحة اإلرهػاب لعػاـ  -(2
بػػػا، التخػػػاذ إجػػػرابات كتػػػدابير فعالػػػة ك ازدادت جيػػػكد الػػػدكؿ األعضػػػاب فػػػ  مجمػػػس أكر  قتػػػؿ كخطػػػط لؤلبريػػػاب،

ىػػذه الجيػػكد إلػػى تكقيػػم االت اقيػػة األكركبيػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب بستراسػػبكرغ فػػ   أسػػ رتاب، أيػػف ىػػلمكافحػػة اإلر 
نما اكت ت بذكر بعض األنهطة الت  تع2422يناير  د مف قبيؿ ، كالت  بدكرىا لـ تعرؼ اإلرىاب بهكؿ عاـ كاا

 أعماؿ إرىابية كى :

الخاصػػػة باالسػػػتيبلب ايػػػر المهػػػركع عمػػػى  2420الجػػػرامـ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػ  ات اقيػػػة الىػػػام عػػػاـ  -
 الطامرات.

الخاصػػة باألعمػػاؿ ايػػر المهػػركعة ضػػد  2422لعػػاـ  مػػكنتلالجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ  مػػؤتمر  -
 الطيراف المدن .

                                                           
 .185عطا  ، إماـ حسنيف، المرجم السابؽ، ص- (1)
 .56المرجم السابؽ، ص ن س - (2)
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بالحمايػػػة  متمتعػػػيفالسػػػبلمة الجسػػػدية أك حريػػػة األهػػػخاص الالجػػػرامـ الخطػػػرة كاالعتػػػداب عمػػػى الحيػػػاة ك  -
 الدكلية كخطؼ األهخاص كرىامف كاحتجازىـ التعس  .

 .(1)محاكلة ارتكاب أم مف ىذه الجرامـ المذككرة، آن ا أك االهتراؾ فييا -

أقػرت ىػػذه  :8999المعاهػدة الدكليػػة لقمػػع كتمكيػػؿ اإلرهػػاب الصػادرة عػػف األمػػـ المتحػػدة سػػنة  -(3
يرتكب جريمة بم يكـ ىذه االت اقية كػؿ هػخص يقػـك بأيػة كسػيمة كانػت  »اقية ف  المادة الثانية منيا أنو: االت 

ك جمػػػم أمػػػكاؿ بنيػػػة اسػػػتخداميا أك يعمػػػـ أنيػػػا أمباهػػػرة أك ايػػػر مباهػػػرة كبهػػػكؿ ايػػػر مهػػػركع كبلرادتػػػو بتقػػػديـ 
 (2) :تستخدـ كميا أك جزميا لمقياـس

 دات الكاردة ف  المرفؽ كبالتعريؼ المحدد ف  ىذه المعاىدة.هكؿ جريمة نطاؽ إحدل المعاىيعمؿ ب -

بػػأم عمػػؿ آخػػر ييػػدؼ إلػػى التسػػبب فػػ  مػػكت هػػخص مػػدن  أك أم هػػخص آخػػر أك إصػػابتو بجػػركح  -
 ابدنية جسمية، عندما يككف ىذا الهخص اير مهترؾ فػ  أعمػاؿ عداميػة فػ  حالػة نهػكب نػزاع مسػم

 حككمػػػة  مكجيػػػا لتركيػػػم السػػػكاف أك إلراػػػاـ وكيكػػػكف اػػػرض ىػػػذا العمػػػؿ بحكػػػـ طبيعتػػػو أك فػػػ  سػػػياق
 .(3) « أك منظمة دكلية، عمى القياـ أك االمتناع عف القياـ بو

: ألحقػت بيػذه 85/88/2111لجريمة عبػر الكطنيػة بتػاري : ااتفاقية األمـ المتحدة لميافحة   -(4
عمػؽ بقمػم االتجػار باألهػخاص الثػان  يتك االت اقية ثبلث برتكككالت، األكؿ يتعمؽ بمكافحة تيريػب الميػاجريف، 

خاصػػة النسػػاب كاألط ػػاؿ كالثالػػث بمحاربػػة صػػنم كاالتجػػار ايػػر المهػػركع فػػ  األسػػمحة الناريػػة، كراػػـ أف ىػػذه 
لمنػم  ،االت اقية لـ تعرؼ الجريمة اإلرىابية إال أنيا أهارت إلػى ضػركرة مكاجيػة المجتمػم الػدكل  ليػذه الظػاىرة

كمػػػف ىنػػػا يمكػػػف القػػػكؿ أف  .(4) ة المنظمػػػة كخاصػػػة الجػػػرامـ اإلرىابيػػػةكسػػػامؿ التمكيػػػؿ إلعػػػداد المػػػادم لمجريمػػػ
الت اقيات السابقة كالمؤتمرات الدكلية قد نجحت إلى حد كبير فػ  فيػـ خطػكرة العمميػات اإلرىابيػة عمػى األمػف ا

قميمػ  كالسمـ الدكلييف كااثار المترتبػة عمييػا، ممػا دفػم بالػدكؿ إلػى تكثيػؼ جيكدىػا عمػى الصػعيد العػالم  كاإل
 لمكاجية ىذه الظاىرة.

: بعد تزايد المستمر لظاىرة األعماؿ اإلرىابية العابرة لمحػدكد مفهـك اإلرهاب كفؽ المعاهدات اإلقليمية -1
ما نتج عنو مػف عػدـ االسػتقرار السياسػ  كاألمنػ  فػ  كثيػر مػف الػدكؿ تطمػب األمػر البحػث ك الكطنية 

                                                           
 .32حماد كماؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .1999الدكلية لقمم تمكيؿ اإلرىاب الصادرة عف األمـ المتحدة، سنة المعاىدة   -(2)
 .27محمد حسف يكسؼ محيسف، المرجم السابؽ، ص -(3)
 .2000نكفمبر  15ات اقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الكطنية المؤرخة ف   -(4)
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، أيػف أبرمػت (1) تن يػذىا مف حيث طبيعتيا كآليات  عف آليات فعالة تنسجـ كتطكر العمميات اإلرىابية
 ات اقيات إقميمية لمكافحة اإلرىاب تصب ف  ىذا الخصكص.

زيػادة كتيػرة العمميػات اإلرىابيػة لنظػرا  :8994معاهدة منظمػة المػؤتمر اإلسػبلمي لميافحػة اإلرهػاب  - أ
لػدكؿ فػ  األنهػطة اإلرىابيػة بعػض ا تػكرطكثبػكت  كخطكرتو عمى حيػاة األبريػاب كمساسػو بػأمف كسػيادة الػدكؿ،
، عمػػػى 20/21/2443الػػدار البيضػػػاب الػػذم انعقػػػد فػػ  بفقػػد أكػػدت منظمػػػة المػػؤتمر اإلسػػػبلم  فػػ  اجتماعيػػػا 

تعريػػؼ اإلرىػػاب، كلكػػف ركػػز  دكف ضػػركرة كضػػم معػػايير دكليػػة تميػػز بػػيف اإلرىػػاب كحركػػات التحػػرر الػػكطن 
ال تعد جريمػة إرىابيػة حػاالت » ال قرة أ منو بقكليا:  ، كذلؾ مف خبلؿ المادة  الثانية(2)مكافحتو   عمى كسامؿ

ك اح الهػعكب بمػا فييػا الك ػاح المسػما ضػد االحػتبلؿ كالعػدكاف األجنبيػات كاالسػتعمار كالسػيطرة األجنبيػة مػف 
. أمػا المػؤتمر اإلسػبلم  الػذم انعقػد بالدكحػة (3)« المصػير كفقػا لمبػادئ القػانكف الػدكل  قريػرجؿ التحػرر أك تأ

بييػػر ىػػدؼ  ؿعهػػكامية مػػف مجيػػك  عنػػؼرسػػالة » ؼ م يػػـك اإلرىػػاب عمػػى هػػكؿ التػػال : ، فقػػد عػػر  1002سػػنة 
مخالؼ لمهرامم السماكية كاألعراؼ الدكلية، كما ال يجكز الخمط الذريم بيف  امهركع أك قضية عادلة، كىك بيذ

يحػػػدث فػػػ  فمسػػػطيف الػػػذم يػػػراد بػػػو خدمػػػة القضػػػايا العادلػػػة كمجابيػػػة الظمػػػـ كاالحػػػتبلؿ كمػػػا  االك ػػػاح المسػػػم
 .(4)«كلبناف

تكحػػدت جيػػكد الػػدكؿ العربيػػة بعػػد تعرضػػيا لمعديػػد  :8998عربيػػة لميافحػػة اإلرهػػاب لعػػاـ االتفاقيػػة ال - ب
حيػػث تػػـ التكقيػػم عمػػى االت اقيػػة العربيػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب فػػ   مػػف العمميػػات اإلرىابيػػة أكاخػػر القػػرف الماضػػ ،

الداخميػػػة كالعػػػدؿ  ابأثنػػػاب جمسػػػة مهػػػتركة لمجمػػػس كزر  ،ىرةبمقػػػر جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة بالقػػػا 2443أفريػػػؿ 11
كػؿ فعػؿ  »ة تعري ػا عامػا لئلرىػاب بقكليػا :نيػأيف تضمنت ىذه االت اقية حسب المادة األكلى ال قػرة الثا العرب،

جمػػاع   كأاراضػػو يقػػم تن يػػذا لمهػػركع إجرامػػ  فػػردم أكبكاعثػػو أيػػا كانػػت   مػػف أفعػػاؿ العنػػؼ أك التيديػػد بػػو،
  حيػػاتيـ أك أمػػنيـ أك حػػريتيـ لمخطػػرذاميـ أك تعػػريض يػػأك تػػركيعيـ بل الرعػػب بػػيف النػػاس، إلقػػابكييػػدؼ إلػػى 

 عمييػػػا  بلبياالسػػػتبيمػػػة أك بأحػػػد المرافػػػؽ أك األمػػػبلؾ العامػػػة أك الخاصػػػة أك احتبلليػػػا أك لأك إلحػػػاؽ الضػػػرر با
أخػرل تعػد جػرامـ  إجراميػةاؿ كمػا بينػت االت اقيػة أيضػا عػدة أفعػ .(5) «أك تعريض أحػد المػكارد الكطنيػة لمخطػر

 .(6)إرىابية

                                                           
 .41حماد كماؿ، المرجم السابؽ ، ص  -(1)
 .51، ص2005، 9جريمة دكلية كدكر المجتمم الدكل  لمكافحتو، القاىرة: مجمة معيد القضاب، العدد السراج احمد، اإلرىاب ك -(2)
 .1994منظمة المؤتمر اإلسبلم  لمكافحة اإلرىاب الدكل  لعاـ  ةمعاىد -(3)
 .36حماد كماؿ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
 .1998االت اقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ - (5)
الجريمػػة اإلرىابيػػة بأنيػػا: أىػػ  أم جريمػػة أك هػػركع فييػػا  1998مػػف االت اقيػػة العربيػػة لمكافحػػة إلرىػػاب لعػػاـ  1/3فػػت المػػادة حيػػث عر - (6)

 تعتبر تن يذا ليرض إرىاب  ف  أم مف الػدكؿ المتعاقػدة، أك عمػى رعاياىػا أك ممتمكاتيػا أك مصػالحيا يعاقػب عمييػا قانكنيػا الػداخم  كمػا تعػد
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خػػبلؿ ىػػذا المػػؤتمر تمػػت الػػدعكة إلػػى تجػػريـ أفعػػاؿ  :2114مػػؤتمر كزراء الداخليػػة العػػرب بتػػكنس  - ج
كأيضا تجريـ أعماؿ طبم كتكزيم المنهكرات الت  ليا عبلقة بالعمميات  باألعماؿ اإلرىابية،كاالهادة التحريض 

كانتيػت أعمػػاؿ ىػػذا المػػؤتمر  .سػػتعماؿ الممتمكػات ألاػػراض إرىابيػػةأك ااإلرىابيػة كمػػا تعػػد جريمػة كػػؿ اكتسػػاب 
 .(1)إلى ضركرة إضافة ىذه التعديبلت ف  إطار تعديؿ االت اقية العربية لمكافحة اإلرىاب

األمانػة العامػة لجامعػة الػدكؿ  مػتظن: 2115ميافحة اإلرهػاب فػي القػاهرة الندكة اإلقليمية العربية ل - د
بالقػػاىرة  22/01/1000-21يػػكم   كتػػب األمػػـ المتحػػدة الخػػاص بالمخػػدرات كالجريمػػة،العربيػػة بالتعػػاكف مػػم م

 :حكؿ أربعة محاكر ى  ندكة إقميمية عربية لمكافحة اإلرىاب،

 .الجيكد الكطنية كاإلقميمية لمكقاية مف اإلرىاب كمكافحتو -2

 .العبلقة بيف اإلرىاب كالجريمة المنظمة -1

 .مكافحة اإلرىابكسامؿ تعزيز التعاكف الدكل  ف  مجاؿ  -3

 .(2)الجكانب التهريعية لتطبيؽ االت اقيات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة اإلرىاب كذلؾ عمى الصعيد الكطن  -3

 :ب الدكلي كفقا لقكانيف بعض الدكؿمفهـك اإلرها -الفرع الثاني

 :تعريؼ اإلرهاب الدكلي -أكال

ة لمكافحػة اإلرىػاب بػالتزامف مػم تطػكر منذ أكامؿ القرف الماضػ  بػذلت جيػكد دكليػ: التعريؼ التقليدم -1
ىذه اافة كتزايد خطكرتيا عمػى المسػتكل الػكطن  كالػدكل ، كراػـ معانػاة المجتمػم الػدكل  مػف ىػذه الظػاىرة إال 

لئلرىػػػابأ، فمسػػػألة التعريػػػؼ تبقػػػى  :أتعريػػػؼ محػػػدد جػػػامم مػػػانم مت ػػػؽ  عميػػػونػػػو لػػػـ يتكصػػػؿ لحػػػد ااف إلػػػى أ
ػف الييمػة ألنيا تمك ػضركرية كممح  » دة مػف جيػة، كمػا تمكػف الػدكؿ ات الدكليػة مػف اعتمػاد مرجعيػة قانكنيػة مكح 

. فالتكازنػػات الدكليػػة (3)« مػػف التػػزاـ قػػانكن  مكحػػد كايػػر خاضػػم لمصػػالا أم دكلػػة مػػف الػػدكؿ مػػف جيػػة ثانيػػة
بطبيعتيا المركبة كالمعقدة، أفرزت عمػى اخػتبلؼ مراحػؿ القػرف الماضػ  تناقضػات جذريػة فػ  فيػـ الػدكؿ ليػذه 

 قهػت فػ  المػؤتمرات الدكليػة كأركقػة األمػـ المتحػدة، لػـ تػتخط حالػة تبريػر ك لظاىرة، كذلؾ فلف التعري ات إلػ  نا
. إف ايػػػاب تعريػػػؼ هػػػامؿ االسػػػتراتيجيةإلػػػى تبػػػايف فػػػ  مصػػػالا الػػػدكؿ  يعػػػكد أك إدانػػػة بعػػػض األفعػػػاؿ، كذلػػػؾ

كؿ جريمػػة فػػ  هػػأف اإلرىػػاب ال ي مكافحػػة اإلرىػػاب الػػدكل ، حمػػؿ ال قػػو اعتبػػارب ىتتضػػمنو ات اقيػػة دكليػػة تعنػػ

                                                                                                                                                                                           

ة الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ  االت اقيػػات التاليػػة، عػػدا مػػا اسػػتثنتو منيػػا تهػػريعات الػػدكؿ المتعاقػػدة أك التػػ  لػػـ تصػػادؽ مػػف الجػػرامـ اإلرىابيػػ
 عميياأ.

 .16، ص2005مطر عصاـ عبد ال تاح، الجريمة اإلرىابية، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، - (1)
 .34محمد حسف يكسؼ محيسف، المرجم السابؽ، ص -(2)
 .56إلى46، ، ص 2002، 105األكسط، العدد  الهرؽ المصرم ه يؽ، اإلرىاب ف  ميزاف القانكف الدكل ، القاىرة: مجمة هؤكف -(3)



69 
 

كىػػذا الييػػاب كػػاف أيضػػا فػػ   .(1) « إذ كيػػؼ يمكػػف أف يعاقػػب سػػمكؾ مػػازاؿ ايػػر معػػركؼ »القػػانكف الػػدكل : 
أساس اتجاه فقي  دعا إلى تجاىؿ مسالة التعريؼ كالبحث عف آليات قانكنية تجـر أفعػاال محػددة مت ػؽ عمييػا 

راػػـ ذلػؾ أصػػر جانػب كبيػر مػػف ال قػو عمػػى رفػض ىػػذا ك . (2)كل ظيػػرا لئلرىػاب الػدمتمامػا عمػى اعتبػػار تهػكؿ 
االتجاه تنازعت عدة تيارات اختم ت فيما بينيا حكؿ  ف  ىذا الطرح كالتأكيد عمى أىمية إيجاد تعريؼ، اير أف
 ، كعميو نكرد بعض نماذج ليذه التعري ات:(3)ما يجب التركيز عميو مف عناصر ف  ىذا التعريؼ

يػػػدؼ إلػػػى خمػػػؽ حالػػػة مػػػف اليػػػأس أك الخػػػكؼ بقصػػػد زعزعػػػة ثقػػػة المػػػكاطنيف عمػػػؿ عنػػػؼ مػػػنظـ ي أم » - أ
حككمػػػػة  تعزيػػػػز سػػػمطةيـ بنيػػػة نظػػػػاـ قػػػامـ، أك يقصػػػػد تػػػدعيـ أك دتيػػػػ د، أك يقصػػػـبحكػػػكمتيـ أك ممثمػػػػيي

 .(4)«قاممة

ـ بقصػػد ر العػػا مػػؽ جػػك مػػف الخػػكؼعمػػؿ مػػنظـ يسػػتعمؿ فيػػو العنػػؼ أك التيديػػد باسػػتعماؿ العنػػؼ لخ»  - ب
 .(5)« القمم كاإلكراه

اسػتخداـ العنػػؼ أك التيديػػد باسػػتخدامو بقصػد بػػث الخػػكؼ لػػدل المجمكعػة المسػػتيدفة كذلػػؾ لتحقيػػؽ »  - ج
 .(6)« أىداؼ سياسة

إذا لػػػـ تػػػتـ  أحػػػرب العصػػػابات تنػػػذر بكقػػػكع األسػػػك  اسػػػتراتيجيةىػػػك كسػػػيمة لئلكػػػراه جػػػزب مػػػف  اإلرىػػػاب»  - د
 احػػػتبلؿ أجنبػػػ   إلنيػػػابجيػػػة االسػػػتجابة لممطالػػػب السياسػػػية لم ػػػاعميف، كحيػػػث تكػػػكف ىػػػذه المطالػػػب مك 

 .(7)« أك حالة ان صالية

 يمكػػف أف تكػكف مجػػرد تقنيػة عسػػكرية ىػك جريمػة مقصػػكدة ذات دافػم سياسػػ ، إال زمػف الحػػرب حيػث » - ق
ترتكب مف قبؿ فرد أك أكثر لصالا جماعة ما أك منظمة مػا أك نظػاـ حكػـ يمثػؿ دكلػة: كتيػدؼ إضػافة 

 .(8)« مـ، أك ف  طكر القياـ أك محاكلة القضاب عميوإلى الذعر المحتمؿ، زعزعة نظاـ سياس  قا

                                                           
(1) -  Blakesly, Christopher L: Terrorism, Drugs , international law, and the Protection of human li berty. 
Transnational publishers, Inc New Yourk, no printing date , p 34 
(2)  - Clark arend, Anthony ,Beck, Robert.J  international law and the use of force Beyond the UN charter 
Precligm, Routledge, London, New York, 1993, P140 

 .58، ص 2002دار مصر المحركسة،  يف، اإلرىاب كحركب التحرير الكطنية، القاىرة: الطبعة األكلى،نخميؿ إماـ حس -(3)
 .71، ص 2001، ندكة بعنكاف أتحديد اإلرىابأ نظميا الحزب السكرم القكم  االجتماع  ، بيركت، B.Leiserتعريؼ  -(4)
 .71، ص 2001، ندكة بعنكاف أتحديد اإلرىابأ نظميا الحزب السكرم القكم  االجتماع  ، بيركت، J.Bichopتعريؼ  -(5)

clark and Beck -(6) ، 141المرجم السابؽ، ص. 
(7)  - keohane Robert O, the Public Delegitimation of Terrarism and coalitional  politics, in Booth, ken 
Dunne Tim worlds in collision Terror and the future of Global Order, Palgrave Macmillan. New york, 
2002 , P37. 

 .7، ص2002هكرم محمد عزيز، اإلرىاب الدكل  كالنظاـ العالم  الراىف، دمهؽ: الطبعة األكلى، دار ال كر،  ،أمؿ يازج – (8)
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ىػػػك كػػػؿ عمػػػؿ عػػػدكان  يتنػػػافى مػػػف حيػػػث الكسػػػيمة أك اليػػػدؼ، مػػػم القػػػيـ الدينيػػػة كالطبيعيػػػة كالقػػػكانيف  » - ك
 .(1)« بأم نكع مف أنكاعو مفاإلنسانية العامة، كيتضمف تيديدا لؤل

بقكليػػا:  2432المػػادة الثانيػػة لعػػاـ  إلرىػػاب الػػدكل  عرفتػو ات اقيػػة جنيػػؼاكعمػى صػػعيد آخػػر فػػلف أعمػػاؿ 
مف الرىبة ف  أذىاف أهخاص حالة ة مكجية ضد دكلة مف الدكؿ، كيقصد بيا أك يراد منيا خمؽ يؿ جرماافع»
 .« يف أك مجمكعة مف األهخاص أك الجميكر العاـنمعي

ات اإلرىػػػاب كممػػػة قديمػػػة تطػػػكرت خػػػبلؿ حقبػػػة زمنيػػػة طكيمػػػة كػػػاف منهػػػأىا الكاليػػػ :لحػػػديثاالتعريػػػؼ  -1
المتحػػدة، كلكػػف مػػم مػػركر األيػػاـ زادت اتسػػاعا كانتهػػارا، كصػػاحبيا فػػ  ذلػػؾ ظيػػكر مهػػيد سياسػػ  كاجتمػػاع  

كطنيػػا كدكليػػا، كقػػد حػػدد  دفػػم ألعضػػاب المجتمػػم الػػدكل  إلػػى البحػػث فػػ  سػػبيؿ ىػػذه الظػػاىرة مػػر الػػذمجديػػد األ
ة منظمة كلػيس سػلكيا انفعاليػا نشاطا مهنيا كظاهر  إف اإلرهاب أصب »معالـ اإلرىاب كعرفو خبراب السياسػة 

العنػػؼ كهػػي تسػػتهدؼ غيػػر العسػػيرييف كلهػػا أهػػداؼ سياسػػية... كأف العػػالـ يلػػه أصػػب   تقػػـك بػػه تنظيمػػات
اإلرىػاب  كىذا المعنى يحكم الكثير مف الم اىيـ، فمك ال الدعـ الذم يحصػؿ عميػو ،«ساحة كاحدة لئلرهاب...
، لمػا كصػؿ (2)يا لػو المصػالا السياسػية اليربيػة كفػؽ أىػدافياكجػد ن سػو عمييػا كأكجػدتأكاألرضية الخصبة الت  

جػؿ مسػاعدة بعػض اإليػديكلكجيات أثنػاب الحػرب أإلى ىذا المستكل، كقد تـ ذلؾ بستار حقػكؽ اإلنسػاف أك مػف 
يدؼ الضيط عمى بعض الدكؿ مف أجؿ ىدؼ ما. كليس اإلرىاب معناه الخػكؼ كعػدـ االسػتقرار بالباردة، أك 

عػػض الم كػػريف يػػدعمكف فكػػر الصػػراع بػػدافم البحػػث عػػف الكجػػكد بعيػػدا عػػف السػػبلـ كاألمػػف فحسػػب، بػػؿ ىنػػاؾ ب
تؤلػب الحػرب فػ  الحقيقػة األمػـ بعضػو  »: فكف تريتهكموأ يقكؿ أف قير ، فالم كر السياس  األلمان أ ىن الدكل

كارد الػػدكؿ بلفياميػػا مكاردىػػا الخاصػػة كمػػكذلػػؾ  ضػػد الػػبعض ااخػػر كلكنيػػا تقػػرب فيمػػا بينيػػا بطريقػػة معينػػة.
المجػػاكرة، كاالبػػا مػػا تكػػكف الحػػرب أكثػػر فاعميػػة مػػف التجػػارة الدكليػػة ككسػػيط بػػيف الهػػعكب كاألمػػة التػػ  تتهػػبث 

 .«المتعال  تنتي  حتما باالنحطاط... انعزالياباألمؿ الكىم  لمسمـ الدامـ كتدخؿ حدكد 

لػيس حممػا جمػيبل ألف الحػرب نػو أإف السػمـ األبػدم حمػـ إال  »أ :  فػكف مكلتكػو ثىممك  كقاؿ المرهاؿ أ
 .«حمقة ف  النظاـ العالم  الذم أراده  ...

لحػػرب كالصػػراع المصػػمح  كاالحػػتبلؿ كاالسػػتعمار ىػػك بذاتػػو إليػػاـ كدافػػم اكممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػكؿ أف 
 لئلرىاب.

                                                           
، تصػػدر عػػف المنظمػػة اإلسػػبلمية لمتربيػػة كالعمػػـك  -(1) محمػػد عمػػ  التسػػخيرم، أ عكامػػؿ اإلرىػػاب كآليػػات التصػػدم لػػو أ، مجمػػة اإلسػػبلـ اليػػـك

 .29، ص2009، 26كالثقافة، العدد
 180، ص2012: مطابم األىراـ التجارية، القاىرةممدكح عبد المنعـ، إيراف.. لماذا؟ نـك الذماب،  -(2)
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 :اب الدكلي كفؽ قكانيف بعض الدكؿ ال ربيةهمفهـك اإلر  -ثانيا

نسػػ  لػػـ يصػػدر قػػانكف خػػاص بمكافحػػة جريمػػة اإلرىػػاب بػػؿ أكرد مكقػػؼ القػػانكف ال رنسػػ : المهػػرع ال ر  -1
نمػػا حػػػدد ك نصكصػػا لمكافحػػة جريمػػة اإلرىػػاب ضػػمف قػػانكف العقكبػػػات العػػاـ،  لػػـ يعػػرؼ الجريمػػة اإلرىابيػػة، كاا

  القػػػػانكف رقػػػػـ بػػػػدافم إرىػػػػاب ، كذلػػػؾ فػػػػ ارتكبػػػتصػػػػرامة، إذا  أكثػػػػرنظػػػاـ خػػػػاص ل كأخضػػػػعيافعػػػػاؿ بعػػػض األ
دد المهػػػرع العقكبػػػة عمػػػى جػػػرامـ اإلرىػػػاب مػػػف خػػػبلؿ قػػػانكف هػػػ. ك (1)04/04/2431: الصػػػادر فػػػ  31/2010

 جػػـرالتػػ  ت 312/2، حيػث أضػػاؼ مػادة جديػػدة ىػ  11/02/2441الصػادر بتػػاريق:  41/132العقكبػات رقػػـ 
االهػػتراؾ فػػ  إحػػدل التنظيمػػات اإلرىابيػػة أك االت ػػاؽ عمػػى إنهػػاب أك تأسػػيس ىػػذه التنظيمػػات بيػػرض ارتكػػاب 

تناكلػػت جريمػػة تمكيػػؿ  20/22/1002مػػف قػػانكف العقكبػػات المعػػدؿ بتػػاريق  312/1مػػا المػػادة أعمػػاؿ إرىابيػػة، أ
تهكؿ كاقعة تمكيػؿ مهػركع إرىػاب  عػف طريػؽ تػكفير أك جمػم أك إدارة أمػكاؿ أك مكجػكدات  »اإلرىاب بقكليا: 

 أك المكجػكدات  ؿاألمػكايػة اسػتخداـ تمػؾ نأك أم سمعة أخرل، أك عػف طريػؽ تقػديـ المهػكرة لبمػكغ ىػذه اليايػة، ب
أك السػػمم، كميػػا أك جزميػػا بيػػدؼ ارتكػػاب أم مػػف األعمػػاؿ اإلرىابيػػة المنصػػكص عمييػػا فػػ  ىػػذا ال صػػؿ، عمػػبل 

 عتبػر أعمػاال إرىابيػةكمػا أكرد المهػرع ال رنسػ  عػدة جػرامـ ت .« إرىابيا، دكف اعتبار الرتكػاب ذلػؾ العمػؿ فعػبل
األهػػػػخاص باسػػػػتثناب الكاقعػػػػة عمػػػػى األبنػػػػاب  عمػػػػىتقػػػػم إذا ارتكبػػػػت بػػػػدافم إرىػػػػاب  كىػػػػ : جػػػػرامـ العنػػػػؼ التػػػػ  

يػػة عك تن يػػذىا كىػػك مػػا يسػػمى أبجمأعػػداد لمجػػرامـ باإلضػػافة إلػػى اإل األمػػكاؿكاألصػػكؿ، كجػػرامـ االعتػػداب عمػػى 
 320/1002أما بخصكص تعريػؼ تمكيػؿ اإلرىػاب فػلف المهػرع ال رنسػ  قػد أصػدر مرسػـك رقػـ  ،(2)أ األهياب

، الػذم يحػث عمػى العنايػة بحركػة 1000/333، بمقتضى التكجيو األكرب  رقـ 10/04/1002الصادر بتاريق 
 (3)الت  تستخدـ ف  تمكيؿ اإلرىاب، فنظـ العبلقػات الماليػة مػم بعػض األهػخاص أك الهػركات األمكاؿرؤكس 

نسػا أم كانت طبيعتيا تتـ بيف فر  األمكاؿكما اىتمت كزارة االقتصاد ال رنسية بأية ص قة تبادؿ ف  حركة رأس 
 .(4)كأم أجنب  سكاب كانت هركة أك منظمة، ككذلؾ االستهارات الت  تتـ ف  فرنسا كدكؿ أجنبية

بمكجػب القػانكف  312/1كما أضاؼ المهرع ال رنس  إلى قانكف العقكبات بهػأف تمكيػؿ اإلرىػاب المػادة 
أك مػػم أك إدارة تقػػم كاقعػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب بتقػػديـ  »التػػ  نصػػيا:  20/22/1002الصػػادر بتػػاريق  02/2011

                                                           
 .215، ص 1991اليناـ محمد أبك ال تا، اإلرىاب كتهريعات المكافحة ف  الدكؿ الديمقراطية، القاىرة: دار النيضة العربية،  -(1)
 .199عطا   إماـ حسنيف، المرجم السابؽ، ص  -(2)
كعبلقتػػػو بمكافحػػػة اإلرىػػػابأ، رسػػػالة الماجسػػػتير، اإلسػػػكندرية: كميػػػة الحقػػػكؽ، دار الجامعػػػة الجديػػػدة،  األمػػػكاؿلينػػػدا بػػػف طالػػػب، أاسػػػؿ  -(3)

 .171ص  ،2011األزاريطة 
 .590، ص 2008، طنطا، دكتكراه)داسة مقارنة(أ، رسالة  األمكاؿخالد حامد مصط ى ،أجريمة اسؿ  -(4)

 .http://www.europa-eu-un-org/articles/en/article-172-en.htm: 2013أطمم عميو مارس  – المكقم االلكتركن 
http://ec .europa-en/internal-marked/cempcny/docs/financialcrime/doc. 
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أك األصػكؿ  دك قتقديـ إرهادات لبمكغ ىذه الياية بنية استخداـ ىذه النب، أك أصكؿ، أك أمكاؿ، أيا كانت أك دك قن
، مػم العمػـ بأنيػا ستسػتخدـ كميػا أك جزميػا فػ  ارتكػاب أم مػف األعمػاؿ اإلرىابيػة المنصػكص عمييػا األمكاؿأك 

 نا يظير بكضػكح أف المهػرع ال رنسػ ، كمف ى« لناحية ال عميةف  ىذا ال صؿ، كلك لـ يرتكب ىذا العمؿ مف ا
 المال  لئلرىاب.ك كاجو الدعـ المادم 

 1002سػػبتمبر  22اث دتطػػكر التهػػريم األمريكػػ  بمػػرحمتيف قبػػؿ أحػػ : مػػر  مكقػػؼ القػػانكف األمرييػػي -0
نيػا ظػاىرة محميػة كبعدىا، حيث قبؿ ىذه الحادثة كاف ينظػر لظػاىرة اإلرىػاب فػ  الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أ

بحتة، كيجب عمى كؿ دكلة تقم فييا حادثة إرىابية مكاجيتيا بم ردىا مطبقػا بػذلؾ قانكنيػا الػداخم ، كال حاجػة 
إلبراـ ات اقيات دكلية ف  ىذا الخصػكص، كمػف جيػة أخػرل فػلف الػدكؿ التػ  تػأكم اإلرىػابييف كتػدعيـ فت ػرض 

كؿ  »:ة األمريكية كىذه ال كرة عمى أنوالكاليات المتحد عرؼ اإلرىاب ف  .عمييا عقكبات اقتصادية ك سياسية
 مػػػا مػػػف هػػػانو أف يتسػػػبب عمػػػى كجػػػو ايػػػر مهػػػركع فػػػ  قتػػػؿ هػػػخص أك إحػػػداث ضػػػرر بػػػدن  فػػػادح أك خط ػػػو 

فػػت . كمػػا عر  « أك محاكلػػة ارتكػػاب ىػػذا العمػػؿ أك االهػػتراؾ فػػ  ارتكابػػو أك محاكلػػة ارتكػػاب مثػػؿ ىػػذه الجػػرامـ
اسػػػتخداـ العنػػػؼ أك التيديػػػد بػػػو مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ  » بأنػػػو: 2430اإلرىػػػاب عػػػاـ  ككالػػػة االسػػػتخبارات المركزيػػػة

. أمػا (1)« أىداؼ سياسػية، كذلػؾ بالتػأثير عمػى االتجػاه كسػمكؾ مجمكعػة مسػتيدفة تتجػاكز الضػحايا المباهػريف
قانكنيػة العنػؼ بصػكرة ايػر هػرعية أك  أكاستخداـ القػكة  »و أناإلرىاب ب عر ؼ  (2)مكتب التحقيقات ال يدرالييف

 الحككمػػػػة أك المػػػػدنييف أك جيػػػػة مػػػػف الجيػػػػات ألاػػػػراض سياسػػػػية  ضػػػػد األهػػػػخاص أك ممكيػػػػات لمضػػػػيط عمػػػػى
االستخداـ اير المهركع لمقكة أك العنؼ أك التيديد بو مػف  ». أما البنتااكف فعرفو بأنو:«أك أىداؼ اجتماعية 

  افر نيػػة إكػػراه كتركيػػم الحككمػػات، قػػد تكػػكف أفػػرادا أك ممتمكػػات مػػم تػػك ةكريػػة ضػػد أىػػداؼ محػػددثقبػػؿ منظمػػة 
 .(3)« أك المكاطنيف لتحقيؽ أىداؼ سياسية أك عقامدية

يقصػد ب عػؿ  »حيػث عػرؼ اإلرىػاب بأنػو:  ،صدر قانكف أمريكػ  لمكافحػة اإلرىػاب 2433أما ف  سنة 
اميػػة فػػ  لمقػػكانيف الجن يمثػػؿ انتياكػػاك خطيػػرا ييػػدد الحيػػاة البهػػرية، ك أاإلرىػػاب بكػػؿ نهػػاط يتضػػمف عمػػبل عني ػػا 

 .الكاليات المتحدة أك أية دكلة، أك يمثؿ انتياكا جناميا فما إذا ارتكب داخؿ الكاليات المتحدة أك أية دكلة أخرل
كييدؼ إلى نهر الرعب كالقير بيف السكاف المدنييف أك التأثير عمى سياسة دكلة ما بممارسة الرعب أك القير 

أمػػا كزارة العػػدؿ األمريكيػػة فعرفػػت  « تيػػاؿ أك االختطػػاؼأك التػػأثير عمػػى سػػمكؾ حككمػػة  مػػا عػػف طريػػؽ االا

                                                           
 .63، ص1998قاىرة، ، القاىرة: كمية الحقكؽ ، جامعة الدكتكراهعامهة محمد، أاإلرىاب الدكل  كالحصانة الدبمكماسيةأ ، رسالة - (1)

(2)  -U.S.Fedral  Bureau of investigation  analysis of Terrorism incidents in the u.s. by Terrorism 
research and analytical centre Terrorism section criminal investigative division as quated in .u.s 
congress, senate , 1983. P110. 

 .64هة محمد، المرجم السابؽ، ص عام- (3)
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 سػػػػمكؾ جنػػػػام  عنيػػػػؼ يرمػػػػى إلػػػػى التػػػػأثير عمػػػػى سػػػػمكؾ حككمػػػػة مػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ االاتيػػػػاؿ  »اإلرىػػػػاب أنػػػػو:
 .(1)« أك االختطاؼ

أف األعمػاؿ اإلرىابيػة يقصػد بيػا تنظػيـ أك تهػجيم أك المهػاركة فػ   2432جاب ف  القػانكف األمريكػ  ك 
مة ألهخاص أبرياب ليس ليـ أم يتخريب أك يتسبب ف  قتؿ أك إحداث أضرار خطيرة كجسأم عمؿ عنؼ أك 

الخػػاص بمكافحػػة اإلرىػػاب كالػػذم  24/03/2441أمػػا القػػانكف الػػذم صػػدر فػػ   .دكر فػػ  العمميػػات العسػػكرية
بيػة مػف منػم المجمكعػات اإلرىايىػذا القػانكف  .يؤكد كجية نظر األمريكية الت  تعتبر أف اإلرىاب ظاىرة محمية

، الػذم يسػما لضػحايا اإلرىػاب (2)عمى األراض  األمريكية أما القانكف الهامؿ لمكافحػة اإلرىػاب األمكاؿجمم 
 منيػػػة بالتصػػػنت عمػػػى المكالمػػػات اليات يػػػة دكف إذف مسػػػبؽ الػػػدكؿ التػػػ  ترعػػػاه كيسػػػما لمسػػػمطات األ ةضػػػاابمق
 أم إرىاب  أجنب  دكف أدلة. أبعادأك 

، فتييػػػػرت السياسػػػػة األمريكيػػػػة نحػػػػك المكاجيػػػػة الكاممػػػػة لمكافحػػػػة 1002سػػػػبتمبر  22أمػػػػا بعػػػػد أحػػػػداث 
اإلرىػػاب، حيػػث سػػخرت كػػؿ اإلمكانيػػات الماديػػة كالبهػػرية، كهػػكمت تحال ػػات دكليػػة، كاعتبػػرت اإلرىػػاب ظػػاىرة 

، ايػػف صػػدر قػػانكف جديػػد لمكافحػػة اإلرىػػاب اقػػره الكػػكنيرس ككقعػػو (3)عالميػػة ليػػا مكانيػػا عمػػى السػػاحة الدكليػػة
اإلجػػػػرابات الكقاميػػػػة البلزمػػػػة لمكافحػػػػة  ف، كتضػػػػمف مجمكعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػ11/20/1002األمريكػػػػ  فػػػػ  الػػػرميس 

اإلرىػػػػاب، كاالعتقػػػػاالت بػػػػدكف إذف قضػػػػام ، كالمحاكمػػػػات العسػػػػكرية، كاعتػػػػراض البريػػػػد االلكتركنػػػػ ، كمكاقػػػػم 
اركة فػ  أعمػاليـ كسما القانكف ألجيزة لمخػابرات كالبحػث كالتحػرم كالبحػث الجنػام  المهػ .(4)االنترنت كايرىا

حػػكؿ المعمكمػػات المتعمقػػة باإلرىػػابييف، كمػػا أعطػػى لػػكزارة الخزانػػة صػػبلحية تتبػػم األرصػػدة الماليػػة المهػػتبو فػػ  
 أنيا تمكؿ العمميات اإلرىابية.

 :مفهـك اإلرهاب الدكلي كفؽ قكانيف بعض الدكؿ العربية-ثالثا

، كلػـ يضػم ليػا ب كجريمػة مسػتقمةالمهرع المصرم لػـ يعػرؼ جريمػة اإلرىػا :مكقؼ المشرع المصرم -1
مػػف  43، كراػـ ذلػؾ فلنػو أدرج ظػػاىرة اإلرىػاب فػ  التهػريم كمػا كرد فػ  المػادة بيػا إجػرابات أك قكاعػد خاصػة

                                                           
(1)  -  U.S.departement of justice testimony by victoria toensing Deputy assistant attorney general, 
criminal division U.S department of justice before the senate sub committee on secrity and Terrorisim 
june 5 .1984. 

 .57، ص 2002لكقا بباكم، اإلرىاب صناعة اير إسبلمية، القاىرة: دار البباكم لمنهر، نبيؿ  -(2)
 .109، ص2007سام  عم  حامد، تمكيؿ اإلرىاب، القاىرة: الطبعة األكلى، دار ال كر الجامع ،  -(3)
، 147أ مجمة السياسة الدكلية، القػاىرة: العػدد أحمد إبراىيـ محمكد، أاإلرىاب الجديد الهكؿ الرميس  لمصراع المسما ف  الساحة  الدكلية -(4)

 .44، ص2002
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 يػات اإلرىابيػة عمػى مسػتكل العػالـكف  بداية التسعينات كمم تزايػد العمم .2432لسنة  03قانكف العقكبات رقـ 
يقصػد باإلرىػاب فػ   »منػو عمػى أنػو:  32 ػا لئلرىػاب نصػت المػادة الػذم تضػمف تعري 42/41أصدر القانكف 

يػم، يمجػأ إليػو الجػان  تن يػذا لمهػركع رك تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ استخداـ لمقكة أك العنؼ أك التيديػد أك الت
لمخطػر، إذا كػاف مػف  ومنػأسبلمة المجتمم ك  ضيدؼ إخبلؿ بالنظاـ العاـ أك تعريبع ، اإجرام  فردم أك جم

اب الرعػػب بيػػنيـ أك تعػػريض حيػػاتيـ أك حريػػاتيـ أك أمػػنيـ لمخطػػر، أك إلحػػاؽ قػػأف ذلػػؾ إيػػذاب أهػػخاص أك إلهػػ
 أك المبػػػػان  أك بػػػػاألمبلؾ العامػػػػة أك الخاصػػػػة  األمكاؿالضػػػػرر بالبيمػػػػة أك باالتصػػػػاالت أك المكاصػػػػبلت، أك بػػػػ

 .« أك احتبلليا ألعماليـ، أك تعطيؿ تطبيؽ الدستكر أك القكانيف أك المكاما

 31ر كمكػػػر  31 ادتيففنصػػػت عميػػػو المػػػ مصػػػرمأمػػا بخصػػػكص تعريػػػؼ تمكيػػػؿ اإلرىػػػاب فػػػ  القػػانكف ال
مػػػدىا  أك فييػػػا. ى زعامػػػة أك قيػػػادة مػػػا...كيعاقػػػب بالسػػػجف كػػػؿ مػػػف تػػػكل  »مكػػػرر 31المػػػادة  :كمػػػا يمػػػ  أ مكػػػرر

مكيؿ اإلرىاب ى  كف القكؿ أف التمكمنو ي (1)«...يرض الذم تدعك إليولالية مم عممو بام المعكنات مادية أك
ماديػػػة مػػػف األسػػػمحة  كسػػػامؿ أكاليػػػة متمػػػؾ األعمػػػاؿ التػػػ  مػػػف هػػػأنيا تسػػػييؿ حصػػػكؿ اإلرىػػػابييف عمػػػى مبػػػالغ 

 .(2)جرامميـكالذخامر كاألجيزة الحديثة الت  تساعدىـ ف  ارتكاب 

الجزامػر مػف أحػداث إرىابيػة داميػة كىػددت  هيدتو:خبلؿ فترة التسعينات كما  شرع الجزايرمممكقؼ ال -0
ىػذه الظػاىرة  هرع الجزامرم إلى إصدار قكانيف لمكاجيػةماألمر الذم دفم بال ،كاستقرارىاكأمنيا  ككحدتيا نياكيا

و قػانكف العقكبػات لسػنة بػمكجب ؿالذم يعد 10/01/2440الصادر ف   40/22كذلؾ بصدكر األمر .اإلجرامية
كقػػد تػػـ  .4مكػػرر32إلػػى المػػادة  32ر يػػنص عمػػى الجػػرامـ اإلرىابيػػة فػػ  المػػكاد يػػأيػػف أصػػبا ىػػذا األخ ،2440
تػـ إدخػاؿ تعػديؿ عمػى المػادة  امػك .(3)01/02/1002المؤرخ ف   04/ 0 2بالقانكف رقـ  20مكرر 32إضافة 

كبػػذلؾ أصػػبا لجريمػػة اإلرىػػاب كجػػكد فػػ   ،(4)10/21/1001الصػػدر بتػػاريق  01/13بالقػػانكف  2مكػػرر 32
يعتبػر  » :مكػرر مػف قػانكف العقكبػات 32نػص المػادة هػرع الجزامػرم حسػب محيث عرفيػا ال القانكف الجزامرم،

الدكلػة كالكحػدة الكطنيػة كالسػبلمة الترابيػة  أمػف يسػتيدؼا ف  م يكـ ىػذا األمػر كػؿ فعػؿ يفعبل إرىابيا أك تخريب
 يأت  : كاستقرار المؤسسات كسيرىا العادم عف طريؽ أم عمؿ ارضو ما

بلؿ االعتداب المعنكم كالجسدم عمى األهخاص بث الرعب ف  أكساط السكاف كخمؽ انعداـ األمف مف خ -
 .تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر أك المس بممتمكاتيـ أك

                                                           
 .2003لسنة  95، المعدؿ بمكجب األمر رقـ 1937لسنة  58رقـ  المصرم قانكف العقكبات - (1)
 .70أحمد ابراىيـ محمكد، المرجم السابؽ، ص -(2)
 .17، ص2001جكيمية 27، بتاريق 34رقـ  الجزامرية الجريدة الرسمية– (3)
 .36، ص 24/12/2006، بتاريق: 84رقـ  الجزامرية جريدة الرسميةال -(4)
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 العمكمية.ير أك االعتصاـ ف  الساحات معرقمة حركة المركر أك حرية التنقؿ ف  الطرؽ كالتج -

 .كنبش كتدنيس القبكرالجميكرية  كاالعتداب عمى رمكز األمة  -

كسامؿ المكاصبلت كالنقؿ كالممكيات العمكمية كالخاصة كاالستحكاذ عمييا أك احتبلليا دكف  االعتداب عمى -
 قانكن .مسكغ 

ف  الجك أك ف  باطف األرض أك إلقاميا عمييا أك بما فييػا تسريبيا االعتداب عمى المحيط أك إدخاؿ مادة  -
 .الطبيعية ف  خطرالمياه اإلقميمية مف هأنيا جعؿ صحة اإلنساف أك الحيكاف أك البيمة 

كالحريػات العامػة كسػير المؤسسػات المسػاعدة لممرفػؽ  ةعرقمة السػمطات العمكميػة أك حريػة ممارسػة العبػاد -
 .العاـ 

عرقمػػة سػػير المؤسسػػات العمكميػػة أك االعتػػداب عمػػى حيػػاة أعكانيػػا أك ممتمكػػاتيـ أك عرقمػػة تطبيػػؽ القػػكانيف  -
 .« كالتنظيمات

نما نػص عمػى مجمكعػة  هرع الجزامرم لـ يعرؼ جريمة اإلرىاب،مكمف خبلؿ ىذه المادة يتضا أف ال كاا
 اإلرىاب.ميا ف  م يـك جممف العناصر كاألعماؿ الت  تدخؿ ف  م

مػػف  3مكػػرر32هػػرع الجزامػػرم قػػد تطػػرؽ ليػػا فػػ  المػػادة مأمػػا بخصػػكص تعريػػؼ تمكيػػؿ اإلرىػػاب فػػلف ال
 200000هر سنكات كبيرامة مالية مػف يعاقب بالسجف المؤقت خمسة سنكات إلى ع» :قانكف العقكبات بقكلو

تمكيميػػا بأيػػة كسػػيمة  أك مكػػرر أعػػبله، 32كػػؿ مػػف يهػػيد باألفعػػاؿ المػػذككرة فػػ  المػػادة  ،دج000000دج إلػػى 
كتمكيػػؿ  األمػػكاؿالمتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف تبيػػيض  (1)1000لسػػنة  00/02أمػػا المػػادة الثالثػػة مػػف قػػانكف ، «كانػػت

كؿ فعؿ يقـك بو كؿ  جريمة تمكيؿ اإلرىاب ف  م يكـ ىذا القانكف، تعتبر » :اإلرىاب كمكافحتيا فنصت عمى
كبهكؿ اير مهركع كبلرادة ال اعؿ مف خبلؿ تقديـ أك جمم  اير مباهرة، هخص بأية كسيمة كانت مباهرة أك

 تخريبيػػػػة جزميػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ ارتكػػػػاب الجػػػػرامـ المكصػػػػكفة بأفعػػػػاؿ إرىابيػػػػة أك بنيػػػػة اسػػػػتخداميا كميػػػػا أك األمػػػػكاؿ
 .«مف قانكف العقكبات 20مكرر  32مكرر إلى  32كالمعاقب عمييا بالمكاد  المنصكص

 :الفرع الثالث :خصايص كصكر اإلرهاب الدكلي كأشياله
 :أكال :خصايص كصكر اإلرهاب الدكلي

عمػػػى  االعتػػػدابتتميػػػز الجريمػػػة اإلرىابيػػػة أنيػػػا فعػػػؿ إرىػػػاب  تتمثػػػؿ فػػػ   : خصػػػايص اإلرهػػػاب الػػػدكلي -1
كليػا  ،(2)سػـ بأنيػا تتبػم أسػمكب التخطػيط كالتنظػيـ المحكػـتكت حكػـ أك ىيمػة معينػة،األهخاص أك عمى نظػاـ ال

                                                           
 .22، ص2005لسنة  11رقـ الجزامرية الجريدة الرسمية  -(1)
 .130سام  عم  حامد، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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لرعػػب لمكصػػكؿ إلػػى مكاسػػب ىػػدؼ محػػدد تسػػعى إلػػى تحقيقػػو المتمثػػؿ فػػ  أحػػداث الخػػكؼ كال ػػزع كالتركيػػم كا
 :جتماعية كأىـ خصامصياا اقتصادية أك سياسية أك

 إف جريمة اإلرىاب :

 .رىابية الكسامؿ القادرة عمى إهاعة الخكؼ كالرعب كال زع كسط العامةيستخدـ أثناب تن يذ الجرامـ اإل - أ

  اجتماعيػػػةأك  اقتصػػػاديةخارجيػػػة  إف جريمػػػة اإلرىػػػاب ليػػػا عكامػػػؿ عػػػدة تحركيػػػا سػػػكاب كانػػػت داخميػػػة أك - ب
 .(1)أك سياسية

  يذ.كالتخطيط كالتن االعتدابسـ الجريمة اإلرىابية بسمككيا الجماع  ف  تت - ج

د أركاف أم جريمة سػكاب كانػت إرىابيػة أك مػف الجػرامـ العاديػة إال أنػو فػ  الجػرامـ أح الركف المعنكم ىك - د
القصػػد متعديػػة مباهػػرة أك  تػػوكقػػد تكػػكف نتيج ،اإلرىابيػػة الػػركف المعنػػكم يكػػكف ايػػر مباهػػر أك احتماليػػا

كقيػػاـ مجمكعػػة مػػف األهػػخاص بمظػػاىرة مػػردديف هػػعارات مػػف السػػب كالقػػذؼ مناىضػػة لممسػػؤكليف مػػم 
كقد يككف  .ديؿ القانكفمبان  ككسامؿ المكاصبلت مما أدل إلى إثارة الخكؼ كالرعب بيرض تعتدمير ال

 يمػػاالػػركف المعنػػكم متعػػديا كقيػػاـ حػػزب   المبنػػان  بخطػػؼ جنػػدييف مػػف العػػدك اإلسػػراميم  بيػػرض تبادل
عكػػس صػػرؼ إرادتػػو حػػيف قيامػػو بجريمػػة الخطػػؼ بتيػػا حػػزب   كلػػـ تعحربػػا لػػـ يتكق فانػػدلعتاألسػػرل ب

 .(2)الجرامـ العادية قد يككف القصد مباهر أك متعديا أك خطأ 

 

يتخذ اإلرىاب عدة صكر بحسب الجية الت  يكجو إلييا لعمؿ اإلرىاب  أك حسب  : ابػػػػػكر اإلرهػػػػص -0
 .أك حسب طريقة تن يذهمداه اليرض منو 

 .أهخاص أك أمكاؿ ضد كيكجو العمؿ اإلرىاب  :الت  يكجو إلييا العمؿ اإلرىاب  مف حيث الجية - أ

  عمػػى هػػكؿ تػػدمير كت جيػػر المنهػػآت العامػػة أك مخػػازف  ،يكػػكف األمػػكاؿ ضػػدتكجيػػو األعمػػاؿ اإلرىابيػػة
 .السمم كالكقكد كالبنكؾ أك الطرقات كالجسكر

  عمػى أهػػخاص  االعتػدابالرىػامف أك  احتجػػازكخطػؼ أك  .األهػخاص ضػدجػو األعمػاؿ اإلرىابيػػة كقػد تك
 .(3)ؿاالاتيامعنييف بالضرب أك 

                                                           
 .47، ص 2010عبلب الديف زك  مرس ، جريمة اإلرىابأ دراسة مقارنة أ، االسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  -(1)
 .48، صالمرجم ن سو -(2)
 .94أحمد ابراىيـ محمد، المرجم السابؽ، ص -(3)
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ؿ اإلرىابيػة حسػب مػا مػف ىػذه األعمػا رجػكةج المامكيتمثػؿ فػ  المنتظػر مػف النتػ :اليرض منػو حيثمف  -ب
 :خطط لو كيككف

  مبػػادئيديكلكجيػػة معينػػة أك نهػػر أفكػػار أصػػكلية أك ااإلرىػػاب الجمػػاع  كييػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ مػػذىب أك 
 .فكضكية

 الدكلة ك ىيماتيا كىناؾ صكر أخرل كتحقيؽ ارض سياس  كالمستيدؼ ىنا مؤسسات. 

كيقصػػد بػػو ىنػػا اإلرىػػاب المحمػػ  أك الػػداخم  أم أف العمميػػات اإلرىابيػػة يػػتـ  :مػػف حيػػث المػػدل كاألثػػر -ج
حجػػز  ل حػػدكد الػػدكؿ كخطػػؼ الطػػامرات أكأمػػا إذا تعػػد   .داخػػؿ ن ػػس البمػػدكتن يػػذىا  إعػػدادىا كتخطيطيػػا

 .اإلرىاب الدكل  ىسميرىامنو ف

 مػػػا سياسػػ  قػػرار  عمػػىتػػأثير يكػػكف إرىػػاب مباهػػػر كلسػػقاط نظػػاـ معػػيف أك كىنػػا إمػػا  :مػػف حيػػث التن يػػذ -د
انكيػػػة كيسػػػمى ىنػػػا إرىػػػاب ايػػػر أك يكػػػكف اليػػػدؼ مػػػا كراب العمميػػػات اإلرىابيػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى أاػػػراض ث

 .مباهر

 :ل  عمى سبيؿ الحصر كالتحديد منيامما سبؽ يمكف أف نذكر بعض صكر اإلرىاب الدك 

 لطمب  لت  تستخدميا المنظمات اإلرىابيةكسامؿ القديمة االى  مف ك  :خطؼ الطامرات أك قرصنة الس ف
قػؿ خاصػة منيػا ننظػرا ألىميػة كسػامؿ ال ،(1)ال دية أك إطبلؽ سراح مسجكنيف أك بقصد المجػكب السياسػ 

حمػػ  كالػػدكل  بكاسػػطة تهػػريعات بحمايتيػػا عمػػى الصػػعيديف الم أىػػتـفلنػػو  كسػػامؿ النقػػؿ الجكيػػة كالبحريػػة،
ات اقيػػػة فينيػػػا عػػػاـ   .2432 هىًترياااالكات اقيػػػة  2434ات اقيػػػة جنيػػػؼ ، 2413ة طككيػػػك ىامػػػة، كات اقيػػػ

2432. 

  دكليػػا بيػػدؼ الحصػػكؿ  كأاألكثػػر هػػيكعا محميػػا  ةسػػاليب اإلرىابيػػاألأحػػد  كىػػك :احتجػػاز الرىػػامفك خطػػؼ
ا عمػػى مبػػالغ ماليػػة بالعممػػة الصػػعبة ك ديػػة أك مقابػػؿ إطػػبلؽ سػػراح المخطػػكفيف أك المحتجػػزيف كعػػادة مػػ

العمميػات بيػدؼ ايصػاؿ  ككػذلؾ تسػتيؿ ىػذه أك مقابؿ إطبلؽ سراح مسجكنيف، سياح (، يككنكا أجانب)
كنظػػرا  .زمػػات دكليػػةالحػػكادث نهػػكب أ ، كقػػد يترتػػب عمػػى ىػػذه(2) مػػرسػػامؿ معينػػة كااعطػػاب ليػػا بعػػد إعبل

اخميػة كات اقيػات ألىمية كخطكرة ىذا األسمكب بالذات مف العمميات اإلرىابية فلنو جػـر بكاسػطة قػكانيف د
أمػا الجزامػر فػدعت المحافػؿ  ،2424دكلية أىميا االت اقية الدكلية لمناىضة كمكافحة أخذ الرىػامف لسػنة 

                                                           
 .579سعيد عم  بحبكح النقب ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .447المرجم ن سو، ص -(2)



78 
 

ألف ىػػذه األسػػاليب تسػػاعد فػػ  اسػػتمرار  .االدكليػػة بعػػدـ محػػاكرة اإلرىػػابييف كتجػػريـ أعضػػاب ال ديػػة دكليػػ
 . األعماؿ اإلرىابية كتساعدىـ ف  تمكيؿ نهاطاتيـ اإلجرامية

 :المتمثػػػؿ فػػػ  زرع العبػػػكات الناسػػػ ة ك يعػػػد التخريػػػب أقػػػدـ الكسػػػامؿ اإلرىابيػػػة كأكسػػػعيا انتهػػػارا  التخريػػػب
مسػتكل الطرقػػات فػػ  السػاحات العامػػة بيػػدؼ إيقػاع أكبػػر عػػدد ممكػف مػػف الضػػحايا  عمػػى كالقنابػؿ سػػكاب

دكلػة اقتصػاديا كاليػدؼ منيػا األساسػ  ىػك زعزعػة كيػاف ال .أكبر قدر ممكف مف المنهػآت العامػةكتدمر 
ثارة الرعب كال زع بيف المكاطنيف ل قداف الثقة ف  النظاـ.  كسياسيا كاا

 كتتمثػػؿ فػػ  اسػػتيداؼ هخصػػيات ميمػػة ذات تػػأثير فكػػرم كسياسػػ  أك عسػػكرم أك قيػػادم  :االاتيػػاالت 
يات كتمجأ المجمكعات اإلرىابية ليذه العمم .رأم العاـ داخؿ الدكلة أك خارجياأك يككف ليا تأثير عمى ال

 . (1)لمتخمص مف الهخصيات اليير مراكب فييا

  إف تزايػػػد عػػػدد المكاقػػػم اإللكتركنيػػػة التػػػ  تػػػديرىا المنظمػػػات اإلرىابيػػػة عمػػػى هػػػبكة  :اإلرىػػػاب اإللكتركنػػػ
جعميػػا مػػف أخطػػر األسػػاليب كالطػػرؽ التكنكلكجيػػة  فيا أك مبلحقتيػػا أك امقيػػا،اهػػتكااإلنترنػػت كصػػعكبة 

كالقيػاـ بعمميػات التجنيػد كااعطػاب  ـ الكامؿ فػ  اتصػاالتيـ كتخطيطػاتيـ،ة الت  ساعدتيا ف  التحكثديحال
ىػػداؼ المحػػددة دكف أيػػة خطػػكرة كالحصػػكؿ عمػػى التمكيػػؿ كالتنسػػيؽ فػ  مياجمػػة األ األكامػر كالتعميمػػات،

 .تذكر

 2443مكقػم سػنة  21كنظرا ألىمية ىذه النكع مف اإلرىاب فقد زاد عدد مكاقم المنظمات اإلرىابية مػف 
خطيػر لمكجػكد المكثػؼ لئلرىػاب  كىك مؤهربالممة منيا ف  الدكؿ العربية 20مكقم حاليا .  0200 كال ح إلى

 .(2)عمى ص حات الهبكات العالمية
قد أضػاؼ النظػاـ األساسػ  لممحكمػة الجناميػة الدكليػة بعػض األحكػاـ المسػتحدثة  :كاإلبادة جرامـ الحرب
ـ العديػد مػف األفعػاؿ التػ  ترتكػب بػأف جػر   لدكل  المعاصػر،س تطكر فقو القانكف اكر   حيث عف جرامـ الحرب،

المجػازر التػ  ك قد تككف نزاعات داخميػة كاعتبرىػا جػرامـ حػرب،ك  ،ة الدكليةصبيأثناب النزاعات المسمحة ذات ال
 .(3)تحدث اليكـ بسبب قياـ المجمكعات اإلرىابية بعمميات ت جير سيارات أك القياـ بعمميات اإلعداـ الجماعية

قػػػد كسػػم فػػػ  قاممػػة األفعػػػاؿ التػػػ   بػػدك أف األفعػػػاؿ التػػ  جرميػػػا النظػػاـ األساسػػػ  لممحكمػػػة الجناميػػة،كي
كمثميػا مثػؿ جػرامـ اإلبػادة فجػرامـ  مسػتجدةكترؾ البػاب م تػكح أمػاـ إضػافة أفعػاؿ أخػرل  ،ترتكب ضد اإلنسانية

دكل  أك ترتكػػب الػػل  أك ايػػر دك الػػطػػابم الضػػد اإلنسػػانية قػػد ترتكػػب أثنػػاب الحػػركب أك النزاعػػات المسػػمحة ذات 
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كالجماعػػات العنصػػرية المسػػمحة  المميهػػياتكترتكػػب مػػف طػػرؼ رجػػاؿ السػػمطة أك مػػف ايػػرىـ مػػف  كقػػت السػػمـ،
 .يفبطريقة منظمة أك ف  إطار ىجـك كاسم النطاؽ ضد أم سكاف مدني

ر حظػنزاعػات ككرد ف  العديػد مػف االت اقيػات كالمعاىػدات الدكليػة قيػكد عمػى أطػراؼ ال :الجرامـ البيمية -
منيا التػ  تتسػبب لمبيمػة 11المادة  2402 الىاممعينة مف األسمحة الت  تضر بالبيمة كات اقية  أنكاعاستعماؿ 

 .الطبيعية أضرار بالية كاسعة النطاؽ طكيمة األمد

اسػتخداـ » :(1)العػدكاف بأنػو 3323رقػـ  الجمعيػة العامػةالعدكاف :عرفت المادة األكلى مف قػرار  جريمة -
السياسػػ  لدكلػػة أخػػرل أك بػػأم  االسػػتقبلؿالمسػػمحة بكاسػػطة دكلػػة ضػػد السػػيادة أك السػػبلمة اإلقميميػػة أك  القػػكة

أنػػكاع جديػػدة مػػف  كاسػػت حاؿالقػػرار بعػػد ظيػػكر  ىػػذا كجػػاب ، «مػػم ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة  ضر اعػػتتطريقػػة كانػػت 
حػػكؿ التعريػػؼ بػػيف مؤيػػد  رابااكراػػـ ذلػػؾ فقػػد انقسػػمت  الجػػرامـ التػػ  أصػػبحت تيػػدد األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف،

أيػػف عارضػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػذا التعريػػؼ كأصػػرت عمػػى تػػرؾ األمػػر لتقػػدير مجمػػس كمعػػارض، 
كيػدخؿ فػ  أطػار جريمػة العػدكاف التػ  تعػد  .التعريػؼ ىػـ بقيػة دكؿ العػالـ أمػا مؤيػدم ، األمف كالقضػاب الػدكل

أ فػ  تيقنتػكريف الحيػاة لضػق اليػاز بعػيف صػالا أ تعرضػت لػو محطػة حيػث ،صكرة مف صكر اإلرىاب الػدكل 
عنصػر مػف خمسػة جنسػيات مدججػة بأسػمحة  31مف طرؼ مجمكعة إرىابية تتككف مف  1023أفريؿ  مارس/

مػف المػكظ يف الجزامػرييف  (2000حػكال ) عػدد كبيػر باحتجػازكقامػت  متطكرة دخمت عبػر حػدكد دكلػة أجنبيػة،
 ف .المركب كقتؿ الرىامبنسؼ كأجانب كىددت 

  يأخػػذ اإلرىػػاب عػدة أهػػكاؿ يمكػف حصػػرىا فػػ  الممارسػات التػػ  تتبعيػػا  :أشػػياؿ اإلرهػػاب الػػدكلي -ثانيػا
 .مات األساسية لئلرىاب تبقى كاحدة راـ تجدد صكره إال أف المقك   ،المجمكعات اإلرىابية

  ديرتكبػػػػػو أفػػػػػرا أم أف اإلرىػػػػػاب يمكػػػػػف أف ترتكبػػػػػو دكلػػػػػة كيمكػػػػػف أف :حيػػػػػث مرتيبيػػػػػهاإلرهػػػػػاب مػػػػػف  -1
 مجمكعات. أك

ظيػػرت منػػذ القػػديـ عػػدة أنظمػػة اسػػتخدمت الرعػػب كالقيػػر كػػأدكات لمػػتحكـ فػػ  مصػػير  :إرىػػاب الدكلػػة - أ
 ألنيػػـكيػػرل الػػبعض أف إرىػػاب الدكلػػة ىػػك الصػػكرة الرميسػػية لئلرىػػاب دكف قبػػكؿ عبػػارة دكلػػة إرىابيػػة  الهػػعكب،

مؾ قدرات سياسػية كااعبلميػة مػف حيث نجحت بعض الدكؿ الكبرل الت  تمت ،يركف أف الدكؿ فكؽ كؿ الهبيات
كعػدـ ذكػر أك الخػكض فػ   .(2)الخطػر الػداىـ الػذم يجػب مكاجيتػو باعتبػارهإلػى إرىػاب األفػراد  األنظػارتكجيو 

                                                           
(1)- united nations General Assembly Resolution 3314 dated 14/12/1974, availabel at 
http//junist,law,pitt,edu. 
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إرىػػاب الدكلػػة الػػذم يعتبػػر ىػػك المحػػرؾ الرميسػػ  لجميػػم األعمػػاؿ اإلرىابيػػة التػػ  يقػػـك بيػػا األفػػراد كتنقسػػـ إلػػى 
 نكعيف :

كسامؿ العنؼ لزرع الرعب تستعمؿ الدكلة الدكتاتكرية العسكرية كىك عندما  :إرىاب الدكلة الداخم  -(2
 كتقييػدأصكات المعارضة مف خػبلؿ  إسكاتأك  سمطةبال كاالحت اظف  ن كس الهعكب لتحقيؽ أىداؼ سياسية 

 .(1)السمطة استعماؿف   ؼعسكالتالحريات األساسية لممكاطنيف 

لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ  ،فػػػ  دكلػػػة أخػػػرلدكلػػػة ضػػػد مػػػدنييف  يتمثػػػؿ فػػػ  ىجػػػكـ :إرىػػػاب الدكلػػػة الخػػػارج -(1
كالعػػػدكاف اإلسػػػراميم  عمػػػى اػػػزة فػػػ  1001عمػػػى لبنػػػاف فػػػ  جػػػكاف العػػػدكاف اإلسػػػراميم  . ك(2)معينػػػة اسػػػتراتيجية

1004. 

ترعاىػا كتػػدعميا السياسػات كاألعمػػاؿ اإلرىابيػة التػػ  » كميمػا يكػف مػػف أمػر فلنػػو يقصػد بلرىػػاب الدكلػة 
أك الدكليػػة سػػيما  ةتحظرىػػا القػػكانيف الكطنيػػالتػػ  تأخػػذ هػػكؿ أفعػػاؿ  ،(3)«ر مباهػػرالػػدكؿ بهػػكؿ مباهػػر أك ايػػ

كيكػكف  ،(4)«أك اير مباهػر مباهر  كؿبه» كالدكلة قد ترتكب اإلرىاب  .الجسيمة لحقكؽ اإلنساف االنتياكات
أفػػراد القػػكات  ،االسػػتخباراتأجيػػزة  »ا يقػػـك باإلرىػػاب نيابػػة عػػف الدكلػػة أحػػد مكظ ييػػا أك أجيزتيػػا مباهػػر عنػػدم
عندما تدع  الدكلة أفػراد كيككف اير مباهر  ،(5)« عمبلب مستأجريف سكاب كانكا مكاطنيف أك أجانب المسمحة،

 .أك مجمكعات كتقديـ ليـ الدعـ كالمساعدات أك التدريب
مف أجؿ زعزعة  إرىاب  يقكـ بو أفراد أك مجمكعات ضد دكلة،كىك عمؿ  :إرىاب األفراد كالمجمكعات - ب
 .إيديكلكج  التجاهطبقا  كاالجتماعيةحداث تييير كامؿ ف  الخريطة السياسية اا السياس  ك  النظاـ

 

رىػاب يمتػد ثػاره آكيقصد بو ىنػا مػف حيػث امتػداد  :اإلرهاب مف حيث نطاقه -0 عبػر إلػى إرىػاب محمػ  كاا
 .مف الدكؿ مجمكعة

السػػػطك كاسػػػتخداـ ك  كاالاتصػػػابتمػػػؾ األعمػػػاؿ اإلجراميػػػة المتمثػػػؿ فػػػ  القتػػػؿ  ككىػػػ :اإلرىػػػاب المحمػػػ  - أ
هػرط أف  القنابؿ كالسرقة الت  تمارسيا المجمكعات اإلرىابية ذات األىداؼ المحدكدة داخؿ نطاؽ دكلة كاحدة،

كلكف مف كجية النظػر العمميػة فػلف ىػذا النػكع  .يككف التخطيط كالتن يذ كحتى من ذم العممية داخؿ ن س الدكلة
                                                           

 .146ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 1997رة: الييمػػػة المصػػػرية لمكتػػػاب، كؿ، القػػػاىقرنػػػا، الجػػػزب األ 40الهػػػرؽ األكسػػػط خػػػبلؿ حسػػػف هػػػريؼ، اإلرىػػػاب كانعكاسػػػاتو عمػػػى -(2)
 .120ص

(3)  - Gerhard von Glahan, Law Amonig Nations, Sevneth edition and Becon,1996.P276. 
 عمى االرىاب الدكل أ. ، أالخاص بالتدابير الرامية إلى القضاب09/12/1994بتاريق:  49/60قرار الجمعية العامة رقـ:  -(4)
، أهػار إلػى أ االت اقيػة الدكليػة لمناىضػة أخػذ الرىػامف .. كالتػ  تصػنؼ 03/04/1991الصػادر بتػاريق:  687قرار مجمس األمػف رقػـ:  -(5)

 جميم أعماؿ أخذ الرىامف عمى أنيا مظاىر لئلرىاب الدكل .
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لدكليػػة كالتحال ػػات اإلجراميػػة بػػيف المنظمػػات اإلرىابيػػة عبػػر لتهػػابؾ المصػػالا ا لػػو كجػػكد، مػػف اإلرىػػاب لػػـ يعػػد
 .(1)كبيف عصابات الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية ،العالـ

ة سػكاب يػكتػأت  صػ ة الدكل كيقصػد بػو األعمػاؿ اإلرىابيػة التػ  تتخطػى حػدكد الػدكؿ، :اإلرىاب الػدكل  - ب
كتتميػز بتعػدد المهػاركيف فييػا مػف مػدبريف كمخططػيف  ،المكاف أك التخمص أك المصمحة المستيدفة العتبارات

تنتهر خبلياىا عبر العالـ ف كتجمعيـ إيديكلكجية كاحدة سياسية أك دينية،كمن ذيف ينتمكف إلى جنسيات مختم ة 
 .(2)ما زاد ف  صعكبة تعقبيا كمتابعة عناصرىا

 :أسباب كمصادر اإلرهاب الثاني:المطلب 

 .اإلرهابأسباب  -األكؿالفرع 

أف  ، كمػاالعكامػؿ كت اعميػا مػم المحػيط بعػض ف المعركؼ أف الجريمة ترتكب عندما تتػكفر لػدل ال ػردم
 الرتكػاببمثابػة الظػركؼ المحركػة لمعكامػؿ المؤديػة ؼ اإلجرامية يككف قاك المجتمم يتسبب ف  إنهاب بعض الم

 الخارجية: كداخمية ف األسباب النبي  ذلؾ عمى الجريمة اإلرىابية  القانكف. كإلسقاطبيا دأفعاؿ ين

 : األسباب الداخلية -أكال

 :األمنية الداخليةك األسباب السياسية  -1

 :العناصر التاليةكتتمثؿ ف   :الداخليةاألسباب السياسية  - أ

 .المجتمم خاصة منيـ الهبابانعداـ الحكار الديمكقراط  بيف فمات  -(2

 .ربية كاإلسبلميةالكطنية كالع بالمهاكؿاياب دكر المؤسسات الدينية لمتك ؿ -(1

 كالدين .اياب دكر األبكيف داخؿ األسرة كعدـ التكاصؿ ال كرم -(3

إلػػى فقػػداف الطالػػب ممػػا يػػؤدم  عػػدـ التعبيػػر عػػف ااراب كحريػػة التعبيػػر داخػػؿ المػػدارس كالجامعػػات،-(3
 لذاتو كمكانتو ف  المجتمم

 .(3)قرارال اتخاذ ازدكاجيةينتج عنو  ، ممافقداف لية الحكار داخؿ األسرة -(0
 
 

                                                           
 .147ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .120رجم السابؽ، ص حسف هريؼ، الم -(2)
 .166نبيؿ لكقا بباكم، المرجم السابؽ، ص -(3)
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 :الداخليةاألسباب األمنية  - ب

اإلرىابيػػة فػػ  تطػػكرت األفعػػاؿ اإلجراميػػة كظيػػر مػػا يسػػمى الجريمػػة المنظمػػة كانتهػػرت العمميػػات  -(2
ات نيػيتناسػب كىػذا التطػكر المػذىؿ فػ  ف األداب األمنػ  ال ، كأصػباالدكؿ الناميػة كامتػدت إلػى الػدكؿ المتقدمػة

 الجديد.كتقنيات كأهكاؿ اإلجراـ 

اإلرىػاب قمة التكاجد األمن  عمى الحدكد ف  بعض المناطؽ الحساسة الت  استيميا بعض قيػادات  -(1
 األمنية.عف مراقبة األجيزة  ختبابالك بعض هبابيا  الستقطاب

كالزاؿ ىنػاؾ حػاجز الخػكؼ كالرىبػة كجكد تباعد كبير ف  العبلقة بيف أفراد المجتمم كرجاؿ األمػف  -(3
الػدكر الػكطن  ألفػراد المجتمػم لمسػاعدة مهاعر الكد كاألل ػة بػيف الطػرفيف كمنػو ايػاب كعدـ الطمأنينة كاياب 

 األمف.رجاؿ 

كهػػػػؼ تكاطػػػػؤ بعػػػػض  ، كعػػػػدـاإلرىابيػػػػةقصػػػػكر السياسػػػػات كالتػػػػدابير الكقاميػػػػة لمكاجيػػػػة العمميػػػػات  -(3
 إرىابية.عناصر  الخارجية ممعناصر مف األجيزة األمنية 

أدل إلػى زيػادة  مػااإللكتركنية الحديثة مف طرؼ األجيػزة األمنيػة م بتطكير الهبكات االىتماـعدـ  -(0
 .(1)العمميات اإلرىابية بكاسطة ىذه الهبكات

 .كاالجتماعية االقتصاديةاألسباب  -0

 :فيكتتمثؿ االقتصادية: األسباب  - أ

سػمم ال قر كالبطالة بيف بعض فمات المجتمم أيف ترت م أسعار ال كانتهارسكب األحكاؿ االقتصادية  -(2
الػػذم يػػؤدم إلػػى  األمػػر ،األمػػكاؿعمػػى المػػاؿ العػػاـ كتيريػػب  االعتػػداباتإلػػى نهػػر أخبػػار  باإلضػػافة ،األساسػػية
اسػػتيبلؿ ىػػذه الظػػركؼ ممػػا جعػػؿ التنظيمػػات اإلرىابيػػة  ،كاالسػػتقرارتحقيػػؽ الرخػػاب الهػػباب األمػػؿ فػػ  فقػػداف 
 .اعيـ كتظميميـ باسـ الديفنقإل

 .(2)لبعض الهباب لتيطية حاجياتيـ الضركرية عدـ تكافر اإلمكانيات البسيطة -(1

 .ثرية ف  المجتممظيكر الطبقات الجديدة  -(3

جتمػاع  ثػـ دخػكؿ ىػؤالب ر فرص العمؿ لدل الهباب تؤدم إلػى عػدـ التػكازف الن سػ  كاالعدـ تكف   -(3
 .ثـ اإلرىاب ؼ ف  دامرة التطر  

 
 

                                                           
 .181نبيؿ لكقا بباكم، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .98عبلب الديف زك  مرس ، المرجم السابؽ، ص -(2)
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 :كتتمثؿ ف  :األسباب االجتماعية - ب

كتػػػأخر سػػػف الػػػزكاج ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى ال ػػػراغ  العميػػػا لػػػدل الهػػػباب،المثػػػؿ  خت ػػػابكاالت كيػػػؾ األسػػػرم  -(2
 .كتباعد بيف األجياؿ االجتماع 

كالتطرؼ كالدخكؿ ف   االنيبلؽثـ العزلة الت  يعيهيا بعض الهباب ف  بداية دخكليـ إلى التديف  -(1
 .(1)دامرة اإلرىاب

 :كتتمثؿ ف : الطبيعيةاألسباب  -0

 اخمية: كتتمثؿ:الداألسباب الطبيعية  - أ

تسػاعد فػ  تيريػب كانتهار أكدية كمسالؾ كعرة ف  المناطؽ الصحراكية عمى الحدكد، كجكد جباؿ  -(2
 .أماكف آمنة لممجرميف  باعتبارىامنكعات مالسبلح ككؿ ال

العمران  كؿ ذلػؾ يسػاعد انخ اض مستكل تخطيط ك   مستكل الخدمات كالمرافؽ منيا الصحية تدن   -(1
 .اؼ عمى األسرة ثـ المجتممر التمرد كاالنح

 راطخػػاالنىػػذه المنػػاطؽ إلػػى هػػباب بانتهػػار المنػػاطؽ السػػكانية العهػػكامية دكف تكاجػػد أمنػػ  يػػؤدم  -(3
 .كتهكيؿ منظمات إجرامية

ىػػػذه المنػػػاطؽ العهػػػكامية يػػػؤدم إلػػػى مسػػػاعدة لقػػػاطن  االسػػػتقرار االجتمػػػاع  كالن سػػػ  تػػػكافر عػػػدـ  -(3
 .(2)تن يذ خططيا مف المجمكعات كالتنظيمات اإلرىابية

 كتتمثؿ في : األسباب الثقافية- ب

كتيذيػػة  حػػداث البسػػيطة،ممػػا يػػؤدم إلػػى تيكيػػؿ األ ضػػعؼ اإلعػػبلـ المحمػػ  أمػػاـ اإلعػػبلـ الػػدكل ، -(2
 .كراب الهامعاتعارات الطام ية كاالنسياؽ نال

  فػة كمهػاركتيا أنهطة حككمية مدركسة لتهييؿ ىذه ال مػال راغ ال كرم لدل الهباب نتيجة انعداـ  -(1
 .الحراؾ الكطن  التنمكم

خاطمػة فػ  كثيػر مػف كانتيػاج سياسػة تعمػيـ  .ينيػة الصػحيحة فػ  المدرسػة كاألسػرةانعداـ التربية الد -(3
 .(3)كراب الحقيقةاش كالحكار كعدـ الترايب ف  ركح البحث نقالمراحؿ التعميـ أدت إلى فقداف حمقات 

 
 

                                                           
 .100عبلب الديف زك  مرس ، المرجم السابؽ ، ص -(1)
ستراتيجيتو، اإلرىاب كأسبابو عيسىمحمد يسرم  -(2)  .55ص ،1995األىراـ لمنهر كالتكزيم،  ة: دار، القاىر كاا
 .58، 57ن س المرجم، ص ص  -(3)
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 :رهابلئل  أسباب خارجية )دكلية ( -ثانيا
 :األسباب السياسية كاألمنية -1

 :ف كتتمثؿ : السياسيةاألسباب  - أ

يػػػػا كظيػػػػكر بعػػػػض التيػػػػارات في الديمقراطيػػػػةكايػػػػاب  ،بعػػػػض الهػػػػعكب مػػػػف حريػػػػة التعبيػػػػر افحرمػػػػ -(2
قطاب ىػذه التيػارات لمقيػاـ بأعمػاؿ تسػعض الدكؿ استيبلؿ ىذه الظركؼ كاب ، جعمتالمتطرفة اإلسبلمية
 .(1)سياسيةى أىداؼ كالكصكؿ إل لمضيطإرىابية 

الماديػػة  اإلمكانيػػاتميا بكافػػة يتػػدعاسػػتيبلؿ كاسػػتخداـ بعػػض الػػدكؿ لعناصػػر متطرفػػة كحمايتيػػا ك  -(1
 األخرل.االستقرار ف  الدكؿ  ، لزعزعةاألمكاؿك 

كقياميػػػا  ،كأفيانسػػػتافمثػػػؿ العػػػراؽ ، بعػػػض الػػػدكؿ بػػػاحتبلؿفػػػ  العػػػالـ  العظمػػػىقيػػػاـ بعػػػض الػػػدكؿ  -(3
كأيضػػػا تكاجػػػد  تيا فػػػ  المنطقػػػة،اة بيػػػدؼ تن يػػػذ سياسػػػليػػػا مػػػف منظمػػػات إرىابيػػػ بتػػػدريب كتكجيػػػو عمػػػبلب

بأسػػاليب إرىابيػػة مثػػؿ  . كقياميػػالئلرىػػاب الػػدكل  فػػ  العػػالـ األكؿعتبػػر المحػػرؾ الرميسػػ  ت تػػ ال إسػػراميؿ
 .كالت جير عف بعد  الطركد الناس ة استخداـ

اد الثقػة كالمصػداقية فتقػكا  مسػطيف كالعػراؽ،عادلػة ك قضػاياالمكاقؼ السياسية اليربية مػف  ازدكاجية -(3
 رب  .يالت  تخضم ف  الكثير مف الحاالت إلى ىيمنة المعسكر ال ،مف قرارات األمـ المتحدة

كقيػػاـ بعػػض  ،فػػ  العػػالـ مػػف تجػػارة المخػػدرات إلػػى تجػػارة السػػبلحانتقػػاؿ بعػػض المنظمػػات الدكليػػة  -(0
 .رلدكؿ أخالمنظمات اإلرىابية بالعمؿ لحساب مصالا 

ممػا  رب  لي ػرض سػيطرتو،يسقكط الهيكعية كقكة دكلية كبقاب الساحة السياسية الدكلية لممعسكر ال -(1
 .(2)مات إرىابيةيتنظكأدل ذلؾ إلى تككيف  بالظمـزاد بالهعكر 

 :ف كتتمثؿ  :األمنيةاألسباب - ب

كذلػػؾ  ،فػػ  العػػالـ كاب كتكجيػػو كتػػدريب القيػػادات المتطرفػػةيبػػل قيػػاـ أجيػػزة مخػػابرات الػػدكؿ الكبػػرل -(2
 كفرض سيطرة سياستيا. االستقرارلزعزعة 

ازدكاجيػة نجػد  بالنسبة لممكاقؼ الدكليػة بخصػكص القضػايا الميمػة ك مسػطيف كالعػراؽ كسػكريا مػثبل -(1
 إلػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا كمصػػالحيا مػػف جيػػة مػػدكؿ الكبػػرل التػػ  تػػرل فػػ  حقيقػػة األمػػرلالمعاممػػة بالنسػػبة 

 .مف جية أخرل ة ل رض سياسة معينةنظيمات اإلرىابيكتدعـ الت

                                                           
 .112عبلب الديف زك  مرس ، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .134، المرجم السابؽ، ص حسف هريؼ-(2)



85 
 

كمحاكلة االيحاب بأنو ديف عنػؼ كفػرض ، كتراحـتهكيو صكرة اإلسبلـ كديف تساما كعدؿ كسبلـ  -(3
 .تعاليمو بالقكة

 :كتتمثؿ ف  :كاالجتماعية االقتصاديةاألسباب  -0

 :االقتصاديةاألسباب - أ

اإلرىابيػػة  التنظيمػػات ، بػػدعـينػػةمعقيػػاـ أجيػػزة مخػػابرات بعػػض الػػدكؿ التػػ  ليػػا سياسػػات كأىػػداؼ  -(2
 .سرية ف  البنكؾ الدكليةكالسماح ليـ باستخداـ حسابات  اليطاب األمن ،ك بالسبلح 

نهاب العديد مف الجمعيات الخيريػة، -(1 ثػـ  السماح لبعض زعماب االتجاىات الدينية بجمم التبرعات كاا
 .ا بعد لتمكيؿ العمميات اإلرىابيةفيمتستخدـ 

إلػػػى ممػػػا يػػػؤدم  كالظػػػركؼ الحقيقيػػػة لكػػػؿ مجتمػػػم، سػػػبنػػػ  سياسػػػات اقتصػػػادية ال تتناكتب اسػػػتيراد -(3
ككذلؾ  .(1)لطبيعة الهعكب ف  كثير مف الدكؿالحمكؿ إلى العمميات اإلرىابية لعدـ مبلممة ىذه  اللتجاب

ممػػػا سػػػاعد التنظيمػػػات  فمػػػة معينػػػة، كسػػػيمة لتنميػػػة االقتصػػػادية كاسػػػتيبلليا مػػػف طػػػرؼكركاج السػػػياحة 
 .ضد السياح كالمنهآت السياحية ةاميتكجيو أعماليـ اإلجر ف  ابية اإلرى

 ف :كتتمثؿ  :االجتماعيةاألسباب  - ب

باإلحبػاط  لهباب مما تظيره عػف حيػاة نظػراميـ فػ  الػدكؿ اليربيػة،تأثير كسامؿ اإلعبلـ عمى فمة ا -(2
 .ف إارابات ماليةلما تكفر ليـ م إلى المجمكعات اإلرىابية االنضماـكاليأس كمنو تؤدم بيـ إلى 

التػ  ك  ،بلظيار الجانب الحضارم لكثير مػف الػدكؿ اليربيػة لممجتمعػات الناميػة اإلعبلـقياـ أجيزة  -(1
إلػى الجريمػة  دفػم بػالكثير مػف الهػباب إلػى االنضػماـ ممػا كالثقاف  ليػـ، االجتماع تتناسب مم النسيج 

 .(2)بجمم أنكاعيا

 :كالثقافيةاألسباب الطبيعية  -0

 ف :كتتمثؿ  :لطبيعيةااألسباب  - أ

كاتسػػػاع مسػػػاحة الػػػدكؿ  ،(3)بػػػيف الػػػدكؿ المختم ػػػة حدكديػػػةكالػػػدخكؿ عبػػػر المنافػػػذ السػػػيكلة اليػػػركب  -(2
لئلرىػػػابييف كمنػػػو هػػػراب األسػػػمحة  األمػػػكاؿالػػػذم يػػػؤدم إلػػػى سػػػيكلة نقػػػؿ  األمػػػر ،كحريػػػة تنقػػػؿ المػػػكاطنيف

 كالمكاد المت جرة .

                                                           
 .61-60، ص المرجم السابؽ، عيسىمحمد يسرم -(1)
 .280، ص 1987ر الهعب، أحمد جبلؿ عز الديف، مكافحة اإلرىاب الدكل ، القاىرة: دا-(2)
 .31محمد يسرم عيسى، المرجم السابؽ، ص -(3)
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إيػػػػكاب التنظيمػػػػات سػػػػاعدت عمػػػػى  الصػػػػحراكية.لمنػػػػاطؽ كثػػػػرة الجبػػػػاؿ كالمسػػػػالؾ الػػػػكعرة كاتسػػػػاع ا -(1
 .اإلرىابية

أنػو يمكػف اسػتقطاب الهػباب المقيمػيف فػ  المنػاطؽ الحػارة  ث، حيأكدت الدراسات أف لممناخ تأثير -(3
 بسيكلة.

 كتتمثؿ ف : ثقافيةأسباب  - ب

كبالتػال  يمكػف  ابكاالنتمػلمهباب نتج عنو انعداـ اليكيػة  كاإلعبلم الثقاف  باليزك يسمى  تأثير ما -(2
 اإلرىابية.استدراجيـ كالتحاقيـ بالمجمكعات 

األمػػػر الػػػذم أدل إلػػػى  مراكػػػز بحػػػث أك إابلقيػػػا،نظػػػرا لعػػػدـ كجػػػكد  ىجػػػرة بعػػػض العقػػػكؿ النابيػػػة، -(1
كالقيػػػػػاـ بػػػػػبعض الجػػػػػرامـ  ،كالكسػػػػػامؿ البلزمػػػػػة فػػػػػ  العمميػػػػػات اإلرىابيػػػػػة األمػػػػػكاؿر يبعػػػػػد تػػػػػكف اسػػػػػتيبلليـ

 .(1)بيكترامـ الكمالمعمكماتية المسماة بجر 

 .كخبلص مف اإلحباط كاليأسإلى التطرؼ  يمجؤكفالذم يكاجيو الهباب بعد عكدتيـ  ل هؿا -(3

الػػػػدكؿ هخصػػػػية الهػػػػباب فػػػػ   ، لتحديػػػػدالػػػػذم كضػػػػعتو التنظيمػػػػات اإلرىابيػػػػة، (2)المخطػػػػط الػػػػدكل  -(3
 .يـ ف  العمميات اإلرىابيةكنظرا لم راغ ال كرم كالثقاف  لدل الهباب فلنو يمكف استقطابيـ كزج   األخرل،

 :الدكليمصادر تمكيؿ اإلرهاب  -الثانيالفرع 
كلكف عندما نرل أف تن يذ  تحتاج المنظمات اإلرىابية إلى دعـ مال  كبير حتى تستطيم تحقيؽ أىدافيا،

ر يف كتػكفير كسػامؿ الت جيػمف المخططيف كالمعػد   جيشيقكـ عمى تحضيرىا  عممية إرىابية يقكـ بيا فرد كاحد،
أف حجـ  كاألكركبيةبعض التقارير األمريكية  هيركت يظير مدل تكم ة ىذه العمميات،مف ىنا  .كالنقؿ كاألعداد

مميػػكف  300حػػكال  كجماعػػة الجيػػاد خػػبلؿ خمسػػة سػػنكات  ،تػػ  حصػػمت عمييػػا الجماعػػة اإلسػػبلميةال األمػػكاؿ
هػػبكة معقػػدة مػػف 2441منػػذ ، (3)تفػػ  تقػػديـ ىػػذه اليبػػا كقػػد هػػارؾ .مميػػكف دكالر 21دكالر تػػدر عامػػدا سػػنكيا 
يػػكاب كتػػدريب عناصػػر إرىابيػػة مػػنيـ عبػػد   عػػزاـ كالسػػعكدم كامػػؿ عمػػى  اسػػاعدك  األهػػخاص كالػػدكؿ، تكجيػػو كاا

أكثر ىػذه الهخصػيات التػ  كاير أف أسامة بف الدف كاف  بيهاكر،جميداف الذم كاف يرأس مكتب الرابطة ف  
 .(4)عيات اإلسبلمية كجماعة الجيادجمقامت بتقديـ المساعدات كاليبات لقيادات ال

 مهركعة.كمنو يمكف القكؿ أف أمكاؿ اإلرىاب تتألؼ مف عدة مصادر مهركعة كاير 

                                                           
 .54مرجم السابؽ، ص ال محمد يسرم عيسى،(1) -
 .173، ص 1989أدكنيس العكرة، اإلرىاب السياس ، بيركت: دار الطميعة، (2) -
 .173، ص2005اب، الطبعة األكلى، الثان ، اإلسكندرية: دار الكف أبك الحسف سبلـ، اإلرىاب ف  كسامؿ اإلعبلـ، الجزب(3) -

 .173المرجم السابؽ، ص  أبك الحسف سبلـ،(4)
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 :مصادر الدعـ المالي غير المشركعة -أكال
 :ف كتتمثؿ  :التعامؿ في المخدرات كالتهريب -2

ار خياليػػة ة تامػػة كبأسػػعإذ تبػػاع فػػ  سػػري الماليػػة.تعتبػػر المخػػدرات مػػف أىػػـ المصػػادر  المخػػدرات:أمػػكاؿ - أ
ه العصػػػابات فػػػ  اإلرىابيػػػة اسػػػتطاعت التيميػػػؿ كاسػػػتيبلؿ ىػػػذفالجماعػػػات  .كعػػػف طريػػػؽ هػػػبكات متخصصػػػة

أنػو إذا  ،بأفيانسػتاف ىممنػدحيث يصػرح أحػد مزارعػ  األفيػكف فػ   مف دخؿ ىامؿ،لما ليا  .االتجار بالمخدرات
كزكػاة كعهػرة فػ  الممػة كيخ ػكف عهػرة لطالبػاف  اراـاـ مف المخػدرات يعطػكف أربعػة كيمػك ىرب أربعيف كيمك ار 

كف بتػػأميف ممػػرات لتيريػػب طالبػػاف ىػػـ مػػف يقكمػػكمػػا أضػػاؼ أف  .مػػة لممسػػؤكليف الحكػػكمييف كالهػػرطةافػػ  الم
تركيػػا بخمسػػة آالؼ دكالر كيصػػؿ إلػػى اليكنػػاف عػػف طريػػؽ اراـ الكاحػػد مػػف األفيػػكف كاف ثمػػف الكيمػػك  .المخػػدرات

اراـ مػف األفيػكف تنػتج كيمػك كاحػد مػف اليػركيف الػذم يبػاع بعهػرة آالؼ بعػة كيمػك أمػا أر  .إلى أربعيف ألؼ دكالر
 .(1)دكالر ف  اليكناف

حيػػػث ىنػػػاؾ عبلقػػػة بػػػيف  أيضػػػا التيريػػػب يهػػػكؿ دعمػػػا ىامػػػا لمجماعػػػات اإلرىابيػػػة،التيريػػػب: أمػػػكاؿ  - ب
لجمػب التيريػب مايػة عصػابات الجماعات اإلرىابية كعصابات التيريب تتمثػؿ فػ  قيػاـ المنظمػات اإلرىابيػة بح

 .السبلح كالذخيرة

 :كخطؼ األشخاص كسرقة المريبات ابتزاز -0

المتكرطػػة طريقػػة ابتػػزاز التجػػار ككبػػار اإلطػػارات  إلػػىالمنظمػػات اإلرىابيػػة  تمجػػأ بعػػض :أمػػكاؿ االبتػػزاز - أ
 مزي ػةحػكاجز كأيضا االبتزاز عػف طريػؽ إقامػة  .تيديد بالقتؿ أك الخطؼكذلؾ عف طريؽ ال ال ساد، قضاياف  
عػػف  االبتػػزازككػػذلؾ قػػد يكػػكف  المتػػاجر كالمؤسسػػات الماليػػة خاصػػة المتكاجػػدة فػػ  األمػػاكف المعزكلػػة، داىمػػةكم

 .مقابؿ اإلفراج عنياطريؽ خطؼ طامرات أك قرصنة س ف كطمب فدية 

إلرىابيػة لمحصػكؿ عمػى أمػػكاؿ المجمكعػػات ا تمجػأ إلييػاكىػػ  طريقػة  :خطػؼ األهػخاص كطمػب ال ديػة - ب
 (2)كخطػػؼ الهخصػػيات كمػػدراب الهػػركات .ت نظػػر الػػرأم العػػالم  لقضػػية معينػػةضػػا تم ػػكمػػف خبلليػػا أي ،كبيػػرة

قضػػية األجانػػب فػػ  كمػػا حػػدث فػػ   فػػ  الجزامػػر المجػػكب إلػػى خطػػؼ السػػياح، اإلرىابيػػةكفضػػمت المجمكعػػات 
المنتػػػدب كأمػػػاـ ىػػػذا دعػػػا الػػػكزير الجزامػػػرم  .(3)قيمػػػة كبيػػػرة بالعممػػػة الصػػػعبةجنػػػكب الجزامػػػر التػػػ  انتيػػػت بػػػدفم 

 أ.شماؿ غرب إفريقيابميافحة تمكيؿ اإلرهاب  "ف  كممة افتتاح ممتقى  المكمؼ بالهؤكف المياربية كاإلفريقية،ك 

                                                           
(1)- htpp ://akhbar.allan.tv.ar/videos/video-reports/drugsaFghnistan.htm   2013أطمم عميو ف  مارس 

مميػػكف  25، كطمػػب فديػػة تقػدر بػػػ 1975دكؿ أمنظمػػة األكبيػؾأ اإلحػػدل عهػػر، سػنة  كزرابمػػف أىػـ الهػػكاىد التاريخيػػة عمميػة احتجػػاز (2)  -
 سراحيـ إلطبلؽدكالر 

 .183ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص (3) -
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الرىػامف. رىابييف خػاط   اإلإلى عدـ الرضكخ إلى مساكمات  - 02/21/1003أنعقد ف  الجزامر ف  الذم  -
 .(1)ألف ذلؾ يهجم المنظمات اإلرىابية عمى االستمرار

تصػنؼ ضػمف الجػرامـ الدكليػة ينهػط فػػ   ، حيػثحػدكد الػػدكؿلكطنيػة عػابرة  ظػاىرةكىػ  كبػات: المر سػرقة  -ج
عامػداتيا فػ  هػراب بيدؼ بيعيا كتكظيؼ  دكلية تتعاكف مم المجمكعات اإلرىابية،ك ىذا المجاؿ هبكات كطنية 
 .السبلح كالمعدات التقنية

 : الفساد كتزكير النقكد -0

 ذىبالتػ  تػ األمػكاؿأف  أالعراقػ  أصػباح السػاعدمجمس نكاب كهؼ رميس لجنة النزاىة ف  م :ال ساد - أ
يعنػ  أف  لم سػاد الأف الػدكؿ بتسييسػيا كأكضػا  جراب ال ساد ىك أحد أىـ المصػادر الرميسػية لتمكيػؿ اإلرىػاب،

 .(2)األحزابأك هعبية ىذه  باالنتخاباتتتعمؽ  ألىداؼر عمى م سدييا عمى األحزاب أف تتست  

 اأنيػػػػ 1002مبر تسػػػػب22القاعػػػدة الناممػػػػة فػػػػ  أكركبػػػا بعػػػػد أحػػػداث  ()خبليػػػػا التحقيقػػػات أف تكقػػػد كهػػػػ 
 .(3)تكفير الدعـ ألنهطتيـ اإلرىابية لممهركعات كالمناصب الكظي ية بيدؼنطاؽ كاسم استيمت 
اإلرىابية ف  عدة مكاطف كعمى فترات متتاليػة بعمميػات تزكيػر لػؤلكراؽ  اتقامت المنظم :تزكير النقكد - ب

لذلؾ ف  ص كفيا العديد مف األفراد لمقياـ كجندت العممة الكطنية أك األجنبية خاصة منيا اليكرك النقدية سكاب ب
 .ك يتسالمكجيف  مجاؿ الدعـ  األمكاؿبعمميات تكظيؼ 

 :المشركعةمصادر الدعـ المالي  -ثانيا

يػػػؿ حيػػػث صػػػرح قامػػػدىا أببنيكزيمنػػػدا كهػػػ ت تقػػػارير الهػػػرطة الجناميػػػة  :الشػػػرعيةاسػػػتخداـ المصػػػارؼ  -2
أف اإلرىػػابييف متمكنػػيف مػػف أيػػف بػػيف  يكػػكف أيضػػا عػػف طريػػؽ نهػػاطات هػػرعية،أف تمكيػػؿ اإلرىػػاب  بيهػػكبأ،

ؿ عمييػػػا كالحصػػك  يػػػاتنميـ تتػػالتػػػ   ،اسػػتخداـ األنظمػػػة المصػػرفية الهػػػرعية كبالتػػال  زيػػػادة فػػ  ثػػػركاتيـ الماليػػة
 مف إلى تمكيؿ النهاطات اإلرىابية.أجيزة األ قبؿتتبم مف  و فيما بعد دكف مراقبة أككتكج   بطريقة هرعية،

داخؿ أماكف العبادة كالمراكز الثقافية سكاب  داخؿ األمكاؿكيككف ذلؾ عف طريؽ جمم  :جمع التبرعات -1
حيػث يػتـ  ،خاصة ف  أكركبا الت  تتكاجد بيا أعداد كبيرة مف الجالية اإلسػبلمية .أك خارجيااإلسبلمية  الدكؿ 

                                                           
(1)-www.rmeaspmo.com/rmactuare/afp/journal/moyenorient/081201171006.w5ppb2fl. 2013أطمم عميو مارس   
(2) - www.alfayhaa.TV/news/Iraq/14528/html? Print  2013أطمم عميو مارس  

()-  الخبليا اإلرىابية الناممة اير المكته ة، ىك مصطما استخبارات  ف  األصؿ، تستخدمو أجيزة االستخبارات، كيعن  المخبػريف كالعمػبلب
محػػػددة، حيػػث يبقػػكف داخػػؿ المجتمػػػم إلػػى حػػد اندماجػػػو،   الػػذيف تػػتـ زراعػػتيـ فػػػ  بمػػد مسػػتيدؼ ليقػػـك بنهػػػاط اسػػتخبارات  إلنجػػاز أاػػراض

 كيمارسكف حياتيـ كمكاطنيف بصكرة عاديػة ايػر مم تػة ل تػرة معينػة كبيػذا يتقنػكا أسػمكب التمكيػو ك اإلخ ػاب لتضػميؿ السػمطات األمنيػة بحقيقػة
 ىكياتيـ.

 .180، المرجم السابؽ، ص ليندا بف طالب-(3)

http://www.alfayhaa.tv/news/Iraq/14528/html
http://www.alfayhaa.tv/news/Iraq/14528/html
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 الخيرية الجمعياتتحت اطاب  كيبات مف متبرعيف،ؿ عمييا بهكؿ قانكن  الت  تـ الحصك  األمكاؿتكجيو ىذه 
قانكنيػػة تعمػػؿ بهػػكؿ كتعتبػػر الجمعيػػات الخيريػػة منظمػػة  إلػػى المنظمػػات االرىابيػػة لمقيػػاـ بعممياتيػػا التخريبيػػة،

أنكاع أكمف أجؿ تن يذ  اجتماعيةصرفيا ألىداؼ محددة خيرية دينية أك ثقافية أك  رميس  ف  جمم التبرعات أك
 .(1)مف األنكاع التطكعية أخرل

أف أىػـ مصػادر تمكيػؿ  G.A.F.I األمػكاؿكما أكضا أحد أعضػاب فريػؽ العمػؿ المػال  لمكافحػة تبيػيض 
حيػػػث نصػػػت التكصػػػية الثامنػػػة الخاصػػػة  .ثيػػػةاىػػػك طمػػػب المعكنػػػة باسػػػـ المنظمػػػات الخيريػػػة أك اإلا اإلرىػػػاب،

يتعػػيف عمػػى جميػػم الػػدكؿ التأكػػد مػػف ك ايػػة » :با بأنػػولمػػر دفػػة ىا بتمكيػػؿ اإلرىػػاب عػػف طريػػؽ المنظمػػات ايػػر
كخاصػة المؤسسػات  بالمؤسسات الت  يمكف أف تستيؿ ف  تمكيؿ اإلرىاب،القكانيف كالمكاما التنظيمية المتعمقة 

 :عدـ استيبلؿ ىذه المؤسساتكما ينبي  عمى الدكؿ ضماف  اير الربحية،
 هرعية. اتمؤسس مف قبؿ المنظمات اإلرىابية الت  تتخذ كضعية - أ

 .األمكاؿتجميد جيات هرعية قنكات لتمكيؿ اإلرىاب بما ف  ذلؾ ت ادم  الستيبلؿ - ب

فػػػػ  أاػػػػراض هػػػػرعية إلػػػػى  اسػػػػتخداميافػػػػ  إخ ػػػػاب أك تمكيػػػػو التحػػػػكيبلت السػػػػرية لؤلمػػػػكاؿ المخصػػػػص  - ج
 .(2) «المنظمات اإلرىابية

  كاقػػػم األمػػػر ىػػػذه إال أنػػػو فػػػ ألىػػػداؼ نبيمػػػة، كيتبرعػػػكف االدعػػػاباتالمجتمػػػم تمػػػؾ  اقػػػراركقػػػد يصػػػدؽ 
الجػرامـ  كىػ  ارتكػاب أعمػاؿ ايػر هػرعية،نػو تسػتخدميا فػ  تن يػذ أالمنظمات تحصؿ عمى إعانات هػرعية إال 

 .(3)اإلرىابية

 ؽج١ؼخ ٚآثبس ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ِٚشازٍٗ ٚثٕبءٖ اٌمبٟٔٛٔ :اٌثبٟٔاٌّجسث 

ة مػػػػف حيػػػػث اليايػػػػات تتهػػػػابو الجريمػػػػة اإلرىابيػػػػة مػػػػم بعػػػػض األنهػػػػطة اإلجراميػػػػقػػػػد فػػػػ  حقيقػػػػة األمػػػػر 
اير أنو ىناؾ  ،أك مف حيث مظير العنؼ الذم تتسـ بو أك مف حيث الكسامؿ كالطرؽ المستعممة، ،كاألىداؼ

 .اإلرىابية كىذه األنهطة األخرلفكارؽ بيف الجريمة 

فلنػػػػو يترتػػػػب عمييػػػػا آثػػػػار اقتصػػػػادية  اإلرىابيػػػػة عمػػػػى الحيػػػػاة اإلنسػػػػانية، األنهػػػػطةكنظػػػػرا لخطػػػػكرة ىػػػػذه 
 تمتاز ببياف قانكن  خاص بيا يميزىا مف بقية الجرامـ المعركفة األخرل.كما أنيا  ة كسياسية،كاجتماعي

                                                           
(1)www.sama.gov.sa/moneylaundry/Documents/anti.money.laundering.(aml).law.a 2013أطمم عميو مارس    

 www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/19/34033761.pdf:  2013أطمم عميو مارس  أنظر المكقم االلكتركن  - (2)
 .186ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(3)

http://www.sama.gov.sa/moneylaundry/Documents/anti.money.laundering.(aml).law.aem
http://www.fatf.goci.org/dataoecd/39/19/3403761.pdf
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 خ ٌدش٠ّخ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ٚآثبس٘باٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔ :ا٤ٚياٌّطٍت 

نظػػرا التطػػكر الػػذم هػػيده العػػالـ اليػػـك فػػ  هػػتى المجػػاالت الحيػػاة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالتكنكلكجيػػة 
المسافات كتهابؾ المصالا األمر الذم أدل إلى ظيكر جرامـ بأهكاؿ جديػدة متطػكرة ال تقػؼ  أدت إلى تقارب

أماميا حدكد كال تتصدل ليا كسامؿ تقميدية أك فردية، ىذا األمر دفم بأفراد المجتمم الدكل  إلى كضػم ترسػانة 
 يػػؼ عمػػى األقػػؿ مػػف آثارىػػا قانكنيػػة كآليػػات ككسػػامؿ ماديػػة بيػػدؼ الكقػػكؼ أمػػاـ ىػػذه الظػػاىرة لمحػػد منيػػا أك لتخ

 السمبية، سكاب عمى المستكل الدكل  أك اإلقميم  أك الكطن .

 كالدكليةالجريمة اإلرهابية كتميزها عف الجريمة السياسية كالجريمة المنظمة  -األكؿالفرع 

 :السياسيةالجريمة اإلرهابية كالجريمة  -أكال

الجنػػام  كضػػم تعريػػؼ جػػامم دقيػػؽ لمعنػػى لػػـ يكػػف سػػيبل عمػػى عممػػاب القػػانكف  :السياسػػيةالجريمػػة  -2
كيقكلػػكف أف الجػرامـ بػالنظر إلػى طبيعتيػػا ، (1)فضػبل عػف عػػدـ اجمػاعيـ عمػى تعريػؼ كاحػد ،الجريمػة السياسػية

 .سـ إلى جرامـ سياسية كأخرل عاديةتنق

الجريمػػة التػػ  يسػػعى مرتكبيػػا  :الػػبعض أنيػػاحيػػث عرفيػػا  كلقػػد ظيػػرت عػػدة تعػػاريؼ لمجريمػػة السياسػػية،
الجػػرامـ السياسػػية  النػػكع مػػفكلقػػ  ىػػذا  .()بلؿ تيييػػر النظػػاـ السياسػػ  القػػامـتحقيػػؽ مصػػالا عامػػة مػػف خػػإلػػى 
لمنظػػاـ السياسػػ  لمدكلػػة تقػػم انتياكػػا  :عرفيػػا الػػبعض ااخػػر بأنيػػا كمػػا .مػػف طػػرؼ األنظمػػة الدكتاتكريػػة ،اتأييػػد

جػرامـ التػ  تكػكف مكجيػة مباهػرة ضػد أك ىػ  ال ،(2)كهكؿ الدكلػة كنظاميػا السياسػ  كالحقػكؽ السياسػية لؤلفػراد
)ب(  ال قػرةة نيػالمػادة الثاكما اعتبرت االت اقية العربية لمكافحة اإلرىػاب حسػب  .ةىيمة سياسي باعتبارىاالدكلة 

...أف « :عمػػؽ أحػػد فقيػػاب القػػانكف عمػػى ىػػذه التعري ػػات بقكلػػو، أيػػف جريمػػة اإلرىابيػػة ىػػ  جريمػػة سياسػػيةف الأ
 فمػك قمنػا عػف اإلجػراـ السياسػ  أنػو اإلجػراـ الػذم يتكهػؼ عػف خطػة سياسػية  كصؼ السياس  تعبيػر فضػ اض

 فػ  الحقػؿ السياسػ  أك ىك الذم يضر بمصمحة سياسية مف مصالا النظاـ السياسػ  بمػا يحدثػو مػف انعكػاس
ج فلف ىذا القكؿ ترديد لممهكمة كت سير لمماب بالماب، ألف تعبيػر المصػالا السياسػية أك الخطػة السياسػية  يحتػا

 .(3)»ن سو إلى تعريؼ كتكضيا فميس ىك التعبير الدقيؽ كما أنو ليس  بالتعبير العمم  

                                                           
 .124، المرجم السابؽ، ص سعيد بحبكح النقب (1) -

)) -  :دكف النظػر إلػى دكافػم  المعيػار المكضػكع : يقتصػر عمػى طبيعػة حػؽ المعتػدل عميػو -ثمػة معيػاراف ابتػدعيما ال قػو كالقضػاب ىمػا
 المعيار الهخص : يرتكز عمى الباعث الذم حمؿ المجـر عمى ارتكاب الجريمة بيض النظر عف طبيعة حؽ المعتدل عميو. -المجـر

 .20، ص2001أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية ،  مجمس عم  بف فايز الجحن ، اإلرىاب الم ركض لئلرىاب المرفكض، الرياض:(2) -
 .22، ص2003عرفات زيتكف، الجريمة السياسية ف  الهريعة اإلسبلمية كالقانكف، عماف: دار مجدالكم، منذر (3) -
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كىػ   سياسيا أك الت  ترتكب ليرض سياس ، ارتكابياعندما يككف الباعث عمى سياسية الكتعد الجريمة 
عامػا ؽ خطػرا تعػد الجريمػة سياسػة إذا كػاف مػف هػأنيا أف تخمػ كال ،باالضػطرابات السياسػيةجريمة عادة ترتبط 
فػػ  العػػالـ كىػػك يتسػػـ فاإلرىػػاب جريمػػة خطػػرة تيػػدد الحيػػاة اليكميػػة لئلنسػػاف فػػ  أم مكػػاف  ،(1)أك حالػػة إرىػػاب

مػػف  ضػخمةف الجريمػة اإلرىابيػػة قػد تسػػتيدؼ قتػؿ أعػػداد أحيػػث  بالعهػكامية مػف حيػػث األىػداؼ التػػ  يصػيبيا،
 .(2)كأضرار مادية جسيمة مم إحداث خسامر بهرية ىاممة، ،األبرياب

بيايػػػة  يرتبطػػػافقػػػد  ،ب كالجريمػػػة السياسػػػيةكمػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػكؿ أنػػػو ال فصػػػؿ بػػػيف اإلرىػػػا
ت حتى ت جير منهآ أك ،التخريبيةبالقياـ ببعض األعماؿ  تتمثؿ ف  قياـ إحدل الجماعات المعارضة مهتركة،

 يبدك ككأنو أعماؿ إرىابية.

فالجريمػػة السياسػػية تتبػػم  مػػف حيػػث كسػػيمة تن يػػذىا، يةكتتميػػز الجريمػػة اإلرىابيػػة عمػػى الجريمػػة السياسػػ -1
أـ الجريمػػة اإلرىابيػػة فتسػػتخدـ  هػػعكر بػػالخكؼ أك ال ػػزع،تػػؤدم إلػػى خمػػؽ ال عسػػكرم ك  كػػانقبلبأسػػمكب محػػدد 

أما مف حيث الدافم  .فييا أية كسيمة فتؾ ف  األركاح كالمبان  كتؤدم إلى إهاعة الخكؼ كالرعب ف  المجتمم
عؿ العنيؼ لمجريمة اإلرىابية يقصد بو تأثير عمى قرار أك مكقؼ معيف مػف السػمطة السياسػية فأف ال  الرتكابيا
الجريمػػة السياسػػية فيقصػػد مػػف كراميػػا الن ػػم العػػاـ أك المصػػمحة العامػػة كحمايػػة الهػػعب مػػف حػػاكـ  اأمػػ القاممػػة،
تتخطػػى آثارىػػا محػػيط ة أمػػا مػػف حيػػث آثػػار الجريمػػة فػػلف الجريمػػة اإلرىابيػػة تتسػػـ بالعهػػكامية كعػػاد .(3)طاايػػة
 الجريمة.أما الجريمة السياسية فبل تتعدل محؿ كقكع ىذه  أىدافيا.

  الجريمة اإلرهابية كالجريمة المنظمة -ثانيا

عمػػػى بيػػػاف أسػػػبابيا كأهػػػكاليا  ركػػػز ال قػػػو الجنػػػام  فػػػ  تعريػػػؼ الجريمػػػة المنظمػػػة، :الجريمػػػة المنظمػػػة
ذات تنظػيـ ىرمػ  يتسػـ بالثبػات كتعرؼ بأنيا مؤسسة إجرامية  .(4)كنتامجيا كأبعادىا كىيكميا كنظاميا الداخم 

 مسػػتخدمة فػ  ذلػؾ العنػؼ أك التيديػػد  بيػدؼ الحصػكؿ عمػى المػاؿ، تمػارس أنهػطة ايػر مهػػركعة ،كاالسػتقرار

                                                           
 . 310، ص1958نكفمبر  14-13عم  منصكر، أ الجريمة السياسية أ، بحث مقدـ لممؤتمر الرابم التحاد  المحاميف العرب، بيداد:  -(1)

(2) –V.lemouland, les critréres jurisprudentisls de l’infraction politique. R.S.C, 1988, p16. 
، 316، ص1983برىاف أمر  ، حؽ المجكب السياس ، أدراسة نظرية حؽ الممجأ ف  القانكف الػدكل أ ، القػاىرة: دار النيضػة العربيػة،  -(3)

 كما بعدىا
كمية الحقػكؽ، جامعػة القاىرة: ة تحميميةأ، رسالة دكتكراه ، أسامة حسيف مح  الديف، أجرامـ اإلرىاب عمى المستكل الدكل  كالمحم  دراس -(4)

 .119، ص2008عيف همس، 
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كما عرفتيػا ات اقيػة  .(1)لتحقيؽ ىذا اليدؼ كذلؾ ف  سرية تامة لتأميف كحماية أعضاميا ،الرهكة يم أكك التر أك 
 :(2) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية بأنيا مكر بالي

ب تػرة متكاجػدة  النسػبة مؤل ػة مػف ثبلثػة أهػخاص أك أكثػر،الجريمػة التػ  تقػم مػف جماعػة محػددة      «
أك أكثػػر مػػف الجػػرامـ الخطيػػرة أك المنصػػكص عمييػػا فػػ   بيػػدؼ ارتكػػاب كاحػػد زمنيػػة كتقػػـك معػػا ب عػػؿ مػػدبر،

أمػػا صػػكرىا  . »اديػةمأك ايػر مباهػػر عمػػى من عػة ماليػػة أك  ؿ بهػكؿ مباهػػراالت اقيػة، كذلػػؾ مػف أجػػؿ الحصػػك 
 ضػ  إلػى اإلرىػاب فاليدؼ السياسػ  ي .يككف سياس  أك اقتصادم كاالبا ما فتتعدل حسب اليدؼ المقصكد،

إلػػى يسػػعكف كال ػػرؽ بػػيف الصػػكرتيف أف اإلرىػػابييف  ،(3)أمػػا اليػػدؼ االقتصػػادم في ضػػ  إلػػى مػػا يسػػمى المافيػػا
بطريقػة   مصػاد القػك حسػاب االقت عمػىأمػا المافيػا تسػعى إلػى الثػراب  ظاـ الحكـ كالكصكؿ إلى السمطة،ن تييير

 .(4)كالعنؼ كاالبتزاز بالقكةاير مهركعة 

كيػػػتـ  كتتميػػػز الجريمػػػة المنظمػػػة بأنيػػػا تػػػتـ عػػػف طريػػػؽ عصػػػابات منظمػػػة كتتخػػػذ نظػػػاـ ىرمػػػ  متػػػدرج، -2
كمنػػو تت ػػؽ  كالتركيػػم،ة ايػػر مهػػركعة بكاسػػطة العنػػؼ كتيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ أمػػكاؿ طاممػػ نهػػاطيا بسػػرية تامػػة،

أف تنظيميمػػا مػػا ك سػػامؿ كنهػػر الػػذعر كالخػػكؼ كالتركيػػم،الجريمػػة اإلرىابيػػة كالجريمػػة المنظمػػة مػػف حيػػث الك 
اب أعمػاليـ إلػى تحقيػؽ حيػث أف اإلرىػابيكف ييػدفكف مػف كر  فػ  اليايػة، فرقػات يك  بياف يعتمد عمػى السػرية،ايته

 صابات المافيا فيسعكف إلى تحقيؽ أىداؼ اقتصادية مادية بحتة.اايات سياسية أما ع

 : الجريمة اإلرهابية كالجريمة الدكلية -ثالثا

 حيػث ألنيػا مػف أهػد الم ػاىيـ امكضػا، ىناؾ صعكبة فػ  تعريػؼ الجريمػة الدكليػة،: الجريمة الدكلية -2
أك تيػػـ المجتمػػم انكن  الػػدكل  عمػػى مصػػمحة يحمييػػا النظػػاـ القػػ مدتػػيمكػػف القػػكؿ عنيػػا أنيػػا الجريمػػة التػػ  تع

كجريمػػة كجػػرامـ ضػػد اإلنسػػانية  الحػػربكمنػػو يمكػػف القػػكؿ أف صػػكر الجريمػػة الدكليػػة تتمثػػؿ فػػ  جػػرامـ  ،الػػدكل 
 اإلبادة كالعدكاف كالجريمة المنظمة كالجريمة البيمية.

نهػػػر ا يػػػؤدم إلػػى مػػحيػػث كػػػؿ مني تتهػػابو الجريمػػة الدكليػػػة فػػ  كافػػػة صػػكرىا مػػػم الجريمػػة اإلرىابيػػػة، -1
 االاتيػاالتكالتخريػب ك  إجراميػة كػالمت جرات،كسػامؿ  باسػتخداـف  ن كس أفراد المجتمػم الرعب كال زع كالخكؼ 

                                                           
 كما بعدىا. 18، ص2000ىدل حامد قهقكش، الجريمة المنظمة، القاىرة: دار النيضة العربية،  -(1)
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقػد أنظر ات اقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية الصادرة عف مؤتمر األمـ  -(2)

 ديسمبر. 15إلى  12، ف  ال ترة مف 2000ف  باليرمك ف  إيطاليا سنة 
(3) - paul wilikinson, technology and terrorism new York published in January 1994,p 68. 

 .74، ص2007، القاىرة: دار ال تا، لمطباعة كالنهر، أبك مصط ى ، اإلرىاب كمكاجيتو جناميا أدراسة مقارنةأ محمدد أحم– (4)
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أمػػػا  .(1)عمػػػى كسػػػامؿ المكاصػػػبلت الجكيػػػة كالبحريػػػة كالبريػػػة كاالعتػػػدابكاحتجػػػاز الرىػػػامف كخطػػػؼ األهػػػخاص 
كينعقد  يككف داخؿ حدكد الدكلة لمحم ،ا الجكىرم بيف الجريمتيف يتمثؿ ف  أف اإلرىاب الداخم  أك االختبلؼ

أمػػػا الجريمػػػة الدكليػػػة تتميػػػز بكجػػػكد الػػػركف الػػػدكل  أك الصػػػ ة الدكليػػػة  القضػػػام  بػػػو ليػػػذه الػػػدكل ، االختصػػػاص
حيث اعتبرت لجنة القانكف الدكل  ف  مؤتمرىا الثان  المنعقد ف  عاـ  .(2)اإلرىاب عمكماالمضافة إلى جريمة 

 .أك ممف يتمتعكف بحماية دكلية األبريابمـ الدكلية إذا كاف مكجيا ضد المدنييف أف اإلرىاب مف الجرا، 2433

 :الدكلي كشرعية المقاكمة اإلرهاب-الفرع الثاني

مهػركعيتيا  راػـمظػاىر اإلرىػاب مػم بعػض الظػكاىر األخػرل التػ  تتسػـ باسػتخداـ العنػؼ  لتهػابونظرا 
أعصػػػػب المهػػػػاكؿ القانكنيػػػػة التػػػػ  كاجيػػػػت ال قيػػػػاب كتعػػػػد مػػػػف  ،ت إرىابيػػػػةأدل إلػػػػى الحكػػػػـ عمييػػػػا أنيػػػػا عمميػػػػا
المتمثمػػػة فػػػ  الت رقػػػة بػػػيف األعمػػػاؿ اإلرىابيػػػة كأعمػػػاؿ حركػػػات التحػػػرر ك  ،كالدارسػػػيف لمهػػػكمة اإلرىػػػاب الػػػدكل 

ميثػػػاؽ األمػػػـ  كمبػػػادئكعمػػػى الػػػراـ أف القػػػانكف الػػػدكل   فػػػ  تقريػػػر المصػػػير.التػػػ  تسػػػعى إلػػػى حقيػػػا  ،الػػػكطن 
 لذم ييدؼ إلى القتػؿ مػف أجػؿ القتػؿقد بينت بكضكح ال رؽ بيف اإلرىاب ا ،لدكليةاالت اقيات ا كمعظـالمتحدة 

حقيػا فػ  سػبيؿ الكصػكؿ  االحػتبلؿكبيف المقاكمة الت  تعد حقػا مهػركعا بالنسػبة لمػدكؿ كالهػعكب التػ  تكاجػو 
اإلرىػاب  تخمػط بػيف  إال أننا ف  الكقت الحاضر نجد بعض الدكؿ خاصة منيا الكبػرل. .(3)ف  تقرير المصير

 المضػػػطيدةالهػػػعكب  نضػػػاؿمتعمػػػدة لتهػػػكيو الحقػػػامؽ كتزييػػػؼ الكاقػػػم كتمطػػػيق كالمقاكمػػػة المهػػػركعة بطريقػػػة 
كالعػدكاف  باالعتػدابتتخذ مػف ىػذا الخمػط ذريعػة لتقػـك كف  بعض األحياف  بسمعة حركاتيا التحررية.كالمساس 

ايػر المهػركعة ضػد الهػعكب كالػدكؿ التػ  ال  اإلرىابيػة أعماليػااألمريكيػة لتيطيػة  المتحػدةكلسراميؿ كالكاليػات 
كعمػػى ىػػذا األسػػاس فػػلف الػػدكؿ اليربيػػة كعمػػى رأسػػيـ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  تسػػير فػػ  فمكيػػا السياسػػ .

 هعكب كالهعب ال مسطين  كالمبنان .ال نضاؿيا إسراميؿ لتكجيو تيمة اإلرىاب عمى تكحمي 

 :مفهـك المقاكمة -أكال

عمميات القتاؿ التػ  تقػـك  « :بأنيا أ الدكتكر صبلح الديف عامرأ عرفيا  :لحةالمقاكمة المس تعريؼ -1
بيا عناصر كطنية مف اير أفراد القكات المسمحة النظامية دفاعا عف المصالا الكطنية أك القكمية، ضد قػكل 

ك كانػت أجنبية سكاب كانت تمؾ العناصر تعمؿ ف  تنظيـ يخضػم إلهػراؼ كتكجيػو سػمطة قانكنيػة أك كاقعيػة، أ
                                                           

سػػالـ محمػػد سػػالـ، أحكػػاـ المسػػؤكلية الجناميػػة عػػف الجػػرامـ الدكليػػة فػػ  التهػػريعات الكطنيػػة، أدراسػػة مقارنػػةأ، طػػرابمس: دار الجماىيريػػة  - (1)
 .63-62، ص2000لمنهر ك التكزيم، 

 .932، ص1990مجمة الجزامرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية، الجزامر: العدد الرابم، عبد   سميماف، أظاىرة اإلرىاب كالقانكفأ، ال-(2)
 .215، ص2004محمد المجذكب، القانكف الدكل  العاـ، بيركت: منهكرات الحمب  الحقكقية، الطبعة الخامسة،  -(3)
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. كقػد  »تعمؿ بناب عمى مبادرتيا الخاصة، سكاب باهرت ىذا النهاط فكؽ إقميـ أك مف قكاعػد خػارج ىػذا اإلقمػيـ
حؽ الحياة كحؽ المقاكمػة كجيػاف لعممػة كاحػدة باعتبارىمػا حقػيف  « لدكتكر سام  كاصؿأ بأنيا:اعرفيا أيضا أ

كيد عمى حػؽ الحيػاة كالبقػاب سػكاب لؤلفػراد أك الهػعكب مرتبطيف ال يقببلف التجزمة أك االن صاؿ إذ ال معنى لمتأ
دكف أف يسػػتتبم ذلػػؾ التأكيػػد عمػػى كسػػامؿ الح ػػاظ عمػػى ىػػذا الحػػؽ، كىػػ  الػػدفاع كالمقاكمػػة ضػػد األسػػباب التػػ  
تعػرض حػػؽ الحيػػاة كالبقػػاب لمخطػػر كال نػػاب، كمػػا ذلػػؾ إال العتبػػار أف حػػؽ المقاكمػػة يمثػػؿ حػػؽ طبيعيػػا كمبلزمػػا 

 . »ماعات يقـك عند كقكع أم اعتداب أك انتياؾ لمحقكؽ الذم يتمتعكف بيالمبهر أفرادا أك ج

يا كفقػػا مػػف يقػػر بمهػػركعيتفينػػاؾ  ،االحػػتبلؿالمقاكمػػة ضػػد رة العالميػػة ألعمػػاؿ ظػػالن الخػػتبلؼرا ظػػك ن
سػػػراميؿكالكاليػػػات المتحػػػدة كالػػػدكؿ اليربيػػػة كىنػػػاؾ مػػػف يصػػػ يا بأنيػػػا أعمػػػاؿ إرىابيػػػة  .قػػػانكف الػػػدكل لم كالينػػػد  كاا

مػم  اإلهػراؾأك قيػاـ هػخص بم ػرده «  :نيػالف ال قػو الػدكل  عرفيػا عمػى أفػ لتعارضيا مم مصالحيا السياسية.
أف يككف منتميا دكف  ، االحتبلؿقكات بهف ىجمات مسمحة ضد  أك الكطف،جماعة طكاعية بكازع عف الن س 

 . »النظاميةإلى القكات المسمحة 

 Mouvements deحسػب المصػػطما ال رنسػ  نػاقش مكضػكع المقاكمػة د ػػػ  فقػػػػػػانكف الدكلػػػػػا القػػػػػأم

Résistance ، المػػادة األكلػػى أيػػف نصػػت  .2402ك9234نت  ىػػام سػػكال ،2323 فػػ  مػػؤتمر برككسػػؿ سػػنة
بػؿ عمػى أفػراد  عمى أف قكانيف الحرب كحقكقيػا ككاجباتيػا ال تنطبػؽ عمػى الجػيش فقػط،الحرب  ؼأعراك  بقكانيف

 .(1)فػػ  فمػػة الجػػيش تنػػدرج تهػػكؿ جػػزبا منػػو ، أكتطكعػػة التػػ  تقػػـك فييػػا مقػػاـ الجػػيشكالكحػػدات المالمميهػػيات 
أيػػف عرفػػت  كاالحػػتبلؿ.بهػػكؿ يخمػػط بينيػػا كبػػيف اليػػزك ك حيػػث أعطػػت ىػػذه المػػؤتمرات م يػػكـ ضػػيؽ لممقاكمػػة 

ليػزك ة تقػـك النهاط بالقكة المسمحة الػذم يقػكـ بػو عناصػر هػعبية فػ  مكاجيػة سػمط » بأنيا:المقاكمة الهعبية 
 .(2)« احتبللو    كأأرض الكطف 

كاألجنبيػػة  االسػػتعماريةالتحريػػر مػػف السػػيطرة كقػػد أكػػدت األمػػـ المتحػػدة هػػرعية ك ػػاح الهػػعكب فػػ  سػػبيؿ 
 3131كذلػػػػؾ حسػػػػب قراراتيػػػػا رقػػػػـ  بمػػػػا فػػػػ  ذلػػػػؾ الك ػػػػاح المسػػػػما، ،كالقيػػػػر األجنبػػػػ  بكافػػػػة الكسػػػػامؿ المتاحػػػػة

الػذم مػف خبللػو اعتبػرت  2423لسػنة  3203كالقػرار  .ىار المتضمف حؽ الهعكب ف  تقرير مصػي 2423لسنة
بمهػػػركعية المقاكمػػػة  2434كمػػػا أف القػػانكف الػػػدكل  اإلنسػػػان  اعتػػرؼ فػػػ  ات اقيػػػة جنيػػؼ جريمػػػة.  االسػػتعمار

                                                           
 .120، ص 2009ك التكزيم،  ال تبلكم سييؿ، اإلرىاب الدكل  كهرعية المقاكمة، عماف: دار الثقافة لمنهر -(1)
كميػة الحقػكؽ، جامعػة القػاىرة: حسف ىيثـ مكسى، أالت رقة بيف اإلرىاب الدكل  كمقاكمة االحتبلؿ ف  العبلقات الدكليػةأ، رسػالة دكتػكراه،  -(2)

 .218، ص 1999عيف همس، 
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كأيضػػا  (1)بالقػػانكف كااللتػػزاـ ،كالسػػبلح ،القيػػادة كالرمػػز :جػػب أف تتػػكافر فييػػا أربعػػة هػػركط ىػػ المنظمػػة التػػ  ي
كليسػػت طام ػػة كسػػيمة خاصػػة مػػف كسػامؿ هػػف الحػػرب « :لمصػػميب األحمػػر عرفػػت المقاكمػة أنيػػا المجنػة الدكليػػة

 .(2)»مف طكامؼ النزاعات المسمحة

تحديػػدا لظػػاىرة العنػػؼ  ، كضػػم23/21/2421دة بتػػاريق الصػػادر عػػف األمػػـ المتحػػ 1033أمػػا قػػرار رقػػـ 
الجمعيػػة العامػػة كػػررت مػػرة ثػػان  فػػ   كمػػا أف لبلحػػتبلؿ.كالمقاكمػػة المهػػركعة  اإلرىػػابالسياسػػ  كالتمييػػز بػػيف 

كاألجنبيػة كالقيػر بالكسػامؿ  االسػتعماريةهرعية ك اح الهعكب ف  سبيؿ التحرير مف السيطرة  .23/21/2423
 .1324المتاحة بما ف  ذلؾ الك اح المسما بقرار رقـ 

 تعماراالسػ كقػكلمهركعية المقاكمة ككنيا مكجية ضد االحػتبلؿ  سـتت :المسلحةخصايص المقاكمة  -0
نما لدحر المعتدم الياصب المحتؿ  ،كى  ال تيدؼ إلى تركيم المدنييف أك قتؿ األبرياب ذكػر ىنػا يمكػف مػف كاا

 :خصامص المقاكمة كما يم 

دكؿ  مػػف حركػػات تحرريػة كمقاكمػػات هػػعبية فػػ  العديػػد الماضػػ هػػيد القػػرف  :النهػاط الهػػعب  - أ
حيػث  ،(3)أ فمسػطيف كايرىػا ،ل يتنػاـ ،نسػا ككبػافر  ،سػكفيت ال االتحػاد ،بكلندا ،يكاسبلفيا ،الجزامر أ :العالـ مثؿ

ب كبيػذا أخػذت الحػرك  تعمار كاالحػتبلؿ،ازداد دكر المجمكعات المدنية خبلؿ ىذه ال تػرة فػ  مقاكمػة قػكل االسػ
قػػػكل لمكاجيػػػة  المسػػػماالتحػػػرر المدنيػػػة أسػػػمكب الك ػػػاح  تمجػػػأ حركػػػاتكعػػػادة مػػػا  .منحػػػى الصػػػراعات الهػػػعبية

كعادة ما تبقى المقاكمة ف  محيطيا الهعب  لتستمد  ،(4)مار كسبيؿ لحقيا ف  تقرير مصيرىاحتبلؿ كاالستعاال
 حيػث أف ىنػاؾ عبلقػة تكامػؿ بػيف المقاكمػة كالهػعب ألف المقاكمػة جػزب مػف الهػعب ككفقػا لم قػو الػدكل  ،قكتيا

 ضػػكابطضػػمف كمػػة المعاصػػر فػػلف لمسػػكاف المػػدنييف الحػػؽ فػػ  مقاكمػػة المحتمػػيف كليػػـ الحػػؽ فػػ  ممارسػػة المقا
الذيف يرتبطكف بالدكلة بركابط كيقصد بالهعب مجمكعة األفراد  هرعية الت  تنص عمييا قكاعد القانكف الدكل ،

كيهػػترط أف يكػػكف عناصػػر المقاكمػػة مػػف  .لخضػػكع ليػػا مقابػػؿ تمػػتعيـ بحمايتيػػاكيمتزمػػكف با سياسػػية كقانكنيػػة،
 .ة النظاميةف أبناب القكات المسمحكليست م فمات الهعب العادية،

                                                           
 .69حماد كماؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .81المرجم ن سو، ص  -(2)
 .228مرجم السابؽ، ص كاصؿ سام ، ال -(3)
عمػػر سػػعد  ، أمبػػدأ حػػؽ الهػػعكب فػػ  تقريػػر مصػػيرىا فػػ  أعمػػاؿ ميثػػاؽ منظمػػة األمػػـ المتحػػدةأ، رسػػالة دكتػػكراه، الجزامػػر: جامعػػة بػػف  -(4)

 .106، ص 1984عكنكف، 
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ككجػكد  ،أف يككف ىناؾ احتبلؿ فعم  عمػى األرضك كمف أجؿ تحقيؽ مهركعية المقاكمة الهعبية البد 
كأف تكػػكف ىػػذه المقاكمػػة  ،أراضػػيوأفػػراد الهػػعب المحتمػػة كأف تمػػارس المقاكمػػة مػػف قبػػؿ  ،قػػكات أجنبيػػة محتمػػة

 .(1)جيامكجية ضد احتبلؿ المقاكمة كداخؿ حدكد األراض  المحتمة كليست خار 

إذ يك ػػ  كصػػؼ المقاكمػػة  المسػػمحة،يتطمػػب أف يقػػـك الهػػعب كمػػو بأعمػػاؿ المقاكمػػة  كفػػ  كاقػػم الحػػاؿ ال
 .(2)الهعب فييا كالت  تحظى بالعاط ة الهعبية اتبالهعبية مجرد مهاركة فم

اهػػػترط لكجػػػكد  نػػػوفل، انكف دكلػػػ القػػػ حسػػػب قكاعػػػد العسػػػكرم: االحػػػتبلؿ قػػػكل الػػػدفاع الػػػكطن  ضػػػد -ب
 .(3) حيػازة اإلقمػيـ كاكتسػاب السػيادة« :لػذا ي تػرض تػكافر أمػريف .فر هرط االحػتبلؿ العسػكرماعبية تك مقاكمة ه

عمييػا بػالقكة كميػا  كاالسػتيبلبالعسػكرية  بقكاتيػاكيعرؼ االحتبلؿ العسكرم عمى أنو قياـ دكلة بيزك دكلة أخرل 
قد استطاعت السيطرة عمى كػؿ كات االحتبلؿ إذا كانت ق يبدأ إالاالحتبلؿ ال  « :ككفقا لذلؾ فلف .(4)جزمياأك 

كالنظػػاـ فػػ  ىػػذه األراضػػ   األمػػفكتمكنػػت مػػف ضػػبط  كأكق ػػت المقاكمػػة المسػػمحة فييػػا، األراضػػ  التػػ  ازتيػػا،
أمػا األراضػ  التػ  ال تسػتطيم قػكات االحػتبلؿ  كأخضعتيا لمسمطة العسكرية الت  تنهػميا بمجػرد تكقػؼ القتػاؿ،

 . »(5)الة االحتبلؿ ال عم ي  تخرج عف حالسيطرة عمييا ف

كحسػػػب قكاعػػػد القػػػانكف الػػػدكل  تبقػػػى المقاكمػػػة الهػػػعبية متمتعػػػة بحقيػػػا فػػػ  الك ػػػاح المسػػػما ضػػػد القػػػكات 
ىػػذه القػػكات تتمتػػم بسػػيطرة فعميػػة عمػػى جميػػم األراضػػ  المحتمػػة كتقػػـك بتيديػػدات مػػا دامػػت  األجنبيػػة المحتمػػة،

يميػز أعمػاؿ المقاكمػة الهػعبية التػ  تحظػى بحمايػة القػانكف كمنو يمكف القكؿ أف ما  .(6)حربية متكاصمة لؤلمف
 أف تككف مكجية ضد قكات االحتبلؿ األجنب . ان ،سنكل  اإلدالالدكل  كالقانكف 

ال رنسػػ  لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالمػػكاطف بعػػد الثػػكرة  اإلعػػبلفإف  :كالمقاكمػػةالتمييػػز بػػيف اإلرهػػاب  -ثانيػػا
ف المقاكمػػة الكطنيػػة أداة أأقػػر أمػػا القػػانكف الػػدكل  فقػػد  إلرىػػاب.أكؿ مػػف ميػػز بػػيف المقاكمػػة كا2234ال رنسػػية 

                                                           
 ،24ص، 1998، عماد عبد الين ، محمكد، القانكف الدكل  اإلنسان ، القاىرة: الطبعة األكلى، دار النيضة العربية -(1)
 .230-229كاصؿ سام ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .726-725، ص2001أبك الكفاب أحمد، الكسيط ف  القانكف الدكل  العاـ، القاىرة: الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية،  -(3)
 .125محمد حسف، يكسؼ محيسف الديف ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
مػػدنييف تحػػت االحػػتبلؿ الحربػػ أ، مػػم دراسػػة خاصػػة بانتياكػػات اسػػراميؿ لحقػػكؽ االنسػػاف فػػ  األراضػػ  عهػػماكم محػػ  الػػديف، أحقػػكؽ ال-(5)

 .105العربية المحتمة،   رسالة  دكتكراه، جامعة عيف همس، )دكف تاريق(، ص 
، 2004، سػنة 307ربيػة، العػددركبرتس آدـ، أنياية االحتبلؿ ف  العػراؽأ، مجمػة المسػتقبؿ العربػ ، القػاىرة: مركػز الدراسػات الكحػدة الع -(6)
 .53-52ص
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متمييػػز أكثػػر بػػيف اإلرىػػاب كالمقاكمػػة يجػػب عمينػػا لك لممارسػػة الحػػؽ فػػ  تقريػػر المصػػير كالتحريػػر مػػف االحػػتبلؿ 
 التطرؽ إلى مهركعية مقاكمة اإلرىاب كمعرفة كسامؿ مكاجية كمقاكمة اإلرىاب الدكل .

تكرس حؽ كمف خبلؿ القانكف الدكل   األكلىمنذ الحرب العالمية  :الدكلي مشركعية مقاكمة اإلرهاب -2
 مبػػدأ منػػمبعػػد إقػػرار المقاكمػػة الكطنيػػة أيػػف ترسػػخت مهػػركعية  .ة المسػػمحة مػػف أجػػؿ التحريػػر الػػكطن المقاكمػػ

اكمػػة بمهػػركعية األعمػػاؿ العسػػكرية لممق كاالعتػػراؼ ثػػر الحػػرب العالميػػة الناتجػػة،إاسػػتخداـ القػػكة كالتيديػػد بيػػا 
و دكليػا فػ  ميثػاؽ األمػـ ف  مكاجية االستخداـ اير المهركع لمقكة كعدـ مهركعية االحتبلؿ كتجريمػ المسمحة،
 الػػدكلييفالعػػدكاف كالحػػرب كاالحػػتبلؿ كتيديػػد السػػمـ كاألمػػف  ـريجػػكمػػا جػػاب فػػ  ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ت .المتحػػدة
يػا ال تعػدك ككن لبلحػتبلؿبيػذا فػلف المقاكمػة الكطنيػة ك  كػرد االعتػداب أك االحػتبلؿ،  الػدفاع المهػركع كأقر مبػدأ

 مبػػدأ حػػؽكتعػػد حػػؽ مهػػركع يقػػـك عمػػى  تمارسػػيا الهػػعكب كػػردة فعػػؿ طبيعيػػة،كاالعتػػداب حالػػة لػػدفم االحػػتبلؿ 
 المبػدأ الثػان أمػا  ،فػ  هػرعية المقاكمػة المبدأ األكؿكىك الدفاع عمى الن س كالمحافظة عمى السياسية الكطنية 

 .(1)لمحتمة مف طرؼ االستعمار األجنب تقرير المصير خاص بالهعكب افيتمثؿ ف  حؽ 

تستيدؼ أساسا لمتمييز بػيف المقاكمػة  كالمحافؿ العالمية، ا لييماتيمستك ظيرت ىناؾ جيكد دكلية عمى 
بتػػػاريق 3033حيػػػث صػػػدر أكؿ قػػػرار عػػػف الجمعيػػػة العامػػػة رقػػػـ  كظػػػاىرة العنػػػؼ المختمػػػؼ أكجييػػػا،المسػػػمحة 

كظػػػاىرة  النضػػػاؿكالتمييػػػز بػػػيف ىػػػذا  مػػػف أجػػػؿ التحريػػػر الػػػكطن ، النضػػػاؿم أكػػػد قانكنيػػػة الػػػذ ،23/21/2421
أمػػا  ،نضػػاليالجميػػم الهػػعكب المسػػتعمرة كدعػػـ هػػرعية  كاالسػػتقبلؿفأكػػد عمػػى حػػؽ تقريػػر المصػػير  اإلرىػػاب،
عكب  اح الهالذم أكد هرعية ك 23/21/2423الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريق 3131القرار

كمػػا نػػص ىػػذا القػػرار  بمػػا فػػ  ذلػػؾ الك ػػاح المسػػما، سػػتعمار بكافػػة الكسػػامؿ المتاحػػة،فػػ  سػػبيؿ التحػػرر مػػف اال
 مخال ػػةأف أيػػة محاكلػػة لمنػػم الك ػػاح ضػػد السػػيطرة االسػػتعمارية كاألجنبيػػة كاألنظمػػة العنصػػرية ىػػ  «  :عمػػى

ات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ القانكف الدكل  الخاص بالعبلق ئدالميثاؽ األمـ المتحدة كإلعبلف مب
 .(2) »األمـ المتحدة كلئلعبلف العالم  لحقكؽ اإلنساف

الػذم ترتػب 2421أما ف  المؤتمر الدكل  الخاص بتطكير قكاعد القانكف اإلنسػان  المنعقػد بجنيػؼ سػنة 
عتبػػرت حػػركب التحريػػر ا  حيػػث جنيػػؼ األربعػػة، بات اقيػػاتالممحقػػيف 2422عػػاـ  اإلضػػافييفالبركتككػػكليف عميػػو 
 يػػر الػػكطن  ىػػ حػػركب التحر « :أفالبركتككػػكؿ األكؿ إذ جػػاب فػػ  المػػادة األكلػػى مػػف  حػػركب دكليػػة، بمثابػػة

إلػػى ىػػذه االت اقيػػات فػػلف ات اقيػػة الىػػام لسػػنت   كباإلضػػافة، » كىػػ  حػػركب دكليػػة ،حػػركب مهػػركعة كعادلػػة

                                                           
 .73، المرجم السابؽ، ص حمد كماؿ  -(1)
 .73حسف ىيثـ مكسى ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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 .(1)مى المهركعية الدكلية لممقاكمػة المسػمحةالحرب  أكدت عالمتعمقة بقانكف الحرب كاالحتبلؿ 2402ك 2344
 .مهركعية مقاكمة االحتبلؿ2433عاـ العالم  لحقكؽ اإلنساف الصادر  اإلعبلفأقر كأيضا 

 يػػدؼ طػػرد المحتػػؿ األجنبػػ  كتقريػػر المصػػيربفالمقاكمػػة المسػػمحة ىػػ  اسػػتخداـ مهػػركع لمقػػكة المسػػمحة 
كبػػذلؾ  .(2)ز المجتمػػم الػػدكل  كخاصػػة األمػػـ المتحػػدةالهػػعكب أصػػبحت مقيػػكرة أمػػاـ عجػػ فأل السػػيادة كانتػػزاع

تنعت بو المقاكمة المسمحة الهري ة ف  فمسػطيف كالعػراؽ الذم كثيرا ما أصبحت رىاب تختمؼ المقاكمة عف اإل
ف لػػو مرجعيػػة ف تكػػك أحيػػث يعتمػػد اإلرىػػاب عمػػى أسػػمكب العنػػؼ دكف  كالصػػكماؿ،كجنػػكب لبنػػاف  كأفيانسػػتاف

أيػف صػدر عمػى مجمػس األمػف قػرار رقػـ  ،1002سػبتمبر 22رل ذلؾ جميا بعػد أحػداث كن .قانكنية يستند عمييا
دكف  أف الػػدافم لمعمػػؿ اإلرىػػاب  ىػػك تعصػػب كالتطػػرؼ الػػدين ،الػػذم اعتبػػر  1002سػػبتمبر 13بتػػاريق  2323

 ذكػػر األسػػباب أك العكامػػؿ السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة، ممػػا يتنػػاقض مػػم قػػرار الجمعيػػة العامػػة لسػػنة
كبالتعاكف مم الدكؿ األخرل تحت مظمة الجمعية العامة فرادل ف تعمؿ جميم الدكؿ أالذم ينص عمى  2430

باب الكامنة كراب اإلرىػاب التدريج  عمى األس بالقضابككذلؾ مم أجيزة األمـ المتحدة ذات الصمة بالمساىمة 
أقػػر بحػػؽ ال ػػرد أك الجماعػػة فػػ   لػػـ يحػػدد م يػػـك أك مكاصػػ ات اإلرىػػاب كلكنػػو (2323)كىػػذا القػػرار  .الػػدكل 

فػ  ن ػس الكقػت حػؽ تقريػر المصػير كأا ػؿ  فػ  ميثػاؽ األمػـ المتحػدة،معتػرؼ بػو  كمػا ىػك الدفاع عف الن س،
 .االحتبلؿكحؽ مقاكمة 

جػذكره لػػيس فقػػط حػػؽ الػػدفاع الهػرع  لمهػػعكب فػػ  مقاكمػة العػػدكاف كاالحػػتبلؿ فمػف الطبيعػػ  أف يسػتمد 
كمنػو يمكػف ذكػر هػركط المقاكمػة المهػرعة كمػا  الػدكل .يضػا مػف قكاعػد القػانكف مف ميثاؽ األمـ المتحدة بػؿ أ

 يم :
 .ة لبلحتبلؿ داخؿ األراض  المحتمةأف يككف ىناؾ حالة احتبلؿ فعم  ككجكد قكات فعمي -أ 

 أرضو.أف يككف أفراد المقاكمة المسمحة مف أفراد الهعب المحتمة  -ب 

 ؿ العسكرم فقط .أف تتـ أعماؿ المقاكمة المسمحة ضد قكات االحتبل -ج 

نيػػاب إل المحتمػػةأف تكػػكف أعمػػاؿ المقاكمػػة داخػػؿ حػػدكد األراضػػ   -د  راػػاـ العػػدك المحتػػؿ عمػػى الرضػػكخ كاا
 .(3)االحتبلؿ

 
 

                                                           
 .56إلى35المجذكب محمد ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .150محمد حسف يكسؼ محيسف، المرجم سابؽ، ص  -(2)
 .153المرجم سابؽ، ص ، محمد حسف يكسؼ محيسف -(3)
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 :كسايؿ مقاكمة اإلرهاب الدكلي -0

عنػدما تمػت المصػادقة عمػى 2402تعكد إلى عاـ  ،إف مكاجية العنؼ بكؿ مظاىره ف  العبلقات الدكلية
الػػديكف ككػػذلؾ فػػ  عيػػد  ادداسػػتر ة التػػ  أكػػدت عمػػى عػػدـ اسػػتعماؿ الػػدكؿ لمقػػكة فػػ  سػػبيؿ ات اقيػػة الىػػام الثانيػػ

حيػػث تػػـ التمييػػز بػػيف الحػػركب  ،أيػػف قيػػدت ات اقيػػة بػػاريس اسػػتخداـ ىػػذا الحػػؽ 2424عصػػبة األمػػـ فػػ  عيػػد 
مة ركز عمى تحػريـ الحػرب ككسػي12/03/2413بتاريق  ألمكجيبرياف ي" أما ميثاؽ المهركعة كاير المهركعة.

 2430سػنة  كألكؿ لتكحيد قػانكف العقكبػات بكارسػأما ف  المؤتمر ا .مؿ حؿ النزاعات كالمهاكؿ الدكليةمف كسا
 ااتيػاؿضػد اإلرىػاب بعػد أحكػاـ بػدأت تصػدر ، أيػف اإلرىاب ف  عالـ ال كػر القػانكن  دخؿ ألكؿ مرة مصطما

بعقػػد ات ػػاقيتيف تتعمقػػاف باإلرىػػاب كتػػـ أيػػف بػػادرت الحككمػػة ال رنسػػية  ،2433 مرسػػيميا عػػاـفػػ   يكاسػػبلفياممػػؾ 
كلكنيمػا تركتػا أثػر ىػاـ  التصػديؽ عمييػا،لعػدـ  ن يذلـ تدخبلف حيز التحيث أنيما  ،2432التكقيم عمييما سنة 

 تحريـ األعماؿ اإلرىابية دكليا. لترسيق
بهػػأف  عضػػك (30قػػد قػػررت إنهػػاب لجنػػة خاصػػة تضػػـ ) 2421كيمكػػف اإلهػػارة أف الجمعيػػة العامػػة سػػنة

كناهػدت الػدكؿ مكاصػمة البحػث  تزايد عدد العمميات اإلرىابيػة،لرت عف قمقيا كقد عب   كضكع اإلرىاب الدكل ،م
ر أعمػػاؿ القمػػم كرت الجمعيػػة اسػػتمرانكاسػػت ،(1)ة إلزالػػة األسػػباب المثيػػر ليػػذه العمميػػاتية كسػػمملػػعػػف حمػػكؿ عاد

عمػى الهػعكب حقكقيػا اإلنسػانية المهػركعة  كالت  تنكػر كالعنصرية، االستعماريةاب الت  تمارسيا النظـ كاإلرى
الدكليػة المكجػكدة كالمتعمقػة  االت اقيػاتأف تصػبا أطرافػا فػ  العديػد مػف كدعػت الػدكؿ إلػى  كحرياتيا األساسػية،

 :مظاىر اإلرىاب الدكل  كعمى رأسيابمختمؼ 
 .2422 هٌتريال 2420الىام ،2413طككيك  :الطيراف المدن  بتأميفاالت اقية الخاصة  -

 .2423نيكيكرؾ   دكليا: اقية منم كمعاقبة الجرامـ الت  ترتكب ضد األهخاص المحمييف ات -

كافػة التػدابير  اتخػاذدعػت مػف خبللػو الػدكؿ إلػى  21/21/2441صدكر قرار عف الجمعية العامة ف   -
 المدنية.ريـ األعماؿ اليير مهركعة الت  تتعرض ليا الطامرات جكت تهريعاتياالبلزمة لتضميف 

تسػػػميـ أم  التػػ  تحػػػث الػػدكؿ بمحاكمػػة أك 22/21/2424قيػػة الدكليػػة ضػػد أخػػػذ الرىػػامف بتػػاريق االت ا -
 .هخص يرتكب ىذه الجريمة

 .2430عاـ ب يينا االت اقية الدكلية الخاصة بالحماية الطبيعية لممكارد النككية  -

 .2433ات اقية قمم األعماؿ اير المهركعة ضد سبلمة المبلحة البحرية سنة  -

 اصة بقمم تمكيؿ اإلرىاب بنيكيكرؾ.االت اقية الدكلية الخ 2444الجمعية العامة أيضا سنة كقد كقعت  -

 

                                                           
 .65ال تبلكم سييؿ ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
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 :آثار اإلرهاب الدكلي -الفرع الثاني
 :اآلثار السياسية-أكال

فػلف ذلػؾ يكػكف  إذا كاف اإلرىاب داخم  يمارس مف قبؿ الحككمات أك مػف طػرؼ الجماعػات المتطرفػة،
اسػػتخداـ القػػكة أك اسػػتيبلؿ الكظػػامؼ العامػػة أك ظيػػكر أنظمػػة تعمػػؿ لصػػالا  لػو آثػػار سياسػػية تتمثػػؿ فػػ  إسػػابة

كيترتػب  فػ  مثػؿ ىػذه الػدكؿ قاممػا عمػى األنظمػة الديكتاتكريػة،كاالبا ما يككف النظاـ السياسػ   جيات أجنبية،
كيػػنعكس ذلػػؾ عمػػى  .خارجيػػةعمػػى ذلػػؾ كجػػكد أحػػزاب سياسػػية ضػػعي ة تعتمػػد فػػ  تمكيػػؿ نهػػاطاتيا عمػػى قػػكل 

كأجنػدات يد السياسػ  العػاـ لمدكلػة كتبػرز تيػارات أك أحػزاب أك منظمػات ذات طػابم سياسػ  تحمػؿ أفكػار المه
سكاب عمى المستكل الػداخم  كظيرت ىذه التداخبلت كااثار السياسية  .تيدؼ إلى تحقيؽ مصالا دكؿ أجنبية

 التالية:ف  التحكالت  تتمثؿ 1002سبتمبر 22 أحداث لمدكؿ أك عمى مستكل العبلقات الدكلية بكضكح بعد

الدكؿ باستخداـ القكة المباهرة  ضقياـ بريطانيا كالكاليات المتحدة بالخصكص بتييير أنظمة الحكـ لبع -2
 انتهػػػار كتنػػػتج عػػػف ىػػػذه التػػػدخبلت، 1003كالعػػػراؽ  1001سػػػنة  كأفيانسػػػتافل ػػػة بػػػدلؾ الهػػػرعية الدكليػػػة مخا

 االحػػػتبلؿكمػػػة ضػػػد اأعمػػػاؿ العنػػػؼ كالمق كانتهػػػار ،جميػػػم المؤسسػػػات السياسػػػية كالتن يذيػػػة كانييػػػار ال كضػػػى 
تمػػارس سياسػػة التيييػػر تضػػميؿ الػػرأم العػػاـ العػػالم  بأنيػػا أيػػف حاكلػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  ،(1)كأعكانػػو

تصػريا عمػؽ فيػو عمػى سياسػة سػم و فػ   أبػاراؾ أكبامػاأالػرميس األمريكػ  كمػا كصػؼ ف  البمديف،  الديمقراط 
بػدال  ،كالخػكؼإف القػرارات كانػت مبنيػة عمػى ال كضػى « :أ فػ  ىػذا الهػأف قػامبلجػكرج بػكشأالرميس األمريك  
لت حككمتنػػػا الحقػػػامؽ كاألدلػػػة لتناسػػػب المكاقػػػؼ فػػػ  كثيػػػر مػػػف األزمػػػات عػػػد   « كأضػػػاؼ ،» مػػػف بعػػػد النظػػػر
 .(2) » اإليديكلكجية

عػػف يػػا أك فرضػػيا عممػػت الكاليػػات المتحػػدة عمػػى إقنػػاع العػػالـ بلتباع سياسػػية خطيػػرة، مبػػادئظيػػكر  -1
 باقيةفػػػ  سياسػػػة الحػػػركب االسػػػت المبػػػادئكتتمثػػػؿ  الدكليػػػة كمجمػػػس األمػػػف مػػػثبل، تمػػػاالييبعػػػض  منػػػابرطريػػػؽ 
ف  المنطقػة العربيػة كالهػرؽ   جيةييكستراتجالكمحاكلة تييير  يد التطرؼ اإلسراميم ،يدرجة التسميا كتأ كارت اع

اميا ف  أكركبا كانتهار حمبلت النقػد الرسػم  كاإلعبلمػ  قمؽ العديد مف حم مما أثار ، (3)األكسط بص ة عامة
                                                           

 .650سعيد عم  بحبكح النق  ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .25، ص22/05/2009بتاريق  10960جريدة الخميج العرب  العدد  -(2)
 .24، ص 2004محمد حسف كجيو، حركب اليكية كمستقبؿ الت اكض مم اليرب، القاىرة: دار النيضة العربية،  -(3)
كالتػ  تحػدث عنيػا كػؿ  أnext war scenariosاكلتو كتابات أمريكية عدة ف  إطار ما أطمػؽ عميػو سػيناريك الحػرب المقبمػة أكىك ما تن -

 1996مف أ كانبرقرأ كزير الدفاع األمريك  السابؽ، كأبيتر هكيترزأ، لتأكيد فرض الييمنة كصراع الحضارات كصػدر ىػذا الكتػاب سػنة 
ريكػػ  أف يككنػػا عمػػى اسػػتعداد لػػدخكؿ حػػركب يصػػنعكف ليػػا تػػكاريق افتراضػػية كت اصػػيؿ دقيقػػة منيػػا ، كيطمػػب مػػف الحككمػػة كالهػػعب األم

، كيضػم 2007، كحػرب ضػد اليابػاف سػنة 2006حرب التدخؿ ف  ككريا الهمالية كالصيف، كحركب ضد إيراف، حرب ضد ركسػيا سػنة 
 جكب إلى ضربات نككية تكتيكية كتدمير المنهآت النككية.الكاتباف الحيثيات كحتى طبيعة القتاؿ ك انكاع األسمحة بما ف  ذلؾ الم
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كحرصيا عمى زيادة التكتر  عمى الساحة العالمية، االن راديةركاتيا تحك مف دكؿ العالـ ضد السياسية األمريكية 
 العسكرم ف  العديد مف مناطؽ العالـ.

فػػػ  مجػػػاؿ ياسػػػتيا فرضػػػت سك عمػػػدت الكاليػػػات المتحػػػدة فػػػ  إىمػػػاؿ كتيمػػػيش دكر األمػػػـ المتحػػػدة أيػػػف 
حيػث صػدر العديػد مػف  اإلرىاب كتيديد الدكؿ األخػرل بيػدؼ تحقيػؽ مصػالحيا خػارج إطػار الهػرعية الدكليػة،

األمػػـ المتحػػدة كاعتقػػػد أامػػب أعضػػػاب ممػػا أدل إلػػى فقػػػداف الثقػػة فػػػ   ،القػػرارات التػػ  تخػػػدـ السياسػػة األمريكيػػػة
الػػدكؿ التػػ  اسػػتباحت لن سػػيا إرىػػاب بعػػض  يا ىػػذه،المتحػػدة األمريكيػػة بتصػػرفاتالمجتمػػم الػػدكل  أف الكاليػػات 

 .(1)كاتخذت األمـ المتحدة مطية لبمكغ ىذه الياية ،احتمت أراضييا بالقكة
فػػ  أم مجتمػػم تتطمػػب قػػدر مػػف األمػػف مػػف الطبيعػػ  أف التنميػػة االقتصػػادية  :االقتصػػادية اآلثػػار-ثانيػػا
قتصػػػاديات الػػػدكؿ كخاصػػػة اإلرىػػػاب فػػػ  هػػػكمو لػػػذا فػػػلف أعمػػػاؿ اإلرىػػػاب ليػػػا آثػػػار سػػػمبية عمػػػى ا ،كاالسػػػتقرار

بعض المؤسسات االقتصادية ألعماؿ أك ضيكط إرىابيػة كمنيا خضكع  ،العسكرم أك السياس  أك االقتصادم
 كىناؾ بعض التكاليؼ االقتصادية الت  تتحمميا الدكؿ التػ  تمػارس اإلرىػاب، ،مف طرؼ بعض القكل الدكلية

 :ف  إيجازىااالقتصادية الدكلية يمكف  جرامـكما أف ىناؾ عبلقة بيف اإلرىاب كال
مؤسسػات االقتصػادية التستخدـ بعض القكل الكبػرل  :كليةالد االقتصاديةإرهاب القكل كالمنظمات  -8

عػػادة التنميػػة فػػ  بعػػض الػػدكؿ، الضػػيطالدكليػػة مػػف أجػػؿ  مػػف خػػبلؿ هػػركط كقيػػكد اقتصػػادية بيػػدؼ تحقيػػؽ  كاا
تهػكؿ كانتياؾ سيادتيا كالتدخؿ ف  هػؤكنيا بصػكرة  ةاالقتصاديتبعية الضمف دامرة مصالحيا كبقاب ىذه الدكؿ 

ا تػأكم إم ػ ،ة أف ىػذه الػدكؿيػاقتصػاديا بحجكمعاقبة الدكؿ  لمضيطميا ككسامؿ عمكقد تست .(2)مف اإلرىاب انكع
سػراميؿ لكجيػة نككيػة،نك تك المػتبلؾهجم اإلرىاب أك أنيا تسعى أك ت إلػى  األمػر الػذم أدل بالكاليػات المتحػدة كاا

حػػزب   فػػ  لبنػػاف أك إلػػى السػػمطة  أك إلػػى سػػكرياالسػػ ف المهػػتبو فييػػا خاصػػة المتكجيػػة عقػػد ات اقيػػة لمطػػاردة 
 .(3)أك الس ف القادمة مف إيراف أك ككريا الهمالية أك ركسيا االتحادية ال مسطينية

تتكبػد  ف الػدكؿ،إف الدكؿ الت  تمارس اإلرىاب عمى ايرىا مػ :التي تمارس اإلرهابتياليؼ الدكؿ  -2
كىػػذا مػػا حػػدث بال عػػؿ أثنػػاب  ألف مقاكمػػة ىػػذه الػػدكؿ ليػػا آثػػار ال يمكػػف تجاىميػػا، ،ةخسػػامر ماديػػة كبهػػرية كبيػػر 
حيػث أن قػت الميزانيػة العسػكرية األمريكيػة خػبلؿ هػيرم  كالعػراؽ، ألفيانسػتافاألمريكيػة ازك الكاليػات المتحػدة 

لػذا يقػكؿ الػبعض أف عمػى أمريكػا البقػاب  مميػار دكالر، 20 يزيد عف ف  العراؽ كحدىا ما 1003مارس كأفريؿ 

                                                           
 .653سعيد عم  بحبكح النقب  ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .22، ص1990محمد عبد العزيز ربيم، أالمعكنات األمريكية إلسراميؿأ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت:  -(2)
 .156سعيد عم  بحبكح النقب  ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 أ كفػ  ىػذا الصػدد ذكػرت صػػحي ة .(1)مػكارده الطبيعيػػة خاصػة البتػركؿباسػتنزاؼ لتعػكيض ىػذه الن قػات كذلػؾ 
بنياية العػاـ  ل يتناـالمن قة ف  احتبلؿ العراؽ تتجاكز تكم ة حرب  األمكاؿأف  « األمريكية أتايمزلكس أنجمس 

بعػػػد الحػػػرب  مػػػا يجعميػػػا ثػػػان  أكبػػػر صػػػراع عسػػػكرم مػػػف حيػػػث التكم ػػػة الماليػػػة فػػػ  التػػػاريق األمريكػػػ ،الحػػال  
 . »اكفاالعالمية الثانية طبقا ألرقاـ أطمقيا البنت

أكػػد 1000تقريػػره المقػػدـ إلػػى الجمعيػػة العامػػة سػػنة فػػ   :العبلقػػة بػػيف اإلرهػػاب كالجػػرايـ االقتصػػادية -3
القػامميف عمػى الجػرامـ االقتصػادية الدكليػة كتجػار ك كد تحالؼ بيف اإلرىػاب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عمى كج

ممػا ؿ الت  تهجم كتأكم كترعى اإلرىػاب، حيث أصبا ىناؾ تنسيؽ بيف ىذه المنظمات كتمؾ الدك  المخدرات،
مػات بػأف المنظ :كذلػؾ عنػدما قػاؿ ة.أدل إلى تدمير القكل البهرية كاالقتصادية ف  العديد مف الدكؿ المسػتيدف

الدكليػػػػة ايػػػػر المهػػػػركعة فػػػػ  مجػػػػاؿ تجػػػػارة المخػػػػدرات كاإلرىػػػػاب أصػػػػبحت تمتمػػػػؾ قػػػػكل سياسػػػػية  االقتصػػػػادية
 كالرهكةالعديد مف الجرامـ االقتصادية  تحيث انتهر  .(2)كاقتصادية قادرة عمى تييير األنظمة ف  بعض الدكؿ

ف تجػػارة المخػػدرات تتطمػػب أىميػػة لمكافحػػة المخػػدرات أكػػد عمػػى أف الكقايػػة مػػ فيينػػاكمػػا أف مكتػػب  .كاالخػػتبلس
 .(3)المستكل الدكل الكثيؽ عمى  الرتباطياالدكل   اإلرىابالكقاية مف 

 :االجتماعيةثالثا :اآلثار 
 األعمػػاؿ ضػػحايا ىػػذهصػػكرة األعمػػاؿ اإلرىابيػػة عمػػى األفػػراد العػػادييف  انعكػػاسىػػ  ااثػػار االجتماعيػػة 

بػادة األفػراد، بعػض  مػا يمػ تنػاكؿ فػ  نأيػف عمػى ىػكيتيـ الثقافيػة كالدينيػة كالقضػاب  حيث يترتػب عمييػا تهػرد كاا
 :ىذه ااثار

أيػػف قتػػؿ كهػػرد الكثيػػر  ،ربيػػالكاليرسػػؾ لعمميػػة إرىابيػػة مػػف قبػػؿ  البكسػػنةمسػػممك  أكركبػػا تعػػرضفػػ   -2
عمػػى  االعتػػدابأمػػا فػػ  الينػػد فقػػد تػػـ  ا،مية كالكجػػكد اإلسػػبلم  فػػ  أكركبػػكحػػاكلكا القضػػاب عمػػى الثقافػػة اإلسػػبل

كمػا  كتيديـ المساجد كقتػؿ األممػة كالعممػاب.النساب  ااتصابك  كذلؾ بقتؿ األبرياب، كهميرة المسممة ف  الطام 
آثػػار  االعتػػدابحيػػث كػػاف ليػػذا  ،ال خيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ راك بكهػػفػػ  قريػػة ككنػػاف  13/01/2442حػػدث يػػـك 
 .(4)يفأيف انتهرت أعماؿ العنؼ بيف الجنكد الينكد كالمسمم كهميرف   الكضمخطيرة عمى 

                                                           
 .18، ص02/05/2003عمرك عبد المطيؼ ، أتصكر مستقبؿ العراؽأ، جريدة األىراـ المصرية، بتاريق  -(1)
 .659سعيد عم  بحبكح النقب  ، المرجم سابؽ، ص  -(2)

(3)  - Basic Facts about the Unite Nations- New York, 2000, P186-187. 
اد منهكرات صادرة عف مكتب األمـ المتحدة المعنية بالمخدرات كالجريمػة، المكتػب اإلقميمػ  أنظر أيضا: ات اقية األمـ المتحدة لمكافحة ال س

 القاىرة. -لمهرؽ الكسط كهماؿ افريقيا
 2013أطمم عميو ف  جكاف  www.unode.org/egyp -المكقم االلكتركن  -

 .9، ص1995كز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، ىيثـ مناع، الضحية ك الجبلد، مر -(4)

http://www.unode.org/egyp
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حيػث أكػدت  عمى الهعب ال مسطين ، اعتداباتيقـك بو الكياف الصييكن  مف  كأخطر أنكاع اإلرىاب ما
ة الجػػرامـ التػػ  ارتكبيػػا جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػراميم  هػػاعبااثػػار االجتماعيػػة نتيجػػة  مػػؽمنظمػػات اربيػػة عػػف ع
آخر مػنيـ ألؼ مكاطف  32000مكاطف فمسطين  كجرح نحك  1300قتؿ  1003ك 1000حيث ما بيف سنت  

باإلضافة إلى تدمير المنهآت كالمرافؽ العامة ال مسطينية ككذا  ،ط ؿ000منيـ  بعاىة مستديمةمصاب 1000
كمسػمم  مػرألأكبر مثاؿ عمى العمميات اإلرىابيػة اإلسػراميمية عمػى  1003ف  ازة سنة  كما حدث .(1)الخاصة

مػف  كم ػةالحقػامؽ الملتقصػ   الدكليػة المسػتقمة دت المجنػةرصحيث  الدكؿ العربية اإلسبلمية كالمجتمم الدكل ،
سػيدات كجػرح أكثػر مػف 210ط ػؿ ك300مػدنيا ك200هػخص مػنيـ 2300مقتػؿ  الػدكؿ العربيػة، جامعػةطػرؼ 
 .(2)آالؼ0000
 ثحيػ ة،دخػكؿ ايػر قانكنيػ كسب إلىظيكر بعض ال مات تعمؿ عمى تييير القيـ االجتماعية كتسعى  -1
 األمػػػكاؿإسػػػابة اسػػتخداـ السػػمطة كاسػػػتيبلؿ الكظػػامؼ كتيريػػب  إلػػى   كأدل ذلػػؾمظػػاىر ال سػػاد السياسػػػ تزاد

األعمػاؿ ذكم  كرجػاؿكأصػبا ىنػاؾ تحػالؼ مهػبكه بػيف رجػاؿ السياسػة  بعػض القػكل األجنبيػة،العامة بمسػاندة 
 التكجييات اير الكطنية.

حرمػاف قطػاع التنميػة كىػذا يعنػ   ،لمكاجية اإلرىاب الدكل  يعنػ  زيػادة ن قػات الػدفاع كاألمػف الػكطن  -3
مما أدل إلػى  ،ك ابتيا استيعابة إلى الخارج لعدـ كأيضا ىجرة العقكؿ البهري ،االقتصادية مف المكارد البلزمة

 تمؾ الدكؿ عمى حالتيا مف التخمؼ. بقاب

 ٗ اٌمبٟٔٛٔئ٘بة اٌذٌٟٚ ٚثٕبِشازً ا٦س :اٌثبٟٔاٌّطٍت 

نظػػرا لخطػػكرة  كصػػعكبة تن يػػذىا كذلػػؾ ككنيػػا تتميػػز بعػػدة مراحػػؿ  اقترافيػػاتمػػر الجريمػػة اإلرىابيػػة عنػػد 
 ببعدىا الدكل  كتنظيـ كتعدد الجناة .

 األمػػكاؿبػػيف تبيػػيض  االرتبػػاطسػػبؽ كأف بينػػا فػػ  ال صػػؿ األكؿ  :مراحػػؿ تمكيػػؿ اإلرهػػاب -لفػػرع األكؿا
ديػػة فػػ  المخػػدرات، حيػػث كػػاف ىػػدؼ تجػػار المخػػدرات ىػػك تحكيػػؿ مبػػالغ مػػف فمػػات نق ةمهػػركعالالتجػػارة ايػػر ك 

كلكػػف األمػػر يختمػؼ فػػ  حالػػة تمكيػػؿ  صػييرة إلػػى حسػػابات مصػرفية قانكنيػػة أك أكراؽ ماليػػة أك أصػػكؿ أخػرل،
متأتيػة مػف أنهػطة إجراميػة كال سػاد السياسػ  كمبيعػات األسػمحة أف المكاسػب الييػر مهػركعة ال حيػث ،األمكاؿ

يقكمػػػكف بالعديػػػد مػػػف  مػػػكاؿاألكقػػػد سػػػبؽ لنػػػا أف بينػػػا مبيضػػػ   كالتيريػػػب كالػػػرؽ األبػػػيض كخطػػػؼ األهػػػخاص.
إصػػباغ صػػ ة المهػػركعية عمػػى الحػػاؿ الييػػر المهػػركع كقػػد بينػػا ىػػذه الخطػػكات ليتمكنػػكا فػػ  نيايػػة األمػػر مػػف 

                                                           
 -ممحؽ مجمػة السياسػة الدكليػة -، بعنكاف، أنحك إقامة مجتمم المعرفة ف  البمداف العربية أ 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة   -(1)

 .16كجيات نظر لبعض الكتاب حكؿ تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ص 
2013أطمم عميو جكاف   www.saveeggptfromt.org/news   -                 : أنظر المكقم االلكتركن (2) 

http://www.saveegg/
http://www.saveegg/
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 أنيمػا إال بػن س المراحػؿ. أيضػاتمػر  اإلرىػابالمسػتخدمة فػ  تمكيػؿ  األمػكاؿف  حالة  أما المراحؿ بالت صيؿ،
 ذلؾ كما يم : فك نبي جاالندماة الثالثة ى  مرحمة يختم اف ف  المرحم

ف  النظاـ المػال   األمكاؿتتمثؿ ىذه المرحمة ف  إدخاؿ  :placementمرحلة اإليداع أك التكظيؼ  -2
فػركع  تػكدع مػم مػركر الكقػت فػ  كذلػؾ بتقسػيميا إلػى مبػالغ صػييرة، فػ  حسػاب مصػرف ، إيػداعيامػف خػبلؿ 

 عممػػة بػػأخرل  اسػػتبداؿث فػػ  ىػػذه المرحمػػة كقػػد يحػػد مختم ػػة لمؤسسػػة ماليػػة كاحػػدة أك مؤسسػػات ماليػػة متعػػددة.
 الت البريدية أك الهيكات مم مزجيا بأمكاؿ مهركعة.اكالحك أك تحكيميا إلى أدكات مالية 

فػلف  ،مهػركعةالالمستخدمة ف  تمكيؿ اإلرىػاب ايػر  األمكاؿإذا كانت  :la yeringمرحلة التمكيه  -1
إلػػى  األمػػكاؿحيػػث يػػتـ تحكيػػؿ كنقػػؿ ىػػذه  ،ه المراحػػؿدخكليػػا إلػػى النظػػاـ المػػال  يهػػكؿ المرحمػػة الثانيػػة مػػف ىػػذ

ثـ يػتـ تحكيػؿ ىػذه حتى يستطيم فيما بعد استخداميا بسيكلة  اإلجرام ، ياممنهمؤسسات أخرل إلبعادىا عف 
ألمػػػر  لسػػػنداتأك  البريديػػػةالت افػػػ  أم هػػػكؿ مػػػف أهػػػكاؿ األدكات القابمػػػة لمتػػػداكؿ كالهػػػكات أك الحػػػك  األمػػػكاؿ
بتمكيو مصػدر المبػالغ المحكلػة  األمكاؿ مبيضكإلكتركنيا إلى حسابات أخرل كقد يقـك يا أك يتـ تحكيم حامميا،

 .(1)تحكيمو إلى هركات كىمية بدفعو مقابؿ سمم أك خدمات أك

 األمػكاؿ  جريمة تبيػيض  كى  مرحمة تختمؼ بيف الجريمتيف، ف: Integrationمرحلة االدماج  -0
فلنػو  اإلرىػابإلى االقتصاد المهػركع، أمػا فػ  جريمػة تمكيػؿ  ألمكاؿانجد مرحمة االدماج تتـ مف خبلؿ دخكؿ 

مػػدادىـ، اإلرىابيػػةإلػػى دعػػـ األنهػػطة كالعمميػػات  األمػػكاؿو تمػػؾ يػػيػػتـ تكج بالمػػاؿ لهػػراب السػػبلـ كالمت جػػرات  كاا
 كالمؤف لمقياـ بيذه العمميات.

 :القانكني للجريمة االرهابية فالبنيا -الفرع الثاني

نيػػا ذات طبيعػػة خاصػػة كمميػػزة عػػف سػػامر أ، اإلرىابيػػةلمطبيعػػة القانكنيػػة لمجريمػػة  تعرضػػنا خػػبلؿ عرفنػػا
مػػػادم كمعنػػػكم فيػػػؿ تخػػػتص ركنػػػاف كػػػاف فػػػ  األصػػػؿ أف ألم جريمػػػة  إذاكليػػػذا نتسػػػابؿ  ،الجػػػرامـ المهػػػابية

ريمػػة العامػػة أـ ال؟. كعميػػو عمينػػا التعػػرض لمػػركف الػػدكل  فػػ  الجاألركػػاف بأركػػاف مميػػزة عػػف  اإلرىابيػػةالجريمػػة 
 .اإلرىابية

مكػػرر  32كيجػػد ىػػذا الػػركف مهػػركعيتو فػػ  قػػانكف العقكبػػات الجزامػػرم المػػادة  :الػػريف المفتػػرض -أكال
كمكافحتيػا، حيػث  اإلرىػابكتمكيؿ  األمكاؿ، المتعمؽ بالكقاية مف تبييض (2)00/02كالمادة الثالثة مف القانكف 

                                                           
 .69عادؿ محمد احمد جابر السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 14، ص 09/02/2005، الصادرة بتاريق 11: العدد الجزامرية الجريدة الرسمية -(2)
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أك تخريبػا فػ  م يػـك ىػذا األمػر كػؿ فعػؿ  إرىابيا يعتبر فعبل «مف قانكف العقكبات  (1)مكرر 32نصت المادة 
بلمة الترابية كاستقرار المؤسسات كسيرىا العادم عف طريؽ أم عمؿ سيستيدؼ مف الدكلة كالكحدة الكطنية كال

 فػػػ  أكسػػػاط السػػػكاف كخمػػؽ جػػػك انعػػػداـ األمػػػف مػػف خػػػبلؿ االعتػػػداب المعنػػػكم بػػػث الرعػػب   - ارضػػو مػػػا يػػػأت :
ف  حيف » تعريض حياتيـ أك حريتيـ أك أمنيـ لمخطر أك المس بممتمكاتيـ... أك الجسدم عمى األهخاص أك
فػ  م يػـك ىػذا القػانكف كػؿ فعػؿ  اإلرىػابتعتبػر جريمػة تمكيػؿ  «نصػت  00/02أف المادة الثالثة مف القػانكف 

ة ال اعػؿ مػف خػبلؿ دار يقكـ بو كؿ هخص بأية كسيمة كانػت، مباهػرة أك ايػر مباهػرة كبهػكؿ ايػر مهػركع كبػل
 ة بأفعػػػاؿ إرىابيػػػة صػػػكفبنيػػػة اسػػػتخداميا كميػػػا أك جزميػػػا مػػػف أجػػػؿ ارتكػػػاب الجػػػرامـ المك  األمػػػكاؿتقػػػديـ أك جمػػػم 

 . »مف قانكف العقكبات 20 مكرر 32إلى  مكرر 32أك تخريبية المنصكص عمييا بالمكاد مف 

المحسػكس فػ   يقصد بالركف المادم لمجريمة مظيرىا الخارج  أك كيانيا المػادم: الريف المادم -ثانيا
مػف  ليػا كيعرؼ أيضا بالعناصر المادية الت  تتكػكف فييػا الجريمػة ككاقعػة. فكػؿ جريمػة ال بػد ،العالـ الخارج 

فجريمػة االرىػاب كبقيػة  ،ال جريمػة دكف ركػف مػادمفالقاعػدة  .(2)ماديات تتجسد فييا اإلرادة اإلجرامية لمرتكبيا
ناتجة عف اسػتعماؿ كسػامؿ خطػرة بطبيعتيػا تػؤدم إلػى  مف أفعاؿاإلجرامية فالركف المادم فييا يتألؼ  األفعاؿ
 كالرعب كال زع. كيتككف الركف المادم ف  الجريمة مف عناصر ثبلثة ى : لخكؼاهاعة ا
كلمسػػػػمكؾ  ،نتيجػػػػةالال يتصػػػػكر كقػػػػكع جريمػػػػة دكف سػػػػمكؾ إجرامػػػػ  تترتػػػػب عميػػػػو  :اإلجرامػػػػيالسػػػػلكؾ  -2

 مظيراف ايجاب  كااخر سمب : اإلجرام 

اعتبػر  حيػث ،قانكف العقكبػات الجزامػرممف مكرر  32لسمكؾ ال عؿ االيجاب  حسب نص المادة يتمثؿ ا
كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدكلػة كالكحػدة الكطنيػة كالسػبلمة الترابيػة كاسػتقرار المؤسسػات كسػيرىا  «الركف المادم 
 اإلرىػػابكتمكيػػؿ  مػػكاؿاألالمتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف تبيػػيض  00/02، أمػػا المػػادة الثالثػػة مػػف قػػانكف » العػػادم...
حيػث حصػػر المهػرع الجزامػرم صػكر الػػركف  ،» ...كػؿ فعػؿ يقػكـ بػػو كػؿ هػخص بأيػة كسػيمة... «كمكافحتيػا
 المادم ف  :

بػػث الرعػػب فػػ  أكسػػاط السػػكاف كخمػػؽ جػػك انعػػداـ األمػػف مػػف خػػبلؿ االعتػػداب المعنػػكم أك الجسػػدم عمػػى  -
 مكاتيـ.أك المس بممت لمخطر أك حريتيـ األهخاص أك تعريض حياتيـ

 قمة حركة المركر أك حرية التنقؿ ف  الطرؽ كالتجمير أك االعتصاـ ف  الساحات العمكمية. -

                                                           
مكرر مف قانكف العقكبات الجزامرم الكارد ف  الكتاب الثالث الباب األكؿ ال صػؿ األكؿ القسػـ الرابػم مكػرر، الجزامػر:  87مادة أنظر: ال -( 1)

 .39دار بمقيس، ص
 .41، ص2008م: الم يـك القانكن  لجرامـ االرىاب الداخم  كالدكل ، بيركت: منهكرات الحمب  القكمية، ر القادر زىير النقك  عبد–( 2)
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 االعتداب عمى رمكز األمة كالجميكرية كنبش كتدنيس القبكر. -

 االعتداب عمى كسامؿ المكاصبلت كالنقؿ كالممكيات العمكمية كالخاصة. -

 أك مياىيا. تربتيا أك جكىا ثاالعتداب عمى البيمة مف حيث تمكي -

 .ممارسة العبادة كالحريات العامة عرقمة عمى السمطات العمكمية أك حرية -

 .(1)أعكانياعرقمة سير المؤسسات العمكمية أك االعتداب عمى  -

 32إلػػػى  3مكػػػرر  32كمػػػا جػػػـر المهػػػرع الجزامػػػرم بعػػػض صػػػكر السػػػمكؾ اإلجرامػػػ  الػػػكاردة فػػػ  المػػػكاد 
 أك منظمػة فػ  جمعيػة ينخػرط أك يهػارؾ أك سػير يأك يػنظـ أك كالمتمثمػة فػ  كػؿ مػف ينهػئ أك يؤسػس  2مكرر

 ات معيػكأيضػا كػؿ مػف يهػيد أك يهػجم أك يمػكؿ ىػذه الج ،مكػرر 32أك جماعة تقم تحػت طاممػة أحكػاـ المػادة 
أك يتػػاجر أك يصػػدر أك يصػػنم يسػتكرد كز أك حػػخاصػػة بيػػـ أك ي مطبكعػات  يطبػػم أك ينهػػر كالمنظمػات، أأك 

 جرات.أسمحة أك ذخامر أك مت 

 اإلجرامػ ف  أربعػة صػكر مػف السػمكؾ  اإلرىابيةأما المهرع المصرم فقد حصر الركف المادم لمجريمة 
المػػادة الخامسػػة مػػف  أمػػا االت اقيػػات الدكليػػة فقػػد عبػػرت .كىػػ  اسػػتخداـ القػػكة أك الصػػنؼ أك التيديػػد أك التركيػػم

 ف الركف المادمع 2442بالقنابؿ لعاـ  اإلرىابيةاالت اقية الدكلية لقمم اليجمات 
كقد أهار . (2)عامة الجميكر أك جماعة مف األهخاصبيف كؿ فعؿ مف هأنو إهاعة حالة مف الرعب  -

ىاب أف تككف بقصػد إحػداث ر ؿ االأعماإلى أف الخاصية األكلى ف   1003لسنة 2011قرار مجمس األمف رقـ
عمػػى الحػػؽ فػػ  الحيػػاة كالسػػبلمة البػػدن  الجسػػيـ، أك أخػػذ الرىػػامف، كىػػذه الخاصػػية تقتصػػر  رحالمػػكت أك الجػػ
 بقية الحقكؽ األخرل. أا مت البدنية كالحرية ك 

نمػػا ىػػك مكجػػو لمعامػػة مػػف  اإلرىػػاب بنتيجػػة السػػمكؾ  دلػػيس المقصػػك  :النتيجػػة -1 مػػا يقػػم عميػػو مباهػػرة، كاا
كتخػػكي يـ. أم أف ىػػذا الطػػابم مجػػرد إرهػػاد إلػػى المطمػػكب  تػػركيعيـ إرىػػابيـالنػػاس أك إلػػى بعػػض مػػنيـ قصػػد 

أك معنػػى آخػػر ىػػ  رسػػالة بػػلعبلـ  اإلرىػػابكتمػػؾ تسػػمى النتيجػػة فػػ  جريمػػة فعػػؿ  .(3)فػػ  جريمػػة العنػػؼ أصػػبل
 .(4)اليدؼ بالمطمكب أك القصد مف االعتداب

تعطيػػػؿ أحكػػػاـ الدسػػػتكر أك القػػػكانيف أك منػػػم إحػػػدل  إلػػػىمسػػػتيدؼ بػػػأم كسػػػيمة  اإلرىػػػاب كيكػػػكف ال عػػػؿ 
 عماليػػػا، أك االعتػػػداب عمػػػى الحريػػػة الهخصػػػية لممػػػكاطنيف مؤسسػػػات الدكلػػػة أك السػػػمطات العامػػػة مػػػف ممارسػػػة أ 

                                                           
 .20/12/2006المؤرخ ف   06/23مكرر قانكف العقكبات الجزامرم المعدؿ كالمتمـ  بالقانكف رقـ  87أنظر: المادة  -(1)
 .42م، المرجم السابؽ، صر القادر زىير النقك  عبد – (2)
 كما بعدىا. 87أحمد جبلؿ عز الديف، المرجم السابؽ، ص  - (3)
 .80 عبلب الديف زك  مرس ، المرجم السابؽ، ص -(  4)
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بالكحدة الكطنية أك السبلمة  ضراراإلأك ( 1)أك ايرىا مف الحريات كالحقكؽ العامة الت  ك ميا الدستكر كالقانكف
 .(2)الترابية أك استقرار المؤسسات كسيرىا العادم

، فػبل يك ػ  لقيػاـ الػركف اإلجراميػةالنتيجػة ك  اإلجرامػ تتمثػؿ فػ  العبلقػة بػيف السػمكؾ : بيةبالعبلقة الس -3
ا مػػ، بػػؿ يمػػـز أف يكػػكف بينياإلجراميػػةأف تحػػدث النتيجػػة مػػف ال اعػػؿ ك  إجرامػػ قػػم سػػمكؾ المػػادم لمجريمػػة أف ي

تكػػكف النتيجػػة التػػ  حػػدثت مؤكػػدة  مػػاناا رابطػػة سػػببية، كال يهػػترط لمقػػكؿ بعبلقػػة السػػببية بػػيف السػػمكؾ كالنتيجػػة، ك 
عميػػو األمػػكر  مبػػؿ يك ػػ  أف تكػػكف النتيجػػة التػػ  حػػدثت محتممػػة الكقػػكع كفقػػا لمػػا تجػػر  ،الكقػػكع بالنسػػبة لمسػػمكؾ

نيػػػا تأخػػذ صػػكر الجػػرامـ الهػػػكمية تك ػػ  تػػكافر السػػػمكؾ دكف أنجػػد  اإلرىابيػػة. كبػػالنظر إلػػى الجػػػرامـ (3) الماديػػة
مرتبطػة بالسػمكؾ كىػك  اإلجراميػةتحقيؽ النتيجة كأيضا تأخذ صكر الجرامـ المادية التػ  تسػتمـز تحقيػؽ النتيجػة 

 ما سنتطرؽ إليو كما يم :

ف األفعاؿ أنيا جرامـ بمجرد تحقؽ السمكؾ االجرام  دكف تطمب كقػكع نتيجػة عنقكؿ  :الجرايـ الشيلية - أ
ـ، كمنيػػا مػػا كرد فػػ  اجراميػػة، فالمصػػمحة التػػ  يحمييػػا القػػانكف تتعػػرض لمخطػػر بمجػػرد تحقػػؽ السػػمكؾ المجػػر  

 (4): ما يمقانكف العقكبات الجزامرم 

 (.03مكرر 32منظمة ارىابية)المادة جريمة إنهاب أك تأسيس أك إدارة أك تنظيـ جمعية أك جماعة أك  -

 اإلرىابيػػػػةك المنظمػػػػات أك الجماعػػػػات أالتنظيمػػػػات  كأت معيػػػػاجريمػػػػة االنخػػػػراط أك المهػػػػاركة فػػػػ  الج -
 (.03مكرر  32)المادة

 .(03مكرر  32مكرر ) المادة  32 ف  جريمة االهادة باألفعاؿ المذككرة -

 اإلرىابيػػةجريمػػة إعػػادة طبػػم أك نهػػر الكثػػامؽ أك المطبكعػػات أك التسػػجيبلت عمػػدا لئلهػػادة باألفعػػاؿ  -
 (.00مكرر  32)المادة 

ف أك تخريبية خارج الكقت حتى ك  إرىابيةك جماعة أك منظمة أجريمة االنخراط أك النهاط ف  جمعية  - اا
 (.01رمكر  32الجزامر) المادة  ضد وكاف نهاطيا اير مكج

ك الػػذخامر أك المػػكاد أك تصػػميا لؤلسػػمحة أنم صػػك أجريمػػة حيػػازة أك المتػػاجرة بالتصػػدير أك االسػػتيراد  -
 (.02مكرر  32المت جرة ) المادة 

 (.02مكرر    32سمحة البيضاب ) المادة جريمة بيم أك هراب أك تكزيم أك استيراد أك صنم األ -

                                                           
 .163، صسعيدعم  بحبكح النقب ، المرجم السابؽ  -(  1)
 .2006سنة  06/23مكرر مف قانكف العقكبات الجزامرم، المعدؿ بالقانكف  87أنظر المادة:  -(2)
 .277، ص1959محمكد نجيب حسن ، دركس ف  القانكف الجنام  الدكل ، القاىرة: دار النيضة العربية،  -( 3)
، مػػػػف قػػػػانكف العقكبػػػػات 10مكػػػػرر  07،87مكػػػػرر 87، 06مكػػػػرر 87، 05مكػػػػرر 87، 04مكػػػػرر 87، 03مكػػػػرر  87 راجػػػم المػػػػكاد: -( 4)

 الجزامرم.
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 كف عمكميػة مػػف هػأنيا المسػػاس بتماسػؾ المجتمػػم المسػػاجد أك فػ  أمػػامنػابر جريمػة أداب الخطػب مػػف  -
 (.20مكرر  32) المادة  اإلرىابيةأك اإلهادة باألفعاؿ 

 (1):ما يم مف جانبيا الهكم  الكاردة ف  قانكف العقكبات المصرم  اإلرىابيةكمف أمثمة الجرامـ 

مكافحػػػة الجػػػرامـ  ممػػػف قػػػانكف 3مػػػادة ) ال إرىابيػػػةجريمػػػة إنهػػػاب أك تأسػػػيس أك تنظػػػيـ أك إدارة جمعيػػػة  -
 (. اإلرىابية

 (.اإلرىابيةمف قانكف مكافحة الجرامـ  3) المادة  إرىاب جريمة تزعـ أك رماسة تنظيـ  -

 (.اإلرىابيةمف قانكف مكافحة الجرامـ  3) المادة  إرىاب جريمة االنضماـ إلى تنظيـ  -

 (. إلرىابيةامف قانكف مكافحة الجرامـ  3) المادة اإلرىابيةجريمة التركيج لممنظمات  -

مػػػف قػػػانكف  3المػػػادة ) اإلرىابيػػػةمنظمػػػات أك المجمكعػػػات أهػػػياب متعمقػػػة بال إحػػػرازجريمػػػة الحيػػػازة أك  -
 (.اإلرىابيةمكافحة الجرامـ 

قػػػػانكف مكافحػػػػة الجػػػػرامـ  مػػػػف 1) المػػػػادة اإلرىابيػػػػةجريمػػػػة اإلجبػػػػار عمػػػػى االنضػػػػماـ إلػػػػى التنظيمػػػػات  -
 (.اإلرىابية

قانكف مكافحة الجرامـ  مف 4المادة ) اإلرىابيةر مم أحد التنظيمات خابالسع  كراب التك جريمة التخابر  -
 (.اإلرىابية

مػػػف  20المػػػادة الهػػػرعية األجنبيػػػة ) ك التنظيمػػػات ايػػػرأجريمػػة التعػػػاكف أك التخػػػابر بػػػالقكات المسػػػمحة  -
 (. اإلرىابيةقانكف مكافحة الجرامـ 

ف لصكر الجرامـ دكف النتيجػة. كمنػو فػف كبل مف المهرع الجزامرم المصرم اكت يا بذكر أكالمبلحظ ىنا 
نمػا يعاقبػا فػ  ىػذه الصػكرة عمػى تػكافر هػرط اإلرادة لمقيػاـ بيػذا ال يثارعنصر العبلقة السببية ليذه الجرامـ  ، كاا

 السمكؾ.

، ألف السمكؾ مف الجرامـ الكتماؿ الركف المادمالنتيجة عنصر أساس  ف  ىذا النكع  :الجرايـ المادية - ب
السػبب  اإلجرامػ ، فيمػـز لقياميػا أف يكػكف السػمكؾ (2)الضػرر بػالحؽ الػذم يحميػو القػانكف ؽفييػا يمحػ اإلجرام 

فػلف الجػان  قػد يػنجا فػ  تحقيػؽ النتيجػة كمنػو تكػكف الجريمػة  كمف ىنػا، (3)الكحيد المؤدم إلى حدكث النتيجة
                                                           

مكػرر د، مػف قػانكف العقكبػات  86مكػرر ج، 86مكػرر ب، 86مكػرر، 04،86مكػرر 86، 03مكػرر 86، 02مكػرر 86راجػم المػكاد:  -(  1)
 المصرم.

 .87،ص2005السكندرية: الطبعة األكلى، دار الجامعة الجديدة، عصاـ عبد ال تاح، الجريمة االرىابية، ا -( 2)
 كما بعدىا. 301، ص1977محمكد نجيب حسن ، هرح قانكف العقكبات ) القسـ العاـ (، القاىرة: دار النيضة العربية،  -( 3)
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سػمطات فػ  الكقػت تامة، كقد يعجز عمػى تحقيقػا ليػذه النتيجػة بسػبب عػدة عكامػؿ خارجػة عػف إرادتػو كتػدخؿ ال
المناسب، أك ميادرة الضحية المكاف لحظة تن يذ الجريمة، كأمػا إلػى خيبػة أمػؿ الجػان  فػ  إحػداث نتيجػة راػـ 

، كىنػػػػا يسػػػػمى، ال عػػػػؿ بالجريمػػػػة الخامبػػػػة أك جريمػػػػة الهػػػػركع فػػػػ  الجريمػػػػة اإلجرامػػػػ قيامػػػػو بارتكػػػػاب السػػػػمكؾ 
 .(1)اإلرىابية

 كدكليا. إقميميا اإلرىابيةبيف السمكؾ كالنتيجة ف  الجريمة كمما سبؽ يمكف أف نكصؼ العبلقة السببية 

فلقميميا الركف المادم يأخذ صكر كأهكاال مختم ة كالقتؿ، كت جيرات، كتدمير المنهػآت كتخريبيػا، ىنػا  -
 ساسػػػ  مػػػف السػػػمكؾاأل اليػػػرض ىػػػكالرعػػػب كالخػػػكؼ لكافػػػة النػػػاس ك بػػػث  يتحقػػػؽ السػػػمكؾ العنيػػػؼ لمقتػػػؿ كمنػػػو

رىابيػة إمثبل إطبلؽ عيارات ناريػة فػ  اليػكاب مػف طػرؼ مجمكعػة  .ية بيف ال عؿ كالنتيجةكيرتبطاف برابطة سبب
، مػف ىنػا يمكػف (2)أدل ىذا ال عؿ إلى خكؼ كرعػب لػدل إمػرأة حامػؿ فأجيضػت كماتػت بعػد ذلػؾ ب تػرة قصػيرة

ؿ فػػ  الخػػكؼ المتمثػػك  اإلرىػػاب تبػػدأ مػػف العنػػؼ فػػ  السػػمكؾ  اإلرىابيػػةالقػػكؿ أف العبلقػػة السػػببية فػػ  الجريمػػة 
 كالرعب كزعزعة األمف كاالستقرار كما ينتج عف ىذا النهاط مف أضرار.

الػػدكل  العػػاـ تقػػر بأنػػو ال مسػػؤكلية دكف خطػػأ، كأف الضػػرر كقػػم كنتيجػػة  قػػانكفأمػػا دكليػػا فػػلف قكاعػػد ال -
ا مصالضد  أخرل، أك قامت بو مجمكعة أفراد داخؿ دكلة مف  ما ضد دكلة ل عؿ اير مهركع قامت بو دكلة

 اإلرىػػاب دكلػة أخػػرل، كحتػػى تتحقػؽ المسػػؤكلية الدكليػػة فػػ  الحػالتيف يجػػب إثبػػات الرابطػػة السػببية بػػيف السػػمكؾ 
رىابيػػة فػػ  حالػػة االعتػػداب عمػػى مصػػالا دكلػػة أخػػرل. ف ػػ  اإلمجمكعػػة الالػػدكل  كالضػػرر الػػذم حػػدث أك بػػيف 

ال يعػرؼ الحػدكد الطبيعيػة كالسياسػية  ذملػكؽ النككم كالكيميام  ات الحالة األكلى كنظرا لمتطكر التكنكلكج  كال
كحسػػب  انيػػةرىػػاب  كالنتيجػػة. أمػػا فػػ  الحالػػة الثيصػػعب إثبػػات العبلقػػة السػػببية بػػيف السػػمكؾ اإل ،(3)بػػيف الػػدكؿ

 .(4)فلنو يمكف إثبات العبلقة السببية كتحديد المسؤكلية الدكلية اإلرىاباالت اقيات الدكلية المتعمقة بمكافحة 

عقكبػة عمػػى الجػان  يهػترط أف يقػـك بارتكػػاب العنصػر المػادم المكػػكف اللتكقيػم  :معنػػكمالػريف ال -ثالثػا
رادة مرتكبػػو، كىػػذه العبلقػػة تسػػمى الػػركف المعنػػكم لمجريمػػة  .(5)لمجريمػػة، كأف تكجػػد عبلقػػة ن سػػية بػػيف ال عػػؿ كاا

 ر العمدم.حدل الصكرتيف إما صكرة القصد الجنام ، أك صكر الخطأ ايإكالركف المعنكم لمجريمة يأخذ 

                                                           
 .172سعيد عمى بحبكح، المرجم السابؽ، ص  - (1)
 .73، ص1979القانكف االنجمك األمريك ، القاىرة: دار النيضة العربية،  محمد مح  الديف عكض، المبادئ االساسية ف  -( 2)
 .83عبلب الديف زك  مرس ، المرجم السابؽ، ص -( 3)
 .135، ص1992محمد عزيز هكرم، االرىاب الدكل  كالنظاـ العالم  الجديد الراىف، بيركت: دار ال كر العرب ،  - (4)
 .656أحمد عكض ببلؿ، المرجم السابؽ، ص - (5)
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 ضػػػ جريمػػػة  عمديػػػة حيػػػث ال يتصػػػكر كقكعيػػػا عػػػف طريػػػؽ الخطػػػأ، لػػػذا تقت اإلرىابيػػػةكبمػػػا أف الجريمػػػة 
 إلػىرادتػو إنو عمػـ الجػان  بعناصػر الجريمػة التػ  يرتكبيػا، كاتجػاه أالدراسة عمى القصد الجنام ، الذم يعرؼ ب

، كيتكػػكف الػػركف المعنػػكم فػػ  رادةالعلػػـ كاإل تحقيػػؽ ىػػذه العناصػػر. كمنػػو فػػلف لمقصػػد الجنػػام  عنصػػريف ىمػػا 
 عاـ المتمثؿ ف  العمـ كاالرادة، كقصد جنام  خاص.الجنام  الالجريمة االرىابية مف قصد 

 :القصد الجنايي العاـ -1

، كىك عالـ بص تو مدركا لنتيجتو، كيمكف اإلجرام ال عؿ  ارتكابلى إرادة الجان  إكيتمثؿ ف  انصراؼ 
 يم : كفقا لما رىابيةاإلخبلؿ الجريمة يضاح ذلؾ مف إ

القصد انت ى ؿ جريمة، فلذا انت ى ىذا العمـ يقكـ بتن يذه يهك   يعمـ أف ما يجب عمى الجان  أف: العلـ-أ
 العمدم. صبحنا بصدد مف صكر الخطأ ايرأالجنام  ك 

نتيجػػػػة، كىػػػػ  الت كيػػػػر الجرامػػػػ  ك لمجػػػػان  لتحقيػػػػؽ السػػػػمكؾ اإل اإلرادمكتتمثػػػػؿ فػػػػ  النهػػػػاط  :اإلرادة-ب
، كللحػػػاؽ الضػػػرر أك الخطػػػر اإلجراميػػػةصػػػميـ عمػػػى تن يػػػذ الجريمػػػة فػػػ  الكاقػػػم الخػػػارج  لتحقيػػػؽ النتيجػػػة كالت

 بمصمحة يحمييا القانكف.

كيضػػاؼ نتيجػػة كالعبلقػػة السػػببية صػػرؼ العمػػـ الػػى عناصػػر الػػركف المػػادم الثبلثػػة السػػمكؾ كالنكالبػػد أف ي
 ، كتتمثؿ فيما يم :(1)دعنصر رابم خاص بالجريمة كظرؼ مهد

السػػػمكؾ: يجػػػب أف يعمػػػـ الجػػػان  بػػػأف السػػػمكؾ الػػػذم يقترفػػػو يهػػػكؿ اعتػػػداب عمػػػى مصػػػمحة يحمييػػػا  -(2
 القانكف.

ثػػر المباهػػر الػػذم ترتػػب عمػػى ىػػ  األ اإلجراميػػةتكقػػم النتيجػػة: يجػػب أف يعمػػـ الجػػان  أف النتيجػػة  -(1
 سمككو.

كأف  ،يػة التػ  أراد تحقيقيػاعبلقة السببية: يجػب أف يعمػـ الجػان  أف سػمككو قػد أحػدث نتيجػة بالكي  -(3
 .(2)تدخؿ أم عامؿ خارج  عف سمككو إحداث ىذه النتيجةيىذه النتيجة ترتبط بالسمكؾ الذم قاـ بو، فمـ 

                                                           
 .175سعيد عم  بحبكح النقب ، المرجم السابؽ، ص -(  1)
 .176المرجم السابؽ، ص ن س –( 2)
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أف  يجػػػب : كىػػػك ظػػػرؼ مهػػػدد يييػػػر مػػػف كصػػػؼ الجريمػػػة، حيػػػثإرىابيػػػةالعمػػػـ بارتكػػػاب جريمػػػة  -(3
التػػ  تتمثػػؿ فػػ  بػػث  اإلرىابيػػةى النزعػػة رىابيػػة. كبمػػا يسػػمإيقػػكـ بػػو ىػػك جريمػػة  مػػا ينصػػرؼ عمػػـ الجػػان  بػػأف

ضػػد  اإلرىابيػػةالرعػػب ك الخػػكؼ عػػف طريػػؽ جماعػػة أك تنظػػيـ أك حػػزب باسػػتخداـ العنػػؼ كتكجيػػو ىػػذه النزعػػة 
 .(1)فراد أك ممثميف لمسمطة أك ضد دكلة ماأسكاب كانكا  األهخاص

يجػاد حالػة ذكػر إىػ  : يتمثػؿ فػ  اليايػة التػ  يتكخاىػا ال اعػؿ مػف عممػو، ك القصد الجنايي الخاص -2
رىابيػة مػف خبلؿ بأمف الدكلة. كيمكف اسػتخبلص القصػد الجنػام  الخػاص بالنسػبة لمجريمػة اإلإبيف الناس. أك 
أك تخريبيػػا فػػ   إرىابيػػايعتبػػر فعػػبل  :مكػػرر قػػانكف العقكبػػات الجزامػػرم التػػ  نصػػت عمػػى أنػػو 32نػػص المػػادة 

الكطنية كالسػبلمة الترابيػة كاسػتقرار المؤسسػات كسػيرىا م يكـ ىذا األمر كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدكلة كالكحدة 
أك تعػريض  ،العادم عف طريؽ أم عمػؿ ارضػو بػث الرعػب فػ  أكسػاط السػكاف كخمػؽ جػك مػف انعػداـ األمػف

كاالعتصاـ فػ  السػاحات  ريمحياة األهخاص كحريتيـ كأمنيـ كممتمكاتيـ لمخطر. كعرقمة حركة المركر كالتج
كتػػػدنيس القبػػػكر. كاالعتػػػداب عمػػػى كسػػػامؿ المكاصػػػبلت كالنقػػػؿ نػػػبش رمػػػكز األمػػػة ك العمكميػػػة، كاالعتػػػداب عمػػػى 

رىاب العامة كالبيمة كحرية ممارسة العبادة. كما يمكف استخبلص القصد الجنام  لجريمة تمكيؿ اإل ممتمكاتكال
بػو  ، كػؿ فعػؿ يقػكـاإلرىػابالت  نصت عمى أنو: تعتبر حرية تمكيؿ  ،(2)00/02مف قانكف 03مف نص المادة

 كبػػلرادة ال اعػػػؿ، مػػف خػػبلؿ تقػػػديـ  ،هػػػكؿ ايػػر مهػػركعبهػػخص بأيػػة كسػػيمة كانػػػت مباهػػرة أك ايػػر مباهػػرة، ك 
رىابيػة أك تخريبيػة إبنية استخداميا كميا أك جزميا مػف أجػؿ ارتكػاب الجػرامـ المكصػكفة بأفعػاؿ  األمكاؿأك جمم 

 مكرر مف قانكف العقكبات الجزامرم. 32المنصكص عمييا ف  المادة

 31 ا القصد الجنام  حسب المهرع المصػرم فػيمكف استخبلصػو فػيمكف استخبلصػو مػف نػص المػادةأم
 التػ  نصػت عمػى أنػو: يقصػد باإلرىػاب، كػؿ اسػتخداـ لمقػكة أك الصػنؼ أك التيديػد  2441لسػنة 42القانكف رقػـ

 لنظػػػاـ العػػػاـ با اإلخػػػبلؿفػػػردم أك جمػػػاع  بيػػػدؼ فػػػ   إجرامػػػ الجػػػان  تن يػػػذا لمهػػػركع  إليػػػوأك التركيػػػم، يمجػػػأ 
 أك تعريض سبلمة المجتمم كأمنو لمخطر.

أنػػػو يجػػػب تػػػكفر  اإلرىػػػابالمتعمػػػؽ بمكافحػػػة  2431لسػػػنة 31أمػػػا المهػػػرع ال رنسػػػ  حسػػػب القػػػانكف رقػػػـ
. كأف اإلرىػاب كػكف الخػكؼ كالرعػب كالتركيػم ىػك جػكىر ال عػؿ ي: أف مػارىابيػة ىإهرطيف ليككف ال عؿ جريمة 
 رىاب  فردم أك جماع .ترتكب الجرامـ تن يذا لمهركع ا

                                                           
 .86الديف زك  مرس ، المرجم السابؽ، ص عبلب -( 1)
 .39، ص09/02/2005بتاريق 11، رقـالجزامرية الجريدة الرسمية -(2)
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إف القانكف الدكل  ىك الذم ينظـ العبلقات الدكلية كيحم  مصالحيا كي ترض ف   :رابعا: الريف الدكلي
الجريمة الدكلية المساس أك انتياؾ لحقكؽ يحمييا القانكف، حيث تختمؼ عف جرامـ القانكف الػداخم  كػكف ىػذه 

 (1)رىابيػة مػف بػيف الجػرامـ الدكليػةالقػانكف الػدكل  األعمػاؿ اإل األخيرة تتجرد مف الطابم الدكل . كاعتبػرت لجنػة
قميميػة. أك قيػاـ سػمطات دكلػة سػيادة الػدكؿ كسػبلمتيا اإل تمػسأكردت الجرامـ الت  ة ف   تقسيميا لمجرامـ الدكلي

 رىابيػػة داخػػؿ دكلػػة أخػػرل، فالصػػ ةإقمػػيـ آخػػر لمقيػػاـ بعمميػػات إقميميػػا أك إمػػا بتنظػػيـ جماعػػات مسػػمحة داخػػؿ 
التػػ  ترتكبيػػا الدكلػػة بصػػكرة مباهػػرة أك ايػػر مباهػػرة، أك تمػػس بمصػػمحة  اإلرىابيػػةالدكليػػة تتػػكفر فػػ  األعمػػاؿ 

يمػس  كثػر مػف عناصػرهأرىػاب اذا كػاف عنصػرا أك يضا الص ة الدكليػة تتػكفر فػ  اإلأك  .يحمييا القانكف الدكل 
ذىا أك الكسػامؿ المسػتخدمة أك ال ػاعميف مف دكلة سكاب ف  التحضير لمجريمػة أك تن يػ أك يتعمؽ بأكثر مف دكلة

 :رىاب  الص ة الدكلية ف  الحاالت التالية. كيأخذ ال عؿ اإل(2)أك الضحايا أك ااثار المترتبة عمييا

 مصالا كقيـ المجتمم الدكل . اإلرىاب مس ال عؿ  إذا -1

 جرام  أك ىركبيـ الى دكؿ أخرل.تعددت جنسيات القامميف بالعمؿ اإل إذا -2

 رىابية ضد دكلة أخرل.ت دكلة ف  تدبير أك تنظيـ الجريمة اإلاهترك إذا -3

 هخاص يحمييـ القانكف الدكل .أرىابية عمى كقت الجريمة اإل إذا -4

جرام  يكتسب )االنتربكؿ( عمى ىذه الحاالت أف العمؿ اإل كما أضافت منظمة الهرطة الجنامية الدكلية
 الص ة الدكلية ف  الحاالت ااتية:

 رىاب  يمس أكثر مف دكلة.ؿ اإلكاف العم إذا -2
 ترتكب الجريمة ف  دكلة كتنتي  ف  دكلة أخرل. -1
 عداد كتخطيط كتدريب ف  دكلة كتن يذ الجريمة ف  دكلة أخرل.إ  -3
 .مكف جنسيات مختم ةميح اإلرىاب أف يككف ضحايا العمؿ  -3

الػدكل  ال حػدكد ليػا كتمكيػؿ اإلرىػاب  األمػكاؿمما سبؽ يمكػف اسػتخبلص أف كػبل مػف جريمػة تبيػيض و
أم ذات طػػػابم دكلػػػ ، كنجػػػد راػػػـ تجػػػاكب العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ لبلت اقيػػػات الدكليػػػة ذات الصػػػمة كأىميػػػا االت اقيػػػة 

، كاالت اقيػػة 1988الدكليػػة لمكافحػػة االتجػػار ايػػر المهػػركع بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة المبرمػػة  ب يينػػا سػػنة 
ة العربية  لمكافحة اإلرىػاب كذلػؾ بلصػدارىا لترسػانة مػف القػكانيف ، كاالت اقي1999الدكلية لقمم اإلرىاب لسنة 

                                                           
)1 - ( J. Gotovitch, Quelques réflexion historiques a propos du terrorisme, op.cit.p. 13-58. 
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التػػ  تتصػػدل لمثػػؿ ىػػذه الظػػكاىر كمػػا يمكػػف أف ينجػػر عنيػػا إال أف ىػػذه التجاكبػػات تبقػػى قاصػػرة بػػالنظر إلػػى 
الخطر المحدؽ الذم ييدد المجتمم الدكل  بص ة عامة جراب سرعة انتهػارىا كتعػدد التقنيػات كسػبؿ اسػتعماليا 

كتمكيؿ اإلرىاب سكاب عمى الصعيد أك الػكطن  كذلػؾ  األمكاؿه ت الدراسة عف خطكرة ظاىرة تبييض حيث ك
بلتباع حجميا بهكؿ مخيؼ كانتهارىا بهكؿ مقمؽ أيف تسببت ف  إسقاط أنظمة قاممة كتػدمير دكؿ بحػد ذاتيػا 

 كتييير أنظمة كت كيؾ دكؿ كقد ساعدىا ف  ذلؾ أمراف:

أك تمكيؿ األعمػاؿ اإلرىابيػة  تمجػأ عػادة إلػى اسػتعماؿ  األمكاؿية بتبييض عند قياـ المنظمات اإلجرام . أ
أسػػػاليب معقػػػدة مسػػػتعينة فػػػ  ذلػػػؾ بأحػػػدث مػػػا تكصػػػمت إليػػػو التكنكلكجيػػػة بيػػػدؼ إخ ػػػاب كتمكيػػػو كنقػػػؿ 

 .األمكاؿ

اليطػػاب كالػػدعـ السياسػػ  مػػف طػػرؼ بعػػض الػػدكؿ المييمنػػة عمػػى السػػاحة الدكليػػة كاسػػتيبلليا لمظػػركؼ  . ب
كطنية بيدؼ الكصكؿ إلى أىػداؼ إسػتراتيجية تطمػا الكصػكؿ إلييػا كتيييػر بعػض األنظمػة الدكلية كال

 كتدمير كتقسيـ الدكؿ بمعنى آخر استعماؿ األدكات اإلرىابية بيدؼ تحقيؽ مخططاتيا بحجج كىمية.

كجريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب، حيػػث أف  األمػػكاؿكمػػا يمكػػف اسػػتنتاجو ىػػك كجػػكد رابطػػة بػػيف جريمػػة تبيػػيض 
قػػد تسػػتعمؿ كمصػػدر لتمكيػػؿ العمميػػات اإلرىابيػػة كال يمكػػف القػػكؿ أف مػػف يقػػـك بتمكيػػؿ  األمػػكاؿبيػػيض جػػرامـ ت

أم ال يمكػػف تصػػػكر أف األعمػػاؿ اإلرىابيػػة تعتبػػػر كسػػيمة لتبيػػػيض  األمػػػكاؿاإلرىػػاب أنػػو يقػػػـك بعمميػػو تبيػػيض 
مصدرىا اير قانكن   مكاؿاأل، كذلؾ الختبلؽ كعدـ تطابؽ أىدافيا بما يمكف استنتاج أ جريمة تبييض األمكاؿ

أم جريمة تمكيؿ العمميات اإلرىابية فأف مصدرىا قد يككف مهركع كقد يككف اير مهركع. كأيضا ىناؾ خمػط 
كتداخؿ بيف م يكـ المقاكمة كاإلرىاب كذلؾ التبايف الم اىيـ كالقيـ الدكليػة فينػاؾ مػف يعتبػر ىػذا النهػاط عمػؿ 

ت معينة ف  حيف يعتبر آخر عمؿ اير هرع  كبالتال  يصنؼ أنو هرعيا ألنو يدخؿ ف  إطار مبادئ كمقكما
 .عمؿ إرىاب 

  



 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 اإلطار التطبيقي لآلليات الدكلية لميافحة جريمتي
 كتمكيؿ اإلرهاب الدكلي تبييض األمكاؿ 
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 اؿاألمك آلليات الدكلية لميافحة جريمتي تبييض ل اإلطار التطبيقي :الباب الثاني
 :كتمكيؿ اإلرهاب الدكلي

كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب الػػػدكل  لػػػـ تكػػػف لػػػك ال  األمػػػكاؿإف الجيػػػكد الدكليػػػة كالكطنيػػػة لمكافحػػػة جػػػرامـ تبيػػػيض 
اسػػت حاؿ ىػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ المػػنظـ الػػذم أصػػبا ييػػدد كجػػكد كتماسػػؾ كيانػػات المجتمػػم الػػدكل  كاإلضػػرار 

اإلجراميػة  تتكنكلكج  الذم هيده العالـ مف طرؼ المجمكعػابالعبلقات الدكلية الخاصة عند استيبلؿ التقدـ ال
حيػػث زادت معانػػاة العػػالـ مػػف  لمسػػتكل الػػكطن  كاإلقميمػػ  كالػػدكل أدل إلػػى سػػرعة انتهػػار ىػػذه اافػػات عمػػى ا

كاإلرىػػػػاب كالمخػػػػدرات كتزييػػػػؼ العممػػػػة كجػػػػرامـ البيميػػػػة  األمػػػػكاؿالجػػػػرامـ المنظمػػػػة عبػػػػر الػػػػدكؿ منيػػػػا تبيػػػػيض 
 .(1)رىاكالمعمكماتية كاي

 اإلجػػراـاكتسػػبت أىميػػة كبػػرل جعمتيػػا تق ػػز إلػػى مرتبػػة متقدمػػة بػػيف ظػػكاىر  األمػػكاؿإف ظػػاىرة تبيػػيض 
المػػنظـ الجديػػد أيػػف اكتسػػبت أىميػػة كبػػرل جعمتيػػا مكضػػم اىتمػػاـ لػػيس فقػػط رجػػاؿ القػػانكف كالمكم ػػيف بمكافحػػة 

لػػى خطكرتيػػا كارتباطيػػا بالجريمػػة أيضػػا، كيعػػكد ذلػػؾ إ داإلجػػراـ المػػنظـ، بػػؿ مػػف قبػػؿ رجػػاؿ السياسػػة كاالقتصػػا
المنظمة عبر الدكؿ الت  أفرزت آفة أصابت األفراد كالمجتمعات، كىددت كيانات الدكؿ كاستقرارىا، كال تعػرؼ 

لػػو كسػػاممو  األمػػكاؿحػدكد كال تػػرتبط ب كػػر أك ديػػف ىػػ  أاإلرىػػابأ فيػػك نػػكع مػػف اإلجػػراـ مػػرتبط بجريمػػة تبيػػيض 
 .(2)صة السياسية منياالخاصة ييدؼ إلى تحقيؽ أاراضو خا

يا كتمكيػؿ اإلرىػاب مػف عامػدات األمػكاؿكمم تطكر كت ه  أهكاؿ اإلجػراـ المػنظـ منيػا جريمتػ  تبيػيض 
صػرار مر الذم دفم بالمجتمم الدكل  إلىاإلجرامية، األ ، خاصػة خػبلؿ العقػديف ااخػريف مػف مكاجيتػو بحػـز كاا

مػػػم تنػػػام  كتصػػػاعد كاالنتهػػػار المػػػذىؿ لجريمتػػػ   ةزا كمػػػكا. القػػػرف العهػػػريف كالعهػػػرية األكؿ مػػػف القػػػرف الحػػػال 
كتمكيؿ اإلرىاب عمى المستكييف الدكل  كالكطن ، بذلت جيكد معتبرة مف طرؼ أفراد المجتمم  األمكاؿتبييض 

قميميػة متخصصػة، كتحػديث كتعػديؿ  الدكل  لمكاجيتيما، أكال عمى المسػتكل التهػريع  كػلبراـ ات اقيػات دكليػة كاا
الكطنيػػة لمسػػايرة ىػػذه التطػػكرات. كثانيػػا عمػػى المسػػتكل المؤسسػػات  أم إنهػػاب كتهػػكيؿ آليػػات  ةالجناميػػالقػػكانيف 

قميميػة ككطنيػػة لمكاجيتيمػا كمكافحػػة ىػذا النػػكع مػف اإلجػراـ المػػنظـ العػابر لمحػػدكد الكطنيػة، كالجمعيػػة  دكليػة كاا
ضػػا المجمػػس األكربػػ  كقػػكة ، كمجمكعػػة العمػػؿ المػػال  كايػػرىـ مػػف األجيػػزة الدكليػػة، كأيكمجمػػس األمػػف ،العامػػة

 سط كهماؿ افريقيػا كػأدكات إقميميػةالهرطة األكربية كمجمس كزراب العرب، كمجمكعة العمؿ المال  لمهرؽ األك 
 ككذلؾ إنهاب خبليا االستعبلـ المال  كمحاكـ أمف الدكلة كفرؽ أمف متخصصة كآليات كطنية.
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مػػا االيػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة لمكافحػػة البػػاب إلػػى فصػػميف نتنػػاكؿ فيي ىػػذا ضػػكب مػػا تقػػدـ نقسػػـكعمػػى 
ثػػػـ االيػػػات الكطنيػػػة كأهػػػكاؿ التعػػػاكف الػػػدكل  كمعكقاتػػػو، كمػػػا  أكال، كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب األمػػػكاؿجريمتػػػ  تبػػػيض 

 ، كذلؾ عمى النحك التال :ثانيا بجريمة تمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿنتطرؽ إلى عبلقة جريمة تبييض 

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿكاإلقميمية لمكافحة جريمت  تبييض  ال صؿ األكؿ: االيات الدكلية
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿالدكلية لمكافحة جريمت  تبييض  االياتالمبحث األكؿ: 

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿالمطمب األكؿ: دكر ىيمات األمـ المتحدة ف  مكافحة جريمت  تبييض 
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿالييمات الدكلية ف  مكافحة جريمت  تبييض  المطمب الثان : دكر
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿاإلقميمية لمكافحة جريمت  تبييض  االياتالمبحث الثان : 
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿمكافحة جريمت  تبييض األكربية ل االياتالمطمب األكؿ: 
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿمكافحة جريمت  تبييض ل العربية لياتااالمطمب الثان : 
كأهػكاؿ التعػػاكف  كتمكيػػؿ اإلرىػاب الػػدكل  األمػكاؿتبيػػيض  جريمتػ  لمكافحػػةالنمػػاذج التطبيقيػة ال صػؿ الثػان : 

  .الدكل  كالعبلقة بينيما
 .اإلرىاب الدكل كتمكيؿ  األمكاؿتبييض جريمت  لمكافحة  النماذج المقارنة: األكؿالمبحث 

 .الدكل  اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ تبييض جريمت النمكذج اليرب  ف  مكافحة المطمب األكؿ: 
 .الدكل  اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ تبييض جريمت النمكذج العرب  ف  مكافحة المطمب الثان : 

اإلرىػاب الػدكل  كالعبلقػة  كتمكيػؿ األمػكاؿمكافحػة جريمتػ  تبيػيض  ف المبحث الثان : أهكاؿ التعاكف الدكل  
 .بينيما

 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿالمطمب األكؿ: أهكاؿ التعاكف الدكل  كمعكقات مكافحة جريمت  تبييض 
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿالمطمب الثان : العبلقة بيف جريمت  تبييض 



 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ

  اآلليات الدكلية كاإلقليمية لميافحة جريمتي
 تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرهاب الدكلي
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 اٌذٌٟٚ ا٦س٘بة ٚر٠ًّٛ ا٤ِٛاي رج١١غ خش٠ّزٟ ٌّىبفسخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ اٌذ١ٌٚخ ا١ٌ٢بد: ا٤ٚي اٌفظً

الناتجػػة  األمػػكاؿك  اإلػػى إخ ػػاب نهػػاطاتي األمػػكاؿتسػػعى المنظمػػات اإلجراميػػة مػػف خػػبلؿ عمميػػات تبيػػيض 
 األمػػكاؿتػػال  تأمينيػػا قانكنيػػا، حيػػث يتحػػتـ عمػػى ىػػذه المنظمػػات إخضػػاع ىػػذه مػػف التجػػارة ايػػر الهػػرعية كبال

 لمعالجتيا كاستعماؿ طرؽ متعددة بيدؼ تكظي يا ف  الدكرات االقتصادية المهركعة.

مػػا يترتػػب عميػػو مػػف آثػػار اقتصػػادية كسياسػػية ، ك عمػػى االقتصػػاد العػػالم  تكنظػػرا لخطػػكرة ىػػذه العمميػػا
 1.3خم  لمػػدكؿ خصكصػػا إذا عرفنػػا أف حجػػـ المبػػالغ المبيضػػة تقػػدر بحػػكال  كاجتماعيػػة عمػػى المسػػتكل الػػدا
، كتهير تقديرات أخرل إلى أكثر مف ذلػؾ أم  (1)بالمامة مف الناتج العالم   5تريميكف دكالر سنكيا أم بنسبة 

ايػر  األمػكاؿىػذه  (2)مػف النػاتج اإلجمػال  العػالم . %10 – 5دكالر سنكيا أم مػف  فتريميك  3ك 1،5ما بيف 
المهركعة أن قت عمى تمكيؿ المجمكعػات اإلرىابيػة أيػف سػاعدت عمػى انتهػارىا عمػى المسػتكل العػالم  بهػكؿ 
سػػريم كرىيػػب كمػػف حيػػث تجنيػػد المرتزقػػة كهػػراب األسػػمحة كالمت جػػرات، األمػػر الػػذم أدل إلػػى تيديػػد األنظمػػة 

 القاممة كتيييرىا ف  بعض المكاطف األخرل مف العالـ.

كذلػؾ  د لمكافحة ىذا النكع مػف الجػرامـالمزيد مف تكاثؼ الجيك  بالمجتمم الدكل  إلى ىذه المخاطر أدت
أك الحيمكلة دكف انتهارىا أك لمحد منيا كذلؾ بت عيػؿ كسػامؿ المكافحػة عمػى  اباتخاذ إجرابات مناسبة لمكاجيتي

 لذا سكؼ نقسـ ال صؿ إلى مبحثيف: المستكل الدكل  كاإلقميم  كالكطن .

 كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿ: االيات الدكلية لمكافحة جريمت  تبييض المبحث األكؿ -
 كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿالمبحث الثان : االيات اإلقميمية لمكافحة جريمت  تبييض  -

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ا٤ِٛاياٌّجسث ا٤ٚي: ا١ٌ٢بد اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ 

االيػػات الدكليػػة كتمكيػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل  التطػػرؽ إلػػى معرفػػة  األمػػكاؿبيػػيض يتعػػيف لمكافحػػة جريمتػػ  ت
 .كاإلقميمية الت  كرستيا االت اقات الدكلية بيدؼ مكاجية ىذه اافات لمحد منيا

 

 

                                                           
 2003-12-30بتاريق  12155جريدة الرأم األردنية، العدد  -( 1)
 2004-06-14اريق: بت 12320المرجم ن سو ، العدد  -( 2)



119 
 

  ا٤ِٛايا٤ُِ اٌّزسذح فٟ ِىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ  أخٙضحاٌّطٍت ا٤ٚي: دٚس 

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ              

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب عمػػى  األمػػكاؿجريمتػػ  تبيػػيض  ة دكر كبيػػر كفعػػاؿ فػػ  مجػػاؿ مكافحػػةمػػـ المتحػػدإف لؤل
كمنػػػذ زمػػػف لػػػيس ببعيػػػد عممػػػت عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس يمكػػػف القػػػكؿ أف األمػػػـ المتحػػػدة  ، كعمػػػى المسػػػتكل العػػػالم 

مف، كما تكلدت مف خبلؿ أجيزتيا الرميسية كالجمعية العامة كمجمس األىذا النكع مف اإلجراـ المنظـ  مكاجية
 عدة لجاف كىيمات تابعة ليا أسندت ليا ىذه الميمة كتتمثؿ ف :عف ذلؾ 

  :الفرع األكؿ: الجمعية العامة كمجلس األمف

قبػؿ كبعػد  كتمكيؿ اإلرىػاب األمكاؿف  مجاؿ مكافحة جريمت  تبييض ىا دكر  كينحصر :الجمعية العامة -أكال
التػػدابير ة العامػػة مكضػػكع اإلرىػػاب الػػدكل  تحػػت عنػػكاف: أحيػػث تناكلػػت الجمعيػػ ،2001سػػبتمبر  11أحػػداث 
، أيػػف تمػػت مناقهػػة 1991خػػبلؿ الػػدكرة السادسػػة كاألربعػػيف لعػػاـ  إلػػى الق ػػاء علػػى اإلرهػػاب الػػدكلي"الراميػػة 

دراجو ف  جدكؿ اعماؿ، كذلؾ ضمف القرار  ،  كما ركػزت الجمعيػة العامػة (1)46/51مهكمة اإلرىاب الدكل  كاا
بالتػػدابير الراميػػة لمقضػػاب عمػػى اإلرىػػاب الػػدكل  كذلػػؾ بنػػابن عمػػى القػػرار مكضػػكع خػػبلؿ إعبلنيػػا اىتماىػػا بيػػذا ال

الػػذم اعتمدتػػو بجمسػػتيا العامػػة الرابعػػة الثمػػانيف، كمػػف خبللػػو دعػػت األمػػيف العػػاـ إلػػى إبػػبلغ جميػػم  (2) 34/10
 كيانػػػات ذات الصػػػمةة كالمنظمػػػات كالالػػػدكؿ كمجمػػػس األمػػػف، كمحكمػػػة العػػػدؿ الدكليػػػة، كالككػػػاالت المتخصصػػػ

باعتمػػاد ىػػذا اإلعػػبلف كأف يتػػابم تن يػػذ ىػػذا القػػرار، كمػػا حثػػت الػػدكؿ عمػػى اتخػػاذ جميػػم التػػدابير البلممػػة عمػػى 
 .(3)اإلرىابالصعيديف الدكل  كالكطن  لمقضاب عمى 

فػ   اإلرىابيػةعف بالغ قمقيا مػف تزايػد كاتسػاع الحػكادث  46/51الجمعية العامة عمى القرار  أعربتكقد 
كمػا  ،(4)، بمػا فػ  ذلػؾ العمػاؿ التػ  تهػترؾ فييػا الػدكؿ بصػكرة مباهػرة أك ايػر مباهػرةناطؽ كثيػرة مػف العػالـم

كمكافحاتيػػا. كحرصػػا مػػف  اإلرىابيػػةلمنػػم العمميػػات  اإلمكانيػاتأكػدت أيضػػا عمػػى كاجػػب زيػػادة الجيػػكد كتعزيػػز 
 (5)51/210آخػػػر رقػػػـ  إعبلنػػػامػػػدت الجمعيػػػة العامػػػة كتأكيػػػدىا لمكاجيػػػة ىػػػذا النػػػكع مػػػف اإلجػػػراـ المػػػنظـ، اعت

، يتضػػػمف إنهػػػاب لجنػػػة مخصصػػػة السػػػتكماؿ 34/10مكمػػػبل لئلعػػػبلف األكؿ  22/21/2441الصػػػادر بتػػػاريق 
مػػػف خبللػػػو عػػػف عػػػدـ قيػػػاـ الػػػدكؿ بتمكيػػػؿ األعمػػػاؿ  كأعمنػػػتالصػػػككؾ القانكنيػػػة الدكليػػػة القاممػػػة ذات الصػػػمة، 

                                                           
 (.A/RES/46/51): ، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة، كثيقة رقـ09/12/1990الصادر ف   46/51القرار  -( 1)
 (.A/RES/49/60): ، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة، كثيقة رقـ09/12/1994الصادر ف   49/60القرار  -( 2)
 . المرجم ن سو  -(3)
 .293، ص2012د، اإلرىاب كااليات الدكلية لمكافحتو، أرسالة دكتكراهأ، جامعة أسيكط: محمد أمير رضكاف سي -(4)
 .(A/RES/51/210): ، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة، كثيقة رقـ17/12/1996الصادر ف   51/210القرار  -( 5)
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كمػا تضػمف  (1)متنافية مم مبػادئ ميثػاؽ األمػـ المتحػدة اإلرىابية أك التخطيط ليا أك التحريض عمييا الت  تعد
 .القرار تدابير جديدة تتعمؽ بمنم منا المجكب السياس 

كخبلؿ الدكرة الخمسكف لمجمعية العامة قػدـ األمػيف العػاـ تقريػرا  34/10لم قرة العاهرة مف القرار  اكتن يذ
تخصصػػػة كبعػػػض المنظمػػػات ذات الصػػػمة، اسػػػتعرض فيػػػو الػػػردكد الػػػكاردة مػػػف الػػػدكؿ األعضػػػاب كالككػػػاالت الم

باإلضػػػػافة إلػػػػى حالػػػػة الصػػػػككؾ الدكليػػػػة المتصػػػػمة بمختمػػػػؼ جكانػػػػب اإلرىػػػػاب الػػػػدكل ، كمػػػػا أهػػػػاد بمجيػػػػكدات 
المستهاريف القانكنييف الذيف يقدمكف خدماتيـ مجانا لمحككمات التػ  تطمبيػا، كمػا بػيف األمػيف العػاـ فػ  تقريػره 

كل  ف  صياغ برنامج المسػاعدة كتػدريس القػانكف الػدكل  كنهػره كزيػادة معالجة مسألة اإلرىاب الد إمكانيةعف 
، الذم أثارت مف خبللو إلى انزعاجيا (3)00/03. كف  ن س ىذه الدكرة اتخذت الجمعية العامة قرارىا (2)ت يمو

 إزاب انتهػار األعمػاؿ اإلرىابيػة عمػى نطػاؽ كاسػم مػف العػالـ، أيػف سػجؿ قمػؽ أعضػاب مجمػس األمػف اتجػاه ىػذه
المهكمة كهددت عمى زيادة التعػاكف الػدكل  بػيف الػدكؿ ككػذا المنظمػات كالككػاالت المتخصصػة، كأكػدت عمػى 

    .34/10التدابير الرامية إلى القضاب عمى اإلرىاب الدكل  المنصكص عمييا بالقرار 

رة ف  بسرعة حيث اتخذت قرارا مباه يااستجابت فتمثؿ 2001سبتمبر  11دكر الجمعية بعد أحداث أما 
دكف إحالتػػو عمػػى المجنػػة الرميسػية تػػديف مػػف خبللػو بقػػكة األعمػػاؿ اإلرىابيػػة  56/01اليػكـ التػػال  لؤلحػػداث رقػـ 

الت  كقعت، كما دعت الػدكؿ إلػى التعػاكف كتقػديـ مرتكبػ  ىػذه األعمػاؿ إلػى المحاكمػة بأسػرع مػا يمكػف كذلػؾ 
جمعيػػة العػػاـ تحمػػؿ فػػ  طياتيػػا المضػػمكف ن سػػو . ثػػـ تكالػػت القػػرارات مػػف ال(4)مػػف أجػػؿ منػػم األعمػػاؿ اإلرىابيػػة

المتعمػػػؽ أبالتػػػدابير  21/21/1002الصػػػادر بتػػػاريق  (5)01/33تقريبػػػا، حيػػػث اتخػػػذت الجمعيػػػة العامػػػة قرارىػػػا 
، أيف دعت مف خبللو جميم الدكؿ إلى اتخاذ تدابير إضافية لمقضاب الدكل أ اإلرىابالرامية إلى القضاب عمى 
متناع عمى تمكيؿ أنهطتو كتهجيعيا أك التدريب عمييا أك دعيمػا بأيػة صػكرة كانػت عمى اإلرىاب الدكل ، كاال

كما دعت الدكؿ إلى التعاكف مم بعضيا البعض، كمػم المنظمػات الدكليػة ذات الصػمة مػف جيػة، كمػم األمػيف 
 اإلرىاب.العاـ مف جية ثانية كذلؾ لتقديـ المهكرة لمدكؿ حتى تصبا أطرافا ف  االت اقيات الدكلية لمكافحة 

                                                           
 ..17/12/1996الصادرة بتاريق:  51/210مف القرار  2ك1ال قرة   -(1)
 (.A/RES/50/372ألميف العاـ لؤلـ المتحدة، الجمعية العامة، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة رقـ: )تقرير ا  -(2)
 (.A/RES/50/53): ، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة، كثيقة رقـ11/12/1995الصادر ف   50/53القرار  -(3)
 2001رة بتاريق: أكتكبر الصاد (.RES/56/01/): الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة، كثيقة رقـ- (4)
 (.A/RES/88/56): ، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة، كثيقة رقـ12/12/2001الصادر ف   56/88القرار  -(5)
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مقترحػة  إسػتراتيجيةكأثناب مؤتمر القمة العالم  بمدريػد ألقػى األمػيف العػاـ كػكف  عنػاف خطػاب حػدد فيػو 
مػػف خمسػػة عناصػػر رميسػػية، كذلػػؾ بنػػاب عمػػى تكصػػيات ال ريػػؽ الخػػاص الرفيػػم المسػػتكل المعنػػ  بالتيديػػدات 

 كالتحديات كتتمثؿ ىذه العناصر ف :

 .رىاباإلتثبيط الجماعات مف المجكب إلى  -
 مف الحصكؿ عمى الكسامؿ الت  تساعدىـ ف  أعماليـ اإلجرامية. اإلرىابيةمنم العناصر  -
 منم الدكؿ مف دعـ الجماعات اإلرىابية. -
 تنمية كتدعيـ قدرات الدكؿ لمكاجية اإلرىاب. -
 الدفاع عف حقكؽ اإلنساف ف  سياؽ اإلرىاب كمكافحتو. -

ات قػت الػدكؿ ألكؿ مػرة عمػى إدانػة أاإلرىػاب بجميػم  1000مؤتمر القمة الذم انعقد ف  سػبتمبر كخبلؿ 
أهكالو كمظاىره أيا كاف مرتكبو، كأينما ارتكب، كأيا كانت أاراض ارتكابوأ، إدانػة كاضػحة كقاطعػة، كمػا ات ػؽ 

سػبتمبر  21-23قادة العالـ أيضا ف  الكثيقة الختاميػة التػ  اعتمػدت فػ  الجمسػة العامػة لمجمعيػة خػبلؿ ال تػرة 
ذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد لمتكصػػؿ إلػػى ات ػػاؽ بهػػأف تعريػػؼ مكحػػد لئلرىػػاب ككضػػم صػػيية نياميػػة عمػػى بػػ 1000

ف كالبػرامج المنبثقػة عػف الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة ا. كمػف بػيف أىػـ المجػ(1)الت اقية بهأف مكافحػة اإلرىػاب
 :نجد 1002سبتمبر  22 أحداثاإلرىاب الدكل  قبؿ كبعد  األمكاؿلمكافحة جريمت  تبييض 

بمكجػػب القػػرار  1996سػػبتمبر  17أنهػػمت ىػػذه المجنػػة بتػػاريق : اللجنػػة المخصصػػة لئلرهػػاب الػػدكلي -1
عضػاب فػ  أمػاـ جميػم الػدكؿ األ م تكحػةعضػكية المجنػة  فػلف، كبناب عمى ال قػرة التاسػعة مػف القػرار 51/210

ة، حيػػث اجتمعػػت ىػػذه صصػػة أك الككالػػة الدكليػػة لمطاقػػة الذريػػخاألمػػـ المتحػػدة أك األعضػػاب فػػ  الككػػاالت المت
ة لقمػػػم االت اقيػػػة الدكليػػػ بيػػػدؼ إعػػػداد نػػػص مهػػػركع 1997مػػػارس  17في ػػػرم إلػػػى  24المجنػػػة فػػػ  ال تػػػرة مػػػف 
، كبعد مناقهات حثيثة دارت داخؿ المجنة تـ صيااة مهػركع ىػذه االت اقيػة، أيػف (2)ؿاليجمات اإلرىابية بالقناب

العامػػة القػػرار رقػػـ  ، ثػػـ اتخػػذت ىػػذه الجمعيػػة(3)1997ديسػػمبر  15تػػـ اعتمادىػػا مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العامػػة فػػ  

                                                           
 :2014أطمم عميو جكيمية  المكقم االلكتركن  لؤلمـ المتحدة -(1)

www.un.org/arbic/terrosim/strategy-word-summit-outcome.html  
 .300محمد أمير رضكاف السيد، المرجم السابؽ، ص -(2)
رقػػػـ:  الكثيقػػػة ، الجمعيػػػة العامػػػة، الكثػػػامؽ الرسػػػمية لؤلمػػػـ المتحػػػدة15/12/1997تقريػػػر المجنػػػة السادسػػػة الػػػدكرة الثانيػػػة كالخمسػػػكف،  -(3)
(A/RES/52/633.) 

http://www.un.org/arbic/terrosim/strategy-word-summit-outcome.html
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، كدعت فيو المجنة المخصصػة لمكاصػمة عمميػا بػالت كيض الممنػكح 08/12/1998المؤرخ ف :  (1)53/108
، بيػػدؼ كضػػم مهػػركع االت اقيػػة الدكليػػة لقمػػم تمكيػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل  كاسػػتكماؿ مهػػركع 51/210ليػػا بػػالقرار 

اعتمػػدت الجمعيػة العامػػة لقمػم تمكيػػؿ  09/12/1999 ؿ اإلرىػاب النػػككم، كبتػاريقاالت اقيػة الدكليػػة لقمػم أعمػػا
االت اقيػػة الدكليػػة لقمػػم أعمػػاؿ  23/03/1000، كمػػا اعتمػػدت أيضػػا (2)54/109اإلرىػػاب الػػدكل  بػػالقرار رقػػـ 

 . (3)04/140اإلرىاب النككم كذلؾ بمكجب القرار 

معية العامة ممثمة عف سامر دكؿ العالـ، ميمتيػا قامت الج: برنامج األمـ المتحدة لميافحة المخدرات -2
لمكافحة المخدرات، كقد أعدت لجنة الخبراب ىذه تقريرىا ف  ىذا  رفم ك ابة جياز األمـ المتحدة إمكانيةدراسة 

، أيف تـ اعتمادىا (4)15/03/1990الصدد الذم كافقت عميو الجمعية العامة ف  دكرتيا السابعة عهر بتاريق 
جكيميػػػة  14-23حيػػػث بػػػدأت نهػػػاطيا مػػػف خػػػبلؿ أكؿ دكراتيػػػا ب يينػػػا أيػػػاـ  30/03/2440 بهػػػكؿ رسػػػم  فػػػ 

 الييمػػة الدكليػػة لمراقبػػة المخػػدرات، أيػػف تكصػػمت فػػ  تقريرىػػا إلػػى ضػػركرة إدمػػاج ىياكػػؿ ككظػػامؼ أمانػػة 2440
يػػػة كهػػػعبة المخػػػدرات، كصػػػندكؽ األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة إسػػػابة اسػػػتعماؿ المخػػػدرات التػػػ  كافقػػػت عميػػػو الجمع

برنامج األمـ المتحدة الدكل  مكافحة المخدرات الػذم أصػبا لػو دكر  إنهاب، أيف تـ (5)30/224العامة بقرارىا 
إطػػار قػػرار الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ   ف ػػ .(6)عمػػى الصػػعيد الػػدكل  األمػػكاؿفاعػػؿ فػػ  مكافحػػة عمميػػات تبيػػيض 

عػػػػػدة  تلمكافحػػػػة المخػػػػػدرات. عقػػػػدكتحػػػػػت إهػػػػراؼ برنػػػػػامج األمػػػػـ المتحػػػػدة الػػػػػدكل   (7)48/12المتحػػػػدة رقػػػػـ 
لكاريب  تمخضت عنو عدة تكصيات ىامة ااجتماعات لمييمة ال رعية ف  إفريقيا كآسيا كالمحيط اليادم كالبحر 

 منيا: األمكاؿتخص مكافحة جرامـ تبييض 

 .1988الكاردة ف  ات اقية فيينا  األمكاؿضركرة قياـ الدكؿ األعضاب بتن يذ أحكاـ جرامـ تبييض  -
 الحسابات المصرفية. ةكافة الدكؿ األعضاب لمؤسساتيا المالية بعدـ التمسؾ بمبدأ سري إلزاـ -

                                                           
 (.A/RES/53/108)الكثيقة رقـ:  الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة ،08/12/1998قرار الجمعية العامة بتاريق:  -(1)
 (.A/RES/54/109)الكثيقة رقـ:  الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة ،09/12/1999قرار الجمعية العامة بتاريق:  -(2)
 (.A/RES/59/290)الكثيقة رقـ:  امؽ الرسمية لؤلمـ المتحدةالكث ،13/04/2005قرار الجمعية العامة بتاريق:  -(3)
-V91)الكثيقػػة رقػػـ:  ، 1991دليػػؿ األمػػـ المتحػػدة لمتػػدريب عمػػى تن يػػذ قػػكانيف العقػػاقير المخػػدرة، ال صػػؿ الرابػػم لمتحقيػػؽ المػػال ،  -(4)

30091.) 
 1997، برنامج األمـ المتحدة الدكل  لمكافحة المخدرات، التقرير العالم  لممخدرات -
 (.A/RES/45/179)الكثيقة رقـ:  الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة ،29/07/1990قرار الجمعية العامة بتاريق:  -(5)
 319رضكاف السيد، المرجم السابؽ، ص رمحمد أمي -(6)
 (.A/RES/48/12)الكثيقة رقـ:  الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة قرار الجمعية العامة، -(7)
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ت عيؿ مبادئ التعاكف الدكل  بكاسػطة ات اقيػة ثناميػة كجماعيػة بمبلحقػة كتعقػب كمصػادرة كتح ػظ عمػى  -
 المتحصبلت االتجار بالمخدرات. 

تتػكلى جمػم  األمػكاؿـ تبيػيض عمى الدكؿ األعضاب إنهاب كحدات متخصصة ف  التحقيػؽ عػف الجػرام -
 كتحميؿ المعمكمات كاتخاذ التدابير المناسبة.

اسػتخداـ عامػػدات جػرامـ االتجػػار بالمخػدرات المصػػادرة فػػ  رفػم ك ػػابة أجيػزة األمػػف العاممػة فػػ  مجػػاؿ  -
كاسػتخداـ عامػدات  األمػكاؿمكافحة المخدرات كذلؾ اتسػاقا مػم مػا جػاب بػالمؤتمر الػدكل  لمنػم تبيػيض 

 .(1)1994مكافحتيا كالذم عقد ف  إيطاليا عاـ الجريمة ك 
 المرتبطة بالمخدرات.نهطة األالحرص عمى عدـ استيبلؿ النظاـ المصرف  ف   -
حث أعضاب االتحادات المالية كالكطنية كاإلقميميػة كالدكليػة عمػى التعػاكف مػم السػمطات الحككميػة فػ   -

 .ادىكتعقبيا كتجمي باالتجارتحديد ممتمكات كالعامدات المتصمة 
مكافحػػػة المخػػػػدرات بلصػػػػدار ـ برنػػػامج األمػػػػـ المتحػػػػدة لقػػػػا األمػػػكاؿكفػػػ  إطػػػػار مكافحػػػة جػػػػرامـ تبيػػػػيض 

عػػػف المػػػدير التن يػػػذم حيػػػث عػػػرض األكؿ عمػػػى لجنػػػة المخػػػدرات فػػػ  دكرتيػػػا  2003-2001سػػػنة  (2)تقريػػػريف
أيػػف رصػػد التقريػػر  الرابعػػة كاألربعػػيف ب يينػػا، كعػػرض الثػػان  عمػػى ذات المجنػػة فػػ  دكرتيػػا السادسػػة كاألربعػػيف

تطػػػكرا ممحكظػػػا فػػػ  سػػػمكؾ العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ حيػػػاؿ مكافحػػػة جػػػرامـ  24/07/2001الصػػػادر بتػػػاريق: األكؿ 
الداخميػػػة كطبقتيػػػا  امػػػف دكؿ األعضػػػاب جرمػػػت الظػػػاىرة فػػػ  قكانينيػػػ %83نسػػػبة ، حيػػػث أف األمػػػكاؿتبيػػػيض 
  ىذا االتجاه لـ تكف كافية إلى مف الدكؿ اتخذت خطكات ف %6منيا لـ تجرميا أصبل ك %11، ك (3)ميدانيا

مػػف الػػدكؿ تحػػت ظ  %51التقريػػر أيضػػا أف ىنػػاؾ نسػػبة ىػػذا كمػػا أهػػار درجػػة خطػػكرة ىػػذا النػػكع مػػف الجػػرامـ. 
مػػف الػػدكؿ لػػدييا تهػػريعات تػػنص عمػػى تجميػػد كضػػبط  %86 فببيانػػات إحصػػامية عػػف القضػػايا المعالجػػة. كأ

كؿ أجبػػػرت مؤسسػػػاتيا الماليػػػة عمػػػى إبػػػبلغ السػػػمطات بػػػيف أف أامػػػب الػػػد اكمصػػػادرة العامػػػدات اإلجراميػػػة. كمػػػ
مػػف الػػدكؿ تػػدابير بخصػػكص التصػػريا  %48كمػػا اتخػػذت المختصػػة عػػف أيػػة معػػامبلت أك صػػ قات مهػػبكىة. 

بنقػػػؿ المبػػػالغ النقديػػػة أك الصػػػككؾ أك السػػػندات الماليػػػة التػػػ  تصػػػرؼ لحامميػػػا عبػػػر الحػػػدكد، أمػػػا بػػػاق  الػػػدكؿ 
مف الدكؿ األعضاب اتخذت إجرابات فعمية نحػك تطبيػؽ مبػدأ  %22ىناؾ  فاعتبرتيا مجرد مخال ة إدارية، كأف
                                                           

 2007ة، دار الجامعػػة الجديػػدة: إلسػػكندري، اعمػػى المسػػتكييف المصػػرم كالعػػالم  األمػػكاؿسػػكيكر، مكافحػػة جريمػػة اسػػؿ  محمػػد عمػػ  -(1)
 .38ص
 ،(E/2001/28REV.01)، الكثيقػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػـ: 2003-2001تقريػػػػػػػػػػػرم برنػػػػػػػػػػػامج األمػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػدة لمكافحػػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػػدرات لسػػػػػػػػػػػنة -(2)
(E/2003/28REV.01) . 
ف  ضكب أحكاـ القانكن  الدكل  العاـ القػاىرة: دار النيضػة  ،األمكاؿالمسؤكلية الدكلية عف جرامـ اسؿ  نبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجة، -(3)

 605،606، ص ص 2009العربية، 
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مػػف الػػدكؿ  %57أمػػا بػػاق  الػػدكؿ فقػػد اتخػػذت أسػػاليب أقػػؿ تنظػػيـ. كمػػا بػػيف ىػػذا التقريػػر أف "أعػػرؼ عميلػػؾ"، 
اتخذت تدابير الزمة بعدـ االحتجاج بمبدأ أسػرية الحسػابات المصػرفيةأ أمػاـ كافػة السػمطات المعنيػة بػلجرابات 

 تحقيقات حكؿ انهطة تبييض أمكاؿ.ال

مػػػف الػػػدكؿ األطػػػراؼ أبرمػػػت ات اقيػػػات لتسػػػميـ  (1) %80كفػػػ  إطػػػار تسػػػميـ المجػػػرميف بػػػيف التقريػػػر أف 
منيػػػا أنهػػػأت سػػػمطات كمصػػػالا داخميػػػة بيػػػدؼ اسػػػتبلـ طمبػػػات تسػػػميـ  %81المجػػػرميف مػػػم دكؿ أخػػػرل كأف 

تتعمػػؽ بالمسػػاعدات  رسػػمت أك تمقػػت طمبػػاتأمػػف الػػدكؿ  %56المجػػرميف، كفػػ  ىػػذا اإلطػػار التقريػػر أف نسػػبة 
 .القانكنية المتبادلة

فقد أهار إلى ارت اع نسبة الدكؿ الت  جرمت سمكؾ  22/07/2003أما التقرير الثان  الصادر بتاريق: 
، ككػذلؾ نسػبة الػدكؿ التػ  %69 كاإلفريقية %79 ةكاألسيكي %100لتبمغ مف الدكؿ األكربية  األمكاؿتبييض 

، كمػا أهػار ىػذا التقريػر أف نسػػبة %58تقػدر بػػ  األمػكاؿإحصػامية دقيقػة عػف عمميػات تبيػيض  تحػت ظ ببيانػات
مف الػدكؿ األطػراؼ تػنص تهػريعاتيا الكطنيػة عمػى تجميػد كضػبط كمصػادرة  العامػدات المتحصػمة عػف  91%

 األمكاؿاالتجار بالمخدرات، كما ارت عت نسبة الدكؿ الت  تضم هركط اتخاذ تدابير بخصكص التصريا بنقؿ 
ارت عػػت نسػػبة الػػدكؿ التػػ  أنهػػأت كحػػدات اسػػتعبلـ  كأيضػػا %70كالسػػندات الماليػػة الحاممػػة عبػػر الحػػدكد إلػػى 

مػػف الػػدكؿ  %94مػػف الػػدكؿ األكربيػػة،  %93منيػػا:  %70إلػػى  األمػػكاؿماليػػة مركزيػػة لمكافحػػة جػػرامـ تبيػػيض 
 .(2)مف الدكؿ اإلفريقية %23ك األسيكيةمف الدكؿ  %50 األمريكية

كمكافحػػة ال سػػاد، إذ  األمػػكاؿاألخيػػر أهػػار التقريػػر إلػػى كجػػكد عبلقػػة كتػػرابط بػػيف مكافحػػة تبيػػيض كفػػ  
يمجػػػا العديػػػد مػػػف المسػػػؤكليف الحكػػػكمييف كالقػػػادة السػػػابقيف سػػػيما فػػػ  دكؿ العػػػالـ الثالػػػث إلػػػى ضػػػق متحصػػػبلت 

ت المصرفية الهرعية بيدؼ كالعمبلت عبر القنكا األمكاؿجرامميـ المتمثمة ف  الرهكة كاستيبلؿ الن كذ كتيريب 
تيطية مصادرىا الحقيقية اير الهرعية. كالجدير بالذكر ىنػا أف ىنػاؾ أيضػا عبلقػة كطيػدة بػيف جػرامـ تبيػيض 

، األمػػػر الػػػذم أدل بمجمػػػس األمػػػف أف يصػػػدر إعبلنػػػا بهػػػأف كتمكيػػػؿ العمميػػػات اإلرىابيػػػة حػػػكؿ العػػػالـ األمػػػكاؿ
خبللو عمى ضركرة حػرمف اإلرىػابييف مػف تمكيػؿ أعمػاليـ ليؤكد مف  22/01/2003مكافحة اإلرىاب بتاريق: 

 اإلرىابية بكاسطة عامدات األنهطة اإلجرامية محؿ التبييض.

 
                                                           

 .610ص ، نبيؿ عبد الحميـ عكاجة، المجرع السابؽ -(1)
 24/07/2001تقرير برنامج األمـ المتحد لمكافحة المخدرات الصادر عف المدير التن يذم بتاريق  -

 22/07/2003 بتاريق التن يذم المدير عف الصادر المخدرات لمكافحة المتحد األمـ برنامج تقرير -(2)
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 :كمعاملة المذنبيف لمجمكعة االستشارية لمنع الجريمةشبية المراسليف الكطنييف كا -3

طبقػػا لقػػرار الجمعيػػة تعتبػػر مػػف األجيػػزة األمنيػػة المرتبطػػة باألمانػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة، كقػػد أنهػػأت 
المراسػؿ الػكطن  الػذم تعينػو  أف، كذلؾ باعتبػار 1951سنة  1952ف  دكرتيا الخاصة رقـ  415العامة رقـ 

، كقػد فقػد ىػذا الدكلة يككف حمقة اتصػاؿ بػيف الدكلػة كاألمانػة العامػة فػ  مجػاؿ منػم الجريمػة كمعاممػة المػذنبيف
بب حساسػػية فكػػرة السػػيادة الكطنيػػة. كطبقػػا لقػػرار الجمعيػػة النظػػاـ فعميتػػو كلػػـ يتحقػػؽ المقصػػكد مػػف إنهػػامو بسػػ

ف  دكرتيا الخاصة، أنهمت المجمكعة االستهارية اإلقميمية التابعػة لؤلمػـ المتحػدة فػ  مجػاؿ  415العامة رقـ 
، كقػػد انعػػدمت فعاليػػة ىػػذا التنظػػيـ بسػػبب انعػػداـ الصػػمة بػػيف جيػػاز المراسػػميف منػػم الجريمػػة كمعاممػػة المػػذنبيف

    .(1)العامة كاألمانة

يعتبر أىـ آلية دكلية لمكاجية األخطار المحدقة باألمف كالسمـ الدكلييف ،كمػا يعػد  :مجلس األمف -اثاني
راتيػػا تماهػػيا مػػم مبػػادئ ميثاقيػػا، كذلػػؾ االجيػػاز الػػدكل  الػػرادع الػػذم تسػػتخدمو األمػػـ المتحػػدة بيػػدؼ تن يػػذ قر 

الت  تنص عمى ت كيض مجمس األمف باسػتخداـ الميثاؽ مف  42المادة باستخداـ القكة بمكجب ال صؿ السابم 
القكة، ككما يعد األداة الدكلية ذات القكة الممزمة عمى المسػرح الػدكل . كلكػف عمميػا ال يمكػف تطبيػؽ ىػذا المبػدأ 

عػادة السػمـ  إنهاببسبب تعذر ات اؽ الدكؿ عمى  قكات دكلية تككف تحت تصػرؼ مجمػس األمػف لتن يػذ قراراتػو كاا
 678، كاالجتيػػاح العراقػػ  لككيػػت )القػػرار رقػػـ 1950دكلييف، كنػػرل ذلػػؾ إبانػػة األزمػػة الككريػػة سػػنة مػػف الػػكاأل

. كحقيقػػػة قػػػاـ (2) (31/03/1993بتػػػاريق  816( ، كالحػػػرب فػػػ  البكسػػػنة )القػػػرار رقػػػـ 29/11/1990بتػػػاريق 
حػػداث الدكليػػة، مجمػػس األمػػف بعػػدة أدكار رميسػػية فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة اإلرىػػاب الػػدكل  كأسػػبابو حسػػب تطػػكر األ

 تختمؼ عما بعدىا مف حيث الهدة كالحسـ. 2001سبتمبر  11حيث نجد دكره قبؿ أحداث 

ف ػػ  فتػػرة الثمانينػػات كالتسػػعينات التػػ  تميػػزت بصػػ ة عامػػة بانييػػار التػػكازف الػػدكل  القػػامـ عمػػى الثناميػػة 
ف فػػ  مكافحػػة اإلرىػػاب كػػاف ، كيمكػػف القػػكؿ أف نهػػاط مجمػػس األمػػاألمريكيػػةالقطبيػػة لصػػالا الكاليػػات المتحػػدة 

محػػػدكدا حيػػػث اقتصػػػر عمػػػى اإلدانػػػة كالهػػػجب أك دعػػػكة الػػػدكؿ إلػػػى اتخػػػاذ تػػػدابير معينػػػة لمنػػػم كقمػػػم األعمػػػاؿ 
إلى استخداـ السمطة الممنكحة طبقا لم صؿ السػابم مػف الميثػاؽ. فاإلرىػاب بالنسػبة لعػدد اإلرىابية. كلـ يتعدىا 

أك حػركب ضػد األنظمػة القمعيػة، األمػر الػذم صػعب تجػريـ مف كاضع  السياسات عبارة عف نتاج صػراعات 
عقبػة أمػاـ مجمػس األمػف كحػاؿ دكف اسػتخدامو لسػمطاتو الممنكحػة لػو  كأصبااألعماؿ اإلرىابية ف  تمؾ ال ترة 

                                                           
 159، ص2007حسنيف المحمدم، اإلرىاب الدكل  تجريما كمكافحة، اإلسكندرية: دار المطبكعات الجامعية،  -(1)
 145، ص2009ة، بيركت: منهكرات الحمب  الحقكقية، اإلرىاب الدكل  ف  ظؿ المتييرات الدكليدات، يأحمد حسيف سك  -(2)
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. كبعد نياية الحرب البادرة كسيطرة الػك.ـ.أ عمػى مجمػس األمػف، ظيػر عيػد (1)طبقا لم صؿ السابم مف الميثاؽ
استخداـ تدابير اقتصادية كعقكبات بكص يا كسػيمة لمػرد عمػى انتياكػات قكاعػد القػانكف الػدكل .  جديد يتمثؿ ف 

.  (2)مجمػػس األمػػف خػػبلؿ فتػػرة التسػػعينات العهػػرات مػػف قػػرارات العقكبػػات ضػػد ثمانيػػة عهػػر ىػػدؼ أصػػدركقػػد 
 افمايػة حقػكؽ اإلنسػكذلؾ لمجمكعة مف األىداؼ منيا: رد العدكاف، استعادة الحككمات المنتخبة ديمقراطيا، ح

، كمػػف أمثمػػة كجمػب اإلرىػػابييف المهػػتبو بيػـ إلػػى العدالػػة، كفػػ  ااكنػة األخيػػرة التصػػدم لخطػػر اإلرىػاب الػػدكل 
 قرارات مجمس المف خبلؿ ىذه ال ترة:

 21حيػػث أنػػو بتػػاريق  (*)أ لػػكيربيقػػرارات مجمػػس األمػػف المتعمقػػة ب ػػرض عقكبػػات ضػػد ليبيػػا: بعػػد حادثػػة أ -
مػف خبللػو عػف انزعػاج المجتمػم الػدكل  ممػا  ااػرب.(4)731مجمػس األمػف قػرار رقػـ أصدر  1992جان   

رىػاب  كاألمػف ـيػنعكس سػمبا عمػى السػمممػا  كتػكتر فػ  العبلقػات الدكليػة  ،يهيده العالـ مف أعمػاؿ عنػؼ كاا
 الدكلييف، خاصة عندما تتكرط أية دكلة ف  مثؿ ىػذه األعمػاؿ بطريقػة مباهػرة أك ايػر مباهػرة، كبنػاب عمػى

بيػة جرت أكدت مزاعـ الكاليات المتحدة األمريكية بتكرط مكظ يف تػابعيف لمحككمػة المي نتامج التحقيقات الت 
إلػػى اسػػتيامو الهػػديد كحػػث السػػمطات الميبيػػة عمػػى تسػػميـ  األمػػففػػم بمجمػػس فػػ  ىػػذه الحادثػػة، األمػػر الػػذم د

فػػػػ  القضػػػػاب عمػػػػى األعمػػػػاؿ  بيػػػػدؼ المسػػػػاىمةالمهػػػػتبو فػػػػييـ كاالسػػػػتجابة ال كريػػػػة لقػػػػرارات مجمػػػػس األمػػػػف 
 ػس فػ  ن (5)748، فلف مجمس األمف أصدر قرار رقػـ ليذا الطمباإلرىابية، كنظرا لرفض السمطات الميبية 

السنة أكد مف خبللو أف السمطات الميبيػة لػـ تتعػاكف بجديػة بخصػكص تن يػذ قػرار مجمػس األمػف، كلػـ تكػؼ 
ا لمبادئ األمـ المتحدة كعمى ىذا األساس فقػد فػرض عماؿ اإلرىابية كىذا المكقؼ يعد انتياكعف تدعيـ األ

مػس األمػف عمى السمطات الميبية فػلف مج مجمس األمف مجمكعة مف العقكبات عمى ليبيا، كلتضييؽ الخناؽ
أيػف كسػم بمكجبػػو العقكبػات عمػى السػمطات الميبيػػة  11/11/1993بتػاريق  (6)883أيضػا أصػدر قػرار رقػػـ 

                                                           
)1 -(    Jane Doulden, the security council and terrorism, chapter 20 for, the united nations security 
council and war, edited by Vaughan Lowe and others, Oxford university press, 2008, p610 

 304السيد، المرجم السابؽ، ص محمد امير رضكاف  -(2)
فػكؽ قريػة لػػككرب  بلسػكتمندا، حيػػث  103اثنػاب رحمتيػػا  21/12/1988لػككرب : سػقكط طػػامرة ركػاب األمريكيػػة أبػاف أمريكػافأ بتػػاريق:  -(*)

مػػػة ، كبمكجػػػب التحقيقػػػات كهػػػ ت أف لحػػػادث نػػػتج عػػػف عمػػػبل إرىابيػػػا كأف الطػػػامرة ان جػػػرت بكاسػػػطة قنب273كصػػػؿ عػػػدد الضػػػحايا الحػػػادث 
الكتركنية داخؿ الطامرة، ف  بداية األمر تكجيت اصابم االتياـ إلى بعػض المنظمػات ال مسػطينية ثػـ إلػى إيػراف كسػكريا، كبعػد ثػبلث سػنكات 

جر النيكجيت الكاليات المتحدة األمريكية المتحدة كبريطانيا ثـ فرنسا االتياـ رسميا إلى ليبيا، كذلؾ بعد سقكط الطامرة ال رنسية فكؽ صحراب 
 ، أيف اتيـ المكاطنيف الميبييف عبد الباسط المقراح ، كاألميف خمي ة1989عاـ 

 (.S/RES/731/1992قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(4)
 (.S/RES/748/1992قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(5)
 (.S/RES/883/1993األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) قرار مجمس -(6)
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بتػاريق  (1)1192لمحككمة الميبية، كفػ  األخيػر صػدر قػرار رقػـ  تابعةتتمثؿ ف  تجميد أرصدة كمهركعات 
محاكمػػػة المهػػػتبو بيػػػػـ أمػػػاـ محكمػػػة اسػػػكتمندية تنعقػػػػد فػػػ  ىكلنػػػدا كفقػػػا لمقػػػػانكف  يتضػػػمف 27/03/1998

 االسكتمندم أيف تمت بال عؿ مم استمرار العقكبات االقتصادية. 

بعػػػد الت جيػػػرات اإلرىابيػػػة التػػػ  تعرضػػػت ليػػػا قػػػرارات مجمػػػس األمػػػف المتضػػػمف العقكبػػػات ضػػػد أفيانسػػػتاف:  -
، تكجيػت أنظػار مجمػس األمػف إلػى 07/03/1997س ارت  الكاليػات المتحػدة األمريكيػة بكينيػا كتنزانيػا فػ  

ىػػذه اليجمػػات  الػػذم أداف مػػف خبللػػو (2) 1189قػػرار رقػػـ  13/07/1998بتػػاريق  أصػػدرحيػػث  أفيانسػػتاف
يقػػات الجاريػػة، كعمػػى إثػػر األكضػػاع التػػ  كانػػت سػػامدة فػػ  كحػػث المجتمػػم الػػدكل  عمػػى التعػػاكف فػػ  التحق

افيانستاف كسيطرة حرمة طالباف عمى معظـ األقاليـ كاعتقاؿ القنصؿ العػاـ كمقتػؿ الدبمكماسػييف كالصػح   
. أصػػدر مجمػػس اإليػػرانييف، كمقتػػؿ المستهػػار العسػػكرم كبعػػض المػػكظ يف ببعثػػة األمػػـ المتحػػدة فػػ  كابػػؿ

فيػو ىػذه األعمػاؿ كطمػب مػف  إدانة( 3)1214القرار رقـ  08/12/1998بتاريق  3925األمف أثناب جمستو 
حركػػة طالبػػاف االمتنػػاع عػػف إيػػكاب كتػػدريب اإلرىػػابييف الػػدكلييف كمنظمػػاتيـ، كمػػا طمػػب مػػف حركػػة طالبػػاف 
كجميػػم ال صػػامؿ األخػػرل الكقػػؼ ال ػػكرم لمقتػػاؿ كاسػػتمناؼ الم كضػػات تحػػت إهػػراؼ األمػػـ المتحػػدة. كنظػػرا 

 4961أثنػػاب الجمسػػػة  (4)1267جابة حركػػة طالبػػاف فقػػد أصػػدر مجمػػػس األمػػف أيضػػا القػػرار رقػػـ لعػػدـ اسػػت
، أداف فيو استمرار استخداـ األراض  األفيانية إليكاب كتدريب اإلرىابييف كالتخطيط 15/10/1999بتاريق 

تيديدا لمسػمـ كاألمػف  لمقياـ بأعماؿ إرىابية دكلية، كما أكد أف عدـ استجابة حركة طالباف ليذه القرارات تعد
الدكلييف، كقرر أيضا أف يتصرؼ ف  ىذا القرار بمكجب ال صؿ السابم مف الميثاؽ أيف فرض حظر جػكم 

كممتمكػػات حركػة طالبػػاف، كأخيػرا كنظػػرا إلصػرار حركػة طالبػػاف لعػدـ االسػػتجابة، فقػد أصػػدر  أمػكاؿكتجميػد 
، أيػف أكػد فيػو الطمبػات السػابقة 19/12/2000بتػاريق  4251أثناب الجمسة ( 5)1333مجمس األمف القرار 

 11 أحػداثأمػا بعػد  .كهدد العقكبات الم ركضة عمى تكريد السبلح، كما فػرض أيضػا عقكبػات ديبمكماسػية
 مجمس األمف تصدل لظاىرة اإلرىاب الدكل  مف خبلؿ لجانو الثبلث.، فلف 2001سبتمبر 

قكية لمكافحػة اإلرىػاب أنهػأىا مجمػس  : كى  أداة8999لسنة  8267اللجنة المنشأة عمبل بالقرار  -1
يسػاعدىا فريػؽ متخصػص  1999لسػنة  1267مكجػب القػرار رقػـ  2001سػبتمبر  11األمف قبػؿ أحػداث 

                                                           
 (.S/RES/1192/1998قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(1)
 (.S/RES/1189/1998قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(2)
 (.S/RES/1214/1998ف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: )قرار مجمس األم -(3)
 (.S/RES/1267/1999قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(4)
 (.S/RES/1333/2000قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(5)
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يتألؼ مف ثمانية خبراب، لدييـ خبرة تتصؿ بأنهطة تنظػيـ القاعػدة كحركػة طالبػاف ككي يػة مكاجيػة اإلرىػاب 
الماليػة الدكليػة بمػا فػ  ذلػؾ الخبػرة التقنيػة المصػرفية  كالتهريعات ذات الصمة كتمكيػؿ اإلرىػاب كالمعػامبلت

كالتبرعػات الخيريػة، كاسػتخداـ نػاقم  الطػركد كتعزيػز الحػدكد بمػا فػ  ذلػؾ  األمػكاؿكاألنظمة البديمػة لتحكيػؿ 
. كمػػػف مياميػػػا رصػػػد تطبيػػػؽ (1)أمػػػف المػػػكانئ، كحظػػػر األسػػػمحة، كضػػػكابط التصػػػدير كالتجػػػارة بالمخػػػدرات

 فقػط أفيانسػتافلػـ تعػد الجػزابات تسػتيدؼ أرض  2002عػاـ  كالقاعدة، كاعتبارا مفالجزابات عمى طالباف 
 بػػػؿ تنطبػػػؽ عمػػػى جميػػػم األسػػػماب المدرجػػػة بالقاممػػػة المكحػػػدة سػػػكاب كػػػانكا أفػػػراد أك جماعػػػات أك مؤسسػػػات 
أك كيانات مستقمة. كما تهرؼ المجنة عمى كي ية تن يذ الدكؿ لمتدابير الثبلث حظػر السػ ر كحظػر األسػمحة 
كتجميػػد األصػػكؿ، كمػػا تنظػػر المجنػػة فػػ  قاممػػة األسػػماب المقدمػػة ليػػا كاإلع ػػابات المتعمقػػة بتجميػػد األصػػكؿ 

 .كحظر الس ر

أداف مجمػس األمػف فػ  قػراره  2001سػبتمبر  11ف  اليػكـ التػال  ليجمػات : (*)لجنة ميافحة اإلرهاب -2
 األعمػػػاؿرىابيػػة، كاعتبػػػر ىػػذه باإلجمػػػاع كبصػػكرة قاطعػػػة كبأهػػد العبػػػارات تمػػؾ اليجمػػػات اإل (3)1368رقػػـ 

تيديػػػد السػػػبلـ كالمػػػف الػػػدكلييف، كطالػػػب المجتمػػػم الػػػدكل  المزيػػػد مػػػف الجيػػػكد كبيػػػدؼ منػػػم كقمػػػم العمػػػاؿ 
اإلرىابية كذلؾ عف طريؽ زيادة التعاكف الدكل  كتن يذ االت اقيات الدكلية لمكافحػة اإلرىػاب كقػرارات مجمػس 

إلػػى  كرعاتيػػايػا يأجػػؿ تقػديـ مرتكبػػ  ىػذه اليجمػػات كمنظم األمػف ذات الصػػمة، كدعػا الػػدكؿ لمعمػؿ معػػا مػف
، كمػػػا أعػػػرب عػػػف اسػػػتعداده التخػػػاذ كافػػػة الخطػػػكات البلزمػػػة لمػػػرد عمػػػى ىػػػذه اليجمػػػات كمكافحػػػة (4)العدالػػػة

 .كفقا لمسؤكلياتو بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة أهكالواإلرىاب بجميم 

الػذم  (5)1373مجمس األمػف القػرار رقػـ أصدر  4385كأثناب الجمسة رقـ  2001سبتمبر  28كبتاريق 
الػػدكؿ  مجمػػس األمػػف، كمػػا ألػػـز أعضػػابجميػػم  عضػػكيتيابمكجبػػو قػػرر إنهػػاب لجنػػة مكافحػػة اإلرىػػاب تظػػـ فػػ  

 ، كأكػػد عمػػى تهػػجيم التعػػاكف الػػدكل األعضػػاب باتخػػاذ تػػدابير لمنػػم األنهػػطة اإلرىابيػػة كتجػػريـ مختمػػؼ أهػػكاليا

                                                           
 319لمرجم السابؽ، صرضكاف، ا رمحمد امي -(1)
 CTCكيرمز ليا بالرمز  1373مف القرار  06أنهأت لجنة مكافحة اإلرىاب بمكجب ال قرة  -(*)

(Counter- Terrorism – Committee) 1373، تتػػألؼ مػػف جميػػم اعضػػاب مجمػػس األمػػف كم ػػت بمراقبػػة تن يػػذ جميػػم الػػدكؿ لمقػػرار 
اـ ىيكميػا كأنهػطتيا كيتػكلى األمػيف بتعيػيف مػديرىا التن يػذم بعػد استهػارة مجمػس كمجمس األمف يكجو عمميا كيهػرؼ عميػو كيسػتعرض بانتظػ

 األمف.
 www.un.org/Docs/se/committée/1373 :2014أطمم عميو ف  جكيمية  االلكتركن  لمجنة مكافحة اإلرىاب المكقم -
 (.S/RES/1168/2001مف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: )قرار مجمس األ -(3)
 209، ص2014محمد حسف طمحة، استراتيجية مكاجية جرامـ تمكيؿ اإلرىاب، القاىرة، دار النيضة العربية،  -(4)
 (.S/RES/1373/2001قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(5)

http://www.un.org/Docs/se/committée/1373
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حة اإلرىاب كما يطالب الدكؿ األعضاب تقػديـ تقػارير بانتظػاـ إلػى لجنػة كاالنضماـ إلى الصككؾ الدكلية لمكاف
، كبكجو خاص يطالب القرار مػف الػدكؿ األعضػاب 1373مكافحة اإلرىاب بهأف التدابير المتخذة لتن يذ القرار 

ير كتجميد أمكاؿ األهػخاص المهػاركيف فػ  األعمػاؿ اإلرىابيػة كعػدـ دعيػـ ماليػا أك تػكفتجريـ تمكيؿ اإلرىاب 
المػػبلذ اامػػف كمػػا أكػػد عمػػى تبػػادؿ المعمكمػػات بػػيف الحككمػػات بخصػػكص تحركػػات كمخططػػات المجمكعػػات 

 اإلرىابية كتجريـ مساعدة اإلرىابييف ف  القكانيف الداخمية كتقديـ المخال يف لمعدالة.

، ييػػدؼ إلػػى إنهػػاب (1)1535قػػرار  2004مسػػاعدة ىػػذه المجنػػة فػػ  أعماليػػا اتخػػذ مجمػػس األمػػف عػػاـ كل
كتسػػييؿ تقػػديـ المسػػاعدات التقنيػػة إلػػى الػػدكؿ  1373ديريػػة تن يذيػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب تقػػـك عمػػى تن يػػذ القػػرار م

 األعمػػاؿبهػػأف التحػػريض عمػػى ارتكػػاب  (2)1624اتخػػذ مجمػػس األمػػف القػػرار  2005األعضػػاب. كفػػ  سػػبتمبر 
درجػػة تن يػػذ القػػرار. كتخضػػم اإلرىابيػػة. كأضػػاؼ إلػػى المجنػػة ميمػػة قياميػػا بحػػكار مػػم الػػدكؿ األعضػػاب لمعرفػػة 

المجنػة لئلهػراؼ الكامػػؿ مػف قبػػؿ مجمػس األمػف عمػػى أعماليػا أيػػف يسػتعرض ىيكميػا كأنهػػطتيا كبرنػامج عمميػػا 
كؿ ثبلث أهير، كتقدـ المجنة تقريرىا إلى المجمس مف خبلؿ الرسامؿ التػ  يكجييػا رميسػيا إلػى رمػيس مجمػس 

ت المجمػس الم تكحػة بهػأف األخطػار التػ  تيػدد السػمـ كاألمػف األمف عف طريؽ التقارير التػ  تقػدـ أثنػاب جمسػا
، كمػػا يخطػػر رمػػيس المجنػػة رمػػيس مجمػػس األمػػف لػػدل تمقيػػو أم تقريػػر مػػف دكلػػة عضػػك بخصػػكص (3)الػػدكلييف

. كتعمؿ لجنة مكافحػة اإلرىػاب إلػى إقامػة حػكار مػم جميػم الػدكؿ لتعزيػز القػدرات الكطنيػة 1373تن يذا القرار 
كزيػػادة التعػػاكف الػػدكل  بػػيف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة مػػف جيػػة، كالػػدكؿ كالييمػػات الحككميػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب، 

حسػب  1373الدكلية مف جية أخرل، كما قررت المجنة أنيا ستركز ف  مناقهاتيا عمى تن يذ كػؿ دكلػة لمقػرار 
ة كالمصػػادر العامػػة التقييمػػات األكليػػة اسػػتنادا إلػػى المعمكمػػات المسػػتمدة مػػف البمػػد ذاتػػو كمػػف المنظمػػات الدكليػػ

 .(4)األخرل

الت  لػـ يػتـ اإلجابػة عنيػا  1373كمف خبلؿ ىذا النسؽ يمكف إثارة بعض التساؤالت حكؿ القرار الميـ 
 لحد ااف كمنيا:

 مف قبؿ مجمس األمف. كتسميتو سرعة إعداد القرار -

                                                           
 (.S/RES/1535/2004ار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: )قر  -(1)
 (.S/RES/1624/2005قرار مجمس األمف، الكثامؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة الكثيقة رقـ: ) -(2)
ندرية: منهػػأة المعػػارؼ، محمػػد حسػػف محمػػد عمػػ  حسػػف، جػػرامـ اإلرىػػاب الػػدكل  كاختصػػاص المحكمػػة الجناميػػة الدكليػػة بنظرىػػا، االسػػك -(3)

 .275، ص2013
 112، ص2009، االسكندرية: المكتب الجامع  الحديث، األمكاؿأحمد محمكد خميؿ، الجريمة المنظمة، اإلرىاب كاسؿ  -(4)
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ئلرىػاب أك يعػرؼ لبل ىذا القرار تناكؿ اإلجرابات المطمكبة لمكافحة اإلرىػاب دكف أف يقتػرح تعري ػا هػام -
 الحاالت الت  يمكف تسمى إرىابا.

 كمستندة إلػى ال صػؿ السػابؽ أيضػا الحقةعمميا يعتبر القرار م تكح عمى إمكانية إصدار قرارات تن يذية  -
ؼ طبيعتيػا كتكقيتيػا يػكجػد صػبلحيات لمجمػس األمػف بتحديػد قػرارات مسػتقبمية، كال تكيال ت مم العمػـ أنػو

ـ المجمس بنية الحككمة األمريكية تكسيم عممياتيا إلى دكؿ أخرل، إال أنو ال ا عمكحجـ عممياتيا، فبينم
 .(1)يعرؼ ىذه الدكؿ كلـ يتحقؽ ككنيا تهجم اإلرىاب أـ ال 

 المهركعة. المسمحةالقرار بيف األعماؿ اإلرىابية كأعماؿ المقاكمة  زلـ يمي -
بو ثيػرات عػدة يمكػف أف تػؤدم بػو إلػى أف كنظرا  لما سبؽ مف تساؤالت يمكف القكؿ أف ىػذا القػرار تهػك 

 يككف أداة ضيط كتيديد بيد قمة مف الدكؿ ضد الدكؿ الصييرة كالضعي ة.

أنهػػػأ مجمػػػس األمػػػف ىيمػػػة إضػػػافية مختصػػػة : 2114لسػػػنة  8541اللجنػػػة المنشػػػأة عمػػػبل بػػػالقرار  -3
يػػػا ميمػػػة مػػػدل ل كأسػػػندت، 2004لسػػػنة  (2)1540بمكافحػػػة اإلرىػػػاب ىػػػ  المجنػػػة التػػػ  تككنػػػت عمػػػبل بػػػالقرار 

، كيقضػػ  القػػرار بػػأف تضػػم جميػػم الػػدكؿ ضػػكابط كتػػدابير محميػػة بيػػدؼ 1540امتثػػاؿ الػػدكؿ األعضػػاب لمقػػرار 
منم حصػكؿ جيػات ايػر رسػمية عمػى األسػمحة النككيػة كالكيماميػة كالبيكلكجيػا ككسػامؿ إيصػاليا. كمػدد مجمػس 

كاف تكثؼ المجنة جيكدىا لمساعدة  1540ر األمف كالية ىذه المجنة  بمكجب عدة قرارات مم تأكيده عمى القرا
الػػدكؿ عمػػى تن يػػذ ىػػذا القػػرار عمػػى نحػػك كامػػؿ، كهػػجم عمػػى تقػػديـ تقػػارير كمعمكمػػات إضػػافية عػػف تن يػػذ القػػرار 
كعف طمبات المساعدة، كأف تتعػاكف المجنػة مػم المنظمػات الدكليػة كاإلقميميػة كتعمػؿ كمركػز لتبػادؿ المعمكمػات 

 ات المتعمقة بمساعدات الدكؿ.لمتكفيؽ بيف العركض كالطمب

مجػاالت أيػف كضػم الخبػراب أمصػ كفةأ  ثمانية خبراب لدييـ تجػارب فػ  ىػده يساعد ىذه المجنة فريؽ مف
جػػرابات التن يػػذ تػػدابير التهػػريعية اللمنظػػر فػػ  حالػػة تن يػػذ الػػدكؿ األعضػػاب لمقػػرار، كيعتمػػد فػػ  تعبمتيػػا عمػػى  كاا

 :1540دابير الت  فرضيا القرار ، كمف الت(3)الكاردة ف  التقارير الكطنية

 منػػػم الػػػػدكؿ مػػػػف تقػػػػديـ أم هػػػػكؿ مػػػػف أهػػػػكاؿ الػػػدعـ لمجيػػػػات ايػػػػر الرسػػػػمية التػػػػ  تحػػػػاكؿ الحصػػػػكؿ  .أ 
أك استحداث أسمحة نككية أك كيميامية أك بيكلكجيا ككسامؿ إيصاليا، أك حيازة ىذا النكع مف األسػمحة 

 أك كسامؿ صنعيا.
                                                           

 .227ص  2009عماف: عالـ الكتب الحديث لمنهر كالتكزيم، ، اإلرىاب كأحكاـ القانكف الدكل عيف،  بكجماؿ زايد ىبلؿ أ -(1)
 (.S/RES/1540/2004: )رقـ الكثيقة المتحدة لؤلمـ الرسمية الكثامؽ مجمس األمف، قرار -(2)
 387محمد أميف رضكاف السيد، المرجم السابؽ، ص -(3)
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عالة كالمناسبة لمنم كحظر أم جية اير رسمية مف استعماؿ اعتماد الدكؿ عمى القكانيف كالضكابط ال  .ب 
 تمؾ األسمحة أك كسامؿ إيصاليا، السيما ف  األاراض اإلرىابية.

قياـ الدكؿ باعتمػاد تػدابير مراقبػة محميػة فعالػة بييػة حظػر تمػؾ األسػمحة ككسػامؿ إيصػاليا كمػا يتصػؿ  .ج 
لمكهػؼ عػف  الجمركيػةا، كتحسػيف الضػكابط بيا مف مكاد كتأميميا كتكفير الحماية الماديػة البلزمػة ليػ

 .رة فييا بصكرة اير هرعيةسمسأنهطة االتجار بيذه األصناؼ كال

يعػد ثمػرة الجيػكد الدكليػة الراميػة  :الفرع الثاني: ميتب األمـ المتحدة لمراقبة المخدرات كالكقايػة مػف الجريمػة
مػف قبػؿ األمػـ المتحػدة يقػكـ بمسػاعدة   1991إلى مكافحة إسابة استعماؿ المخدرات كاالتجار بيا أنهئ سنة 

 :(1)البمداف ف  المجاالت التالية

 صيااة مهاريم التهريعات الخاصة بمكافحة المخدرات كتطبيقيا. -
 تن يذ برامج الكقاية مف إسابة استعماؿ المخدرات . -
عادة تأىيميـ . -  إيجاد الكسامؿ لعبلج المدمنيف كاا
 مكافحة التيريب . -
 .(2)ى إيجاد سبؿ رزؽ بديمةمساعدة المزارعيف عم -
 تتبم حركة المخدرات كتنبيو البمداف إلى أحدث األساليب كاالتجاىات . -
 دراسة كتحميؿ أساليب كتقنيات كسمككيات عصابات اإلجراـ المنظـ . -

يعمػؿ ىػػذا المكتػػب عمػػى خمػؽ جػػك مػػف التنسػػيؽ بػيف الػػدكؿ فيمػػا بينيػػا كبػيف المنظمػػات اإلقميميػػة لتكحيػػد 
فحػػة ىػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ المػػنظـ، كمػػا كضػػم المكتػػب برنػػامج أطمػػؽ عميػػو اسػػـ أالبرنػػامج الجيػػكد نحػػك مكا

 .(3)أ  يضمف المساعدات التقنية لمدكؿ الت  تطمب منو ذلؾاألمكاؿالدكل  لمكافحة تبييض 

ؤلمػـ المتحػدة تعد ىذه الييمة مػف األجيػزة الرقابيػة التابعػة ل :() الفرع الثالث :الهيية الدكلية لمراقبة المخدرات
، كيتمثؿ دكرىا أساسػا فػ  مراقبػة المخػدرات كبالتػال  1961كالت  انبثقت عف االت اقية الكحيدة لممخدرات لعاـ 

                                                           
 http//www.undcp.orgانظر مكقم مكتب األمـ المتحدة الخاص بمراقبة المخدرات كمنم الجريمة  -(1)
 .186ص،2003دار الجامعة الجديدة   اإلسكندرية: ،ف  الجزامر األمكاؿمجاؿ تبييض  يزيد بك حميط، السياسة الجنامية ف -(2)
 80لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص -(3)
))-  عضػكا ينتخػبيـ المجمػس االقتصػادم كاالجتمػاع  مػنيـ ثبلثػة أعضػاب مػف ذكم الخبػػرة  13تتكػكف الييمػة الدكليػة لمراقبػة المخػدرات مػف

قاقير يختاركف مف قاممة بأسماب خمسة أهخاص عمى األقؿ ترهحيـ منضمة الصحة العالمية كاألعضػاب العهػرة الطبية كعمـك الصيدلة كالع
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 (1)اإلجرامية، حيػث صػدر عنيػا تقريػريف األعماؿكمنو قطم الصمة عف تمكيؿ  األمكاؿمكافحة جريمة تبييض 
نػػػػاؾ عبلقػػػػة كثيقػػػػة بػػػػيف عامػػػػدات االتجػػػػار أهػػػػارت مػػػػف خبلليمػػػػا إلػػػػى أف ى 1985،  1984ىػػػػاميف عػػػػام  

بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة كتجػػارة األسػػمحة كالسػػيارات كالسػػ ف كالطػػامرات. كمػػا رصػػدت إخ ػػاب متحصػػبلت 
كنبيػػػت إلػػػى إمكانيػػػة تػػػأثر النظػػػاـ االقتصػػػادم كاالجتمػػػاع   ،المخػػػدرات ايػػػر المهػػػركعة عػػػف طريػػػؽ تبييضػػػيا

عمػػػى ضػػػركرة تتبػػػم  1993ا هػػػددت الييمػػػة أيضػػػا فػػػ  تقريرىػػػا لينػػػة . كمػػػ(2)كالسياسػػػ  كانتهػػػار العنػػػؼ كال سػػػاد
المتحصػمة مػف االتجػار ايػر المهػركع بالمخػدرات، كمػا أكػدت عمػى كاجػب  األمكاؿكضبط كمبلحقة كمصادرة 

اتخػػاذ التػػدابير البلزمػػة بيػػدؼ حرمػػاف تجػػار المخػػدرات مػػف اسػػتعماؿ ىػػذه المتحصػػبلت كضػػخيا عبػػر القنػػكات 
عاقػػة سػػمطات كأكػػد التقر  المصػػرفية، يػػر ايضػػا عمػػى ضػػركرة عػػدـ االحتجػػاج بمبػػدأ سػػرية الحسػػابات المصػػرفية كاا

 .(3)األمكاؿالتحقيؽ ف  جرامـ 

فقػػد دعػػت فيػػو إلػػى ضػػركرة اتخػػاذ اإلجػػرابات البلزمػػة لمكافحػػة  ،1994الييمػػة سػػنة  (4)لتقريػػركبالنسػػبة 
هػػركعة فػػ  المخػػدرات. كفػػ  ختػػاـ ىػػذا مكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة كالمتػػاجرة ايػػر الم  كبالتػػال ،األمػػكاؿتبيػػيض 

الناتجػة عػف أنهػطة الجريمػة المنظمػة  األمػكاؿالتقرير دعت الييمة إلػى إصػدار ات اقيػة دكليػة لمكافحػة تبيػيض 
كذلؾ بلدراج كافة اإلجرابات كالتدابير الدكلية الت  يػتـ اتخاذىػا عمػى الصػعيد الػكطن  لمكافحػة األنهػطة ايػر 

 .(5)المهركعة ف  كثيقة كاحدة 

أكدت فيػو عمػى ضػركرة إعطػاب المزيػد مػف األكلكيػة لمكافحػة  ،(6)أصدرت الييمة تقريرا 1995كف  عاـ 
ألنيػا تمثػؿ تحػديا لجميػم بمػداف العػالـ المتقدمػة كالناميػة عمػى حػد سػكاب. كمػا هػدد عمػى  األمكاؿجرامـ تبييض 

 أىمية اتخاذ تدابير مبلممة بخصكص مبلحقة عامدات الجريمة كمصادرتيا.

                                                                                                                                                                                           

الباقكف يختاركف مف قاممة بأسماب أهخاص ترهحيـ الدكؿ األعضاب ف  األمػـ المتحػدة مػدة العضػكية خمسػة سػنكات قابمػة لمتجديػد، كيعمػؿ 
 لحككماتيـ . أعضاب الييمة بص تيـ الهخصية كليسكا ممثميف

كمنػو فػلف الييمػة الدكليػة  1961كتعد الييمة مف األجيزة الرقابية التابعة لؤلمـ المتحدة الت  انبعثت مف االت اقية الكحيػدة لممخػدرات عػاـ 
نما أنهأت بمكجب المادة الخامسة مف االت اقية الكح يدة لممخدرات لمراقبة المخدرات لـ تنهأ بمكجب قرار صادر عف منظمة األمـ المتحدة كاا

 كما حمت ىذه الييمة محؿ كافة األجيزة الدكلية السابقة لمجنة المركزية الداممة لؤلفيكف كىيمة الرقابة عمى المخدرات . 1961عاـ 
 (E/CN.7/13/1984)،  (E/CN.7/23/1985)،  (E/CN.7/22/1985)تقريرم الييمة الدكلية لمراقبة المخدرات،  -(1)

 593ميـ عكاجة، المرجم سابؽ، صنبيؿ محمد عبد الح (2)-
 .199م يد نايؼ دليم ، المرجم السابؽ ، ص  -(3)

 (.A/0960X101/1994) تقرير الييمة الدكلية لمراقبة المخدرات، كثامؽ األمـ المتحدة، الكثيقة رقـ: (4)-
 219حميدم عبد العظيـ، المرجم السابؽ، ص (5)-

 (.ELINCP200D/1995) ، كثامؽ األمـ المتحدة، الكثيقة رقـ:تقرير الييمة الدكلية لمراقبة المخدرات -(6)
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، كتن يذ 1988فينيا ات اقية كقد خمص التقرير إلى عدة تكصيات منيا مناهدة الدكؿ إلى المصادقة عمى
كانيف داخميػػة تكػػكف فػػ  مسػػتكل كسػػف قػػ ،(GAFI)األمػػكاؿمجمكعػػة العمػػؿ المػػال  لمكافحػػة تبيػػيض  تكصػػيات

كتعزيز التعاكف  ،ؿاألمكا. كما دعت الدكؿ إلى إنهاب كحدات متخصصة بمكافحة تبييض خطكرة ىذه الظاىرة
 .ساعدة القانكنية كتسميـ المجرميفبينيا خاصة ف  مجاؿ الم

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة  ا٤ِٛاياٌذ١ٌٚخ فٟ ِىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ  ا٤خٙضحاٌّطٍت اٌثبٟٔ: دٚس 

 :كالمنظمة الدكلية للشرطة الجنايية GAFI الدكلية الفرع األكؿ: مجمكعة العمؿ المالي

أقػػكل  GAFI مػػؿ المػػال  الدكليػػة: تعتبػػر مجمكعػػة الع GAFI الدكليػػة لمػػاليمجمكعػػة العمػػؿ ا -أكال 
. كىػػ  عبػػارة عػػف جيػػاز دكلػػ  األمػػكاؿكأهػػير المنظمػػات الدكليػػة العاممػػة فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة عمميػػات تبيػػيض 

، ذلػػؾ بعػػد تزايػػد 1989خػػبلؿ قمػػة مجمكعػػة السػػبم المنعقػػدة ببػػاريس سػػنة  أنهػػئ GAFI ػػػػػػػػػ:يعػػرؼ اختصػػارا ب
 الت  تيدد المنظكمات البنكية كالمؤسسات المالية. األمكاؿتبييض  عمميات مخاطر

لمكافحػػة عمػػى المػػدل المسػػتقبم  دكليػػة  إسػػتراتيجيةكتعػد ىػػذه المجمكعػػة تنظػػيـ كقػػام  ييػػدؼ إلػػى كضػم 
. كذلؾ بتنمية كتطكير سياسات الدكؿ كتكجيييا قصد تهجيعيا عمى تبن  إجرابات (1)األمكاؿعمميات تبييض 

ة لمكاجية ىذه الظاىرة كالتنسيؽ فيما بينيا مف جية كمم المنظمات الدكلية األخرل مف جية أخرل أيف صارم
خاصػػػة  األمػػػكاؿتقػػػـك بدراسػػػة السػػػبؿ الك يمػػػة لمنػػػم اسػػػتخداـ المصػػػارؼ كالمؤسسػػػات الماليػػػة كػػػأدكات لتبيػػػيض 

فػ   ياتتبػم إعػادة اسػتخداماألنهػطة اإلجراميػة كتعقػب ك ة المخدرات كضبط كمصادرة عامػدات الناهمة عف تجار 
 .(2)ارتكاب أنهطة إجرامية جديدة مما يؤثر سمبا عمى األنهطة االقتصادية المهركعة

تهػير مػف خبلليػا إلػى أربعيف تكصية  1990في رم  6أصدرت ىذه المجمكعة خبلؿ تقريرىا األكؿ ف  
كأنظمتيا الدستكرية كالقانكنية  تتناسب األمكاؿضركرة قياـ الدكؿ المعنية بسف تهريعات تجـر عمميات تبييض 

كالمالية عمى الصػعيد المحمػ  كاتخػاذ إجػرابات كتػدابير تسػاعد فػ  تن يػذ ىػذه التكصػيات التػ  تتسػـ بالعمكميػة 
، حيػػث تعػػد بمثابػػة ( 3)1988كالمركنػػة، كمػػا تعتبػػر ىػػذه التكصػػيات مكممػػة كمعػػززة ألحكػػاـ ات اقيػػة فيينػػا سػػنة 

تعتمػد مجمكعػة العمػؿ الماليػة الدكليػة فػ  ف  جميم أنحاب العالـ. ك  مكاؿاألض خطة عمؿ هاممة لمكافحة تبيي
لمكافحػة االتجػار  ةعمميا عمى اتجاىيف، فعمى المستكل الدكل  تعتمد عمى أحكاـ كتكجيو ات اقية األمػـ المتحػد

ات . كعمػػى المسػػتكل المحمػػ  عمػػى التهػػريع1988ايػػر المهػػركع فػػ  المخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة ب يينػػا سػػنة 
                                                           

 81سابؽ، ص المرجم ال، لهعب عم  -(1)
 .97، ص2009دار الجامعة الجديدة،  :كآليات مكافحتيا، اإلسكندرية األمكاؿمحمد عم  العرياف، عمميات اسؿ  -(2)
 .188ص المرجم السابؽ،يزيد بكحميط،  -(3)
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 1996كخػبلؿ عػام  باإلضػافة إلػى حػث بػاق  الػدكؿ عمػى تجريميػا.  ،المحمية المتعمقة بمكافحة ىذه الظاىرة
حيػػػث أخػػػذت بعػػػيف االعتبػػػار التييػػػرات قامػػػت مجمكعػػػة العمػػػؿ المػػػال  بمراجعػػػة تكصػػػياتيا األربعػػػيف  2003ك

 األمػكاؿلتبيػيض  سترهػادماالالمجمكعػة الػدليؿ  ، أيػف أصػدرتاألمػكاؿالحديثة الت  صاحبت عمميات تبيػيض 
كمف المعركؼ أف نهاط كأعماؿ مجمكعة العمػؿ  ،2002جان    9 تاريقب طككيكمؤتمر  خبلؿ كقد تـ إقراره 

ثػػـ إصػدار التقػػارير السػنكية كمػػا يتضػمنو مػػف تكصػػيات  األمػكاؿالمػال  ال تقتصػػر عمػى دراسػػة ظػاىرة تبيػػيض 
نما تمتد لعقد الندكات كالمؤتمرات ف  مجا ، حيث عمى سبيؿ المثاؿ قامت األمكاؿؿ مكافحة تبييض فحسب، كاا

. كمػف (1)لدراسة ىذه اافػة كمعرفػة أسػبابيا كسػبؿ مكافحتيػا 1990بتنظيـ مؤتمر مجمكعة دكؿ الكاريب  عاـ 
 أىـ ما جاب ف  ىذه التكصيات األربعيف حسب مصادر معينة ما يم :

عمػػى ات اقيػػة  بالتصػػديؽفػػ  مطالبػػة الػػدكؿ : كيتمثػػؿ ىػػذا اإلطػػار االلتػػزاـ باإلطػػار العػػاـ للتكصػػيات -1
( 1988األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة االتجػػػار ايػػػر المهػػػركع فػػػ  المخػػػدرات كالمػػػؤثرات العقميػػػة )فيينػػػا 

كالنظػػػػر فػػػػ  قكاعػػػػد المعػػػػامبلت المصػػػػرفية كتعزيػػػػز التعػػػػاكف الػػػػدكل  بخصػػػػكص التحقيقػػػػات كتبػػػػادؿ 
 المعمكمات، كىذا ما نصت عميو التكصيات الثبلث األكلى:

عمػػى كػػؿ دكلػػة كدكف أدنػػى تػػأخير أف تتخػػذ الخطػػكات المناسػػبة التػػ  تػػؤدم »تكصػػية األكلػػى: ال .أ 
  «...1988إلى تطبيؽ معاىدة فيينا 

يجب ف ال تككف قكانيف السرية المتعمقة بالمؤسسات المالية عامقا نحػك تن يػذ »التكصية الثان :  .ب 
 «ىذه التكصيات

تعاكنػا بػيف أطػراؼ  األمػكاؿعػاؿ بمكافحػة اسػيؿ يتعيف أف يتضمف النظاـ ال »التكصية الثالثة:  .ج 
  (2)« متعددة، مم تعاكف قانكن  متبادؿ ف  مجاؿ االستعبلـ كالتحريات...

: أصػػػبا مػػػف الضػػػركرم تطػػػكير األنظمػػػة االلتػػػزاـ بتطػػػكير كتعػػػديؿ األنظمػػػة القانكنيػػػة الداخليػػػة  -2
مػػػف حيػػػث سػػػف التهػػػريعات ، كذلػػػؾ سػػػكاب األمػػػكاؿالقانكنيػػػة الداخميػػػة لمػػػدكؿ لمكافحػػػة جػػػرامـ تبيػػػيض 

تجريـ أية قضايا ليا صمة بالمخدرات بص ة خاصة، مم تحمػؿ األهػخاص  كأالبلزمة بص ة عامة 

                                                           
 .100ص السابؽ، المرجميزيد بكحميط،  -(1)
 .99ص  المرجم السابؽ،، محمد عم  العرياف-(2)
 GAFIالتكصيات األكلى كالثانية كالثالثة الخاصة بمجنة العمؿ المال  الدكلية -  
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متػى المصادرة كفرض العقكبػات عمػييـ  المعنكية كالعامميف بيا لممسؤكلية القانكنية، كاتخاذ إجرابات
 تكصيات الخمسة المكالية:، كىذا ما نصت عميو ال(1)تكرطيـ ف  مثؿ ىذا النكع مف اإلجراـ ثبت

عمػػى كػػؿ دكلػػة أف تتخػػذ اإلجػػرابات البلزمػػة، بمػػا فػػ  ذلػػؾ التهػػريعية، لكػػ  »التكصػػية الرابعػػة:  .أ 
  «تجـر اسؿ أمكاؿ المخدرات...

عمػػى كػػؿ دكلػػة أف تعػػؿ عمػػى معاممػػة اسػػيؿ أمػػكاؿ المخػػدرات كػػأم جػػرامـ »التكصػػية الخامسػػة:  .ب 
 «أخرل...

  «ركات ن سيا كليس مكظ ييا فقط عرضة لممسؤكلية...يجب أف تككف اله»التكصية السادسة:  .ج 

عمػػػػػى الػػػػػدكؿ أف... يتضػػػػػمف ذلػػػػؾ إجػػػػػرابات تهػػػػػريعية لتمكػػػػػيف السػػػػػمطات »التكصػػػػية الثامنػػػػػة:  .د 
   « محؿ اليسيؿ... تالمختصة لدييا مصادرة الممتمكا

مـ : إف لممؤسسػات الماليػة دكر كبيػر كىػاـ فػ  مكافحػة جػراالمؤسسػات المػالي دكر االلتزاـ بتعزيػز -3
 ، كذلػػؾ بتطبيػػؽ التكصػػيات المتعمقػػة بمعرفػػة ىكيػػة العمػػبلب كقكاعػػد ح ػػظ السػػجبلتاألمػػكاؿتبيػػيض 

خطػػػار كحػػػدات التحريػػػا الماليػػػة  تكالحػػػرص الػػػدامـ بخصػػػكص اليقظػػػة فػػػ  مثػػػؿ ىػػػذه المعػػػامبلت كاا
بالسػرعة المطمكبػة عػػف االنتبػاه فػػ  أيػة معاممػػة ماليػة، كتعزيػػز دكر السػمطات المختصػػة فيمػا يتعمػػؽ 

كىػذا مػا نصػت عميػو التكصػيات  (2)بػالخبرابطراؼ كالرقابة عمى المؤسسػات الماليػة، كاالسػتعانة باأل
 الكاحد كالعهريف المكالية:

لػػيس عمػػى البنػػكؾ فحسػػب بػػؿ  29إلػػى  12تنطبػػؽ التكصػػيات مػػف التكصػػية »التكصػػية التاسػػعة:  .أ 
 «عمى المنهآت اير المصرفية

لمحميػػػػػػة الخطػػػػػكات التػػػػػػ  تك ػػػػػؿ بتن يػػػػػػذ تمػػػػػػؾ يتعػػػػػيف أف تتخػػػػػػذ السػػػػػمطات ا»التكصػػػػػية العاهػػػػػػرة:  .ب 
 «التكصيات...

يتعػػػيف أف تقػػػـك أيضػػػا مجمكعػػة ب حػػػص امكانيػػػة إعػػػداد قاممػػػة بالحػػػد  »التكصػػية الحاديػػػة عهػػػر:  .ج 
  «األدنى مف المؤسسات المالية بخبلؼ البنكؾ كالميف األخرل...

                                                           
 .113ص  المرجم السابؽ،، محمد عم  العرياف -(1)
 .209ص المرجم السابؽ،، م يد نايؼ الدليم  -(2)

ديػػة عهػػر كالثانيػػة عهػػر كالرابعػػة عػر كالخامسػػة عهػػر كالثانيػػة عهػػر كالعهػػركف مػػف تكصػػيات التكصػيات: التاسػػعة كالعاهػػرة كالحا -
 GAFIلجنة العمؿ المالية 
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ايػػػر محػػػدد  يتعػػػيف عمػػػى المؤسسػػػات الماليػػػة أف ال تح ػػػظ بحسػػػابات »التكصػػػية الثانيػػػة عهػػػر:  .د 
 «باالسـ أك الحسابات يتضا أنيا تحت أسماب كىمية...

حصػػػكؿ عمػػػى ليػػػة أف تتخػػػذ اإلجػػػرابات المعقكلػػػة لمعمػػػى المنهػػػآت الما»التكصػػػية الثالثػػػة عهػػػر:  .ق 
معمكمػات حػػكؿ حقيقػػة هخصػػية مػػف يػػتـ فػتا الحسػػابات أك إجػػراب عمميػػات لصػػالحيـ حالػػة الهػػؾ 

 «فيما إذا كاف العمبلب مجرد كاجية...
يجػػب أف تحػػت ظ المنهػػآت الماليػػة لمػػدة خمػػس سػػنكات عمػػى األقػػؿ بكػػؿ »كصػػية الرابعػػة عهػػر: الت .ك 

يػػػػة... كمػػػػا يجػػػػب أف تحػػػػت ظ المؤسسػػػػات لالسػػػػجبلت البلزمػػػػة المتعمقػػػػة بعممياتيػػػػا المحميػػػػة كالدك 
 «بسجبلت العمبلب...

 تالعمميػػػا- :يػػػة بهػػػأفيتعػػػيف أف تبػػػذؿ المؤسسػػػات الماليػػػة عنايػػػة كاف»التكصػػػية الخامسػػػة عهػػػر:  .ز 
لػيس ليػا  كؿ العمميات الت –كؿ العمميات ذات األنماط اير المعتادة –الكبيرة بهكؿ اير معتاد 

 «ارض أك مردكد قانكن  أك اقتصادم...
ت إذا كانت المؤسسات المالية تهػؾ فػ  أف المػاؿ قػد نػتج عػف نهػاطا»عهر:  السادسةالتكصية  .ح 

قرار بدقػة حػكؿ هػكككيا لمسػمطات باإل السماح ليذه المؤسسات أك مطالبتي، يصبا لزاما اإجرامية
 «المختصة...

يتعيف عمى المؤسسات المالية كمديرىا كمكظ ييا عدـ تحػذير عمبلميػا »التكصية السابعة عهر:  .ط 
 «عندما يتـ اإلببلغ عف البيانات بيـ إلى السمطات المختصة

كيبيػ   ألمػكاؿاعمى المؤسسات المميػة أف يتػكافر لػدييا برنػامج ضػد اسػيؿ »التكصية العهركف:  .م 
 أف يككف الحد األدنى لتمؾ البرامج ىك:

تطكير السياسػات الداخميػة كاإلجػرابات كالضػكابط بحيػث تتضػمف تخصػيص مسػؤكليف تن يػذييف  -
جػػػرابات تحػػػرمعمػػػى  دقيقػػػة كذلػػػؾ لضػػػماف المسػػػتكيات الماليػػػة عنػػػد تكظيػػػؼ  مسػػػتكل اإلدارة كاا

 المستخدميف.
 ف.المستخدميك برنامج تدريب متكاصؿ لممكظ يف  -
 (1)«نظاـ تدقيؽ لمراجعة الجياز المصرف  -
يجب أف تكل  المؤسسات المالية االنتباه الخاص لمعبلقػات العمميػة »التكصية الكاحدة كالعهريف:  .ؾ 

  «كلعمميات التحكيؿ الخاصة باألهخاص بما ف  ذلؾ الهركات المالية...
                                                           

 .121ص المرجم السابؽ،يزيد بكحميط،  -(1)
 GAFIالتكصيات: مف التكصية الثانية عهر إلى كاحد كعهركف مف تكصيات لجنة العمؿ المال  الدكلية  -
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ف انجازىػػػػا، كذلػػػػؾ يجػػػػب أف تػػػػدرس الػػػػدكؿ تطبيػػػػؽ تػػػػدابير ممكػػػػ »التكصػػػػية الثانيػػػػة كالعهػػػػريف:  .ؿ 
 «النقدية كالسندات القابمة لمتداكؿ عبر الحدكد... األمكاؿالكتهاؼ أك مراقبة عمميات تحكيؿ 

يجػػػب أف تػػػدرس الػػػدكؿ امكانيػػػة انجػػػاز أم نظػػػاـ كاحتمػػػاؿ تن يػػػذه، »التكصػػػية الثالثػػػة كالعهػػػريف:  .ـ 
بػػػبلغ ككالػػػة بحيػػػث تػػػتمكف منػػػو البنػػػكؾ كالمؤسسػػػات الماليػػػة األخػػػرل الكسػػػطاب المعنيػػػيف مػػػف اإل

 «مركزية كطنية لدييا قاعدة معمكمات...

جد ميػـ، كذلػؾ  األمكاؿ: إف التعاكف الدكل  ف  مجاؿ مكافحة جرامـ تبييض تنمية التعاكف الدكلي -4
نظرا ألف ىذا النكع مػف اإلجػراـ فػ  االػب االحيػاف يتعػدل حػدكد الدكلػة كيتسػم نهػاطو ليهػمؿ دكال 

فػػ  المجػػاؿ اإلدارم تن يػػذ ات اقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة أخػػرل، كمػػف أىػػـ مجػػاالت ىػػذا التعػػاكف 
 .كىذا ما نصت عميو التكصيات المكالية االتجار اير الهرع  بالمخدرات

الكطنيػػػة بعػػػيف االعتبػػػار تسػػػجيؿ سػػػيكلة النقػػػد الػػػدكل   تيجػػػب أف تأخػػػذ اإلدارا»التكصػػػية الثبلثػػػكف:   .أ 
 «بصكرة اجمالية كبأية عمؿ كانت عمى األقؿ...

يجػػػػب إعطػػػػاب السػػػػمطات اكليػػػػة المختصػػػػة مثػػػػؿ منظمػػػػة )االنتربػػػػكؿ( »ة الكاحػػػػدة كالثبلثػػػػكف: التكصػػػػي .ب 
 «...األمكاؿكمنظمة الجمارؾ العالمية المسؤكلية لجمم المعمكمات عف آخر التطكرات بمجاؿ اسؿ 

يجب عمى كؿ دكلة اف تبذؿ جيكدىا الخاصة لتحسيف تبػادؿ المعمكمػات »التكصية الثانية كالثبلثكف:  .ج 
 «عمقة بالعمميات المهبكىة كباألهخاص كالهركاب المتعمقة بيا...المت

 عمػػػى أسػػػاس مػػػزدكج أك متعػػػدد األطػػػراؼ... إمػػػا يجػػػب أف تأكػػػد الػػػدكؿ »التكصػػػية الثالثػػػة كالثبلثػػػكف:  .د 
 «ال يؤثر عمى امكانية الدكؿ أك رابتيا لتأميف المساعدة القانكنية المتبادلة ما بينيا

يجب أف يدعـ التعاكف الدكل  هبكة مف االت اقيات كالترتيبات المزدكجة »التكصية الرابعة كالثبلثكف:  .ق 
طراؼ تعتمد عمى م اىيـ قانكنية مهتركة عامة  تيدؼ عمى تأميف التدابير العممية كذلؾ المتعددة األ

 «كمصادرتيا المهتركةلتيطية أكسم مجاؿ ممكف مف المساعدة 
ؿ لكػػػ  تقػػػـك باعتمػػػاد كتن يػػػذ االت اقيػػػات الدكليػػػة يتعػػػيف تهػػػجيم الػػػدك »التكصػػػية الخامسػػػة كالثبلثػػػكف:  .ك 

 (1) «...األمكاؿالمتعمقة بمكافحة اسؿ 

                                                           
 .122ص م السابؽ،المرجيزيد بكحميط،  -(1)
 GAFIالتكصيات: مف التكصية الثانية كالعهركف  إلى الخامسة كالثبلثكف مف تكصيات لجنة العمؿ المال  الدكلية  -
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ؾ بػيف السػمطات المختصػة لػدكؿ يتعيف تهجيم عمبلت التحػرم المهػتر »التكصية السادسة كالثبلثكف:  .ز 
تعمػؽ تحػت المراقبػة كالم كال عاؿ بيذا المجاؿ، كىك التسميـأساليب التحرم كاالستقصاب المقبكؿ  كأخذ

 «بالممتمكات المعركفة أك المهتبو بيا بأنيا جزب مف عامدات اإلجراـ...

يجػب اف تكػكف ىنػاؾ إجػرابات خاصػة مػف أجػؿ المسػاعدة المتبادلػة فػ  »التكصية السابعة الثبلثػكف:  .ح 
لصػػػدار السػػػجبلت مػػػف قبػػػؿ المؤسسػػػات الماليػػػة كاألهػػػخاص األخػػػريف، كت تػػػيش ك الجناميػػػة،األمػػػكر 

 «...األهخاص المهبكىيف

يجػػب أف تكػػكف ىنػػاؾ سػػمطة تتخػػذ إجػػراب سػػريعا تجاكبػػا لمطمبػػات التػػ  »التكصػػية الثامنػػة كالثبلثػػكف:  .ط 
 «تقدميا الدكؿ األخرل،  كذلؾ لمعرفة مصدر العامدات المهبكىة كتجميدىا كحجزىا كمصادرتيا...

  دكؿ كلتجنػػػب تضػػػارب أنظمػػػة السػػػمطات القضػػػامية المعمػػػكؿ بيػػػا فػػػ» التكصػػية التاسػػػعة كالثبلثػػػكف: .م 
العالـ، يجب إعطاب االعتبار البلـز إليجاد آليات خاصة، كاسػتخداميا لمكصػكؿ إلػى القػرار المناسػب 

 «أفضؿ مكاف لتقديـ المدع  عمييـ إلى القضاب... دعن

 -أينمػا أمكػف–يجب أف يككف لدل الدكؿ إجرابات خاصة جاىزة لتسميـ األفراد »التكصية األربعكف:  .ؾ 
، أك بػػتيـ أخػػرل متعمقػػة بػػذلؾ، كيجػػب اف تعتػػرؼ كػػؿ دكلػػة كفقػػا ألمػػكاؿابجريمػػة تبيػػيض  المتيمػػيف

 «ى  جريمة يحؽ بهأنيا تسميـ المتيميف... األمكاؿلنظاميا التهريع  الكطن ، اف عمميات تبييض 

أكضػحت مػف  (1)بعػد مػركر عػاـ مػف قياميػا بمياميػا تقريػرا الدكليػة كقد أصػدرت مجمكعػة العمػؿ المػال 
مػف خبلليػا التكصػيات األربعػكف، ككػذلؾ المجػاالت األخػرل التػ  تحتػاج إلػى  ُفع مػتالت  خبللو أىـ المجاالت 

، كقػػد كرد ضػػمف التقريػػر ثػػبلث فمػػات األكلػػى تضػػمنت تقسػػيما هػػامبل (2)المزيػػد مػػف المتابعػػة كاالىتمػػاـ كالتن يػػذ
اإلقميمػ  لعمػؿ  اؽ، كالثانية تناكلػت مػدل الحاجػة إلػى اتسػاع النطػ1991عاـ  حتىلتن يذ التكصيات األربعيف 

ل  مسػتقببل كمكافحػة جريمػة االعمػؿ المػتكصػيات المجمكعػة كتن يػذىا، أمػا ال مػة الثالثػة فتناكلػت دكر مجمكعػة 

                                                           
 .1991مام  13بتاريق  األمكاؿتقرير مجمكعة العمؿ المال  الدكلية حكؿ تبييض  -(1)
 www.Loecd.org/fatf/fatdocs.en.html.trends:2014مية أطمم عميو ف  جكي المكقم االلكتركن  لمجمكعة العمؿ المال  -  
 809، المرجم السابؽ، ص عادؿ محمد أحمد جابر السيكم -(2)
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فػػ  مجمكعػػة العمػػؿ المػػال  قػػد ن ػػذت قػػدرا  باألعضػػا ؿك أف كافػػة الػػد ، كمػػا يبػػيف ىػػذا التقريػػر(1)األمػػكاؿتبيػيض 
 .(2)ات المجمكعة كبيرا مف اإلجرابات القانكنية الت  كردت بتكصي

كؿ منطقة الكاريب  كمنطقة آسػيا كهػرؽ دأكلت مجمكعة العمؿ المال  اىتماـ خاص ب 1992ـ كف  عا
فريقيا أكركبا ، كمػا أهػارت المجمكعػة فػ  األمػكاؿ، لما تهيده ىذه المناطؽ مف انتهار كاسم لجريمػة تبيػيض كاا

ما فػػ  تن يػػذ تكصػػياتيا كمػػا حققػػت تقػػدعضػػاب ، أف جميػػم الػػدكؿ األ1993تقريرىػػا الرابػػم الصػػادر فػػ  جكيميػػة 
 مف خبلؿ ىذا التقرير عف قمقيػا مػف اسػتمرار بعػض المؤسسػات الماليػة كالصػرفات ككازينكىػات القمػار تعبر 
 .(3)األمكاؿتستعمؿ ككسامؿ لتبيض  الت 

صػدار ضػك األمػكاؿاألعضػاب بتجػريـ تبيػيض  ألزمت مجمكعة العمؿ المال  الػدكؿ كف  عاميا الخامس ابط ، كاا
معينػػة لمؤسسػػاتيا المصػػرفية بيػػدؼ مراقبػػة العمميػػات الماليػػة المهػػبكىة، كاإلبػػبلغ عنيػػا كالقيػػاـ بتعػػديؿ القػػكانيف 
الداخميػػػة الخاصػػػة بسػػػرية الحسػػػابات المصػػػرفية، بمػػػا يسػػػاعدىا عمػػػى ت عيػػػؿ المسػػػاعدة القانكنيػػػة المتبادلػػػة فػػػ  

 .(4)لمهبكىةمكاؿ اتجميد كالتح ظ كالمصادرة لؤلالمسامؿ كالمتمثؿ ف  ال

 العمػػػؿ مجمكعػػة كسػػػعت ،األمريكيػػة المتحػػػدة الكاليػػات ضػػػربت التػػ  2001 سػػػبتمبر11 أحػػداث كعقػػب
 عبلقػة لكجػكد اختصاصػيا مجػاؿ فػ  اإلرىػاب تمكيػؿ عمميات كأدخمت عمميا مجاؿ ف  GAFI الدكل  المال 
 الدكل  اإلرىاب تمكيؿ مكافحة مجاؿ ف  تكصيات تسعة أصدرت أيف األمكاؿ تبييض عممية كبيف بينو كطيدة
 كقررت 2001 أكتكبر 29،30 بيف كاهنطف ف  استثناميا اجتماعا الدكلية المال  العمؿ مجمكعة عقدت حيث
 أيػف 1373 رقػـ األمػف مجمػس قػرار سيما ،المتحدة األمـ قرارات مم تجاكبا اإلرىاب تمكيؿ مكافحة ف  التهدد
 تقييػد هػأنو مػف جديػد مػال  نظػاـ هػكؿ عمى جابت، اإلرىاب تمكيؿ بمكافحة خاصة تكصيات تسعة أصدرت
 اإللكتركنيػة التحػكيبلت عبػر أك المرسػمة المصػارؼ أك المصػارؼ عبػر سػكاب، الػدكؿ بيف األمكاؿ انتقاؿ حركة

 التسػػم تكصػػياتيا أف المػػال  العمػػؿ مجمكعػػة كاعتبػػرت (5)باإلرىػػاب المتعمقػػة المهػػبكىة العمميػػات عػػف كاإلبػػبلغ
 عمميػػات لكهػػؼ السياسػػ  اإلطػػار تهػػكؿ األمػػكاؿ تبيػػيض بمكافحػػة الخاصػػة ألربعػػيفا تكصػػياتيا إلػػى إضػػافة
 .كضبطيا حصكليا قبؿ كتكقعيا اإلرىابية كالنهاطات اإلرىاب تمكيؿ

                                                           
 .1991مام  13بتاريق  األمكاؿقرير مجمكعة العمؿ المال  الدكلية حكؿ تبييض ت -(1)
 ن س المرجم السابؽ. -(2)
 .1993كتقييـ الدكؿ الثمانية خبلؿ هير جكيمية كأكت سنة  األمكاؿكؿ تبييض التقرير الرابم لمجمكعة العمؿ المال  الدكلية ح -(3)
 .811، المرجم السابؽ، ص عادؿ محمد أحمد جابر السيكم -(4)
 .554نبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجو، المرجم السابؽ، ص  -(5)
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 عامػػدات عبػػر سػػكاب اإلرىػػاب تمكيػػؿ مكافحػػة لتهػػمؿ المػػال  العمػػؿ مجمكعػػة ميػػاـ كامتػػداد لتكسػػم كنظػػرا
 يتعمػؽ األكؿ فالػدكر ،مزدكجػا أصػبا دكرىػا فػلف المهػركعة ايػر ةاألنهػط مػف ايرىػا أك األمكاؿ تبييض جرامـ
 ىػذا كجيػة كانػت أيػا اإلرىػاب كتمكيػؿ األمكاؿ تبييض بمكافحة الخاصة كالمعايير كالبيانات التكصيات بكضم
 .التكصيات تمؾ بتطبيؽ الدكؿ التزاـ مدل تقييـ الثان  كالدكر ،منبعو أك التمكيؿ

 اإلرىابيػػة كالمنظمػػات اإلرىابيػػة كاألعمػػاؿ اإلرىػػاب تمكيػػؿ تجػػريـ كلػػةد كػػؿ عمػػى التكصػػيات أكجبػػت أيػػف
حيػػث تػػنص التكصػػية  ،(1)األمػػكاؿ تبيػػيض إطػػار ضػػمف الجزامػػ  الجػػـر ىػػذا كضػػم إلػػى الػػدكؿ تبػػادر أف عمػػى

يتعػيف عمػى كػؿ دكلػة تجػريـ اإلرىػاب كالعمميػات اإلرىابيػة، كمػا يتعػيف عمييػا التأكػد مػف »الثانية عمى ما يم : 
، كما جاب ضمف التكصيات حث الدكؿ عمػى تجميػد أمػكاؿ «األمكاؿتمكيؿ اإلرىاب ضمف جرامـ اسيؿ  إدراج

 اإلرىابيػػة كالمنظمػػات اإلرىػػاب بتمكيػػؿ يقكمػػكف الػػذيف لمػػؾك أل أك ليػػـ العامػػدة األخػػرل األصػػكؿ أكاإلرىػػابييف 
 بلصدار المختصة لمحميةا لمسمطات يسما بما تهريعية معايير اتخاذ عمىأيضا  الدكؿ ت حث كما .المختصة
 اإلرىابيػة المنظمػات أك اإلرىابيػة األعماؿ أك اإلرىاب تمكيؿ ف  المستخدمة األصكؿ كمصادرة الحجز قرارات

كىػػذا مػػا نصػػت عميػػو  .(2)أك التػػ  تسػػتخدـ فػػ  سػػبيؿ ذلػػؾ أك المػػراد اسػػتخداميا أك تخصيصػػيا ليػػذا اليػػرض 
 األمػػكاؿكف تػػأخير كضػػم االيػػات المناسػػبة لتجميػػد جميػػم يتعػػيف عمػػى كػػؿ دكؿ د »التكصػػية الثالثػػة كمػػا يمػػ : 

 استجكبت ىذه التكصيات أنو يتعػيفكما  . «العامدة لئلرىابييف أك الممكليف لئلرىاب أك لممنظمات اإلرىابية...
 أف تبمػػػغ السػػػمطات المختصػػػة فػػػ  حالػػػة اهػػػتباىيا  األمػػػكاؿعمػػػى المؤسسػػػات الماليػػػة المعنيػػػة بمكافحػػػة تبيػػػيض 

اإلرىاب أك أعماؿ إرىابية  اب تدعكىا لبلهتباه ف  أف أمكاال بعينيا مرتبطة أك ذات عبلقة بتمكيؿأك تكفر أسب
عنػػػد االهػػػتباه أك كجػػػكد أسػػػباب »كىػػػذا مػػػا نصػػػت عميػػػو التكصػػػية الرابعػػػة كمػػػا يمػػػ :  .(3)مػػػات إرىابيػػػة أك منظ

التعػاميـ الخاصػة بمكافحػة معقكلة لبلهتباه لدل مؤسسة أك ايػر ماليػة مػف المؤسسػات التػ  تهػمميا األنظمػة ك 
عمى كؿ دكلة أف تراقب حركػة . كأيضا مجمكعة العمؿ المال  كمف خبلؿ تكصياتيا أكدت «...األمكاؿاسيؿ 

التحػػكيبلت التػػ  تػػتـ عبػػر أراضػػييا سػػكاب كانػػت تمػػؾ التحػػكيبلت لؤلمػػكاؿ أك األهػػياب ذات قيمػػة كأف تتأكػػد مػػف 
  تقـك بتمؾ التحػكيبلت أنيػا تعمػؿ كفػؽ التكصػيات الصػادرة األهخاص أك المؤسسات المالية أك المصرفية الت

يتعػػيف عمػػى كػػؿ »، كىػػذا مػػا نصػػت عمػػ  التكصػػية السادسػػة كمػػا يمػػ : (4)عػػف مجمكعػػة العمػػؿ الماليػػة الدكليػػة 
دكلػػة كضػػم الضػػكابط البلزمػػة لضػػماف تسػػجيؿ األهػػخاص كالمؤسسػػات المعنكيػػة كاالعتباريػػة العامػػة فػػ  مجػػاؿ 

                                                           
 2003.،  ةالدكلي التكصية الثانية مف التكصيات التسم الصادرة عف مجمكعة العمؿ المال  -(1)
 2003.،  الدكلية الصادرة عف مجمكعة العمؿ المال  التكصية الثالثة مف التكصيات التسم -(2)
 .2003. ، الدكلية المال  العمؿ مجمكعة عف الصادرة التكصية الرابعة مف التكصيات التسم -(3)
 .2003. ، كليةالد المال  العمؿ مجمكعة عف الصادرة التكصية السادسة مف التكصيات التسم -(4)
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. كمف خبلؿ التكصية « بالكسامؿ البديمة األمكاؿألهخاص كالمؤسسات العامة ف  تحكيؿ المالية بما ف  ذلؾ ا
عمػى تػكفر المعمكمػات الدقيقػة عػف مصػدر تمػؾ الػدكؿ أف تحػرص  ألحت مجمكعػة العمػؿ المػال  عمػىالسابعة 

مػا يمػ : ، كىذا ما نصت عميو ك(1)التحكيبلت مف اسـ كعنكاف كرقـ حساب ككذلؾ سامر الرسامؿ المرتبطة بيا
يتعػػػيف عمػػػى كػػػؿ دكلػػػة فػػػرض الضػػػكابط البلزمػػػة لضػػػماف حصػػػكؿ المؤسسػػػات الماليػػػة بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ هػػػركات »

 «عمى جميم المعمكمات كالبيانات الخاصة بالتحكيبلت المالية... األمكاؿكمؤسسات تحكيؿ 

لجمعيػػات كمػا ينبيػ  عمػػى كافػة الػػدكؿ أف تقػكـ بمراجعػػة دكريػة لكافػػة القػكانيف التػػ  تػنظـ كتحكػػـ عمػؿ ا
كاف يككف لدل الجيات الرقابية السمطات الكافية لكػ  تكػكف مؤىمػة لممارسػة دكرىػا عمػى  ،كالمؤسسات الخيرية

،  كىذا ما نصت عميو التكصية (2)أك تمكيؿ اإلرىاب األمكاؿالمؤسسات المصرفية حتى ال تستيؿ ف  تبييض 
قػكانيف كالتعميمػات الخاصػة بالمؤسسػات التػ  يتعػيف عمػى كػؿ دكلػة مراجعػة مػدل مبلبمػة ال»الثامنة كما يم : 

 .«يمكف اف يساب استخداميا لتمكيؿ اإلرىاب...

أما عمى الصعيد التعاكف الدكل  فلف التكصػيات أكجبػت أف تتخػذ الػدكؿ خطػكات إيجابيػة كفػؽ ات اقيػات 
فػػ   1999 كمعاىػػدة األمػػـ المتحػػدة الدكليػػة لمحػػد مػػف تمكيػػؿ اإلرىػػاب سػػنة2000كبػػاليرمك سػػنة  1988فيينػػا 

 مجاؿ التعػاكف الػدكل  خاصػة التنسػيؽ القضػام  كتبػادؿ المعمكمػات كالمسػاعدة فػ  إطػار التحقيقػات كاألبحػاث 
 .(3)أك التدابير الجزامية المدنية أك الحككمية المتضمنة التمكيؿ اإلرىاب  لمنهاطات كالمنظمات اإلرىابية 

قػد أنصػبت بهػكؿ أساسػ  عمػى مكافحػة  2003كمما سبؽ يتضا أف التكصيات األربعيف المعدلة سنة 
أمػا التكصػيات التسػم التػ   ،، ك جػاب الحػديث عػف مكافحػة تمكيػؿ اإلرىػاب بهػكؿ فرعػ األمكاؿجرامـ تبييض 

 عقبتيا فقد أنصبت جميعيا عمى مكافحة تمكيؿ اإلرىاب. 

 تمعػػب حيػػث ،يميتػػيفإقم منظمتػػيف إلػػى باإلضػػافة دكلػػة 32 حاليػػا الدكليػػة الماليػػة العمػػؿ مجمكعػػة تظػػـ لئلهػػارة
 عمميػات مكافحػة مجػاؿ فػ  التزاماتيػا عمػى لتأكيػد اإلقميمػ  المسػتكل عمػى فعاال دكرا المنظمة ىذه ف  الجزامر
 .كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿ تبييض

                                                           
 .2003 الدكلية المال  العمؿ مجمكعة عف الصادرة التكصية السابعة مف التكصيات التسم -(1)
 .2003 الدكلية المال  العمؿ مجمكعة عف الصادرة التكصية الثامنة مف التكصيات التسم -(2)
 .152نبيؿ صقر، مرجم سابؽ، ص  -3))
 .2003 الدكلية المال  العمؿ مجمكعة عف ادرةالص التكصية التاسعة مف التكصيات التسم -  
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تعد مف أبػرز نمػاذج المنظمػات العالميػة التػ  تعمػؿ  فػ  مجػاؿ : ) )المنظمة الدكلية للشرطة الجنايية -ثانيا
، حيػػث أنيػػا فػػ  ااكنػػة األخيػػرة ازدادت أعبابىػػا بسػػبب تزايػػد المنظمػػة عمػػى المسػػتكل الػػدكل  حػػة الجريمػػةمكاف

أيػف تقػـك  ،األمػكاؿكتيرة الجرامـ العابرة لمحدكد الكطنية كبػاألخص الجػرامـ اإلرىابيػة كتمكيػؿ اإلرىػاب كتبيػيض 
                                                           

) )- رل المنظمة الدكلية لمهرطة الجنامية: يرل البعض إف بداية التعػاكف الػدكل  فػ  المجػاؿ األمنػ  جػاب بعػد المنظمػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة يػ
كبنػػابا عمػػى مادتيػػا األكلػػى التػػ  تحػػث 1904مػػام 18  الػػبعض أف إبػػراـ االت اقيػػة الدكليػػة الخاصػػة بمكافحػػة االتجػػار بػػالرقيؽ األبػػيض المبرمػػة فػػ

ز لتبادؿ الحككمات المتعاقدة بأف تنهأ سمطة لجمم المعمكمات الخاصة باستخداـ النساب كال تيات ليرض الدعارة كتطبيقا ليذه المادة تـ إنهاب جيا
تجاه آخر يرل أف نهأة المنظمة الدكلية لمهرطة الجنامية تعكد ف  مجاؿ الدعارة الدكلية، أما ا 1905المعمكمات بيف مجمكعة أمريكا الجنكبية سنة 
دكلػػة مػػف رجػػاؿ  14بػػدعكل مػػف أميػػر مػػانككك ألبػػرت األكؿ الػػذم ضػػـ كفػػكد 1914أفريػػؿ 18ك14إلػػى مناسػػبة انعقػػاد مػػؤتمر مكنػػاكك خػػبلؿ ال تػػرة 

مر إمكانيػة إنهػاب مكتػب دكلػ  لمتسػجيؿ الجنػام  أم الهرطة كالقضاب كالقانكف بيدؼ كضم أسس التعاكف الهػرط  كاألمنػ ، كقػد بحػث ىػذا المػؤت
 كضم مدكنة ألسماب المجرميف الدكلييف ككذلؾ بيدؼ تنسيؽ إجرابات تسميـ المجرميف.

مر أما أامب المتخصصيف الذيف تناكلكا ىذا المكضػكع يػركف أف البدايػة الحقيقيػة لممنظمػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة كانػت عمػى إثػر انعقػاد مػؤت
كضـ ىذا المؤتمر مدراب هرطة سبعة عهر دكلة مف بينيـ  جكهانز شكبر"الذم دعا إليو قامد هرطة فيينا أ1923سبتمبر07-03خبلؿ ال ترة فيينا 

فيػك مػدير الدكلة العربية الكحيدة آنذاؾ مصر كأس ر ىذا المؤتمر عف إنهػاب المجنػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة، كأصػبحت فيينػا مقػرا ليػا أمػا رميسػيا 
 رطة  فيينا، كمف بيف أىـ أىداؼ المجنة العمؿ عمى تنسيؽ الجيكد بيف أجيزة الهرطة ف  المجاؿ التعاكف لمكافحة الجريمة.ه

مػادة مكزعػة عمػى 50تـ إعادة ىيكمػة المنظمػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة مػف الناحيػة التنظيميػة ككضػم ميثاقيػا الػذم يحتػكم عمػى  1956كف  سنة 
 أربعة أبكاب ى  :

 (4إلى 1لباب األكؿ كيهمؿ األحكاـ العامة )مف المادة ا -
 (41إلى 5الباب الثان  كيهمؿ األسس التنظيمية كأهياليا)مف المادة -
 (44إلى42الباب الثالث يهمؿ كي ية تطبيؽ قانكنيا األساس  كتعديمو كت سيره )مف المادة  -
 (.50ى إل 45كأخيرا الباب الرابم يتناكؿ األحكاـ االنتقالية )مف الباب  -

تـ تطبيؽ معاىدة المقر بيف المنظمػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة كالدكلػة ال رنسػية مػم المصػادقة مػم عػدة قػرارات فػ  مجػاؿ  1984أما ف  سنة 
ة تـ تحكيؿ مقر المنظمة مف باريس إلى مدينة ليكف ال رنسية، حيث كاف عدد الدكؿ المنظمة إلى المنظمة سػن 1989مكافحة اإلرىاب، كف  سنة 

 دكلة.182أما حاليا فعددىا 1955دكلة سنة  55دكلة مقابمة  154ىك 1993
ى الػدكؿ تعتمد المنظمة الدكلية لمهرطة الجنامية عمى أربعة مبادئ أكليا احتراـ السيادات الكطنية لمدكؿ األعضاب كثانييا أف قرارتيا ممزمة عمػ

ك التزاـ الدكؿ األعضاب بلسياماتيا المالية كأخير المسػاكاة فػ  الحقػكؽ كااللتزامػات بػيف مف الميثاؽ أما ثالثيا في 09االعضاب بتن يذىا طبقا لممادة 
 جميم الدكؿ األعضاب.

التػ  تعػد السػمطة العميػا فػ  المنظمػة كتتكػكف مػف منػدكب  جميػم الػدكؿ األعضػاب كعػادة  الجمعية العامػة -أما ىيكميا التنظيم  فيتككف مف: 
صػدار التكصػيات كالقػرارات تنعقد كؿ سنة أك بطمب مف المجن ة التن يذية أك طمب مػف أامبيػة أعضػاميا كتخػتص بتحديػد السياسػة العامػة لممنظمػة كاا

عضػك ىػـ رمػيس المنظمػة ينتخػب  13ىػ  جيػاز محػدكد العضػكية يتكػكف مػف  اللجنة التنفيذية -كتحديد الميزانية كالمكافقة عمى انضماـ الػدكؿ. 
معيػػة العامػػة كيهػػترط حصػػكلو  عمػػى ثمثػػ  األصػػكات، كثػػبلث نػػكاب كتسػػعة أعضػػاب يتخبػػكف كػػؿ ثػػبلث لمػػدة أربعػػة سػػنكات مػػف طػػرؼ أعضػػاب الج

ة حسػب سنكات اير قابمة لمتجديد كذلؾ إلتاحة ال رصة لكامؿ الدكؿ األعضاب بالمنظمة مف عضػكية المجنػة التن يذيػة كتتمثػؿ ميػاـ المجنػة التن يذيػ
عة تن يذ قرارات الجمعية العامة كااعداد جداكؿ أعماليػا كاقتػراح بػرامج كمهػاريم عمػؿ المنظمػة أمػا مف ميثاؽ المنظمة ف  اإلهراؼ كمتاب 22المادة 

عكػػركـ عػػادؿ، المنظمػػة الدكليػػة لمهػػرطة الجناميػػة كالجريمػػة المنظمػػة كآليػػة لمكافحػػة  –. الجانػػب اإلدارم فيتكػػكف مػػف األمانػػة العامػػة كالمستهػػاركف
 .48، ص2013، االسكدنرية، دار الجامعة الجديدةالجريمة المنظمة، 
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ضػػػبط المتيمػػػيف بػػػالجرامـ المنظمػػػة بػػػدكر ىػػػاـ مػػػف حيػػػث مبلحقػػػة كتعقػػػب ك  الجناميػػػةالمنظمػػػة الدكليػػػة لمهػػػرطة 
خػرل ليػرب بعػد كهػؼ جػرامميـ إلػى بمػداف أكتمكيػؿ اإلرىػاب كاإلرىػابييف كتمكنػكا مػف ا األمكاؿكجرامـ تبييض 

كمػػا أف اإلنتربػػكؿ يقػػـك بالتنسػػيؽ مػػم كحػػدات مكافحػػة جػػرامـ اإلرىػػاب  ،ايػػر الػػذم كقعػػت بػػو الجريمػػة األصػػمية
دكؿ العػػػالـ بمتابعػػة المهػػػتبو  تػػػكرطيـ فػػ  ىػػػذه النػػكع مػػػف الجػػػرامـ  فػػػ  هػػتى األمػػػكاؿكتمكيمػػو كجػػػرامـ تبيػػيض 

 .(1)كالصادرة بهأنيـ أكامر أك أحكاـ قضامية مف أجؿ تجميد األرصدة كالقبض عمى الجناة 

التػػػ  تػػػنص عمػػػى أف اليػػػدؼ  األساسػػػ مػػػف نظاميػػػا  (2)كيسػػػتند اإلنتربػػػكؿ فػػػ  ذلػػػؾ عمػػػى المػػػادة الثانيػػػة
 كلية لمهرطة الجنامية ى  :األساس  مف إنهاب المنظمة الد

كمراعػػاة  ،تهػػجيم المسػػاعدة المتبادلػػة بػػيف سػػمطات الهػػرطة الجناميػػة فػػ  حػػدكد السػػيادة القانكنيػػة لمػػدكؿ -
 .(3)مة إلعبلف العالم  لحقكؽ اإلنسافالمبادئ العا

إنهػػػاب كتطػػػكير األجيػػػزة القػػػادرة عمػػػى المسػػػاىمة ال عالػػػة فػػػ  منػػػم كقمػػػم الجنايػػػات كالجػػػنا كأبػػػرز تمػػػؾ  -
جيػػػػػزة كحػػػػػدة تحميػػػػػؿ المعمكمػػػػػات الجناميػػػػػة المرتبطػػػػػة بالسػػػػػكرتارية العامػػػػػة التػػػػػ  تقػػػػػـك باسػػػػػتخبلص األ

 عػػػػف المنظمػػػػات اإلجراميػػػػة كتبكيبيػػػػا بيػػػدؼ كضػػػػعيا فػػػػ  متنػػػػاكؿ ىيمػػػػة الهػػػػرطة  ،المعمكمػػػات اليامػػػػة
 .(4)أك الدكؿ األعضاب ف  اإلنتربكؿ

لجنامية ف  مجػاؿ مكافحػة الجريمػة المنظمػة كعمى إثر الدكر الياـ الذم لعبتو المنظمة الدكلية لمهرطة ا
كعمػػى ( 5)كذلػػؾ بتعقػػب كمبلحقػػة كتسػػميـ المجػػرميف كضػػبطيـ  األمػػكاؿخاصػػة الحػػد مػػف انتهػػار جػػرامـ تبيػػيض 

تـ إنهاب إدارة متخصصة تابعة لممنظمة ىدفيا مكافحة  األمكاؿسبيؿ المثاؿ كف  مجاؿ مكافحة جرامـ تبييض 
مػػف خػػبلؿ إقامػػة نظػػاـ مركػػزم ىدفػػو جمػػم  ؾكذلػػ ،عػػف تػػركيج المخػػدرات المتحصػػمة األمػػكاؿعمميػػات تبيػػيض 

                                                           
 .41سابؽ، ص المرجم العادؿ  محمد السيكم ،  -(1)
 http//www.niterpol.com/public/terorisem.default.aspأنظر المكقم االلكتركن : -
سػمطات الهػرطة الجناميػة تأميـ كتن يذ المساعدة المتبادلة عمى أكسم نطػاؽ بػيف كافػة  -أىدافيا: أ »المادة الثانية مف القانكف األساس : -(2)

إنهػػاب كتنميػػة كافػػة المؤسسػػات القػػادرة عمػػى  -فػػ  إطػػار القػػكانيف القاممػػة فػػ  مختمػػؼ البمػػداف كبػػركح اإلعػػبلف العػػالم  لحقػػكؽ اإلنسػػاف. ب
 «المساىمة ال عالة ف  الكقاية مف جرامـ القانكف العاـ كف  مكافحتيا

 http//www.interpol.com/public/terorisem.default.aspأنظر المكقم االلكتركن : -
 .407، ص2001المكتبة القانكنية، سنة  :القاىرة ،لكركيس يكسؼ داكد، الجريمة المنظمة، الطبعة األكلى -(3)
 .196، ص1978مدحت سالـ، الجرامـ االقتصادية، القاىرة: دار النيضة العربية،  -(4)
 .206، ص1976االقتصادية ، االسكندرية: منهأة المعارؼ، عبد الرزاؽ ميدم: المسؤكلية الجنامية عف الجرامـ  -  
 586نبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجة، المرجم السابؽ، ص -(5)
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المعمكمػػػات عػػػف الكسػػػامؿ كالمصػػػادر المتػػػكفرة عػػػف المبػػػالغ كالمهػػػركعات التػػػ  اسػػػتيمت ككاجيػػػة لتبيػػػيض تمػػػؾ 
 .(1)القذرة األمكاؿبرفم تقارير حكؿ ذلؾ إلى الدكؿ األعضاب أمبل ف  قطم دكرة ىذه  ؾكذل ،األمكاؿ

المتأتية مػف أعمػاؿ إجراميػة( )فكبػاؾ( التػ  تأسسػت  األمكاؿإلدارة )إدارة منم كمصادرة كقد سميت ىذه ا
مبلحقػػػػة  بخصػػػكصكػػػلدارة تابعػػػػة لئلنتربػػػكؿ أيػػػػف قامػػػت بدراسػػػػة حػػػكؿ إمكانيػػػػة التعػػػاكف الػػػػدكل   1993عػػػاـ 

يػػيض كتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى بنػػاب قاعػػدة معمكمػػات حػػكؿ أنهػػطة تب( 2)المكجػػكدات ايػػر الهػػرعية فػػ  الخػػارج
ألم دكلػة أك ألم  فكيمكػ ،عبر القنكات المصرفية الهرعية لمختمؼ الدكؿ األمكاؿبما يمنم تدفؽ تمؾ  األمكاؿ

 سمطة مختصػة أك جيػة قضػامية أف تتقػدـ إلػى االنتربػكؿ بطمػب أك التمػاس لتزكيػدىا بالمعمكمػات حػكؿ تحقيػؽ 
لتحقيػؽ أك تمػؾ القضػية داخمػة فػ  نطػاؽ هريطة أف يككف ىػذا ا األمكاؿأك قضية تتعمؽ بلحدل جرامـ تبييض 

 . (3)اختصاصيا قانكنا

تػػػـ اتخػػػاذ  1995خػػػبلؿ الجمسػػػة الرابعػػػة كالسػػػتكف لمجمعيػػػة العامػػػة إلنتربػػػكؿ المنعقػػػدة فػػػ  أكتػػػكبر سػػػنة 
أيف حث القرار الدكؿ األعضاب إلى ضركرة سف  األمكاؿباإلجماع ييدؼ إلى مكافحة عمميات تبييض  (4)قرار

ماهػػى كتطػػكر أسػػاليب اإلجػػراـ الحاليػػة كػػ  تصػػبا ناجحػػة كفعالػػة فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة جػػرامـ تهػريعات جديػػدة تت
كما دعا إلى تكسيم ىذه التهريعات لزيادة نطاؽ اإلدانة الجنامية تهمؿ كؿ مف يسػاىـ بصػكرة  األمكاؿتبييض 

صػػػػ قات كالسػػػماح لممصػػػػارؼ كالمؤسسػػػات الماليػػػة بتقػػػػديـ تقػػػارير عػػػف ال األمػػػكاؿعمديػػػة فػػػ  تنهػػػيط تبيػػػػيض 
أكجػب عمييػا االحت ػاظ بتسػجيبلت الصػ قات التػ  تبػـر  اكم ،المهبكىة دكف التذرع بسرية الحسابات المصرفية

 لمدة خمسة سنكات عمى األقؿ مف تاريق انتياب الص قة سكاب كانت محمية أك دكلية.

 األمػػكاؿيض فقػػد اىػػتـ بمكضػػكع تحقيقػػات الهػػرطة الدكليػػة كتعاكنيػػا فػػ  مجػػاؿ تبيػػ (5)66/17أمػػا القػػرار 
أكصى القرار بضركرة احتراـ مبادئ األنظمة القانكنية لمدكؿ كترسيق مبدأ عػدـ المسػاس بسػيادة الكطنيػة  ثحي
كتخ يؼ عقكبتيـ كالسماح لمسمطات  األمكاؿأكد القرار أيضا عمى أىمية حماية الهيكد ف  قضايا تبييض  اكم

                                                           
 18، ص 1979ابراىيـ محمد العنان ، المنظمات الدكلية، القاىرة: المطبعة التجارية الحديثة ،  -(1)
 58، ص 2007ممة لمنهر كالتكزيم، ، دمهؽ: دار الك األمكاؿعبد األحد يكسؼ س ر ، جريمة اسؿ  -(2)
 588نبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجة، المرجم السابؽ، ص -(3)
 (AGN/64RES/8/1995)قرار الجمعية العامة لممنظمة الدكلية لمهرطة الجنامية، الكثيقة رقـ: -(4)
 (AGN/64RES/66/17/1996)قرار الجمعية العامة لممنظمة الدكلية لمهرطة الجنامية، الكثيقة رقـ: -(5)
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باختراؽ  األمكاؿتقنيات المتاحة لكهؼ عف أنهطة تبييض المكم ة بتطبيؽ القانكف بالمجكب إلى استخداـ كافة ال
 .(1)حسابات المجرميف كمراقبة ىكات يـ النقالة

بنيػػػكدلي  كافػػػة  1998دعػػت الجمعيػػػة العامػػة لممنظمػػػة الدكليػػة لمهػػػرطة الجناميػػػة أثنػػاب اجتماعيػػػا عػػاـ 
تجػار بالمخػدرات كالمػؤثرات الدكؿ األعضػاب التػ  لػـ تصػادؽ عمػى ات اقيػة األمػـ المتحػدة الخاصػة بمكافحػة اال

( إلػى التصػديؽ عمييػا، كأكصػت بمجمكعػة مػف التكصػيات كػاف أىميػا الػدعكة إلػى ضػركرة 1988العقمية )فيينا
أف تنص التهريعات الكطنيػة عمػى مسػابلة األهػخاص المعنكيػة المهػاركة بصػكرة عمديػة فػ  عمميػات تبيػيض 

كيػػد ز قامػػت إدارة )فكبػػاؾ( بلصػػدار نهػػرة بيػػدؼ ت 2000. كفػػ  سػػنة (2)المتأتيػػة مػػف أنهػػطة إجراميػػة األمػػكاؿ
بالمعمكمػػػات اليامػػػة حػػػكؿ تمػػػؾ  األمػػػكاؿأجيػػػزة الهػػػرطة كالييمػػػات كالسػػػمطات المعنيػػػة بمكافحػػػة أعمػػػاؿ تبيػػػيض 

 األنهطة بيية مساعدتيا ف  أحكاـ سيطرتيا ف  الميداف.

كؿ كبيػػر فػػ  العػػالـ كالقيػػاـ كانتهػػاره بهػػ العػػابر لمحػػدكد الكطنيػػة المػػنظـ اإلجػػراـكمػػم تطػػكر كتزايػػد حػػدة 
 الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ المنظمػػة الدكليػػة لمهػػرطة الجناميػػة كالمسػػؤكلية األعبػػاببتمكيػػؿ األعمػػاؿ اإلرىابيػػة تزايػػدت 

إلػػى المنظمػػة ب دفػػم ممػػا 2001سػػبتمبر  11بعػػد أحػػداث  كنػػرل ذلػػؾ خصكصػػافػػ  السػػنكات األخيػػرة  خاصػػة
مػػم الػػدكؿ األعضػػاب  راـ عػػف طريػػؽ التعػػاكف كالتنسػػيؽممارسػػة دكرىػػا فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة ىػػذا النػػكع مػػف اإلجػػ

اإلرىػػابييف اليػاربيف كتسػػميميـ كذلػػؾ بعػد إعػػادة النظػػر فػ  المػػادة الثانيػػة مػف ميثػػاؽ المنظمػػة  بمبلحقػة كتقصػػ 
الػػػػذم يقػػػػر عػػػػدـ التػػػػدخؿ فػػػػ  المسػػػػامؿ ذات الطػػػػابم السياسػػػػ  أك العسػػػػكرم أك الػػػػديف أك العنصػػػػرم ليتكسػػػػم 

مكافحػػة اإلرىػػاب كتمكيمػػو كمنػػو أصػػبحت المنظمػػة تتػػابم نهػػاطات المنظمػػات  اختصػػاص المنظمػػة إلػػى مجػػاؿ
 اإلرىابية الت  تستيؿ الديف لمقياـ بأعماليا اإلجرامية ضد الدكؿ كالمجتمعات.

 ٚاٌدّؼ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّشالجٟ اٌزأ١ِٓ اٌفشع اٌثبٟٔ: إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ١ٌٙئبد ا٤ٚساق اٌّب١ٌخ

ىػػذه المنظمػػة ليػػا دكر فعػػاؿ فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة :  ()كراؽ الماليػػةالمنظمػػة الدكليػػة لهييػػات األ  -أكال
ك تمكيػؿ اإلرىػاب عمػى الصػعيد الػدكل ، حيػث أصػدرت لجنتيػا التن يذيػة خػبلؿ هػير  األمكاؿعمميات تبييض 

                                                           
 589سابؽ، صالمرجم النبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجة،  -(1)
 590، ص المرجم ن سو -(2)
()  تظػػـ المنظمػػة الدكليػػة لييمػػات األكراؽ الماليػػة م كضػػ  كمػػديرم ىيمػػات األكراؽ الماليػػة المسػػمكليف عػػف العمػػؿ اليػػكم  فػػ  كضػػم المػػكاما

دكلة ، كعندما ال تكجد فػ   91األكراؽ المالية كؿ ف  دكلتو، كيبمغ عدد األعضاب الحالييف  التنظيمية لييمات األكراؽ المالية كتطبيؽ قكانيف
كمػا  دكلة ما، ىيمة حككمية مكم ة بتطبيؽ قكانيف الييمات المالية فلف الييمة ى  الت  تقـك مقاميا كتعتبر بػذلؾ ىػذه الدكلػة مؤىمػة لمعضػكية،

 تية التنظيـ، كلكف ال يحؽ ليـ التصكيت .يكجد مف ضمف أعضاب منظمات دكلية كمنظمات ذا
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المتكاجػدة فػ  ىاما تناكؿ جممة مف اإلجػرابات التػ  يتعػيف عمػى ىيمػات األكراؽ الماليػة  (1)قرارا 1992أكتكبر 
 ؿ ىذه اإلجرابات ف  :ثمالدكؿ العمؿ بيا كتت مختمؼ

النظر ف  أسػمكب جمػم المعمكمػات عػف العمػبلب كتسػجيبلتيا مػف طػرؼ المؤسسػات الماليػة الخاضػعة  -
 إلهرافيا.

 .(2)أسمكب ح ظ السجبلت لدل ىذه المؤسسات لياية تطكير إجرابات التعامؿ باألكراؽ المالية -
عػػة أسػػمكب كنظػػاـ اإلقػػرار كاإلبػػبلغ عػػف المعمكمػػات المخال ػػة يتعػػيف عمػػى ىيمػػات األكراؽ الماليػػة مراج -

 .األمكاؿبالتنسيؽ مم الجيات المختصة بمكافحة جرامـ تبييض 
تعزيػػز دكر تبػػادؿ المعمكمػػات عػػف المعػػامبلت المهػػبكىة بييػػة إحكػػاـ السػػيطرة عمػػى مرتكبػػ  ىػػذا النػػكع  -

 .(3)مف الجرامـ
لمنػم  ،المتخذة ف  هركات الكسػاطة كالمؤسسػات الماليػةالتأكد مف ك ابة األدكات المتاحة كاإلجرابات  -

 أك تمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب  األمػػػكاؿالمجػػػرميف مػػػػف التعامػػػػؿ بػػػاألكراؽ الماليػػػػة ككهػػػػؼ أيػػػة عمميػػػػات تبيػػػػيض 
 أك المنظمات اإلرىابية.

بمػػا فػػ  ذلػػؾ  ،اسػػتخداـ المبػػالغ النقديػػة كمػػا يعادليػػا مػػف معػػامبلت األكراؽ الماليػػة كالمعػػامبلت ااجمػػة -
 .(4)الكثامؽ المعنية كالقدرة عمى تتبم أم مف ىذه المعامبلتك اية 

تسػػػخير الكسػػػامؿ المبلممػػػة كاسػػػتخداميا فػػػ  ضػػػكب صػػػبلحياتيـ كسػػػمطتيـ مػػػف أجػػػؿ تبػػػادؿ المعمكمػػػات  -
 ، كمنو قطم التمكيؿ عف اإلرىاب كالمنظمات اإلرىابية. (5)األمكاؿكبالتال  مكافحة تبييض 

تػـ  (6)قة المبادئ كالمعػايير األساسػية لتهػريعات األكراؽ الماليػةكر  1998كما أصدرت ىذه المنظمة سنة 
 كتتمثؿ ىذه المبادئ ف : 2002تعديميا ف  في رم

حكػػاـ السػػيطرة عمػى كافػػة العمميػػات التػ  تجرييػػا كذلػػؾ  - االرتقػاب بمسػػتكل أداب ىيمػػات األكراؽ الماليػة كاا
 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿلمكاجية أنهطة تبييض 

                                                           
 (OS/RES/9/1992)قرار المنظمة الدكلية لييمة األكراؽ المالية، الكثيقة رقـ:  -(1)
 www.IOSCO.org/isco.html: 2014اطمم عميو ف  جكيمية   أنظر المكقم االلكتركن  -
 612سابؽ، ص المرجم النبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجة،  -(2)
 387ا ابك طالب، المرجم السابؽ، ص ليند -(3)
 108عادؿ محمد السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(4)
 www.IOSCO.org/resolutions.indox.html :2014اطمم عميو ف  جكيمية   أنظر المكقم االلكتركن  -(5)
 (F/RES/11/1998)المنظمة الدكلية لييمة األكراؽ المالية، الكثيقة رقـ: كثامؽ  -(6)
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 ر تهريع  هامؿ كمبلمـ بيدؼ التصدم لؤلنهطة اير المهركعة.أىمية كجكد إطا -
امػػتبلؾ الصػػبلحيات التهػػػريعية كالتن يذيػػة البلزمػػة لئلهػػػراؼ عمػػى كافػػة األطػػػراؼ الخاضػػعة لسػػػمطتيا  -

األجنبية كالمؤسسات العاممػة فػ  أسػكاؽ األكراؽ  تباإلضافة إلى التعاكف كتبادؿ المعمكمات مم الييما
 (1)األمػػػكاؿمبلممػػػة لمرقابػػػة الداخميػػػة لمحػػػد مػػػف احتمػػػاالت اسػػػتخداميا فػػػ  جػػػرامـ الماليػػػة كاإلجػػػرابات ال

 كبالتال  تمكيؿ اإلرىاب.
كأخيػػرا صػػن ت ىػػذه المبػػادئ إلػػى ثمانيػػة عنػػاكيف كمعػػايير أكليػػا يتعمػػؽ بالتهػػريم الػػذات  ثػػـ بكي يػػة تن يػػذ 

 معيػػػار مصػػػدرم األكراؽ الماليػػػة كتطبيػػػؽ المػػػكاما كالتهػػػريعات كثالثيػػػا فػػػ  مجػػػاؿ التعػػػاكف التهػػػريع  ثػػػـ يميػػػو 
بآليات االستثمار المهترؾ ثـ يأت  معايير تخػص هػركات الكسػاطة فػ   ؽأك باسـ الهركات كخامسا مبدأ يتعم

كاألسػػكاؽ الثانكيػػة كيبلحػػظ أف أامبيػػة ىػػذه المبػػادئ مرتبطػػة بػػلجرابات  تكأخيػػرا مبػػدأ البكرصػػا ،األكراؽ الماليػػة
مجمكعػػػة العمػػػؿ المػػػال   تيػػػؿ اإلرىػػػاب الػػػدكل  التػػ  دعػػػت إلييػػػا تكصػػياكتمك  األمػػكاؿمكافحػػة جػػػرامـ تبيػػػيض 

(GAFI) (2). 
: يتمثػؿ دكرىػا فػ  كضػم الضػكابط كالمبػادئ كالقكاعػد التػ  () الجمعية الدكليػة لمراقبػي التػأميف -ثانيا

إلػػػػى كضػػػػم إرهػػػػادات  ؼ، كمػػػػا تيػػػػد( 3)تضػػػػمف عػػػػدـ تبيػػػػيض العامػػػػدات اإلجراميػػػػة باسػػػػتخداـ هػػػػركات التػػػػأميف
كتمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب لتجنػػػػب  األمػػػػكاؿصػػػػيات الصػػػػادرة المنظمػػػػة الدكليػػػػة لػػػػؤلكراؽ الماليػػػػة لمكافحػػػػة تبيػػػػيض كتك 

أصػدرت الجمعيػة المبػادئ األساسػية لمتػأميف  2000استخداميا ككسامؿ لعممياتيػا اإلجراميػة كفػ  أكتػكبر عػاـ 
اب كبينػػت أىميػػة تبػػادؿ كمنػػو تمكيػػؿ اإلرىػػ األمػػكاؿالتػػ  تضػػمنت دكر السػػمطات الرقابيػػة فػػ  مكافحػػة تبيػػيض 
 المعمكمات مم السمطات األجنبية كتتمثؿ ىذه المبادئ ف :

قيػػاـ السػػمطات الرقابيػػة بعمميػػات الت تػػيش الميػػدان  كالتحقيػػؽ مػػف السػػجبلت كالعمميػػات التػػ  تقػػـك بيػػا  -
 .(4)هركات ككسطاب التأميف

اخمية كالخارجيػة كمػم الييمػات قياـ مراقب  التأميف بلمكانية تبادؿ المعمكمات مم الجيات المختصة الد -
 أك تمكيؿ اإلرىاب. (5)األمكاؿالرقابية األجنبية األخرل المعنية سكاب التأميف أك بمكافحتو تبييض 

                                                           
 614مرجم السابؽ، ص الؿ محمد عبد الحميـ عكاجة، نبي -(1)
 .180نبيؿ صقر، المرجم السابؽ، ص  -(2)
()-  دكلة كمنطقة اقميمية، يكجد بيا العديد مف االستهػارييف كمػا يزيػد  100، تظـ حكاؿ 1994أنهمت الجمعية الدكلية لمراقب  التأميف عاـ

 ركات التأميف ك إعادة التأميف كمؤسسات مالية دكلية.عضك مراقب يمثمكف جمعيات صناعية كمينية كه 60عف 
 www.iaisweb.org/framesets/pas.html: 2014اطمم عميو ف  جكيمية   أنظر المكقم االلكتركن  -(3)
 615نبيؿ محمد عبد الحميـ عكاجة، المرجم السابؽ، ص  -(4)
 388سابؽ، ص المرجم الليندا ابك طالب ،  -(5)
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عند الترخيص لهركات التأميف يجب عمػى مراقبػ  التػأميف التأكػد مػف مػدل كتػكفر كفعاليػة اإلجػرابات  -
 كمنو تمكيؿ اإلرىاب. (1)ألمكاؿالدل ىذه الهركات كذلؾ بيدؼ مكاجية عمميات تبييض 

عمػػى الهػػركات ككسػػطاب التػػأميف تحمػػؿ كاجباتيػػا كمسػػؤكلياتيا مػػف حيػػث التػػزاـ بقكاعػػد الحيطػػة كالحػػذر  -
جػػرابات التعػػرؼ عمػػى العمػػبلب  ككي يػػات ،الكاجػػب إتباعيػػا   اإلخطػػارباإلضػػافة إلػػى ح ػػظ السػػجبلت كاا

 عف العمميات المهبكىة.
مػذكرات اإلرهػاد بهػأف مكافحػة »بعنػكاف  (2) 05 ـكثيقة إرهػاد رقػأصدرت الجمعية  2002كف  أكتكبر 

كىػ  تنػاقش بصػكرة هػاممة  ،ل امػدة المهػرفيف عمػى هػركات كىيمػات التػأميف «كتمكيػؿ اإلرىػاب األمكاؿتبييض 
كيعنػػ  ذلػػؾ أف ىػػذه الكثيقػػة تن ػػذىا كػػؿ  ،كتمكيػػؿ اإلرىػػاب فػػ  إطػػار صػػناعة التػػأميف األمػػكاؿجريمػػة تبيػػيض 
اب مم األخذ بعيف االعتبار هركات التأميف المعنية كالمنتجات الت  تقدميا ضمف الدكلة المعنيػة الدكؿ األعض

 القانكن . (3)فضبل عف اقتصادىا كدستكرىا كنظاميا ،كالنظاـ المال  لتمؾ الدكلة

كف  األخير تضمنت ىذه اإلرهادات هرحا م صبل عف الحاالت كاالحتماالت الممكػف اسػتخداـ التػأميف 
 .الدكل  تمكيؿ اإلرىابك  األمكاؿمة لعمميات تبييض ككسي

 اٌفشع اٌثبٌث: ِدّٛػخ أخّٛٔذ ٌٚدٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ اٌّظشف١خ

كتعتبػر اتحػاد دكلػ  ايػر رسػم  تتهػكؿ مػف ممثمػ  معظػـ الػدكؿ التػ  ليػا : ()مجمكعة أجمكنػت -اكال
ب تعمػػؿ عمػػى تبػػادؿ المعمكمػػات كتمكيػػؿ اإلرىػػا األمػػكاؿكحػػدات المعمكمػػات الماليػػة لمكافحػػة عمميػػات تبيػػيض 

                                                           
 182سابؽ، ص الجم مر النبيؿ صقر،  -(1)
 (IA/RES/18/2002)كثامؽ الجمعية الدكلية لمراقب  التأميف، الكثيقة رقـ:  -(2)
 107عادؿ محمد السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(3)
()  كسميت باسـ القصر أإجمكنت أ أاركنبكرج برككسؿأ كىك القصر الذم هيد أكؿ اجتماع لممجمكعػة دعػت  1995جكيمية 9. تأسست ف

حدتا التحريات المالية البمجيكية كاألمريكية، كقد حضػر ىػذا االجتمػاع األكؿ أربعػة كعهػركف دكلػة كثمانيػة منظمػات دكليػة لمناقهػة مػا إليو ك 
، كقد عقدت مجمكعة إجمكنت العديد عف االجتماعات ف  عدد مػف الػدكؿ المختم ػة كزاد األمكاؿيقـك بو الييمات المختصة بمكافحة تبييض 

 كحدة تحريات مالية تمثؿ مختمؼ دكؿ العالـ 107بمغ عدد أعضابىا لي
 تتككف مجمكعة إجمكنت مف خمس مجمكعات عمؿ ى  :

مجمكعػػة التكسػػم لعضػػكية إجمكنػػت :كتقػػـك بمسػػاعدة كدعػػـ كمسػػاندة كحػػدات التحػػرم الماليػػة لمػػدكؿ ايػػر األعضػػاب الراابػػة فػػ   -
 الحصكؿ عمى العضكية.

 التهريعية لمدكؿ الراابة ف  العضكية. المجمكعة القانكنية: كتقـك بدراسة األطر -
 مجمكعة التدريب :كتقـك بكضم البرامج التدريبية المكجية لمدكؿ األعضاب كاير األعضاب. -
 مجمكعة عمميات العمؿ :كى  تتكلى متابعة الدكؿ ف  تن يذ كافة التزاماتيا. -
 مجمكعة تكنكلكجيا المعمكمات: كتيتـ بالجانب التقن . -
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الماليػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس دكلػػػػ  كتسػػػػاعد الجيػػػػات الهػػػػرطية كالقضػػػػامية الكطنيػػػػة فػػػػ  الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات 
 .(1)مستخدمة االتصاالت الدكلية لمهرطة اإلنتربكؿ كما تنص عميو ات اقيات المساعدات المتبادلة القاممة

بػػادؿ المعمكمػػات بػيف الكحػػدات الكطنيػػة لمكافحػػة كيتمثػؿ دكر مجمكعػػة األجمكنػػت فػػ  تعزيػز التعػػاكف كت
جػػػرامـ كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب كالمنظمػػػات اإلرىابيػػػة عمػػػى المسػػػتكل العػػػالم  بيػػػدؼ زيػػػادة كتطػػػكير القػػػرارات ال نيػػػة 

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب كيمكػػف ذكػػر إنجازاتيػػا فػػ   األمػػكاؿكالمؤسسػػاتية ليػػذه الكحػػدات فػػ  مكافحػػة عمميػػات تبيػػيض 
 ثبلث نقاط ى :

 خاصة لتبادؿ المعمكمات بيف الكحدات الكطنية اير هبكة االنترنت.  إنهاب آلية -
 تقديـ الدعـ التقن  كالمؤسس  كالتنظيم  لمكحدات الكطنية. -
 .(2)إصدار مبادئ متعمقة بنكاح  كهركط تبادؿ المعمكمات بيف الكحدات الكطنية -

زيػادة تبػادؿ المعمكمػات  فػ  مجمميػا إلػى ؼأصدرت مجمكعة إجمكنت ثبلثػة عهػر مبػدأ تيػد 2001كف  عاـ 
 بحرية بيف كحدات المعمكمات المالية الكطنية كاألجنبية بيية تحقيؽ المصمحة المهتركة.

تقػديـ  ؽكما يجب أف يككف تبادؿ المعمكمات سكاب كاف بطمب أك بدكف طمب مػف الكحػدات األجنبيػة كفػ
هػػرط اإلفصػاح عػف أسػباب الطمػػب  (3)اكافػة المعمكمػات المتاحػة ذات العبلقػة المعنيػػة كبػاألطراؼ المرتبطػة بيػ
كما يحضر نقؿ ىػذه المعمكمػات إلػى  ،كاليرض مف استخداـ المعمكمات حتى ال يتعارض مم القكانيف الداخمية

 طرؼ ثالث دكف مكافقة الكحدات المقدمة إلى المعمكمات.

عممة فػػػ  الطػػػرؽ المختم ػػػة المسػػػت بكتيػػػدؼ أيضػػػا ىػػػذه المبػػػادئ إلػػػى زيػػػادة قػػػدرة الكحػػػدات عمػػػى اسػػػتيعا
بيػػدؼ مكاجيػػػة ىػػػذا النػػػكع مػػػف  ،ككي يػػػات تمكيػػؿ المجمكعػػػات كالمنظمػػػات اإلرىابيػػػة األمػػػكاؿعمميػػات تبيػػػيض 

كمػػػا تسػػػاعد ىػػػذه المجمكعػػػة فػػػ  إتاحػػػة ال رصػػػة لكحػػػدات التحريػػػات الماليػػػة  ،اإلجػػػراـ عمػػػى المسػػػتكل الػػػدكل 
تمكيػػػؿ  األمػػػكاؿجريمػػػة تبيػػػيض الخاصػػػة بمكافحػػػة  (4)المختصػػػة لتػػػدعيـ برامجيػػػا كجيكدىػػػا الكطنيػػػة ةكاألجيػػػز 

 اإلرىاب الدكل .

                                                           
، 2004مركػػز الدراسػػات كالبحػػكث، جامعػػة نػػايؼ العربػػ  لمعمػػـك األمنيػػة،  ، الريػػاض:األمػػكاؿف عػػكض، جػػرامـ اسػػؿ محمػػد محػػ  الػػدي -(1)

 15، ص341المجمد 
 587، المرجم السابؽ، ص ةنبيؿ محمد عبد الحميـ عكاج -(2)
 178نبيؿ صقر، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 113عادؿ محمد السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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خبلؿ العقد األخير مف القرف العهريف هيد قطػاع المػال  عمػى : ()لجنة بازؿ للرقابة المصرفية -ثانيا
أيػػف اسػػتحدثت أدكات ماليػػة جديػػدة كان ػػتا  ،المسػػتكل العػػالم  تطػػكر تكنكلكجيػػا ىػػامبل فػػ  الصػػناعة المصػػرفية

إال أنػو ظيػرت أزمػات ماليػة خربػت كػبل مػف  ةلعالـ راـ ىذه التطػكرات اإليجابيػسكؽ المالية ف  مختمؼ دكؿ ا
كأرجػػم الخبػػراب ذلػػؾ إلػػى تزايػػد المخػػاطر المصػػرفية كعمػػى  ،الػػدكؿ الناميػػة كالمتقدمػػة كأثػػرت عمػػى اقتصػػادياتيا

كذلؾ بعد  ،(1)مف ىنا جابت فكرة اقتراح لجنة بازؿ لمرقابة عمى البنكؾ ،رأسيا المخاطر الناتجة عمى االمتماف
لـ تكػف معركفػة فػ  السػابؽ مثػؿ مخػاطر التسػكية كزيػادة  إذ القرف الماض  مفظيكر مخاطر ف  السبعينيات 

حدة المخاطر االمتمانية كأزمة المديكنية الخارجيػة لػدكؿ العػالـ الثالػث كزيػادة حجػـ نسػبة الػديكف المهػككؾ فػ  
 .(2)ج الدكلة األـفركع البنكؾ خار  ركتعثر بعض البنكؾ كانتها ،تحصيميا

إلػػى الرقابػػة  نظػػراأصػػدرت المجنػػة عػػددا مػػف المبػػادئ تمثػػؿ العناصػػر األساسػػية التػػ  تقػػكـ عمييػػا  حيػػث
ال عالػػػػة كتيطػػػػى بصػػػػكرة هػػػػاممة الهػػػػركط البلزمػػػػة لزيػػػػادة ك ػػػػابة الرقابػػػػة المصػػػػرفية فضػػػػبل عػػػػف هػػػػركط مػػػػنا 

كتحديػػػد  ،لمصػػػرفية كمعػػػايير اإلفصػػػاحكسػػػبؿ تطػػػكير الرقابػػػة ا ،كقكاعػػػد كمتطمبػػػات الرقابػػػة الحػػػذرة ،التػػػراخيص
، كتتمثػػؿ أىػػدافيا فػػ  ضػػبط (3)كهػػركط ضػػماف سػػبلمة النظػػاـ المصػػرف  العػػالم  ،السػػمطات الرسػػمية لممػػراقبيف

كمػػا تيػػدؼ إلػػى  ،الحػػدكد الػػدنيا لك ايػػة رأس مػػاؿ البنػػكؾ كتحسػػيف األسػػاليب ال نيػػة لمرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ البنػػكؾ
 جرابات كأساليب رقابة السمطات النقدية عمى البنكؾ.تسييؿ تبادؿ المعمكمات المتعمقة بل

إصػػدار  120لقػػد كػػاف لمجنػػة بػػازؿ ىػػاـ مصػػرف  إصػػدار العديػػد مػػف الكثػػامؽ كالتكجييػػات كالتػػ  تجػػاكز 
كاإلرهػػػػادات الرقابيػػػػة التػػػػ  يمكػػػػف أف تسػػػػتخدـ كمرجػػػػم لػػػػدل السػػػػمطات الرقابيػػػػة  ،تتعمػػػػؽ بالعمػػػػؿ  كمخػػػػاطره

 لبلسترهاد.

ف تضػػػم القكاعػػػد الرقابيػػػة ال عالػػػة التػػػ  يجػػػب االلتػػػزاـ بيػػػا عالميػػػا لحػػػد أدنػػػى كفػػػ  األخيػػػر اسػػػتطاعت أ
 لمضكابط الرقابية الكاجب تكفرىا ف  البنكؾ . 

                                                           
() مػػف طػػرؼ محػػافظ  البنػػكؾ المركزيػػة لمػػدكؿ الصػػناعية الكبػػرل، كتحػػت  1974لجنػػة بػػازؿ لؤلنظمػػة الرقابيػػة المصػػرفية عػػاـ  أسسػػتلقػػد ت

دكلػة كقعػت عمػى اإلعػبلف كىػ : ألمانيػا، بمجيكػا، كنػدا، ك.ـ.أ، فرنسػا، إيطاليػا،  11إهراؼ بنؾ التسكيات الدكل ، كقد اهتركت ىػذه المجنػة 
 ا، السكيد، سكيسرا.الياباف، ىكلندا، انجمتر 

 59، ص 2011بيف النظرية كالتطبيؽ، القاىرة: المركز القكم  لئلصدارات القانكنية ،   األمكاؿىهاـ بهير ابراىيـ عبد ربو، اسؿ  -(1)
 www.idbe-egypt.com/doc/bazel.doc:2014أطمم عميو جكيمية  انظر المكقم االلكتركن  -(2)
 60المرجم السابؽ، ص  ىهاـ بهير ابراىيـ عبد ربو، -(3)
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مػف المعػركؼ أف ميػاـ البنػؾ الػدكل  كصػندكؽ  :()الفرع الرابػع: صػندكؽ النقػد الػدكلي كالبنػؾ الػدكلي
بيػػدؼ  عػػا لت عيػػؿ كتسػػخير كافػػة المجيػػكداتف ميعمػػبل اا كأصػػبحمالنقػػد الػػدكل  مختم ػػاف كلكػػف تكحػػدت أىػػدافي

بػأف عمميػات  2001يما التن يػذييف فػ  أفريػؿ يكتمكيؿ اإلرىػاب كقػد أقػر مجمسػ األمكاؿمكافحة جريمة تبييض 
كأف ليذه  ،كتمكيؿ اإلرىاب باتت مهكمة تؤرؽ دكؿ العالـ كتؤثر سمبا ف  أسكاؽ الماؿ العالمية األمكاؿتبييض 

الػػدكؿ التػػ  الزالػػت فػػ  بدايػػة مرحمػػة تطػػكر  ىة كسياسػػية كاجتماعيػػة مػػدمرة خاصػػة عمػػالظػػاىرة آثػػار اقتصػػادي
 المحم  كأنظمتيا المالية. ااقتصادى

كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  تسبب ف  خسػامر ماليػة كبيػرة  األمكاؿكقد تبيف لمبنؾ الدكل  اف ظاىرة تبييض 
د أكػػد اف ىػػذه الظػػاىرة تػػؤثر سػػمبا بهػػكؿ كبيػػر لمػػدكؿ ذات االقتصػػاديات الناميػػة. أمػػا صػػندكؽ النقػػد الػػدكل  فقػػ
مضطربة يصػعب الػتكيف بيػا بخصػكص  تعمى االقتصاد الكم  لمدكؿ بص ة عامة. كينتج عنيا ظيكر تييرا

الطمػػب عمػػى النقػػكد. كمػػا تصػػبا المؤسسػػات كاألنظمػػة الماليػػة عرضػػة لمخػػاطر كأزمػػات ماليػػة. باإلضػػافة إلػػى 
 .(1)الدكلية كبالتال  يتأثر سعر الصرؼ  األمكاؿزيادة تقمبات ف  تدفقات رؤكس 

النقػد الػدكل  خطػط  ؽاعتمد مجمس المديريف التن يذييف لمبنػؾ الػدكل  كصػندك  2011بعد أحداث سبتمبر
التكصػيات  2002كتمكيؿ اإلرىاب كما أقر المجمساف ف  جكيميػة  األمكاؿ ضعمؿ لتعزيز جيكد مكافحة تبيي

افحػة تمكيػؿ اإلرىػاب الصػادرتيف عػف مجمكعػة العمػؿ المػال  الػدكل  األربعكف كالتكصيات التسػم الخاصػة بمك
المقيػػدة لكػػؿ  تكتمكيػػؿ اإلرىػػاب إلػػى قاممػػة المجػػاال األمػػكاؿكقػػد أضػػاؼ المجمسػػاف مكافحػػة جريمتػػ  تبيػػيض 

 .(2)عممياتيا كقكانينيا ف  هأف التعاكف الدكل 
بتن يػذ برنػامج لت عيػؿ مجيػكدات  2002كعميو فقد هرع البنؾ الدكل  كصندكؽ النقد الدكل  فػ  نػكفمبر 

 :(3)كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  كيتضا ذلؾ ف  األمكاؿالدكؿ ف  هأف مكافحة الجرامـ تبييض 

                                                           
()  ميمػة البنػؾ الػػدكل  بصػكرة أساسػػية ىػ  مكافحػػة ال قػر فػػ  العػالـ خاصػػة منيػا الػػدكؿ الناميػة كذلػػؾ بػدعـ جيػػكد التنميػة فػػ  طريػؽ تقػػديـ

حػة المػكارد الماليػة القركض كالمساعدات ال نية بلنهاب القدرات المؤسساتية كتحسيف البنية األساسية كالبيمية كأيضا مف مياـ البنػؾ الػدكل  إتا
نهاب الهركات ف  القطاعيف الخاص كالعاـ .  لمدكؿ، كتبادؿ المعمكمات بيف البنؾ كالدكؿ ،كاا

أما ميمة صندكؽ النقد الدكل  في  مرتبطػة بمكضػكع االقتصػاد الكمػ ، كتهػمؿ المراقبػة الماليػة فػ  كافػة دكؿ العػالـ كتتمثػؿ أىدافػو 
ألجنبية كما يساعد ف  إنهػاب أنظمػة دفػم متعػددة األطػراؼ، كفػ  األخيػر يقػـك بتقػديـ القػركض لػدكؿ ف  تهجيم االستقرار كتبادؿ العمبلت ا

 لتمكينيا مف تصحيا االختبلالت ف  ميزاف مدفكعاتيا.
 135عادؿ محمد السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 www.imf.org/extemal/np/mae/aml/2002/eng/0925020html:2014أطمم عميو ف  جكيمية  انظر المكقم االلكتركن  -(2)
 :2014أطمم عميو ف  جكيمية  انظر المكقم االلكتركن  -(3)

 web.wofldbamk/wbsit/external/extaboutus/o,,contet.mdk:20040565menupk:34563-    
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كتمكيػؿ اإلرىػاب كآثارىمػا عمػى  األمػكاؿزيادة الػكع : كيتمثػؿ فػ  زيػادة كعػ  الػدكؿ بمخػاطر تبيػيض  -
نيػػػػة مسػػػػتعممة فػػػػ  ذلػػػػؾ سمسػػػػمة مػػػػف كافػػػػة مظػػػػاىر الحيػػػػاة االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالسياسػػػػية كاألم

تتمثؿ ف  تنظػيـ مػؤتمرات ت اعميػة عبػر كسػامؿ النقػؿ المرميػة كالمسػمكعة مػم الػدكؿ  ةالحكارات العالمي
األعضاب ف  مناطؽ جيرافية معينة تمكف المسمكليف الحككمييف ف  ىذه الدكؿ كالمعنييف مف مكظ   

إلقميمية عمػى نمػط مجمكعػة العمػؿ المػال  الدكليػة  البنؾ الدكل  كالصندكؽ النقد الدكل  كمف الييمات ا
كتمكيػؿ اإلرىػاب. كبنػكؾ التنميػة اإلقميميػة كالمؤسسػات الدكليػة  األمكاؿبهأف مكافحة عمميات تبييض 

مف مناقهة كتبادؿ المعمكمات كالخبرات ككهؼ التحديات الت  تكاجو  األمكاؿاألخرل المعنية بتبييض 
 ية المهتركة.الدكؿ كبمكرة المهاكؿ اإلقميم

كفػػػ  األخيػػػر معرفػػػة كتحديػػػد أنػػػكاع المسػػػاعدات التػػػ  تحتاجيػػػا الػػػدكؿ لمكاجيػػػة كمكافحػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة 
 .(1)اإلجرامية 

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ا٤ِٛاياٌّجسث اٌثبٟٔ: ا١ٌ٢بد ا٦ل١ّ١ٍخ ٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ 

طر المحدقػة بالسػمـ كاألمػف الػدكلييف كمػا هػيدتو كاف لزاما عمى أفراد المجتمم الدكل  بعد تأكيػد المخػاطر الخػا
رىػػاب كتبيػػيض لؤلمػػكاؿ بهػػكؿ اسػػتدعى تظػػافر الجيػػكد الدكليػػة كاإلقميميػػة  السػػاحة الدكليػػة مػػف أعمػػاؿ عنػػؼ كاا
لمكاجية ىذا النكع مف اإلجراـ المنظـ الذم أصبا ييدد الػدكؿ فػ  كياناتيػا كتماسػكيا االجتمػاع  األمػر الػذم 

 مم الدكل  آليات إقميمية لمكاجية جريمت  تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الدكل .حتـ عمى أفراد المجت

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ا٤ِٛايٌّطٍت ا٤ٚي: ا١ٌ٢بد ا٤ٚسث١خ ٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ 

 األمػػكاؿلعػػب االتحػػاد األكركبػػ  دكرا ىامػػا فػػ  مكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة بصػػ ة عامػػة كجريمػػة تبيػػيض 
 تماسػػػترخىػػػاب بصػػػ ة خاصػػػة كذلػػػؾ فػػػ  ال تػػػرة التػػػ  سػػػبقت االتحػػػاد األكركبػػػ  بمكجػػػب معاىػػػدة كتمكيػػػؿ اإلر 
  األمػػػػػكاؿحيػػػػػث صػػػػػدر عػػػػػف مجمكعػػػػػة التكجيػػػػػو األكربيػػػػػة منػػػػػم اسػػػػػتخداـ النظػػػػػاـ المػػػػػال  فػػػػػ  تبيػػػػػيض  1992
 .(2)1991سنة 

ؿ أجيػزة بصػكرة هػاممة كمنظمػة مػف خػبل  كبعد معاىدة الكحدة األكركبية ظير التعاكف األمنػ  األكركبػ
كالسػػػػمم  األمػػػػكاؿاالتحػػػػاد األكركبػػػػ  خصكصػػػػا كأف معاىػػػػدة االتحػػػػاد األكركبػػػػ  سػػػػاعدت عمػػػػى حركػػػػة رؤكس 

كالخػدمات األهػخاص عبػػر الحػدكد األمػر الػػذم زاد مػف نهػاط المنظمػػات اإلجراميػة كتكسػيم نطاقيػػا ليمتػد إلػػى 
ىذا األمر دفم باالتحاد األكركب   مختمؼ الدكؿ األعضاب األخرل مستيمة ال جكات القانكنية كالحدكد الم تكحة

                                                           
 .136عادؿ محمد السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .225، المرجم السابؽ، ص  م يد نايؼ الدليم  -(2)
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كذلػؾ بلنهػاب  ،كتمكيػؿ اإلرىػاب األمػكاؿإلى مكافحة جميم أنكاع اإلجراـ المنظـ كعمػى رأسػيا عمميػات تبيػيض 
 :(1)أجيزة أكركبية تتمثؿ ف 

داخػؿ الييكػؿ التنظيمػ  لبلتحػاد  1993: كأنهأت سػنة الفرع األكؿ : كحدة شرطة المخدرات األكركبية
 األمػكاؿكمقرىا الىام بيكلندا كتتمثؿ ميمتيا ف  مكافحة المخدرات كالمنظمات اإلجرامية كتبيػيض  ،األكركب 

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب. كتكسػػيم اختصػػاص الكحػػدة ليهػػمؿ جػػرامـ االتجػػار ايػػر المهػػركع فػػ  المػػكاد المهػػعة النككيػػة 
. كفػػ  سػػنة 1995  سػػنة كهػػبكات اليجػػرة ايػػر الهػػرعية كتيريػػب السػػيارات بعػػد ات ػػاؽ كزراب االتحػػاد األكركبػػ

أضػػػػيؼ ليػػػػا اختصػػػػاص جػػػػرامـ االتجػػػػار باألهػػػػخاص. ىػػػػذه الكحػػػػدة تمػػػػارس عمميػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ تبػػػػادؿ 1996
 المعمكمات فقط.

كلة عػف جػرايـ االحتيػاؿ الكاقعػة  ػد المصػال  الماليػة لبلتحػاد الكحػدة الخاصػة المسػؤ الفرع الثػاني: 
األكركبػ  مصػدرا تقميػدا لمعامػدات ايػر المهػركعة التػ  يعد االحتياؿ ضد المصالا المالية لبلتحػاد  :األكركبي

تحصؿ عمييا المنظمات اإلجرامية مف خبلؿ اسػتيبلؿ التهػريم أك ضػعؼ كسػامؿ تن يػذ القػانكف. لػذلؾ تمػارس 
كحػػدة مكافحػػة جػػرامـ االحتيػػاؿ ضػػد مصػػالا الماليػػة لبلتحػػاد كظػػامؼ تهػػريعية عمميػػة فيػػ  تعمػػؿ عمػػى تطػػكير 

مة االقتصادية المخمة باألمف االقتصادم لممجمكعة األكركبية مف جية كتمػارس أداب مكافحة الجري ةاستراتيجي
فعػػاال فػػ  حمايػػة عمػػبلت االتحػػاد األكركبػػ  ضػػد جػػرامـ تزييػػؼ العممػػة مػػف جيػػة أخػػرل باإلضػػافة إلػػى دكرىػػا 

 .(2)ال عاؿ ف  جمم المعمكمات كتحديدىا كتصدر سنكيا تقريرا عف نتامج أنهطتيا

عمػى 1998الهرطة الجنامية األكركبية ف  مام  بأنهأ مكت :شرطة الجنايية األكركبيةثالث: الالفرع ال
أثػػر تكقيػػم االت اقيػػة مػػف طػػرؼ الػػدكؿ األكربيػػة، بيػػدؼ التعػػاكف األكركبػػ  فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة اإلرىػػاب كتيريػػب 

بصػػكرة  ةاألمنيػػة المختصػػ ة. كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تبػػادؿ المعمكمػػات بػػيف األجيػػز األمػػكاؿالمخػػدرات كتبيػػيض 
 منتظمة كهاممة كسرية.

مكتػػب الهػػرطة الجناميػػة األكركبيػػة تتكقػػؼ ميػػاـ كحػػدة هػػرطة المخػػدرات األكركبيػػة  ؿعمػػ بدايػػةكبمجػػرد 
كمف مياـ مكتب الهرطة الجنامية تسييؿ تبادؿ المعمكمات مف خبلؿ  ،كيحؿ محميا ف  ممارسة اختصاصاتيا

كؿ مصمحة اتصػاؿ بكصػ يا جيػاز اتصػاؿ كحيػد  ؿحيث تستعمضباط اتصاؿ عمى مستكل الدكؿ األكركبية. 

                                                           
 239م يد نايؼ الدلم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 115، المرجم السابؽ، ص  داككد ككركيس يكسؼ -(2)
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كبػػيف الجيػػات المختصػػة بالدكلػػة التػػ  يمثمكنيػػا. كمػػا تقػػـك كػػؿ كحػػدة  (1)بػػيف مكتػػب الهػػرطة الجناميػػة األكركبيػػة
أنهػػػاب الهػػرطة الجناميػػػة  فاتصػػاؿ بلعػػارة ضػػػابط اتصػػاؿ إلػػى مكتػػػب الهػػرطة الجناميػػة األكركبيػػػة. كبيػػذا يكػػك 

كاإلرىػػاب الػػدكل  كيخػػتص جيػػاز  (2)كاجيػػة تحػػديات الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الػػدكؿاألكركبيػػة تطػػكرا منطقيػػا لم
 الهرطة األكركبية بمكافحة الجرامـ التالية :

 منم كقمم اإلرىاب. -
 االتجار اير المهركع بالبهر. -
 تيريب المجاىريف. -
 االتجار اير المهركع بالمكاد بالمهعة النككية.  -
 االتجار اير المهركع بالمخدرات.  -
 تجار اير المهركع بالسيارات المسركقة. اال -
 مكافحة تزييؼ العممة. -
 .  (3)األمكاؿمكافحة تبييض  -

 
  :EUROJUSTيكرجكستك  الق اء األكربي الفرع الرابع:

كىػػ  هػػبكة مهػػكمة مػػف قضػػاة الػػدكؿ األعضػػاب فػػ  االتحػػاد األكركبػػ   :EUROJUSTيكرجكسػػت -8
حيث أف اختصاص ىػؤالب القضػاة تػابم لتهػريعيـ  ،2002أنهأت سنة  كعددىـ حكال  خمسة كعهركف قاض

فػػلف الػػبعض مػػنيـ يخػػكؿ لػػو اختصػػاص مباهػػر لمتػػدخؿ فػػ  دكلتػػو الخاصػػة بػػو فػػ  حػػيف ال يخػػكؿ  ،الػػكطن 
جيكػػػ  فػػػ  يكرجكسػػػت ال يمكنػػػو أف يتعامػػػؿ مباهػػػرة مػػػم مفمػػػثبل العضػػػك الب ،لمػػػبعض ااخػػػر ىػػػذا االختصػػػاص
طمباتػػػو إلػػػى النيابػػػة ال دراليػػػة البمجيكيػػػة كتتمثػػػؿ ميمػػػتيـ  بػػػؿ يجػػػب أف يبعػػػث ،السػػػمطات القضػػػامية البمجيكيػػػة

كتػػػأميف التنسػػػيؽ فػػػ  ممارسػػػة العمػػػؿ العػػػاـ داخػػػؿ الدكلػػػة  ،األساسػػػية فػػػ  ضػػػماف تبػػػادؿ المعمكمػػػات القضػػػامية
 كتتمثؿ مياميا خصكصا ف  النقاط التالية: .(4)خاصة ف  مجاؿ تن يذ طمبات التعاكف القضام  ،المعنية

                                                           
بحػث مقػدـ إلػى « األثار االقتصادية كاالجتماعية لمجريمة المنظمة ابر الدكؿ كمحاكالت مكاجيتيا إقميميػا كدكليػا»محسف عبد الحميد،  -(1)

 .118، 117، ص1999 نكفمبر 19ك 18خبلؿ يكم   الرياض،بالعربية لمعمـك األمنية  الحمقة العممية الت  نظمتيا اكاديمية نايؼ
 241م يد نايؼ الدليم ، المرجم السابؽ ، ص  -(2)
 89محمكد هريؼ بسيكن ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 383ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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طات المختصػػة فػػ  مجػػاؿ العدالػػة الجناميػػة لمػػدكؿ األعضػػاب فػػ  مكاجيػػة األهػػكاؿ تكثيػػؼ فعاليػػة السػػم -
 الخطيرة لئلجراـ الدكل  المنظـ.

 تسييؿ عممية التنسيؽ المبلممة المتعمقة بالتحقيقات كالنهطات القضامية. -
 التبادؿ القضام  بيف الدكؿ االعضاب كالمهاركة ف  الندكات الدكلية ككذا حماية المعمكمات. -

، 1998جػكاف  29بتػاريق  428أنهػأت ب ضػؿ قػرار العمػؿ المهػترؾ رقػـ : هيية الق ػاء األكربػي -2
فػ  المجػاؿ الجنػام  بػيف الػػدكؿ األعضػاب كتػدعيـ المختصػيف فػ  مجػػاؿ  القضػػام  تيػدؼ إلػى تسػييؿ التعػاكف

عمػى بمػكرت  معمكمات االتصاؿ، كالدعـ المباهػر بالنسػبة لممسػاعدة القضػامية فػ  المجػاؿ الجنػام ، كمػا تعمػؿ
 مجمكعة مف آليات االستعبلـ المستعممة مف قبؿ السمطات الكطنية المختصة. 

جػػكاف  09كقػػد تػػـ ابػػراـ ات ػػاؽ بػػيف المنظمػػة الدكليػػة لمهػػرطة القضػػامية كىيمػػة القضػػاب األكربػػ  بتػػاريق 
ؽ فػ  مسػامؿ ، تيدؼ إلى تحسيف التعاكف بينيما ف  مجاؿ تبادؿ المعمكمات كالتنسيؽ الثنام  بيف ال ػر 2004

 هبكة أمف كتبادؿ المعمكمات ككضعت كثيقة تقييـ خاصة بتيديدات اإلجراـ المنظـ.  إنهابالتحقيؽ، كما تـ 

لمكافحػػة الجريمػػة   يكجػػد ىنػػاؾ أكجػػو تعػػاكف أخػػرل بػػيف دكؿ االتحػػاد األكركبػػ : 4kالفػػرع الخػػامس: 
تنص عمى تهكيؿ لجنة  1992لسنة  تترخماسفالمادة الرابعة مف معاىدة  ،المنظمة كالجرامـ األخرل الخطيرة
تخػػتص بتنسػػيؽ كافػػة األعمػػاؿ فػػ  مجػػاؿ العدالػػة كالهػػؤكف االجتماعيػػة  k4مػػف كبػػار المسػػمكليف تعػػرؼ باسػػـ 

كترفم تقريرىا لمجمس العدالة كالهؤكف االجتماعية الت  يرأس اجتماعات ىذه المجنػة الدكلػة ليػا رماسػة االتحػاد 
 (1) جمكعات رميسية كى :األكركب  كتهرؼ ىذه عمى ثبلث م

 المجمكعة األكلى: كيتمثؿ اختصاصيا ف  اليجرة كالمجكب السياس .  -
المجمكعػػػػة الثانيػػػػة: كتسػػػػمى بمجمكعػػػػة تعػػػػاكف الهػػػػرطة كالجمػػػػارؾ كيتمثػػػػؿ اختصاصػػػػيا فػػػػ  مكافحػػػػة  -

 المخدرات كالجريمة المنظمة.
كتبػادؿ المسػاعدات القضػامية المجمكعة الثالثة: التعاكف القضػام  كيتمثػؿ عمميػا فػ  تسػميـ المجػرميف  -

جػرامميـ فػ  دكلػة  اكذلؾ لمنم الػذيف ارتكبػك  ،كمعاكنة األجيزة القضامية لمعمؿ سكيا مف خبلؿ االتحاد
 .(2)مف الدكؿ األعضاب أف يجدكا مبلذا آمنا مف المحاكمة ف  دكلة أخرل

                                                           
 242م يد نايؼ الدليم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
أكاديميػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػـك األمنيػػة، مركػػز الدراسػػات  :حسػػف عبػػد الحميػػد، أالتعػػاكف األمنػػ  العربػػ  كالتحريػػات األمنيػػةأ، الريػػاضم -(2)

 .257، ص 1999كالبحكث، 
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 ٘بةٚر٠ًّٛ ا٨س ا٤ِٛاياٌّطٍت اٌثبٟٔ: ا١ٌ٢بد اٌؼشث١خ ٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ 

 اٌفشع ا٤ٚي: خٙٛد خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ

أنهػػأت ىػػذه المنظمػػة خػػبلؿ الػػدكرة الثالثػػة : ()المنظمػػة العربيػػة للػػدفاع االجتمػػاعي  ػػد الجريمػػة -أكال
، أيػف يتمثػؿ دكر ىػذه 1685بمكجػب القػرار  1960أفريػؿ  10كالثبلثكف لمجمس جامعة الدكؿ العربيػة بتػاريق 

ف الػدكؿ األعضػاب بيػدؼ الكقايػة مػف الجريمػة كمكافحتػو كمعالجػة أثارىػا كذلػؾ المنظمة  ف  تكثيؽ التعاكف بػي
 اإلصػػػػػػػبلحيةفػػػػػػػ  المجػػػػػػػاالت التهػػػػػػػريعية كالقضػػػػػػػامية كاالجتماعيػػػػػػػة كالهػػػػػػػرطية كفػػػػػػػ  مجػػػػػػػاالت المؤسسػػػػػػػات 

 كما نص عمى الكسامؿ الك يمة بقياـ المنظمة بتحقيؽ أىدافيا الت  تتمثؿ ف :(1)كالتيذيبية

كث العمميػػػة المتعمقػػػة بأسػػػباب كعكامػػػؿ كبكاعػػػث االنحػػػراؼ كالجريمػػػة كاسػػػتنباط إجػػػراب الدراسػػػات كالبحػػػ -
 كسامؿ الكقاية كالعبلج.

 كالعقابية. اإلصبلحيةدراسة التدابير كالعقكبات كاقتراح األنظمة المبلممة لممؤسسات  -
اد إجػػػراب البحػػػكث الجناميػػػة كالجتماعيػػػة التػػػ  تطمبيػػػا الػػػدكؿ األعضػػػاب كتقػػػديـ المعكنػػػة فػػػ  مجػػػاؿ إعػػػد -

 .ثيف كاالختصاصييف ف  مجاؿ مكافحة الجريمةاحالب
تػػأميف كتنميػػة التعػػاكف بػػيف أجيػػزة الهػػرطة فػػ  الػػدكؿ األعضػػاب فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة الجػػرامـ كمبلحقػػة  -

 المجرميف ف  حدكد القكانيف الكطنية.
 (2)تدعيـ كتنمية المؤسسات الهرطية الت  تساىـ ف  مكافحة الجرامـ -

يعػػد مجمػػػس كزراب الداخميػػة العػػػرب أعمػػى سػػػمطة أمنيػػة عربيػػػة  :يػػػة العػػػربمجلػػػس كزراء الداخل -ثانيػػا
مهتركة بعد مؤتمر القمة أسندت إليو ميمة تحقيػؽ األمػف لمػدكؿ األعضػاب فػ  جامعػة الػدكؿ العربيػة. كييػدؼ 

 .(3)أساسا إلى تنمية كتكثيؽ عبلقات التعاكف كالتنسيؽ بيف دكؿ األعضاب ف  هؤكف األمف كقضايا اإلجراـ

  

                                                           
()-  ة ف  عمى إنهاب ككالة متخصص 10/04/1960ف  دكرتو الثالثة كالثبلثيف بتاريق  1685كافؽ مجمس الجامعة العربية بمكجب القرار

نطاؽ الجامعة العربية يطمؽ عمييا اسـ المنظمة العربية لمدفاع االجتماع  ضد الجريمة حيث تقـك المنظمة عمميا بكاسػطة جمعيػة عمكميػة 
 .كمجمس تن يذم كمكاتب ثبلث، ى : مكتب مكافحة الجريمة، مكتب الهرطة الجنامية، كمكتب المخدرات 

 242ص  م يد نايؼ الدليم ، المرجم السابؽ، -(1)
 41ص،  2011رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة: ، التعاكف الدكل  ف  مكافحة جرامـ اإلرىاب، عمار تيسير بحبكح -(2)
 .1960أفريؿ  10بتاريق  1685المادة األكلى مف لقرار مجمس الجامعة العربية  رقـ  -(3)
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حسػػػب النظػػػػاـ األساسػػػػ  فػػػ  مجمػػػػس كزراب العػػػػرب فػػػلف المركػػػػز العربػػػػ  لمدراسػػػات األمنيػػػػة كالتػػػػدريب ك 
كبػذلؾ يصػبا لممجمػس جيػازاف أحػدىما  ،أحد أجيزتػو ()نايؼ العربية لمعمـك األمنية حاليا( ةبالرياض )أكاديمي
 عمم  كااخر فن .

(. حيػث 2000إلػى  1982سػنة) عقد مجمس كزراب الداخمية العرب سػتة عهػر دكرة خػبلؿ تسػعة عهػر
أصػػدر خبلليػػػا العديػػػد مػػػف القػػػرارات كالتكصػػػيات بيػػػدؼ كضػػم المبػػػادئ األكلػػػى ألىػػػـ محػػػاكر التعػػػاكف األمنػػػ  
العرب  كتعزيزه مف بيف أىـ أدكات التعاكف العرب  الت  أقرىا المجمس كالمتعمقػة بمكضػكع مكافحػة جميػم أنػكاع 

 كتمكيؿ اإلرىاب.  األمكاؿاإلجراـ كمنيا طبعا جريمت  تبييض 

 1983أقػر مجمػس كزراب الداخميػة العػرب خػبلؿ دكرتػو الثانيػة ببيػداد عػاـ : األمنيػة العربيػة اإلستراتيجية -1
األمنيػة العربيػة التػ  تيػدؼ إلػى تحقيػؽ التكامػؿ العربػ  كمكافحػة الجريمػة بهػتى صػكرىا القديمػػة  اإلسػتراتيجية

أمػػف الػػكطف العربػػ  كأمػػف مؤسسػػاتو كىيماتػػو كمرافقػػو العامػػة كالح ػػاظ عمػػى  ،كالمسػػتحدثة فػػ  المجتمػػم العربػػ 
ككػػذلؾ الح ػػاظ عمػػى امػػف ال ػػرد فػػ  الػػكطف  ،كحمايتيػػا مػػف المحػػاكالت اإلرىابيػػة التخريبيػػة مػػف الػػداخؿ كالخػػارج

 .(1)العرب  كضماف سبلمة هخصو كحريتو كممتمكاتو

األمن  يكػكف حسػب خطػط زمنيػة  بقرار مف مجمس كزراب الداخمية العرب فاف العمؿ العرب  ف  المجاؿ
 . كمنو كبنابن 1987مف سنة  بن ابتدا مدة كؿ كاحدة خمسة سنكات، حيث أثبتت عف المجمس ثبلث خطط أمنية

عمػػػى دعػػػكة األمػػػيف العػػػاـ كتن يػػػذا لمضػػػمكف الخطػػػة الثانيػػػة كعمػػػبل بقػػػرار مجمػػػس كزراب الداخميػػػة العػػػرب  رقػػػـ 
أيػػػػف تضػػػػمف جػػػػدكؿ أعماليػػػػا  تخصصػػػػة بػػػػالجرامـ المسػػػػتحدثةالم ()انعقػػػػد االجتمػػػػاع الرابػػػػم لمجنػػػػة ،252/96

لمكضػكعيف ىػاميف كاألكؿ يتمثػػؿ فػ  المكاسػػب الماديػة جػػراب ارتكػاب الجػػرامـ المنظمػة كالثػػان  تنػاكؿ التجػػارب 
المتأتيػػػة عػػػف الجػػػرامـ المنظمػػػة حتػػػى ال تكػػػكف مصػػػدر دعػػػـ  األمػػػكاؿالعربيػػػة كالدكليػػػة فػػػ  اكتهػػػاؼ كمصػػػادرة 

كاإلسػػػراع إلػػػى  األمػػػكاؿكمػػػا أكصػػػت الػػػدكؿ األعضػػػاب بسػػػف تهػػػريعات تجػػػريـ تبيػػػيض  ،المجمكعػػػات اإلرىابيػػػة
  1994المصػػادقة عمػػى االت اقيػػة العربيػػة لمكافحػػة االتجػػار ايػػر المهػػركع بالمخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة لعػػاـ 

 كما دعت إلى االىتماـ بتدريب العامميف ف  أجيزة مكافحة الجرامـ المنظمة.
                                                           

()- خػبلؿ  كذلػؾ مػف األمػكاؿمكافحػة تبيػيض  ف الدراسات كالبحكث الخاصةف  تحسي منية لعبت دكرا ىاماأكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األ
 تنظيميا لمحمقات كالندكات العممية التػ  تعػالج المكضػكع مػف جميػم جكانبػو فضػبل عػف إفػادة المؤسسػات العمميػة العربيػة بلصػداراتيا المتعمقػة

 بيذا المكضكع.
 .127-126محسف عبد الحميد، المرجم السابؽ، ص  -(1)
()-  المجنة المتخصصة بالجرامـ المستحدثة ف  ضكب الجيكد المكث ة الت  بذلتيا جامعة الدكؿ العربية لمكاجية الجػرامـ المسػتجدة،  إنهابتـ

 كتعمؿ ىذه المجنة ف  إطار األمانة العامة لمجمس الجامعة كمجنة استهارية.
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عمػى قػرار األمانػة العامػة  مجمس كزراب الداخميػة العػرب بنػاب قرر :ربية لميافحة اإلرهابالع اإلستراتيجية -2
العربية لمكافحة اإلرىاب كتكميؼ األمانة العامػة بتهػكيؿ لجنػة مػف ممثمػ   اإلستراتيجية. اعتماد 271/96رقـ 

لعػداد خطػة مرحميػة مػدتيا الدكؿ األعضاب الت  تراب بذلؾ كبمهاركة أكاديمية نػايؼ العربيػة لمعمػـك األمنيػة ب
العربيػػػة لمكافحػػػة  اإلسػػػتراتيجيةكتيػػػدؼ  (1)العربيػػػة لمكافحػػػة اإلرىػػػاب  اإلسػػػتراتيجيةثػػػبلث سػػػنكات لتن يػػػذ بنػػػكد 
 اإلرىاب إلى تحقيؽ ما يم :

زالة أسبابو.  -  مكافحة اإلرىاب كاا
 الح اظ عمى امف كاستقرار الكطف العرب  كحمايتو مف اإلرىاب.  -
 عية كسيادة القانكف كعدـ المساس بالسيادة الكطنية. أسس الهر  ىالح اظ عم -
 حماية المكاطنيف كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف.  -
 كالعركبة. ـإظيار كتصحيا الصكرة الحقيقية لئلسبل -
تعزيز التعاكف بيف الدكؿ العربية ف  مجاؿ مكافحة اإلرىاب خاصة ف  مجاؿ تبادؿ المعمكمػات حػكؿ  -

 (2)رىابية كقياداتيا كأماكف تمركزىا ككسامؿ تمكيميا.أنهطة كجرامـ المجمكعات اإل
 تقديـ المساعدة المتبادلة ف  مجاؿ إجرابات البحث كالتحرم.  -
 تنظيـ كتهجيم تبادؿ الخبراب كالخبرات العممية كالتقنية. -
 العمؿ عمى كضم خطة إعبلمية عربية نمكذجية هاممة لتكعية الرأم العاـ العرب .  -
 كالدراسات الت  تتناكؿ ظاىرة اإلرىاب.إعداد كتبادؿ البحكث  -
 إعداد برامج تدريبية نمكذجية لمعامميف ف  مجاؿ مكافحة اإلرىاب.  -
 عقد دكرات تدريبية مهتركة لمعامميف ف  مجاؿ مكافحة اإلرىاب. -
 عقد ندكات كحمقات دراسية عربية متخصصة حكؿ قضايا مكافحة اإلرىاب. -
ىابيػػة كالتزكيػػد الػػدكؿ األعضػػاب بيػػا لبلسػػت ادة منيػػا فػػ  كضػػم خطػػط نمكذجيػػة لمكاجيػػة األعمػػاؿ اإلر  -

 كضم خطط محمية.
 .(3)إقامة معارض تقنية حكؿ مكافحة األعماؿ اإلرىابية -

                                                           
رسػالة دكتػكراه، القػاىرة: كميػة الحقػكؽ، جامعػة عػيف  ،منظمة عبر الدكؿأأالنظاـ القانكف الدكل  لمجريمة ال ،محمد عبد   حسيف العاقؿ -(1)

 .128ص  همس،
 .777سعيد عمى بحبكح النقب ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .779المرجم السابؽ ، ص  النقب ، بحبكح عمى سعيد-(3)
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خػػبلؿ الػػدكرة : العربيػػة لميافحػػة االسػػتعماؿ غيػػر المشػػركع للمخػػدرات كالمػػؤثرات العقليػػة اإلسػػتراتيجية -3
العربيػػػػة لمكافحػػػػة  اإلسػػػػتراتيجيةأقػػػػر المجمػػػػس  1986الخامسػػػػة لمجمػػػػس كزراب الداخميػػػػة العػػػػرب بتػػػػكنس سػػػػنة 
كتيػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػؽ أكبػػػر قػػػدر مػػػف التعػػػاكف األمنػػػ   ،اسػػػتعماؿ ايػػػر المهػػػركع لممخػػػدرات كالمػػػؤثرات العقميػػػة 

 .(1)لمكافحة االستعماؿ اير المهركع لممخدرات كالمؤثرات العقمية كمنم زراعة النباتات المنتجة ليا 

 العرب مف أجيزة كمكاتب متخصصة تتمثؿ ف :  يتككف مجمس كزراب الداخمية

أجيػػزة مجمػػس كزراب الداخميػػة العػػرب: كيتمثػػؿ أكال فػػ  المركػػز العربػػ  الدراسػػات األمنيػػة كالتػػدريب  -1
فػػػػ  مجػػػاؿ األمػػػف العربػػػ ، كثانيػػػا كحػػػدة مبلحقػػػة المحكػػػػكميف  فالقيػػػادييالػػػذم يعتبػػػر أكاديميػػػة عربيػػػة لتييمػػػة 

لبحػث عػف المحكػكميف كالمتيمػيف ال ػاريف كالقػبض عمػييـ كتسػميميـ، كثالثػا ا تبػلجراباكالمتيميف الت  تختص 
كحدة المعمكمات الت  تخػتص بتزكيػد األمانػة العامػة كمكاتبيػا بػالمركز العربػ  لمدراسػات األمنيػة كالتػدريب بمػا 

 تطمبو مف معمكمات كبيانات إحصامية. 

ب الداخميػػػة العػػرب: تتمثػػػؿ فػػ  أكال فػػػ  لمجمػػس كزراالمكاتػػب المتخصصػػة كالتابعػػػة لؤلمانػػة العامػػػة  -2
فػ  مختمػؼ مراحميػا  المكتب العرب  لمحماية كاإلنقاذ الذم يقـك بمكاجية كمكافحة الككارث كالحػكادث الجسػيمة

كذلؾ بتكفير كسامؿ الكقاية كالحماية كاإلااثة كتأميف كؿ متطمبات التعاكف كالتنسيؽ بيف الدكؿ األعضاب ثانيا 
حة الجريمة كمقره بيػداد يخػتص بالعمػؿ عمػى تحقيػؽ التعػاكف بػيف أجيػزة المػركر كاليجػرة المكتب العرب  لمكاف

كالجػػػكازات كمػػػا يقػػػـك بمعالجػػػة العكامػػػؿ المسػػػببة لمجريمػػػة تقيػػػيـ التػػػدابير كالعقكبػػػات كاقتػػػراح األنظمػػػة المبلممػػػة 
، يعمػؿ عمػى دراسػة 1965لممؤسسات العقابية، كثالثا المكتب العرب  لمهرطة الجنامية كمقره دمهؽ أنهػأ عػاـ 

، كرابعػا أسباب الجريمة كمكافحتيا ك معاممة المجػرميف كتػاميف التعػاكف المتبػادؿ بػيف الهػرطة الجناميػة العربيػة
 03صػػادر عػػف مجمػػس كزراب الداخميػػة العػػرب بتػػاريق  205المكتػػب العربػػ  لئلعػػبلـ األمنػػ  أنهػػأ بػػالقرار رقػػـ 

  .(2) 1992جان   

نظمت اإلدارة العامة لمهؤكف القانكنية كاألمانة ال نيػة لمجمػس كزراب  :العرب مجلس كزراء العدؿ -ثالثا
 «الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الحػػدكد العربيػػة»بالقػػاىرة نػػدكة عػػف  1998نػػكفمبر  2-1العػػدؿ العػػرب خػػبلؿ ال تػػرة 

 :لت  تمخضت عنيا عدة تكصيات أىمياا

                                                           
 .254م يد نايؼ الدلم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .49السابؽ ، ص  سعيد عمى بحبكح النقب ، المرجم -(2)
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را لتعقيػػػد تنظيميػػػا كتجاكزىػػػا الحػػػدكد التأكيػػػد عمػػػى خطػػػكرة الجػػػرامـ المنظمػػػة عبػػػر الحػػػدكد العربيػػػة نضػػػ -
االتجػار ايػر المهػركع  ،األمػكاؿالكطنية كجرامـ المخدرات كتزييػؼ العممػة كالرهػكة كالتيريػب كتبيػيض 

كاالتجػػار ايػػر  ،الرقيػػؽ األبػػيض كجػػرامـ البيمػػة كنقػػؿ الن ايػػات السػػامة ،األعمػػاؿ اإلرىابيػػة  ،بالسػػبلح
 .(1)المهركع ف  الممتمكات الثقافية كسرقتو

كضم مهركع ات اقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة كتككف إطارا عاما لمتعاكف القضاة كاألمن  بيف  -
الػػدكؿ العربيػػة، كفعػػبل تهػػكمت لجنػػة خبػػراب إلعػػداد مهػػركع ىػػذه االت اقيػػة بالتنسػػيؽ مػػم األمانػػة العامػػة 

صػػادر مػػف األمانػػة لمجمػػس كزراب الداخميػػة العػػرب، حيػػث تػػـ إعػػداد ىػػذا المهػػركع. كبمكجػػب الكتػػاب ال
العامػػػة لجامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة اإلدارة العامػػػة لمهػػػؤكف القانكنيػػػة كاألمانػػػة ال نيػػػة لمجمػػػس كزراب العػػػدؿ 

كفػ  الػػدكرة السادسػة لمجمػس كزراب العػػدؿ العػرب صػػدر 2001جكيميػة  10فػػ   1205/3العػرب رقػـ 
كؿ لبلت اقية عمى كزراب الذم تـ بتكجيو تعميـ المهركع األ16/11/2001د بتاريق  – 375قرار رقـ 

بداب المبلحظات  .(2)العدؿ العرب لدراستو كاا
مف أبرز إنجازات مؤتمر قادة الهرطة ألمف العرب .إنهاب  : مؤتمر قادة الشرطة كلؤلمف العرب -رابعا

المػػؤتمر الثػػامف عهػػر لقػػادة الهػػرطة كاألمػػف 1994كمػػا انعقػػد عػػاـ  ،مركػػز العربػػ  لمدراسػػات األمنيػػة كالتػػدريب
رب ف  تكنس الذم أكصى عمى عممية تبادؿ المعمكمات بيف أجيػزة الهػرطة العربيػة بأسػرع مػا يمكػف حػكؿ الع

مختمؼ قضايا اإلجراـ المنظـ. كما طمػب مػف المركػز العربػ  لمدراسػات األمنيػة كالتػدريب كضػم قاعػدة بيانػات 
 عماليػػػػػػػػػػػاخاصػػػػػػػػػػػة بالمنظمػػػػػػػػػػػات اإلجراميػػػػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػػػػمف أسػػػػػػػػػػػمابىا كتػػػػػػػػػػػكاريق نهػػػػػػػػػػػأتيا كتطكرىػػػػػػػػػػػا كنكعيػػػػػػػػػػػة أ 

 كمكاقم تكاجدىا . 
 :()الفرع الثاني: مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا

كتمكيػؿ اإلرىػاب الػدكؿ فػ  منطقػة الهػرؽ األكسػط  األمػكاؿإدراكا لممخاطر الت  تثيرىا عمميات تبييض 
إال مػػف خػػبلؿ التعػػاكف بػػيف دكؿ كهػػماؿ إفريقيػػا، كباعتبػػار أف ىػػذه المخػػاطر ال يمكػػف معالجتيػػا بطريػػة فعالػػة 

                                                           
 .251م يد نايؼ الدليم ، المرجم السابؽ ص  -(1)
 .252المرجم ن سو، ص  -(2)
() الػدكؿ األعضػاب كالمؤسسػػكف لمجمكعػة العمػػؿ المػال  لمنطقػة الهػػرؽ األكسػط كهػػماؿ إفريقيػا  MENAFATF دكلػة األردف، اإلمػػارات :

جميكريػة الجزامريػة، المممكػة العربيػة السػعكدية، الجميكريػة السػكرية، سػمطنة عمػاف، العربية المتحدة، مممكة البحريف، الجميكريػة التكنسػية، ال
أمػا فػ  سػنة 2004دكلة قطػر، الككيػت، الجميكريػة المبنانيػة، جميكريػة مصػر العربيػة، المممكػة الميربيػة، الجميكريػة اليمنيػة ىػذا خػبلؿ سػنة

جمكعة كؿ مف :الجميكرية ال رنسية، المممكة المتحدة، الكاليات المتحدة إنظمت كبل مف العراؽ كمكريتانيا كيهيؿ ص ة مراقب ف  الم2005
األمريكيػػة، صػػندكؽ النقػػد الػػدكل  كالبنػػؾ الػػدكل  كمجمػػس التعػػاكف الخميجػػ  كمجمكعػػة العمػػؿ المػػال  الػػدكل  مكتػػب األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة 

 المخدرات كالجريمة كأخيرا مجمكعة إجمكنت..
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الػػذم ضػػـ  2004منطقػػة الهػػرؽ األكسػػط كهػػماؿ إفريقيػػا كمنػػو كخػػبلؿ االجتمػػاع الػػذم عقػػد فػػ  بػػاريس سػػنة 
مسػمكليف مػػالييف مػػف عػػدة دكؿ عربيػػة نكقهػػت فيػػو إمكانيػة تأسػػيس منظمػػة إقميميػػة فػػ  الهػػرؽ األكسػػط كهػػماؿ 

ممػػػيف أف تكػػػكف المنظمػػػة أداة ناجعػػػة لمبلحقػػػة أمػػػكاؿ أ األمػػػكاؿإفريقيػػػا تكػػػكف ميمتيػػػا مكافحػػػة أنهػػػطة تبيػػػيض 
 .(1)اإلرىاب الت  يتـ الت اعؿ بيا خارج قنكات المصارؼ التقميدية الهرعية

كاستجابة لتمػؾ الجيػكد فمقػد أنهػأت مجمكعػة إقميميػة لمعمػؿ المػال  عمػى مسػتكل منطقػة الهػرؽ األكسػط 
مجمكعػػة العمػػؿ المػػالي لمنطقػػة أ :رىػػاب تسػػمىكتمكيػػؿ اإل األمػػكاؿيػػيض كهػػماؿ إفريقيػػا مػػف أجػػؿ مكافحػػة تب

كتعتبػر ىػذه المجمكعػة  (2) أكتمكيػؿ اإلرهػاب األمكاؿالشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا مف أجؿ ميافحة تبييض 
ذات طبيعة طكعية تعاكنية تـ تأسيسيا باالت اؽ بيف أعضابىا كال تنبثؽ عف معاىدة دكلية . كما أنيا مسػتقمة 

 عف أية ىيمة دكلية. 

كيجػػكز  (3)تػػألؼ مجمكعػػة العمػػؿ المػػال  لمنطقػػة الهػػرؽ األكسػػط كهػػماؿ إفريقيػػا مػػف سػػتة عهػػر عضػػكت
ألم دكلة ف  منظمة الهرؽ األكسط كهماؿ إفريقيا االنضماـ إلى ىذه المجمكعة هريطة المكافقة عمى أىدافيا 

مجمكعػػػة كفقػػػا لؤلسػػػس كأف تسػػػاىـ فػػػ  ميزانيػػػة ال ،كأف تهػػػترؾ فػػػ  برنػػػامج التقسػػػيـ المهػػػترؾ كسػػػامر أعماليػػػا 
كالضػػكابط كالمعػػايير المت ػػؽ عمييػػا. كمػػا يجػػكز أف يهػػتيؿ بيػػا كظي ػػة مراقبػػة  منظمػػة دكليػػة أك إقميميػػة أك أم 
دكلػػة تقػػم خػػارج منطقػػة الهػػرؽ األكسػػط كهػػماؿ إفريقيػػا. هػػرط تػػدعيـ أىػػداؼ المجمكعػػة كاتخػػاذ كافػػة القػػرارات 

 أىداؼ المجمكعة ف  :المتعمقة بالعضكية بلجماع الدكؿ األعضاب كتتمثؿ 

طبقػا  ،كتمكيػؿ اإلرىػاب األمػكاؿاتخاذ ترتيبػات فعالػة فػ  جميػم أنحػاب المنطقػة لمكافحػة جريمتػ  تبيػيض  -
 لقيـ ات اقية بالدكؿ األعضاب كأطرىا الدستكرية كنظميا القانكنية.

 ب الدكل  .كتمكيؿ اإلرىا األمكاؿبهأف مكافحة تبييض  GAFIتبن  تن يذ التكصيات األربعيف لمجمكعة  -
كتمكيػػؿ  األمػػكاؿكات اقيػػات األمػػـ المتحػػدة كقػػرار مجمػػس األمػػف المتعمقػػة بمكافحػػة تبيػػيض  تتن يػػذ معاىػػدا -

 اإلرىاب.
التعػػاكف فيمػػا بػػيف الػػدكؿ األعضػػاب كالجيػػات الدكليػػة لتعزيػػز االلتػػزاـ بيػػذه المعػػايير كاإلجػػرابات فػػ  جميػػم  -

 أنحاب العالـ. 

                                                           
 .113، ص 2007، الحقكقية، بيركت: منهكرات الحمب  األمكاؿلجيكد الدكلية كالعربية لمكافحة تبييض عبد   محمد الحمك، ا -(1)
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كتمكيػػؿ اإلرىػػاب ذات الطبيعػػة  األمػػكاؿتبطػػة بعمميػػات تبيػػيض العمػػؿ سػػكيا لتحديػػد المكضػػكعات المر  -
 .(1)كتبادؿ الخبرات حكؿ ىذه القضايا كتطكير الحمكؿ اإلقميمية لمعالجتيا ،اإلقميمية

أمػػػا جيػػػكد مجمكعػػػة العمػػػؿ المػػػال  لمنطقػػػة الهػػػرؽ األكسػػػط كهػػػماؿ إفريقيػػػا بخصػػػكص مكافحػػػة جريمػػػة 
ارتباطيػػا بجريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب عمػػى الصػػعيد اإلقميمػػ . أيػػف ىػػك قياميػػا بتحديػػد عبلقتيػػا ك  األمػػكاؿتبيػػيض 

 اعتمدت آلياتيا ككضعت أسس كضكابط عمميا كتتمثؿ ف  :

البحػريف كلبنػاف ،تهكيؿ فريؽ عمؿ التدريب كالتطبيقات يتككف مف خمسة دكؿ أعضاب ى : اإلمارات  -
البنػػؾ الػػدكل  كمكتػػب االمػػـ كالميػػرب كالػػيمف باإلضػػافة إلػػى المػػراقبيف كىػػـ الصػػندكؽ النقػػؿ الػػدكل  ك 

 المتحدة لمكافحة المخدرات كالجريمة برماسة اإلمارات العربية. 
 األمػكاؿالدالة عمى حػدكث عمميػات تبيػيض  تكترتكز مياـ ىذا ال ريؽ ف  تعريؼ األعضاب بالمؤهرا -

 كتمكيؿ اإلرىاب كتدريب المتخصصيف كرفم مستكل الكعد لدييـ. 
ـ المجمكعػػػة كرش عمػػػؿ بيػػػدؼ الحصػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات كالمػػػكاد التػػػ  تتمثػػؿ اإلليػػػة الثابتػػػة فػػػ  قيػػا -

تسػػاعد المهػػرعيف بكػػؿ دكلػػة مػػف الػػدكؿ األعضػػاب عمػػى تطػػكير كتحسػػيف القػػكانيف كاألنظمػػة المتعمقػػة 
 كتمكيؿ اإلرىاب . األمكاؿبمكافحة تبييض 

مجمكعػػػة العمػػػؿ لممػػػزج بػػػيف التكصػػػيات األربعػػػيف كالممارسػػػة الميدانيػػػة ال عميػػػة لػػػدكؿ األعضػػػاب قامػػػت  -
المػػػػال  لهػػػػرؽ األكسػػػػط كهػػػػماؿ إفريقيػػػػا بلنهػػػػاب ثػػػػبلث لجػػػػاف فنيػػػػة متخصصػػػػة فػػػػ  دراسػػػػة عػػػػدد مػػػػف 

العربيػػػة  اإلمػػػارات ، المممكػػػة األردنيػػػة الياهػػػميةالمكضػػػكعات التػػػ  تيػػػـ المنطقػػػة كىػػػ  لجنػػػة الحكالػػػة )
تيػػدؼ لمػػربا  مصػػر( تتػػكلى نظػػـ التحػػكيبلت ايػػر الرسػػمية كلجنػػة الجيػػات التػػ  ال المتحػػدة، الجزامػػر،

 ،العربيػة المتحػدةكتعن  بدراسة تمكيػؿ ىػذه الجيػات كخاصػة الجمعيػات الخيريػة أك األىميػة )اإلمػارات 
 الككيت(  ،مصر ،السعكديةالمممكة العربية 

كمػػا يمػػـز مػػف إجػػرابات لمراقبػػة ىػػذه التمكيػػؿ فػػ  نطػػاؽ مكافحػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب كلجنػػة النقػػؿ المػػادم  -
 .(2) الككيت( ،قطر المتحدة، العربية لؤلمكاؿ )اإلمارات

تقييـ أنهطة كأعماؿ الدكؿ األعضاب مف حيث التزاميا تن يذ تكصيات المجمكعة العمؿ المال  األكل   -
GAFI كتمكيػؿ  األمػكاؿ. كذلؾ عف طريؽ فريؽ مف الخبراب المتخصصيف ف  هؤكف مكافحػة تبيػيض
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مصػر بلضػافة إلػى  ،كريا كالككيػتسػ ،السػعكدية ،تػكنس ،اإلرىاب يتػألؼ مػف سػتة دكؿ ىػ  : الجزامػر
 (. GAFIالمراقبيف صندكؽ النقد الدكل  ك البنؾ الدكل  كمجمكعة العمؿ المال )

كتتمثؿ ميمة ىذا ال ريؽ ف  إعداد إجرابات عممية التقييـ المهترؾ كذلؾ اعتمػادا عمػى منيجيػة مكافحػة 
صػػندكؽ النقػد الػػدكل  كالبنػؾ الػػدكل . كتمكيػػؿ اإلرىػاب الصػػادرة عػف مجمكعػػة العمػؿ الػدكل  ك  األمػكاؿتبيػيض 

عداد برنػامج  كما يقكـ أيضا ىذا ال ريؽ بلعداد معايير لتحديد المؤىبلت كالخبرات البلـز تكفرىا ف  المقيميف كاا
 حتػػى ال يكػػكف تضػػارب  ،زمنػػ  لمتقيػػيـ المهػػترؾ لمػػدكؿ األعضػػاب مػػم التنسػػيؽ مػػم المؤسسػػات الماليػػة األخػػرل

 .(1)  تقـك بياأك ازدكاجية ف  المياـ الت
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 الفصؿ الثاني
 لميافحة جريمتي تبييض األمكاؿ  النماذج التطبيقية 
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بْٚ ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ٚأشىبي اٌزؼ ا٤ِٛايٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ  إٌّبرج اٌزطج١م١خاٌفظً اٌثبٟٔ: 

 ث١ّٕٙباٌذٌٟٚ ٚاٌؼ٩لخ 

كتمكيػؿ اإلرىػاب  األمكاؿتعرضنا فيما سبؽ لمجيكد الدكلية كاإلقميمية المبذكلة لمكافحة جريمت  تبييض 
الػدكل ، كمػا ترتػػب عمػى ذلػؾ مػػف إنهػاب العديػد مػػف االيػات الدكليػة كاإلقميميػػة لمكاجيػة ىػذا النػػكع مػف اإلجػػراـ 

أصػػػبا لػػػو تػػػأثير خطيػػػرا فػػػ  جميػػػم المجػػػاالت السياسػػػية كاالقتصػػػادية  المػػػنظـ العػػػابر لمحػػػدكد الكطنيػػػة، الػػػذم
كاالجتماعية كحتى ف  العبلقات الدكلية، بؿ أكثر مف ذلؾ بات ييدد الكيانػات كالعناصػر المجتمػم الػدكل  فػ  

 كجكدىا، كأصبا  السمـ كاألمف الدكلييف ف  خطر.

اإلرىػػاب الػػدكل  مػػف خػػبلؿ اتخػػاذ التػػدابير  كتمكيػػؿ األمػػكاؿكقػػد تزايػػد االىتمػػاـ الػػدكل  بمكافحػػة تبيػػيض 
كاإلجرابات البلزمة كعقد االت اقيات كالمعاىدات الت  تساىـ كت رز التعػاكف الػدكل  كاإلقميمػ  كمػا ترتػب عنيػا 
مف تكصيات كما تكػرس عنيػا مػف أجيػزة لمكاجيػة ىػذا النػكع مػف اإلجػراـ، ايػر أف الجيػكد الكطنيػة التػ  تعػد 

ة ترمػػ  لتحقيػػؽ ذات اليػػداؼ الدكليػػة، فقػػد كاجيػػت العديػػد مػػف الػػدكؿ ظػػاىرة تبيػػيض األسػػاس فػػ  ىػػذه المكافحػػ
صػػػػدار قػػػػكانيف خاصػػػػة أك إنهػػػػاب آليػػػػات كأجيػػػػزة  األمػػػػكاؿ كاإلرىػػػػاب كسػػػػبؿ تمكيمػػػػو، سػػػػكاب أكػػػػاف ذلػػػػؾ بسػػػػف كاا

كمؤسسػػات كطنيػػة متخصصػػة كخبليػػا االسػػتعبلـ المػػال  كقػػكات كمحػػاكـ خاصػػة لمقضػػاب عمػػى ىػػذا النػػكع مػػف 
 .(1)اإلجرامية أك لمحد منيااألعماؿ 

كتمكيػؿ  األمػكاؿكعميو سأتناكؿ ىذا ال صػؿ االيػات الكطنيػة اليربيػة كالعربيػة لمكافحػة جريمتػ  تبيػيض 
اإلرىاب الدكل  ف  المبحث األكؿ، كأهكاؿ كمعكقات التعاكف الدكل  بيذا الخصكص كالعبلقة بػيف الجػريمتيف 

 ف  المبحث الثان .
 إلى مبحثيف كما يم : كعميو سنقسـ ىذا ال صؿ

 كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿلمكافحة جريمت  تبييض  النماذج المقارنةالمبحث األكؿ: 
 كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿلمكافحة جريمت  تبييض  النمكذج اليرب المطمب األكؿ: 
 الدكل  كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿلمكافحة جريمت  تبييض  النمكذج العرب المطمب الثان : 

كالعبلقػة كتمكيػؿ اإلرىػاب الػدكل   األمػكاؿمكافحػة جريمتػ  تبيػيض ف  المبحث الثان : أهكاؿ التعاكف الدكل  
 بينيما

 الدكل  اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ تبييض جريمت  مكافحةكمعكقات أهكاؿ التعاكف الدكل  المطمب األكؿ: 
 مكيؿ اإلرىاب الدكل كت األمكاؿالمطمب الثان : العبلقة بيف جريمت  تبييض 
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 اٌذٌٟٚ ا٦س٘بة ٚر٠ًّٛ ا٤ِٛاي رج١١غ خش٠ّزٟ ٌّىبفسخ اٌّمبسٔخ إٌّبرج: ا٤ٚي اٌّجسث

كتمكيػؿ اإلرىػاب الػدكل ، كالمخػاطر المترتبػة عنيػا كالمتربصػة  األمكاؿإف المستجدات المتعمقة بتبييض 
تكػػكف فػػ  مسػػتكل التحػػديات، كذلػػؾ بالكيانػات الكطنيػػة، باتػػت تتطمػػب ضػػركرة إنهػػاب آليػػات كطنيػة متخصصػػة 

 بتجييزىا بأحدث الكسامؿ المادية كبمكغ أعمى المستكيات التككينية، لمكاجية ىذا النكع مف اإلجراـ محميا.

 اٌذٌٟٚ ا٦س٘بة ٚر٠ًّٛ ا٤ِٛاي رج١١غ خش٠ّزٟ ٌّىبفسخ اٌغشثٟ إٌّٛرج: ا٤ٚي اٌّطٍت

، أيػػف دعػػت خػػبلؿ الثمانينػػات األمػػكاؿتبيػػيض حقيقػػة أف الػػدكؿ اليربيػػة ت طنػػت مبكػػرا لخطػػكات ظػػاىرة 
كالتسعينات خاصػة بتجػريـ ىػذا النػكع مػف األعمػاؿ التػ  أصػبحت تيػدد اقتصػاديات الػدكؿ كتعبػر الحػدكد دكف 

ىػؿ ىػذه األعمػاؿ  -متابعة أك رقيب، كلكف بخصكص األعماؿ اإلرىابية كتمكيميا فبقيت ف  حيرة مف أمرىا، 
 عػػض الػػدكؿ خاصػػة دكؿ العػػالـ الثالػػثت كخطػػؼ الطػػامرات التػػ  ظيػػرت فػػ  بالدمكيػػة كاالاتيػػاالت كالت جيػػرا

مجػػػرد ردكد أفعػػػاؿ كنتػػػاج بعػػػض األنظمػػػة االسػػػتبدادية كالديكتاتكريػػػة، كتيمػػػيش كظمػػػـ بعػػػض الطكامػػػؼ الدينيػػػة 
كالعرقيػػػة فقػػػط؟ أـ ىػػػ  ظػػػاىرة ذات بعػػػد دكلػػػ  نتجػػػت مػػػف خػػػبلؿ تراكمػػػات تاريخيػػػة كاجتماعيػػػة تيػػػدد عناصػػػر 

 . (1)برمتو؟ مجتمم الدكل 

مػػف ىنػػا نجػػد الػػدكؿ اليربيػػة تعاممػػت مػػم الظػػاىرة اإلرىابيػػة بأسػػمكب مػػزدكج، عمػػى أثػػر األحػػداث التػػ  
ككػذا  2011كااتياؿ بعض العناصر الييكدية سنة  1984هيدتيا عكاصـ الدكؿ اليربية مف ت جيرات باريس 

ت سػػ ارت  الكاليػػات المتحػػدة كت جيػػرا 2009، 2008ت جيػػرات ميتػػرك لنػػدف كبعػػض السػػاحات العمكميػػة سػػنة 
التػػ  ىػػزت كاهػػنطف كنيكيػػكرؾ بالكاليػػات  2001سػػبتمبر  11، كأحػػداث 2006األمريكيػػة بكينيػػا كتنزانيػػا سػػنة 

المتحدة األمريكية ، فلف الدكؿ اليربية كاجيت مػا يسػمى اإلرىػاب بقػكة الحديػد كالنػار، ثػـ كاجيػت سػبؿ تمكيمػو 
 .(2)ك اإلقميم  أك الدكل كمف يقؼ مف كرامو عمى المستكل الكطن  أ

 ظاىريػػا عمػػى مسػػتكل االت اقيػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة كالممتقيػػات كالمحافػػؿ الدكليػػة أك التصػػريحات ال رديػػة
، كلكػف عمميػا نجػدىا   أك الثنامية نجػد أف الػدكؿ اليربيػة تكاجػو الظػاىرة اإلرىابيػة كسػبؿ تمكيميػا بكػؿ قػكة كحػـز

سياسػيا كماديػػا لضػرب أمػف كاسػػتقرار بعػض الػدكؿ كانظمتيػػا، بحجػة دعػػـ تسػتعمؿ الظػاىرة اإلرىابيػػة كتػدعيما 
المعارضة أك الدفاع عف الديمقراطية أك حماية األقميات اك ه ب مف قبيؿ ىذا المصطمحات، كما هيدتو ليبيا 
  كالسكداف كما تهيده اليمف كالعراؽ كسكريا اليكـ خير دليؿ عمى ذلؾ، لما تمػس أك تيػدد المصػالا اليربيػة فػ

قميميػا ككطنيػاأم مكاف ف  العالـ تصبا ىذه األعماؿ إرىابا يجب مكاجيتو مباهػرة أك مكاج  يػة أسػبابو دكليػا كاا
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أمػػا إذا كانػػت ىػػػذه األعمػػاؿ تضػػر بالػػػدكؿ كتعمػػؿ عمػػػى ىػػز اسػػتقرارىا كامنيػػػا كقػػد تصػػؿ إلػػػى ت كيكيػػا يتييػػػر 
ا كىػػذا ىػػك الكجػػو الثػػان  الحقيقػػ  المصػػطما ىنػػا كتصػػبا مسػػاعدة كدعػػـ ىػػذه األعمػػاؿ ماديػػا كمعنكيػػا كسياسػػي

لممكقػػؼ اليربػػ ، يمكػػف أف نتطػػرؽ إلػػى مكقػػؼ اىػػـ دكلتػػيف فػػ  ىػػذا الهػػأف نظػػرا لمكانتيمػػا الدكليػػة مػػف حيػػث 
تأثيرىمػػػا فػػػ  المسػػػارات السياسػػػية كالعبلقػػػات كالمكاقػػػؼ الدكليػػػة كمػػػدل تأثرىمػػػا بيػػػذه الظػػػاىرة كالتقمبػػػات التػػػ  

 ية المكاقؼ كىاتيف الدكلتيف ىما الكاليات المتحدة األمريكية كفرنسا.صاحبت األحداث الدكلية مف حيث ازدكاج

 ٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ ا٤ِٛاي ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ا٠٨ٌٛبد اٌّزسذح ا٤ِش٠ى١خ أخٙضحاٌفشع ا٨ٚي: 

فػ  بدايػة القػرف العهػريف ممػا  األمػكاؿكتعد مف أىـ دكؿ العػالـ كأكليػا التػ  عانػت مػف أعمػاؿ تبيػيض 
تو مػػػف تطػػػكر اقتصػػػادم كتكنكلػػػكج  كاسػػػتقرار سياسػػػ  كامنػػػ  األمػػػر الػػػذم سػػػاعد المجػػػرميف مػػػف رجػػػاؿ هػػػيد

العصابات كالمافيا الدكلية إلى تبييض أمكليـ ىناؾ كمنو تطكر األمر إلى تمكيؿ بعض األعماؿ كاالاتياالت 
اث مجػرد أعمػاؿ ناجحػة . إلػى ىنػا كانػت ىػذه األحػد(1)السياسية كالصراعات حكؿ ىيمنة العصابات كمد الن كذ

عػف ظػركؼ داخميػػة يمكػف معالجتيػا، كمػػم تطػكر األحػداث الػػدكل  كبػركز الصػراعات حػػكؿ المصػالا كالييمنػػة 
يػكاب كتػدريب  الدكلية خاصة أثناب الحرب البادرة، لجأت الكاليات المتحد األمريكية إلى دعػـ كمسػاندة كتمكيػؿ كاا

كسػتاف بحجػة دعػـ المعارضػة كمسػاعدة االقميػات لتمكينيػا كتكجيو بعض المجمكعات اليامة ف  أفيانسػتاف كبا
مف حقكقيا الديمقراطية، ىذا يبدك ظاىريا كلكػف فػ  حقيقػة األمػر دكافػم الكاليػات المتحػدة األمريكيػة تػدخؿ فػ  
إطػار الحػرب البػػاردة، ضػد المعسػػكر الهػرق  كحمايػػة مصػالحيا لػػيس إال، كىػذه المجمكعػػات كهػعكب المنطقػػة 

أدكات لمكصػكؿ إلػى أىػداؼ تخػدـ الييمنػة كالمهػاريم األمريكيػة بيػدؼ السػيطرة عمػى الكضػم  الت  تقاتؿ مجػرد
العػػاـ الػػدكل . كلكػػف نتجػػت عػػف ىػػذه السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة أحػػداث سػػمبية مسػػت بالمصػػالا األمريكيػػة 

تجارم العالم  الخارجية كحتى أمنيا القكم  الداخم  حيث تعرض ألحداث إرىابية تمثمت ف  ت جير المركز ال
، كضػرب أىػداؼ عسػكرية أمريكيػة بالمممكػة 1995، كت جير المبنى ال يدرال  ف  أككبلىكما سػنة 1993سنة 

إلػػػى ت جيػػػرات،  1998، كمػػػا تعرضػػػت سػػػ ارتيا بكينيػػػا كتنزانيػػػا سػػػنة 1996،  1995العربيػػػة السػػػعكدية سػػػنة 
مػػػف القػػػكم  الػػػداخم  األمريكػػػ  بػػػاليمف، كأخيػػػر أىػػػـ حػػػدث مػػػس األ 2000كأيضػػػا إصػػػابة المػػػدمرة كػػػكؿ سػػػنة 

الػػذم مػػف خبللػػو تجرعػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػرارة أعماليػػا  2001سػػبتمبر  11المتمثػػؿ فػػ  أحػػداث 
كمنػػػو اصػػػبحت ىػػػذه المجمكعػػػات التػػػ  كانػػػت انهػػػطتيا هػػػرعية بػػػاألمس إرىابيػػػة ايػػػر  (2)كسياسػػػاتيا الخارجيػػػة

لعػػاـ العػػالم  عػػف طريػػؽ اسػػتعماؿ المنظمػػات الدكليػػة بيػػدؼ مهػػركعة اليػػكـ. أيػػف كاجيتيػػا اكال بتيييػػر الػػرأم ا
إدراجيا ضمف المجمكعات اإلرىابية الت  تقكـ بأعماؿ اير هرعية يجب محاربتيا. كفرض مكاقؼ دكلية عمى 
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عناصر المجتمػم الػدكل  لمسػاعدة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػ  إعطابىػا اليطػاب الهػرع  لمهػاريم أعماليػا 
نتقاميػػػة دكف نقػػػاش أك إبػػػداب الػػػرام كت سػػػير النصػػػكص القانكنيػػػة الدكليػػػة حسػػػب أىكاميػػػا. كثانيػػػا المسػػػتقبمية اال

سخرت قكاتيا العسكرية الياممة بجمم أنكاعيا كفركعيا ليس ىذا فقط بػؿ حهػدت قػكات دكليػة لمسػاندتيا كتن يػذ 
كاهػػتياح دكؿ ذات خططيػػا لػػيس فقػػط لمكاجيػػة ىػػذه المجمكعػػات اإلرىابيػػة فقػػط بػػؿ تطػػكر االمػػر إلػػى تػػدمير 

حياميا أيضا لمنعرة االستعمارية الصميبية .  سيادة كاا

كفػػ  ىػػذا الصػػدد يمكػػف التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل مكاجيػػة الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة لجريمتػػ  تبيػػيض 
كبعػدىا، ف ػ  المرحمػة  2001سػبتمبر  11كتمكيؿ اإلرىاب الدكل ، كذلؾ حسب مرحمتيف قبؿ أحداث  األمكاؿ

حيث  األمكاؿالكاليات  المتحدة األمريكية مف الدكؿ السباقة الت  اىتمت بمكافحة جريمة تبييض األكلى تعتبر 
 قػػانكف يتعمػػؽ بسػػرية الحسػػاب المصػػرفية الػػذم يمػػـز المؤسسػػات الماليػػة كػػالبنكؾ كهػػركات1970أصػػدر سػػنة 

خدمة الدخكؿ رة كمكاتب المحاسبة الت  تحصؿ عمى مكضكعات مف العمبلب بلببلغ الجيات الخاصة أسمسال
أالؼ دكالر. كىذه المعاممة تستيدؼ تعقػب العمميػات المصػرفية  10لمداخميةأ عند كؿ معاممة تزيد قيمتيا عف 

الناهػمة عػف تجػارة المخػدرات أك القمػار أك االخػتبلس، كمػػا أصػدرت الكاليػات المتحػدة أكؿ قػانكف خػاص يمنػػم 
جريمػػة مسػػتقمة يعاقػػب عمييػػا القػػانكف. ثػػـ  كاؿاألمػػ، حيػػث اعتبػػر عمميػػات تبيػػيض 1986سػػنة  األمػػكاؿتبيػػيض 

الػذم تبنػى تكصػيات  األمػكاؿقانكف مكافحة تبييض  1992تكالت القكانيف ف  ىذا الهأف. أيف صدر ف  سنة 
عمػػػى قػػػانكف سػػػرية الحسػػػابات  1994مجمكعػػػة السػػػبم، كمػػػا صػػػادؽ رمػػػيس الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة سػػػنة 

أ تقضػػ  بػػللزاـ المؤسسػػات  األمػػكاؿرع األمريكػػ  أقاعػػدة حركػػة صػػدر عػػف المهػػ 1997المصػػرفية، كفػػ  سػػنة 
رهػػاداتالماليػػة احتػػراـ تعميمػػات  . كفػػ  ىػػذه المرحمػػة كبخصػػكص (1)أمتابعػػة كمبلحظػػة الجػػرامـ الماليػػة أدامػػرة كاا

إنهػػاب  األمريكػػ قػػانكف  بمكافحػػة اإلرىػػاب يتضػػمف حسػػب الدسػػتكر  1996مكافحػػة اإلرىػػاب فقػػد صػػدر سػػنة 
ضػ اب السػرية عمػػى التحقيقػات المحػاكـ العسػكري ، كعقػػب (2)ة كحػػبس األجانػب كمنػم اتصػػاؿ المػتيـ بمحاميػػو كاا

 يمكػػػػػػف القػػػػػػكؿ أنػػػػػػو صػػػػػػدر أىػػػػػػـ قػػػػػػانكف بالكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة بتػػػػػػاريق 2001سػػػػػػبتمبر  11أحػػػػػػداث 
 :بػ كتمكيؿ اإلرىاب المعركؼ  األمكاؿيسمى القانكف الكطن  األمريك  لمكافحة تبييض  2001أكتكبر  26

  the USA patriot act (the uniting and stretching America by providing appropriate 
tools required to intercept and abstract terrorism) 
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كتمكيػػؿ اإلرىػاب، كمػػنا كزارة الخزانػػة كالييمػػات ال دراليػػة  األمػػكاؿالػذم هػػدد العقػػاب عمػػى جػرامـ تبيػػيض 
  (1)لنكع مف اإلجراـسمطات كاسعة لمكافحة ىذا ا

لمكاجيػػة جريمتػػ  تبيػػيض  األمريكيػػةكاإلجػػرابات التػػ  صػػخرتيا الكاليػػات المتحػػدة  كاألجيػػزةالكسػػامؿ  أىػػـكمػػف 
 كتمكيؿ اإلرىاب:  األمكاؿ

 :أكال: المكاجهة األمنية

تعػػد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أقػػكل دكلػػة فػػ  العػػالـ عسػػكريا، سػػكاب مػػف حيػػث  :القػػكة العسػػيرية -1
عداد الجنكد أك مف حيث التجييػزات الحديثػة كالتنظػيـ كالقكاعػد المنتهػرة فػ  العػالـ، كتكاجػدىا العسػكرم تقريبػا ت

ييطػػ  كيسػػكد العػػالـ، كتظيػػر قكاتيػػا العسػػكرية خاصػػة فػػ  القػػكات البحريػػة كالتػػ  بكارجيػػا كأسػػاطيميا تجػػػكب 
كالخمػػػيج العربػػػ   األكسػػػطكبػػػا كالهػػػرؽ البحػػػار كالمحيطػػػات، كقكاعػػػدىا العسػػػكرية كالتجسسػػػية المنتهػػػرة فػػػ  أكر 

سػبلح جػكم ىػك فػ   أقػكلكجنكب ككسط آسيا باإلضػافة قػكة اسػتخباراتيا المركزيػة كسػبلحيا الجػكم الػذم يعػد 
 العالـ .

، ارتكػػزت سياسػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػ  مكافحػػة الجػػرامـ 2001سػػبتمبر 11كعمػػى اثػػر أحػػداث 
فػ   األمريكػ الطػكارئ، كتطبيػؽ القػانكف العسػكرم، حيػث أعمػف الػرميس اإلرىابية كتمكيميػا عمػى أسػاس سػمطة 

أصػػدر الكػػكنيرس قػػرار يخػػكؿ لمػػرميس أف يباهػػر عمميػػات  أيػػاـ أربعػػةحالػػة الطػػكارئ كبعػػد  2001سػػبتمبر  14
 عسػػػكرية باسػػػتخداـ القػػػكة المبلممػػػة كالضػػػركرية ضػػػد األمػػػـ كالمنظمػػػات كاألهػػػخاص الػػػذيف نظمػػػكا أك سػػػمحكا 

ىػذا القػرار مكافقػة  األمريكػ يدكا ىذه الجبيات اإلرىابية أك كفركا ليـ المبلذ األمف كاعتبر الرميس أك ن ذكا أك أ
 .(2)الككنيرس عمى معاممة اإلرىابييف كمقاتميف أعداب خارجييف عمى القانكف طبقا لمقانكف العسكرم

بػػدأت  األمريكيػػةة كبعػػد حهػػد قػػكات التحػػالؼ الدكليػػة تحػػت قيػػادة الكاليػػات المتحػػد 2001كفػػ  أكتػػكبر 
 األمريكيػةاألعماؿ العسكرية فػ  أفيانسػتاف لػـ يسػبؽ كاف اسػتعممت قػكة عسػكرية تحػت قيػادة الكاليػات المتحػدة 

بدأت بيذا الحجـ لمكافحة اإلرىاب بيدؼ القضاب عمػى المصػدر األساسػ  كالمػبلذ اامػف لمهػبكات اإلرىابيػة. 
يقاع أكبر قدر ممكف عف األثر كتدمير منابعيا   كقكاعدىا الت  تساعدىا ف  أعماليا اإلجرامية.كاا

                                                           
 .605خالد جامد مصط ى، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .435محمد حسف طمحة، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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كبعد أقؿ مف ثػبلث سػنكات مػف الحػرب عمػى أفيانسػتاف دمػرت بالكامػؿ أكثػر مػاى  مػدمرة أيػف تكجيػت 
األنظػػار كالحهػػكد العسػػكرية صػػكب دكلػػة العػػراؽ التػػ  تعػػد حسػػب النظػػرة األمريكيػػة مػػف الػػدكؿ المارقػػة الممكلػػة 

 .2003ـ احتبلليا سنة كالمدعمة كالراعية لئلرىاب أيف ت

مػػػػف خػػػػبلؿ التجربػػػػة السػػػػابقة المتمثمػػػػة فػػػػ  اسػػػػتعماؿ القػػػػكة العسػػػػكرية لػػػػدحر مصػػػػادر كاسػػػػباب كأعمػػػػاؿ 
المجمكعػػات اإلرىابيػػة، اثبتػػت التجربػػة عػػدـ نجاعتيػػا كأف اسػػتعماؿ القػػكة العسػػكرية أداة أقػػؿ تػػأثير فػػ  مجػػػاؿ 

ىابيػة المػراد اسػتيدافيا كتػدميرىا كالقضػاب عمييػا محاربة اإلرىاب الدكؿ، كذلؾ ككف األىداؼ كالمجمكعػات اإلر 
( 1)لتهكؿ أىداؼ كبيرة أك ثابتة، حيث أف التيديدات اإلرىابية خطكات تقكـ بيا مجمكعات كليسػت دكؿ بعينيػا

كمنػػو تقػػؿ أعػػداد األىػػداؼ اإلرىابيػػة الممكػػف ضػػربيا كيصػػعب معرفػػة تحديػػد أفرادىػػا كقادتيػػا لػػذا تييػػرت سياسػػة 
 لعسػكرية التكتيكػات التػ  تسػتخدميالى حرب مف نكع جديد تتطمب تييرا ف  طبيعػة القػكات امكافحة اإلرىاب إ

نهػػاب كحػػدات مػػف القػػكات الخاصػػة لمكاجيػػة اإلرىػػاب كتمكيمػػو كمنيػػا أقػػكة  كمػػا انيػػا تتطمػػب تػػدريبا متخصصػػا كاا
مػػف  أ كحػػدات مػػف مهػػاة األسػػطكؿ ككحػػدات العمميػػات الخاصػػة لسػػبلح الطيػػراف ككحػػداتDelta teamدلتػػا 

حيػث يػتـ اختيػار صػ كة هػباب القػكات المسػمحة ممػا تتػكفر  ،أ Sealحرس الجيش ككحػدات البحريػة المسػماة أ
فييـ الك ابة البدنية كالعقمية كالميارة المميزة ف  ال نكف الحربية كالتقنيات العسكرية كأساليب الػدفاع عػف الػن س 

مػاع  كالمعناكيػات العاليػة  كاالسػتعداد التػاـ كالػدامـ باليد الخاكيػة كالسػبلح األبػيض كيتمتعػكف بػرما العمػؿ الج
كمػػف بػػيف أىػػـ ىػػذه ( 2)لمتضػػحية بػػالن س فػػ  سػػبيؿ الكاجػػب، أيػػف يػػتـ تػػدريبيـ عمػػى عمميػػات مكافحػػة اإلرىػػاب

 الكحدات ذات طبيعة عسكرية بحتة.

ذات طبيعػػة  ىػ  كحػػدة تتكػػكف عناصػػرىا مػػف أفػػراد الجػػيش :Delta Forsفػػكرس  كحػػدة دلتػػا -أ 
كعػػادة تكمػػؼ بميػػاـ خػػارج الحػػدكد الكطنيػػة كيمكػػف اسػػتخداميا كقػػكة تػػدخؿ سػػريم داخػػؿ الحػػدكد ية بحتػػة عسػػكر 

 الكطنية ف  حاالت الطكارئ، كتابعة لكزارة الدفاع الكطن ، مياميا مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة.

ادة تكمػؼ كى  كحػدة تتكػكف مػف رجػاؿ الهػرطة كالقػكل األمنيػة األخػرل كعػ: SWATكحدة سكات  -ب
بميػػاـ خاصػػة داخػػؿ الحػػدكد الكطنيػػة تابعػػة لػػكزارة الداخميػػة مياميػػا أيضػػا مكافحػػة اإلرىػػاب كالجريمػػة المنظمػػة. 
كف  بعػض االحيػاف يػتـ إنهػاب كحػدات خاصػة مختمطػة مػف الجػيش كالهػرطة كتتػألؼ عػادة ىػذه الكحػدات مػف 

إلداريػػػػة كالتجييػػػػز. كمػػػػا يكجػػػػد بيػػػػا قسػػػػـ االسػػػػتعبلـ كقسػػػػـ العمميػػػػات كاالتصػػػػاالت كفػػػػرع الت ػػػػاكض كالهػػػػؤكف ا

                                                           
 .199أحمد محمد أبك مصط ى، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .39،  ص  2011أحمد جبلؿ عز الديف، مكافحة اإلرىاب، االسنكدرية: دار الجامعة الجدية،  -(2)
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مجمكعػػػات االقتحػػػاـ كالتيطيػػػة كالحمايػػػة كأيضػػػا مجمكعػػػة الطػػػكؽ كالقناصػػػة كيتمثػػػؿ دكر ميػػػاـ ىػػػذه الكحػػػدات 
 :(1)الخاصة ف  مكافحة اإلرىاب كى  متعددة ف 

لقاب القبض عمييـ. -  مصادرة كتعقب اإلرىابييف كالمجرميف الخطريف كاا
 الت اكض السمم  أك باالقتحاـ المباهر.إنقاذ كتحرير الرىامف مف خبلؿ  -
 القياـ بعممية نقؿ السجناب الخطريف مف اإلرىابييف أك المجرميف المحترفيف. -
 تاميف الحماية لمقضاة كرجاؿ التحقيؽ الهيكد. -
مقاكمػػػة عمميػػػات االاتيػػػاؿ كحمايػػػة الهخصػػػيات اليامػػػػة كرؤسػػػاب الػػػدكؿ كأعضػػػاب الكفػػػكد أثنػػػاب انعقػػػػاد  -

 ات الدكلية كاإلقميمية.المؤتمرات كاالجتماع
 حماية المناطؽ ذات الطابم الخاص كتن يذ مياـ الطكؽ األمن  ليا -
 مقاكمة كفض أعماؿ العنؼ كالمظاىرات ذات الطابم المسما. -
القيػػاـ باألعمػػاؿ الكقاميػػة التػػ  تتضػػمف جمػػم المعمكمػػات عػػف المنظمػػات اإلرىابيػػة كنهػػاطاتيا كاالىػػداؼ  -

 كذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ مم االجيزة االمنية المحمية كالدكلية. الممكنة اك المتكقم استيدافيا 
كتعػػػد االسػػػتخبارات المركزيػػػة فػػػ  الكاليػػػات المتحػػػدة  األمريكيػػػة مػػػف أقػػػكل األجيػػػزة  :السػػػتخباراتا -2

العالميػػة كمػػا تتػػكفر عميػػو مػػف تعػػداد العػػامميف المخبػػريف المنتهػػريف فػػ  العػػالـ كفػػ  جميػػم الميػػاديف الحساسػػة 
لمياديف، ككذلؾ قكتيا تمكف ف  تكفرىا عمى الكسامؿ الماديػة الياممػة كعمػى رأسػيا قػكة االتصػاالت كايرىا مف ا

البلسمكية كأرمدة مف الخبراب ف  ىذا المجاؿ باإلضافة إلى ارت اع ميزانيتيا المالية كخبرتيا التػ  اكتسػبتيا منػذ 
لعػد  2001سػبتمبر 11ل عاليػة بعػد احػداث عقكد، راـ ىذه المميزات فلنو كجو ليا نقد اتيػاـ بالتقػاعس كعػدـ ا

تمكنيا مف االكتهػاؼ المبكػر القبمػ  ليػذه العمميػات كالتخطيطػات التػ  أجريػت قبػؿ التن يػذ، كفػ  حقيقػة االمػر 
كأىميتيػػا  ،(2)تعػػد االسػػتخبارات مػػف أىػػـ كسػػامؿ مكاجيػػة اإلرىػػاب، حيػػث تعػػد خػػط الػػدفاع األكؿ ضػػد اإلرىػػاب

ؿ التن يػػذ، كبالتػػال  إفهػػاؿ العمميػػات المػػدمرة، كفػػ  حقيقػػة االمػػر أف ميػػاـ تتمثػػؿ فػػ  أنيػػا تكهػػؼ التخطػػيط قبػػ
 االستخبارات المركزية األمريكية قبؿ ىذه االحداث كانت تنحصر ف  خارج الحدكد إال ف  حدكد ضيقة.

قامػت الكاليػات المتحػدة  2001أكتػكبر 26كبعد ىذه االحداث كعمى أثر قانكف باتريكت الصادر بتاريق 
ية بتييير نظاميا ف  مكافحة اإلرىاب كعدلت مف صبلحيات أجيزتيا االسػتخبارية ككسػعت فػ  مجػاؿ األمريك

                                                           
 .556، المرجم السابؽ، ص  خالد حامد مصط ى -(1)
 .193، ص 2006ة لمعمـك األمنية، أحمد مبلح العمكش، مستقبؿ اإلرىاب ىذا القرف، الرياض: جامعة نايؼ العربي -(2)
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األخػػرل. كتكسػػيم السػػمطات فػػ  المراقبػػة االلكتركنيػػة كالبحػػث  (1)اعماليػػا الميدانيػػة كعبلقاتيػػا بػػاألجيزة األمنيػػة
خمسة  2005ف تـ تحديد سنة ، أياألمكاؿكمراقبة عف المنظمات االجنبية كعمبلميا خاصة ف  مجاؿ تبييض 

 .(2)مؤسسة خيرية عمى مستكل العالـ تقـك بتمكيؿ األعماؿ اإلرىابية 35جمعيات عمى أراضييا ك

لبلسػتثمار ( 3) ايػت(-كيػك-كف  ىذا الصػدد أنهػأت االسػتخبارات المركزيػة األمريكيػة، هػركة تسػمى )أيػف
انيػات التػ  تتيحيػا هػبكة االنترنػت، بمػا يخػػدـ فػ  مجػاؿ التكنكلكجيػا المتطػكرة حتػى تػتمكف مػف اسػتيبلؿ اإلمك

عمػػؿ الككالػػة منيػػا حمايػػة المعمكمػػات الحيػػاة الخاصػػة، كالبحػػث فػػ  بنػػكؾ المعمكمػػات لبلسػػت ادة مػػف ارهػػػيؼ 
 الككالة الضخـ كتحديث أنظمة الككالة المعمكماتية. 

كككالػػة اسػػتخبارات  كىػػ  ككالػػة حككميػػة تابعػػة لػػكزارة العػػدؿ، تعمػػؿ :(*)ميتػػب التحقيقػػات الفدراليػػة -3
داخمية كقكة تطبيؽ القانكف، يتككف مػف أربعػة فػركع: فػرع االمػف القػكم  كالتحقيقػات الجناميػة كفػرع التكنكلكجيػا 

عنصػػػر مجيػػػزة بأحػػػدث الكسػػػامؿ الماديػػػة  12600كالمعمكمػػػات كأخيػػػرا المػػػكارد البهػػػرية، يبمػػػغ عػػػدد عمبلميػػػا 
ليػػة كطبعػػا عمػػى رأسػػيا الجػػرامـ اإلرىابيػػة كسػػبؿ تمكيميػػا جريمػػة فدرا 200كالتكنكلكجيػػة. تخػػتص بػػالتحقيؽ فػػ  

، كمػػا يقػػـك بتكػػكيف عناصػػر الهػػرطة االجنبيػػة بخصػػكص التحقيػػؽ فػػ  مختمػػؼ األمػػكاؿكمنيػػا عمميػػات تبيػػيض 
، كمػا يقػـك مكتػب التحقيقػات األمػكاؿكالتقنيات المسػتعممة مػف طػرؼ مبيضػ   األمكاؿأساليب عمميات تبييض 
التكػػػػكيف التخصصػػػػ  فػػػػ  ميػػػػداف التقنيػػػػات الكبلسػػػػيكية كالحديثػػػػة كػػػػالنقكد الرقميػػػػة  ايضػػػػا بتقػػػػديـ الخبػػػػراب فػػػػ 

                                                           
كتمكيؿ اإلرىاب  األمكاؿالخاصة بمكافحة تبييض  2001أكتكبر  26الصادر بتاريق  3162/107قانكف باتيكت رقـ  203المادة  -(1)

  FBIيدرالية الدكل  الت  مف خبلليا يحؽ لبلستخبارات المركزية األمريكية مف الحصكؿ عمى معمكمات مباهرة مف الهرطة المحمية اك ال 
تسما ليـ بجمم كميات ىاممة مف المعمكمات مف السجبلت المدرسية أك المالية أك اليات ية أك الطبية أك ايرىا مف المعمكمات لؤلهخاص 

 الذيف يحممكف الجنسية األمريكية أك اير أمريكية
 .288محمد حسف طمحة، المرجم السابؽ، ص  -(2)
كتعد تسميتيا إلى هخصية أالميجكر بكتركيدأ  1998ر سبؽ لمككنيرس أف صكت عمى صرفيا سنة هركة يبمغ رأسماليا مميكف دكال -(3)

 بكند. يسجملػ:الممقب بػ أأكيكأ ف  ركايات التجسس كالذم كاف يقـك بصنم أجيزة الكتركنية مبتكرة 
 31، ص 02/10/1999بتاريق  305جريد الرياض العدد  -
مف طرؼ الدع  األمريك  أتهارلز بكننابرتأ حينما  1908تأسس سنة  FBIاختصار أؼ.ب  أم  مكتب التحقيقات ال يدرال  يعرؼ -(*)

با قاـ ىذا األخير بأمر مجمكعة مف المحققيف ال يدرال  بأف يرسمكا تقاريرىـ إلى الم تش العاـ أستانم  فنيشأ بكزارة العدؿ، كبعد عاـ أص
تحكؿ اسمو إلى مكتب التحقيقات ال يدرال ، يتككف  مكتب التحقيقات ال يدرال   1935اسـ مكتب الم تش العاـ مكتب التحقيقات، كف  سنة 

 عميؿ خاص ينتهركف داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية كخارجيا 12600مف خمسة فركع كمكتب المديرية التن يذية الذم يمثؿ مركز عدد 
 يكجد مقر مكتب التحقيقات ال يدرال  ف  مبنى أج  أداار ىكفر

 J. Edgar Hoover مكتب تحقيؽ محم  ف  المدف كالمناطؽ  400مكتب تحقيؽ مركزم ف  لمدف اليامة كأكثر مف  56أ بكاهنطف لو
 مكتب تحقيؽ دكل  ف  القنصميات كالقارات األمريكية ىك العالـ. 50أقؿ أىمية باإلضافة إلى 

 .   www.fbi.wikipedia.org/wila.html 2014اطمم عميو ف  جكيمية  المكقم االلكتركن  -

http://www.fbi.wikipedia.org/wila.html
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أعيػػػد ىيكمػػػة مكتػػػب  2001سػػػبتمبر  11كبعػػػد أحػػػداث  (1) كالبطاقػػػات الذكيػػػة كالعمميػػػات البنكيػػػة االلكتركنيػػػة.
 التحقيقات ال درال  تماهيا مم مستكل كدرجة خطػكرة األحػداث الدكليػة. حيػث أضػيؼ قسػيماف جديػدات يتضػا

 عدد االقساـ أربعة ىما:
 قسـ محاربة الجرامـ االلكتركنية كمكافحة اإلرىاب. -
قسـ خدمات التحقيقات كيضـ المحمميف الذيف عممكا ف  اقساـ من صمة باإلضػافة إلػى فريػؽ إنقػاذ الرىػامف  -

 .(2)كالم كضيف
بالػػػدكر  (3)م أكأنهػػػئ بمكتػػػب التحقيقػػػات ال ػػػدرال  مؤسسػػػة تسػػػمى بػػػػأمركز حمايػػػة البيمػػػة األساسػػػية القػػػك 

الحادم عهركف ال يسما بالدخكؿ إليو إال بتصاريا خاصة، يضـ ىذا المركز خريج  الجامعات الذيف لدييـ 
مميػػار دكالر، مػػف أىػػدافيا ربػػط جميػػم  1.5خبػػرة كمكىبػػة فػػ  مجػػاؿ اإلعػػبلـ االػػ ، تبمػػغ ميزانيػػة ىػػذا المركػػز 
لتعػػػػامبلت االلكتركنيػػػػة بيػػػػدؼ منػػػػم كاكتهػػػػاؼ هػػػػبكات االمػػػػف االلكتركنيػػػػة لممراقبػػػػة كاالهػػػػراؼ عمػػػػى جميػػػػم ا

التعػػػػامبلت المهػػػػبكىة، كبيػػػػذا تصػػػػبا المخػػػػابرات المركزيػػػػة االمريكيػػػػة كجيػػػػاز لمتنصػػػػت التػػػػابم لػػػػكزارة الػػػػدفاع 
 المعركؼ باسـ مجمس االمف القكم  كمكتب التحقيقات ال درال  ليـ ن س اليدؼ المهترؾ.

أمركػػز حمايػػة  1998الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سػػنة كنظػػرا لتزايػػد الجػػرامـ االلكتركنيػػة أنهػػأت حككمػػة 
هػػػبكاتياأ تػػػابم لمكتػػػب تحقيقػػػات ال ػػػدرال ، يقػػػـك بالرقابػػػة عمػػػى جميػػػم المكاقػػػم االسػػػتراتيجية كالػػػدفاع كالكيربػػػاب 

، بلنهػػػاب مركػػػز (4)كالميػػاه كأجيػػػزة الطػػكارئ، كمػػػا قامػػت الحككمػػػة ال دراليػػة كصػػػناعات قطػػاع الخػػػدمات الماليػػة
جػػؿ التيديػػدات المتعمقػػة بػػأمف االنظمػػة المعمكماتيػػة كتتمثػػؿ ميمػػة ىػػذا المركػػز فػػ  تجميػػم كافػػة معمكمػػات مػػف أ

المعمكمػػػات المتعمقػػػة بالمخػػػاطر الممكػػػف أف تمحػػػؽ بنظػػػاـ معمكمػػػات الصػػػناعات الماليػػػة كمنػػػو تصػػػبا هػػػركات 
مكتػػب التحقيقػػات  . كمػػا انهػػأ(5) الخػػدمات الماليػػة عمػػى بنيػػة مػػف التيديػػدات التػػ  تكاجػػو أنظمتيػػا المعمكماتيػػة

 .(6)ال درال ، مركزا لتمق  هكاكم االحتياؿ عبر االنترنت

                                                           
 .86، المرجم السابؽ، ص لهعب عم  -(1)
 .299، ص 2009، اإلرىاب االلكتركن ، القاىرة: مطابم الهرطة ، مصط ى محمد مكسى، -(2)
ر األمريكية ىجمات محتممة ،بيركت: مقاؿ بجريدة الهرؽ جكردف تكماس، إنهاب هرطة معمكماتية ميمتيا حماية هبكات الككمبيكت -(3)

 .13. ص 28/08/1999بتاريق  270األكسط، العدد 
عف إنهاب ىذا المركز، الرياض: جريدة الرياض العدد  02/10/1999إعبلف كزير الخزانة األمريكية  لكرنس ساميرس يـك الجمعة  -(4)

 .26، ص03/10/1999بتاريق:  301
 .300مكسى ، المرجم السابؽ، ص  مصط ى محمد -(5)
  wwwاالحتياؿ عبر االنترنت: ىك هركع إجرام  احتيال  يمعب فيو عنصرا أك أكثر مف عناصر االنترنت مثؿ ص حات الكيب -(6)

اير  دكرا كبيرا ف  عرض سمم أك خدمات ال كجكد ليا لممستيمكيف أك تزكيدىـ بعركض @كارؼ الدردهة عمى الهبكات البريد االلكتركن 



174 
 

ىػػك احػػد المكاتػب التابعػػة لمػػكزارة الخارجيػػة، كيقػػـك المكتػػب بتنسػػيؽ جميػػم  :ميتػػب ميافحػػة اإلرهػػاب -4
 الحككمػات األجنبيػةجيكد الحككمة األمريكية، لتحسيف التعػاكف فػ  مجػاؿ مكافحػة اإلرىػاب كسػبؿ تمكيمػو مػم 

بعػػػد اليجػػػـك 1972يهػػػارؾ فػػػ  تطػػػكير كتنسػػػيؽ كتن يػػػذ السياسػػػة األمريكيػػػة لمكافحػػػة اإلرىػػػاب، أنهػػػئ عػػػاـ ك 
 اإلرىاب  الذم كقم ف  دكرة األلعاب األكلمبية بميكنق.

تابم لمبيض األبيض، كعيف عمى رأسو حاكـ  2001سبتمبر  20أنهئ يكـ  :ميتب األمف الداخلي -5
 قػـك بالتعامػؿ مػم القضػايا األمنيػةحػكؿ ىػذا المكتػب إلػى كزارة األمػف الػداخم ، تكالية بنسم انيا أتكـ ريدجأ ثػـ ت

كما تـ إنهاب بكزارة األمف الداخم  أالمركز المتكامؿ لمكاجية التيديد اإلرىاب أ كالذم مف ميمتػو التنسػيؽ بػيف 
لهػػػػاحنات كالسػػػػ ف األجيػػػػزة األمريكيػػػػة المختم ػػػػة العاممػػػػة فػػػػ  مجػػػػاؿ االسػػػػتخبارات، كمػػػػا يقػػػػـك بالتػػػػأميف عمػػػػى ا

كالطػػامرات المتجيػػة إلػػى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف نقطػػة انطبلقيػػا، مػػم نهػػر أجيػػزة قيػػاس حساسػػة فػػ  
 مختمؼ المكاقم الحيكية ف  المدف األمريكية لمكهؼ مبكرا عف كقكع ىجمات مختم ة كأسمحة محظكرة.

 هػػ  اإلجػػراـ بجميػػم أنكاعػػو كالتحقػػؽ عمػػى اثػػر ىػػذه األحػػداث الداميػػة كت :ثانيػػا: المكاجهػػة المؤسسػػاتية
كتأكيػػػد دعػػػـ كتمكيػػػؿ كتكامػػػؿ المجمكعػػػات اإلجراميػػػة بعضػػػيا بػػػبعض تػػػـ أيضػػػا دعػػػـ اتجػػػاه المكاجيػػػة األمنيػػػة 
بمؤسسػػات إضػػافية ىػػدفيا القضػػاب عمػػى ىػػذه اافػػات المسػػت حمة أك مكاجيتيػػا لمحػػد منيػػا عمػػى االقػػؿ كمػػف ىػػذه 

 المؤسسات:

ميػػة االسػػتعبلمات الماليػػة األمريكيػػة تابعػػة لػػكزارة الماليػػة، تقػػدـ تككينػػا كىػػ  خ :خليػػة اإلجػػراـ المػػالي -1
ككي يػػة إنهػػاب  األمػػكاؿكمسػػاعدة تقنيػػة لػػبعض المسػػؤكليف فػػ  الػػكزارة كالهػػرطة كالبنػػكؾ لمعرفػػة أسػػاليب تبيػػيض 
عػداد أنظمػة لمكافحػة تبيػيض  الصػمة كمنػو قطػم  األمػكاؿكسير خمية االستعبلـ المال ، كنظػـ اإلعػبلـ االػ  كاا
أ التػ  تتهػكؿ Egmontعف تمكيؿ اإلرىاب، كما تقكـ خمية اإلجراـ المػال  بالتنسػيؽ مػم مجمكعػة أأيجمكنػت 

دارة خبلياىػا لبلسػتعبلمات الماليػة كتبػادؿ  50مف  خمية استعبلـ مالية بيدؼ مساعدة ىذه البمداف فػ  إعػداد كاا
 .(1)المستخدميف المختصيف ف  االستعبلمات المالية

ىػػ  مصػػمحة تابعػػة لػػكزارة الماليػػة تتمقػػى الببلاػػات مػػف المؤسسػػات الماليػػة : الػػدخكؿ الداخليػػةإدارة  -2
كػػالبنكؾ كهػػركات السمسػػرة كاالدخػػار التػػأمين  كمكاتػػب المحاسػػبة عػػف المعػػامبلت التػػ  ت ػػكؽ قيمتيػػا التقكيميػػة 
                                                                                                                                                                                           

صحيحة اك احتيالية عما يجرم تسكيؽ أك تركجيو أك تحكيؿ أمكاؿ المجن  عمييـ ككسامؿ االستحصاؿ أك اير ذلؾ مف الكسامؿ الميمة 
 ألصحاب المهركع اإلجرام  االحتيال .

  www.ifccfbi.govالمكقم االلكتركن 
 .83لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
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الجيػات االمنيػة المختصػة  أالؼ دكالر أيف تقكـ ىذه اإلدارة بدراسة ىذه المعمكمات، ثـ تقـك بلرساليا إلػى 10
، كمػا تعمػؿ فػ  مجػاؿ تكػكيف حػكؿ تقنيػات التحقيػؽ المتعمقػة بجػرامـ تبيػيض (1)األمػكاؿبمكافحة جرامـ تبيػيض 

 .األمكاؿكبالتال  تساعد الحككمات األجنبية عمى تبن  تهريعات خاصة بمكافحة تبييض  األمكاؿ

تػابم  األمػكاؿخػتص بمكافحػة جػرامـ تبيػيض أعػد جيػاز ي: (*) األمػكاؿشبية ميافحة جػرايـ تبيػيض  -3
، أيػف يقػـك األمػكاؿلكزارة الخزانة االمريكية كيقكـ برصػد التطػكرات الداخميػة كالدكليػة فػ  مجػاؿ أنهػطة تبيػيض 

لػػى داخػػؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  األمػػكاؿبلعػػداد دراسػػات حػػكؿ تطػػكر ىػػذه اافػػة كتحميػػؿ حركػػات  مػػف كاا
. كذلػػػؾ بيػػػدؼ ضػػػبط كرصػػػد (3)مكمػػػات التجاريػػػة المخزكنػػػة فػػػ  أجيػػػزة الكمبيػػػكتر كتقػػػكـ بمراجعػػػة قكاعػػػد المع

 2001سػػبتمبر 11كمنػػو قطػػم الصػػمة عمػػى تمكيػػؿ االعمػػاؿ اإلرىابيػػة، كبعػػد أحػػداث  األمػػكاؿمجرمػػ  تبيػػيض 
قامػػت كزارة الخزانػػة األمريكيػػة عػػف طريػػؽ ىػػذه الهػػبكة التابعػػة ليػػا بمكافحػػة تمكيػػؿ العمميػػات اإلرىابيػػة كجػػرامـ 

، كذلػػؾ بلجبػػار المؤسسػػات الماليػػة عمػػى تسػػميـ الػػكزارة بيانػػات التحػػكيبلت النقديػػة االلكتركنيػػة األمػػكاؿتبيػػيض 
األتيػػػة مػػػف الخػػػارج، أيػػػف تػػػـ مػػػف خبلليػػػا تجميػػػد أمػػػكاؿ تسػػػعة أفػػػراد كمنظمػػػة كاحػػػدة، كبعػػػد التعػػػاكف مػػػم بنػػػكؾ 

ة بتمكيػؿ القاعػدة، كمػا تػـ ايضػا حسابا مصػرفيا يهػتبو فػ  أصػحابيا ليػـ عبلقػ 42سكيسرية تـ تجميد ارصدة 
 .(4)مميكف دكالر 80تجميدا أرصدة بػ:  

بالكاليػات المتحػدة  2002أنهػمت سػنة  :(*)المعتمػديف األمػكاؿجمعية متخصصي ميافحة تبيػيض  -4
األمريكيػة ىػذه الجمعيػػة التػ  تيػتـ بمعرفػػة تطػكير الميػارات كالخبػػرات لؤلهػخاص المنػكط بيػػـ كهػؼ كمكافحػػة 

كالسػػػير عمػػػى تهػػػديد تطبيػػػؽ السياسػػػات الصػػػارمة المتعمقػػػة بمكافحػػػة ىػػػذا النػػػكع مػػػف  األمػػػكاؿض عمميػػػات تبيػػػي

                                                           
 .55لسابؽ، ص محمد عم  سكيكر، المرجم ا -(1)
مميكف دكالر يعمؿ  25حيث تقدر ميزانيتو بػ:  األمكاؿىك عبارة عف جياز تابم لكزارة الخزانة األمريكية يختص بمكافحة جرامـ تبييض  -(*)
اتيا يقكمكف بمراجعة كرصد قكاعد المعمكمات التجارية المخزنة ف  أجيزة الكمبيكتر بحثا عف م  األمكاؿخبيرا مختص ف  تحميؿ  50بو 

 .األمكاؿتؤدم إلى ضبط كرصد مجرم  تبييض 
 المكقم االلكتركن : -
 www.cicad.aas.org/desarrallo-juridico/eng/lagal-regalations-money.html  
 .340ىان  السبك ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
ترات بيف كاهنطف كدكؿ حمي ة لياأ، الرياض: دراسة أيريؾ لختببلك أمصادرة كزارة العدؿ األمريكية أمكاال مف بنكؾ أجنبية تثير تك  -(4)

 .19، ص2003مام  21خبلؿ يـك  8950نهرت بجريدة الهرؽ األكسط، العدد 
 1200تظـ ف  عضكيتيا  22/02/2002ف  الكاليات المتحدة األمريكية بتاريق  األمكاؿأنهمت جمعية متخصص  مكافحة تبييض  -(*)

دكلة، كقد حصؿ كؿ كاحد  12متخصصا مف  117ف تأىيؿ تحت مسؤكلية المجمكعة، حيث نجا دكلة كقد عقد أكؿ امتحا 55عضك مف 
 األمكاؿمنيـ عمى هيادة رسمية تتيا لكؿ منيـ لقب متخصص مكافحة تبييض 
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اإلجػػراـ خاصػػة مػػف قبػػؿ المؤسسػػات الماليػػة كالمصػػرفية كذلػػؾ باعتبارىػػا مسػػتيدفة مػػف قبػػؿ عصػػابات تبيػػيض 
 .األمكاؿ

كؿ كىػػػ  مصػػػمحة تابعػػػة لػػػكزارة الماليػػػة تضػػػمف المسػػػاعدة عمػػػى هػػػ :مصػػػلحة المسػػػاعدة التقنيػػػة -5
استهػػػػارات كنصػػػػاما لممسػػػػؤكليف لمختمػػػػؼ الػػػػكزارات كالبنػػػػكؾ المركزيػػػػة لمػػػػدكؿ االجنبيػػػػة فػػػػ  ميػػػػداف االصػػػػبلح 
الجبام ، كتيسػير الميزانيػة كالػديكف، ككػذلؾ اصػبلح المؤسسػات الماليػة كقػكات ح ػظ النظػاـ فػ  إطػار مكافحػة 

ارة الماليػة تسػمى المصػمحة السػرية كالجنا المالية االخرل، كما تكجد مصػمحة أخػرل تابعػة لػكز  األمكاؿتبييض 
تقكـ بتككيف المسؤكليف السيما الهرطة ف  ميداف النهاطات المتعمقة باليش كالتحقيقات حكؿ النقكد األمريكيػة 

 .(1)المزكرة كالجنا الخاصة بالتجارة االلكتركنية

األمريكيػػة  انهػػأت ىػػذه المصػػمحة فػػ  إطػػار برنػػامج كزارة العػػدؿ :مصػػلحة إدارة ميافحػػة المخػػدرات -6
بخصكص مصادرة الممتمكات المتأتية مف الجريمة. كمصمحة إدارة مكافحة المخدرات مكم ة بتنظػيـ الممتقيػات 

كتسػػاعد المهػػاركيف مػػف االسػػت ادة مػػف التهػػريعات  األمػػكاؿحػػكؿ مصػػادرة األمػػبلؾ ككي يػػات مكاجيػػة تبيػػيض 
ف األجانػػب المكم ػػيف بمكافحػػة المخػػدرات االمريكيػػة بيػػذا الخصػػكص، كتسػػاعد فػػ  تبػػادؿ الخبػػرات مػػم المسػػؤكلي

 كمصادرة الممتمكات. األمكاؿكالهرطة ف  مكضكع تبييض 

 المتعمقػة بسػرية الحسػابات البنكيػةيتمثؿ دكره فػ  السػير عمػى احتػراـ القػكانيف  :االحتياطي الفدرالي -7
ؽ القػػكانيف بالكاليػػات كتقػػديـ المسػػاعدة لممسػػؤكليف عمػػى تطبيػػ األمػػكاؿكاعػػداد تكجييػػات تػػدعـ مكافحػػة تبيػػيض 

المتحػػػػدة األمريكيػػػػة ككػػػػذا مختمػػػػؼ البنػػػػكؾ المركزيػػػػة كالمؤسسػػػػات العمكميػػػػة فػػػػ  الخػػػػارج ألف ىػػػػذه المؤسسػػػػات 
 .(2)األمكاؿكفركعيا تعد خط الدفاع األكؿ ضد عمميات تبييض 

باإلضػػافة عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػػر مػػف آليػػات كأجيػػزة مختصػػة فػػ  مكافحػػة تبيػػيض  :ثالثػػا: إجػػراءات أخػػرل
 كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  قامت الحككمة األمريكية بلجرابات أخرل تتمثؿ ف : اؿاألمك 

أعطػػ  المػػدعى العػػاـ  2001: عمػػى اثػػر القػػانكف الػػكطن  األمريكػػ  الصػػادر سػػنة المػػدعى العػػاـ -1
 األمريك  سمطة احتجاز االجانب المهككؾ ف  قياميـ بأنهطة إرىابية عدة سبعة اياـ دكف تكجيو ليـ االتياـ.

                                                           
 .84لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .86لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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أعطػػى القػػانكف الػػكطن  األمريكػػ  لػػكزارة الماليػػة سػػمطات أخػػرل فػػ  اطػػار  :كزارة الخزانػػة األمريييػػة -2
مكافحػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل  تتمثػػؿ فػػ  إمكانيػػة تجميػػد االرصػػدة الماليػػة التػػ  يهػػتبو بأنيػػا تسػػتيدؼ تمكيػػؿ 

كاحدة ليـ عبلقة بتنظيـ القاعدة  ( أفراد كمنظمة9. كف  ىذا اإلطار تـ تجميد أمكاؿ تسعة )(1)عمميات إرىابية
مميػػكف دكالر يهػػتبو ليػػـ عبلقػػة أيضػػا بتمكيػػؿ اإلرىػػاب كمػػا تػػـ أيضػػا فػػ   80كمػػا تػػـ تجميػػد أرصػػدة مػػا يعػػادؿ 

حسػػػابا مصػػػرفيا، كمػػػا قامػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة  42االطػػػار ن سػػػو كبالتنسػػػيؽ مػػػم السػػػمطات السكيسػػػرية تجميػػػد 
 .(2)مؤسسة خيرية عمى مستكل العالـ بتمكيؿ اإلرىاب  35جمعيات خيرية عمى أراضييا ك 5بتحديد 

كبنػػاب عمػػى القػػانكف الػػكطن  األمريكػػ ، تػػـ إعػػادة  2001عمػػى أثػػر أحػػداث سػػبتمبر : كزارة العػػدؿ -3
ىيكمػػة كزارة العػػػدؿ حيػػث  لعبػػػت دكرا ىامػػػا فػػ  حممػػػة مكافحػػة اإلرىػػػاب خاصػػػة فػػ  عيػػػد كزيػػر العػػػدؿ أجػػػكف 

ت االرىابيػػة فػػ  إطارىػػا المسػػتقبم ، أم انيػػا تقػػكـ بػػلجرابات قبميػػة لمنػػم اهػػكركفتأ، أيػػف اىتمػػت بمنػػم العمميػػا
حدكث عمميات ف  المستقبؿ كىذا ما اكده كزير العدؿ ف  جمسػة اسػتماع أمػاـ الكػكنيرس بقكلػو: أال يمكػف أف 
أف  ننتظػر اإلرىػابييف ليقكمػكا بأعمػاليـ ثػػـ نقػكـ نحػف بعػدىا بػلجراب التحقيقػػات كمنيػا القػبض عمػييـ، بػؿ يجػػب

 نقـك بلجرابات المنم أكال ثـ نحاكـ ثانياأ.

كمػػا أنهػػأت الػػكزارة كحػػدة خاصػػة لمتحقيػػؽ كالقػػبض عمػػى اإلرىػػابييف األجانػػب المكجػػكديف داخػػؿ التػػراب 
. كمػػػا تمنػػػم األجانػػػب مػػػف دخػػػكؿ الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كقػػػد بػػػدأت كزارة العػػػدؿ عمميػػػا فػػػ  (3)األمريكػػػ 

عػف طريػؽ التعػرؼ عمػى الػدكؿ  2001سػبتمبر  11رتيا التحقيقػات فػ  أحػداث مكافحة اإلرىاب، كذلؾ بمباهػ
الت  جاب منيا مختط ك الطػامرات، كالتعػرؼ عمػى تػاريخيـ بالكاليػات المتحػدة االمريكيػة عػف طريػؽ معػامبلتيـ 
الماليػػة كاالتصػػاالت التػػ  قػػامكا بيػػا لمكصػػكؿ إلػػى االهػػخاص المحتمػػؿ أنيػػـ قػػدمكا ليػػـ المسػػاعدة أك يمثمػػكف 

 .(4)أطراؼ فاعمة ف  ىذه االحداث اك قد تككف ليـ أعماؿ كنهاطات إرىابية ف  المستقبؿ

                                                           
 .134خميؿ حسيف ، المرجم السابؽ،  -(1)
 .436محمد حسف طمحة، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 مف القانكف الكطن  األمريك  حيث:  412ك 411كىذا ما نصت عميو المادتيف  -(3)

بعػػاد المقيمػػيف فػػ  الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة نػػـ ايػػر األمػػريكييف الػػذيف يقػػدمكف أم نػػكع مػػف المسػػاعدة  411المػػادة  - تسػػما باعتقػػاؿ كاا
الحككمػػة مسػػبقا بتحديػػد أم منظمػػات تعتبػػر إرىابيػػة كيمكػػف تطبيػػؽ القػػانكف بػػأثر رجعػػ  أم هػػخص ايػػر  لئلرىػػاب دكف حاجػػة إلػػى قيػػاـ

 أمريك  ساعد ف  العمميات اإلرىابية.
تسما باعتقاؿ المقػيـ فػ  الكاليػات المتحػدة األمريكيػة إلػى اجػؿ ايػر مسػمى دكف اتيامػو بأيػة جريمػة كيجػب أف تكجػو كزارة  412المادة  -

اميا لو حيث يككف مضمكف االتياـ أف ىذا الهخص خطر عمى األمف القػكم  األمريكػ  عمػى أف يعػاد النظػر فػ  ممػؼ العدؿ اتياما جن
 ىذا الهخص كؿ سنة كال يهتراط أف يحاكـ المعتقؿ ف  أم مد معينة.

 .299، ص 2008امع ، منتصر سعيد حمكدة، اإلرىاب الدكل  جكانبو القانكنية ككسامؿ مكافحتو، اإلسكندرية: دار ال كر الج -(4)
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: قامت كرازة الخارجية االمريكية ف  منا تأهػيرات سػ ر لمكاليػات المتحػدة كزارة الخارجية األمرييية -4
تقـك سمطات  دكلة مختم ة حتى 25سنة مف  45إلى  16األمريكية لمذككر مف العرب كالمسمميف ما بيف سف 
 اليجرة كالمباحث ال درالية بلجراب تحريات أمنية عنيـ.

أصدر الػرميس جػكرج بػكش أمػرا تن يػذيا بلنهػاب محػاكـ عسػكرية لمحاكمػة ايػر  :المحايـ العسيرية -5
المكاطنيف األمريكييف المتيميف باإلرىػاب خاصػة أعضػاب تنظػيـ القاعػدة أك الػذيف قػامكا بمسػاعداتيـ فػ  القيػاـ 

ماؿ اإلرىابية أك تكفير الحمايػة ليػـ، كاسػتنادا لؤلمػر التن يػذم لمػرميس كحػده سػمطة تحديػد مػف يمثػؿ امػاـ باألع
ىػػذه المحػػاكـ مػػف المتيمػػيف كتصػػدر المحكمػػة أحكاميػػا بأامبيػػة الثمثػػيف كيمكػػف أف تصػػؿ أحكاميػػا إلػػى درجػػة 

 .(1)اإلعداـ تعتبر قراراتيا نيامية اير قابمة لبلستمناؼ

 ٌّىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ ا٤ِٛاي ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ اٌفشٔغ١خ  ا٤خٙضح اٌفشع اٌثبٟٔ:

كتمكيػػػؿ اإلرىػػاب تتمثػػػؿ فػػػ  سياسػػػاتيا  األمػػػكاؿإف الجيػػكد األمنيػػػة ال رنسػػػية لمكافحػػػة جريمتػػ  تبيػػػيض 
الجناميػػػة التػػػ  تعتمػػػد عمػػػى أربعػػػة مبػػػادئ ىػػػ : التخصػػػص ك المركزيػػػة كالتنسػػػيؽ المػػػنظـ كاالتصػػػاؿ كتبػػػادؿ 

ت بػػيف مختمػػؼ االجيػػزة مػػف خػػبلؿ ىػػذه المبػػادئ تػػـ انهػػأ إدارات كأجيػػزة متخصصػػة كمركزيػػة داخػػؿ المعمكمػػا
نهػاب محكمػة  الهرطة لمكاجية اإلرىاب، باإلضافة إلى قضاة متخصصيف ف  ىذا النكع الخطير مف الجرامـ كاا

كػػػلدارة  ألمػػػكاؿاخاصػػػة ببػػػاريس تنظػػػر لمقضػػػايا اإلرىابيػػػة فقػػػط، كمػػػا تػػػـ إنهػػػاب اجيػػػزة لمكافحػػػة جػػػرامـ تبيػػػيض 
 ، أيف يمكف التطرؽ إلييا به ب مف الت صيؿ كما يم :Trasfinتراس يف 

 : المكاجهة األمنية -أكال

عضػػك مجمػػس  2007جكيميػػو   31أعػػد الػػرميس ال رنسػػ  نيكػػكال سػػارككزم فػػ   :(*)القػػكة العسػػيرية. 1
سة الدفاع ال رنسية، ايف اصػدرت الدكلة جاف لككد ماليو، برماسة لجنة مكم ة بمراجعة كاسعة النطاؽ حكؿ سيا

تكصػػياتيا التػػ  مػػف خبلليػػا بػػدأ الػػرميس ال رنسػػ  إجػػراب تييػػرات جذريػػة فػػ   2008ىػػذه المجنػػة فػػ  مطمػػم سػػنة 

                                                           
 .134خميؿ حسيف، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 القكات المسمحة ال رنسية تنقسـ إلى أربعة أقساـ ى : -(*)

ة الجيش الذم يتككف مف المهاة كال رساف المدرعة كالمدفعية، فرقة الميندسيف كمهاة البحرية )المارينز( كفرقة النقؿ كالخدمات المكجيستي -
 كيف.كفرؽ العتاد كالتم

 القكة البحرية: بما ف  ذلؾ الجكية البحرية كالقكة البرية البحرية كالكمكندكس البحرية  -
 سبلح الجك: كى  القكات الجكم لمدفاع عف اإلقميـ كالقكات البرية المحكلة جكا كالقكات الخاص كاك ما يسمى الكمنكدكس -
قيؽ الجنػام  ككحػدة مكافحػة الهػيب كمكافحػة اإلرىػاب كالػدرؾ الجػكم الدرؾ: ى  قكات الهرطة العسكرية كمنيا الهرطة اإلقميمية كالتح -

 كالدرؾ البحرم 
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السياسة الدفاعية ال رنسية كالييكؿ العاـ لمقكات ال رنسية، كذلؾ حسب التييػرات كالتيديػدات كاألحػداث الجديػدة 
 ميػػاـ القػػكات العسػػكرية كتحديػػد كتػػدمير الهػػبكات اإلرىابيػػة سػػكاب فػػ  فرنسػػا التػػ  تكجػػد العػػالـ، ايػػف اصػػبا مػػف 

أك ف  أم مكاف مف العػالـ خاصػة الػدكؿ اإلفريقيػة الناطقػة بالميػة ال رنسػية كنػرل كذلػؾ فػ  مهػاركة كمسػاعدة 
ى قيػػاـ الكاليػات المتحػػدة االمريكيػػة بقػػكات خاصػػة فػ  أفيانسػػتاف لمحاربػػة مػػا تبقػػى حركػة طالبػػاف، باإلضػػافة إلػػ

القكات ال رنسية بمحاربة القاعػدة فػ  هػماؿ مػال  كتحريػره رفقػة القػكات الماليػة مػف عناصػر تنظػيـ القاعػدة فػ  
 19ببلد الميرب اإلسبلم ، كما ساىمت القكات الجكية ال رنسية ف  االطاحة بالنظاـ القذاف  فػ  ليبيػا خػبلؿ 

 .(1)بياكهاركت ف  تن يذ منطقة حظر لمطيراف هماؿ لي 2011مارس 

يػػتـ اختيػػار عناصػػر ىػػذه ال رقػػة مػػف بػػيف رجػػاؿ الػػدرؾ ال رنسػػ  الػػػذيف  :(*)GIGNالفرقػػة الخاصػػة. 2
أمضػػػكا أكثػػػر مػػػف خمسػػػة سػػػنكات فػػػ  الخدمػػػة ال عميػػػة كالػػػذيف يمتمكػػػكف ك ػػػابة ممتػػػازة كذلػػػؾ بعػػػد اخضػػػاعيـ 

 ريبيػػة لمػػدة معينػػةات التدالختبػػارات صػػعبة ال يتجاكزىػػا سػػكل العػػدد القميػػؿ مػػنيـ أيػػف يتػػابعكف سمسػػمة مػػف الػػدكر 
ىذه  كالدفاع عف الن س باليد الخاكية ترتكز عمى االعداد الجسدم كال كرم كتقنيات استعماؿ السبلح كالمداىمة

التػػدريبات المتكاصػػمة كالمسػػتمرة كحسػػب مختمػػؼ الظػػركؼ كالقتػػاؿ داخػػؿ المػػدف كالمبػػان  السػػكنية تػػأىميـ إلػػى 
ل رقػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ فػػػلف عنصػػػر ىػػػذه ال رقػػػة يتمقػػػكف دكرات االهػػػتراؾ فػػػ  العمميػػػات التػػػ  تككػػػؿ ىػػػذه ا

احترافية بخصكص اإلنزاؿ المظم  مم سبلح المظمييف كف  اليطس مم الككمندكس البحرم ال رنس ، كما يتـ 
تػدريب عناصػر ىػذه الكحػػدة عمػى اسػتخداـ كافػة انػػكاع االسػمحة التػ  يسػتخدمكنيا فػػ  ميػاميـ القتاليػة أك التػػ  

خداميا ضػػدىـ مػػف قبػػؿ الجماعػػات اإلرىابيػػة أك العصػػابات االجراميػػة المسػػمحة كتتمثػػؿ ميػػاـ ىػػذه يمكػػف اسػػت
 ال رقة عمى الخصكص ف :

التدخؿ السريم كمكاجيػة مختمػؼ األعمػاؿ اإلرىابيػة فػ  مكػاف داخػؿ الحػدكد الكطنيػة، كمػا أنيػا تقػـك   -أ 
بيػػا العمػػؿ اإلرىػػاب  كذلػػؾ بعػػد  بميػػاـ خػػارج حػػدكد الدكلػػة ال رنسػػية طبقػػا لمكافقػػة الدكلػػة التػػ  حػػدث

 إجرابات ترتيبات سياسية.
 أك القطارات أك الس ف. المبان  أك الطامرات أك السياراتإنقاذ الرىامف داخؿ جميم أنكاع  -ب 

                                                           
 .www.wikipeddia.orgالمكقم االلكتركن : -(1)
تتككف ىذه ال رقة مف النسخة المختارة مف رجاؿ الدرؾ ال رنس  يتكلى قيادتيا ضابط برتبة رامد يساعده ضابطاف برتبة مبلـز أكؿ تـ  -(*)

 تنقسـ ىذه ال رقة إلى ثبلث أقساـ : 1974رؼ كريستياف بكرتك سنة إنهاؤىا مف ط
 عنصر 15قسـ بو أربعة مجمكعات تتألؼ كؿ كاحدة مف  -
 مجمكعة القيادة كالدعـ -
 مجمكعة متخصصة ف  الت اكض كاالستعبلـ كالحركب الن سية -

 يقم مقرىا ف  مدينة باريس كيتـ سنكيا تطكيم عناصر جديدة ف  ص كفيا. 
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القيػػاـ بعمميػػات اسػػتطبلع ميدانيػػة حػػكؿ المنهػػآت الحيكيػػة المحتمػػؿ تعرضػػيا لعمميػػات إرىابيػػة كجمػػم  -ج 
 المعمكمات المستمرة عنيا.

أىـ العمميات الت  قامت بيا داخؿ الحدكد الكطنية، عممية تحرير الرىامف فػ  مطػار مارينيػاف  كمف بيف
كالت  تػـ نقميػا مباهػرة عبػر كسػامؿ اإلعػبلـ العالميػة أيػف أظيػرت ىػذه ال رقػة مػدل  25/12/1994خبلؿ يـك 

تابعػة  a300نػكع إيربػاص ك ابتيا كاحترافيتيا، حيث بعد قياـ أربعة جزامرييف بخطػؼ طػامرة الركػاب ال رنسػية 
مسػافر، أيػف أقػدـ الخػاط كف بقتػؿ  173القادمػة الجزامػر كعمػى متنيػا  8969لهػركة الخطػكط ال رنسػية الرحمػة 

ثػبلث رىػػامف بعػد فهػػؿ الم اكضػػات مػم الحككمػػة الجزامريػػة، األمػر الػػذم أدل بالسػػمطات ال رنسػية إلػػى السػػماح 
ثانية تمت العممية ككانت النتيجػة تحريػر الركػاب  15ة كدقيق 24كتحرير الرىامف كخبلؿ  GIGNبتدخؿ فرقة 
صابة   .(1)منيـ كتسعة مف عناصر ال رقة بجركح خ ي ة كالقضاب عمى الخاط يف 14كاا

كمػػا قامػػت ىػػذه ال رقػػة بعمميػػات خػػارج االراضػػ  ال رنسػػية مػػف اىميػػا تحريػػر حافمػػة األط ػػاؿ فػػ  جيبػػكت  
باإلضػافة إلػى عمميػات سػرية فػ  كػؿ مػف  1976  في ػرم الت  اختط يػا ميػاكير جػيش التحريػر الصػكمال  فػ

 السكداف ككاليدكنيا الجديدة كجزر الكمارك. 

كتمكيػػؿ  األمػػكاؿباإلضػػافة لممكاجيػػة االمنيػػة لمكافحػػة جريمتػػ  تبيػػيض  :المكاجهػػة المؤسسػػاتية -ثانيػػا
قػػدر قػػد كاجيتػػو بلنهػػاب اإلرىػاب الػػدكل  فػػلف السػػمطات ال رنسػػية كنظػػرا ألىميػػة كخطػػكرة ىػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ 

قامة بعض االجيزة كالمؤسسات كاتخاذ بعض االجرابات الت  تساعد ف  الحد مف ىذه الظاىرة كمنيا:  كاا

بخصكص القضايا اإلرىابية أخذ المهرع ال رنسػ  بمبػدأ مركزيػة اإلجػرابات  :إنشاء محيمة خاصة -1
عمػػى أف تمػػارس سػػمطات التحقيػػؽ  ، حيػػث اكػػد1986سػػبتمبر  09كىػػذا مػػا نػػص عميػػو القػػانكف الصػػادر فػػ  

كالحكػػـ فػػ  محكمػػة الجنايػػات ببػػاريس كىػػذا لضػػماف سػػرعة ال صػػؿ فػػ  مثػػؿ ىػػذه القضػػايا التػػ  تمتػػاز بالتعقيػػد 
كتحتػػػاج إلػػػى تخصػػػص اعضػػػاب النيابػػػة العامػػػة كقضػػػاة التحقيػػػؽ كالحكػػػـ، باإلضػػػافة إلػػػى قربيػػػا مػػػف الهػػػرطة 

. مػػف قػػانكف اجػػرابات الجناميػػة (2)17-706ادة القضػػامية ذات االختصػػاص القػػكم  ببػػاريس حيػػث نصػػت المػػ
يمػػػارس النامػػػب العػػػاـ كقاضػػػ  التحقيػػػؽ كمحكمػػػة الجػػػنا كمحكمػػػة »ال رنسػػػ  فػػػ  مقررتيػػػا األكلػػػى عمػػػى انػػػو: 
 «الجنايات ف  باريس اختصاصا مهتركا.. 

                                                           
 www.wikipedia.orgالقكات الخاصة ف  عممية مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة  -(1)
 1996مف قانكف اإلجرابات الجنامية ال رنسية سنة  706/17المادة  -(2)
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كيقصػد بػذلؾ أف سػمطات التحقيػػؽ كالحكػـ فػ  بػػاريس تخػتص بػالنظر فػػ  الجػرامـ اإلرىابيػة المنصػػكص 
 مية المحميػة ذات االختصػاص األصػم دكف سػمب الختصػاص السػمطات القضػا( 1)16-706ا فػ  المػادة عميي

كىػػذا يعنػػ  اف السػػمطات القضػػامية فػػ  بػػاريس تمػػارس اختصاصػػيا اختياريػػا بهػػأف ىػػذا النػػكع مػػف الجػػرامـ، أمػػا 
ر اختصػاص ىػػذه كمتػى تقػػر »مػف قػػانكف االجػرابات الجناميػػة ال قػرة الثالثػػة نصػت عمػى انػػو:  17-706المػادة 

، يمارس النامب العاـ كقاض  16-706السمطات بالمبلحقة كالتحقيؽ الجرامـ الداخمة ف  نطاؽ تطبيؽ المادة 
سػبتمبر  9كما كرد ف  المنهكر التطبيقػ  لقػانكف « التحقيؽ ف  باريس اختصاصيا عمى كؿ األراض ال رنسية

رىابية الت  ترتكبيا المنظمات األجنبية أك ترتكبيػا ، أنو تتركز ف  محكمة الجنايات بباريس القضايا اإل1986
جماعػػات تمػػارس اعمػػاؿ إرىابيػػة داخػػؿ االراضػػ  ال رنسػػية، كىكمػػا يعنػػ  انحسػػار مبػػدأ المركزيػػة عػػف قضػػايا 
اإلرىاب ذات الص ة المحمية أك اإلقميمية الخالصة الت  ال ترتبط بأم هبكة قكميػة أك اجنبيػة، إذ يػتـ التحقيػؽ 

 .(2)قا لقكاعد االختصاص المكان  العادمكال صؿ فييا كف

أنهمت بمقتضى المرسكـ الصادر عف كزارة المالية فػ   :(*)األمكاؿإدارة التحريات ميافحة تبييض  -2
كالمتعمقػػػة  (4)تخػػػتص بتمقػػػ  كجمػػػم المعمكمػػػات الػػػكاردة إلييػػػا مػػػف سػػػامر المؤسسػػػات الماليػػػة  1990مػػػام  09

مػػى انهػػطة تبيػػيض أمػػكاؿ كتقػػكـ بجمعيػػا كدراسػػتيا كتحميميػػا كتحديػػد بالعمميػػات التػػ  يهػػتبو فييػػا أف تنطػػكم ع
ظركفيػػػا كطبيعتيػػػا كمصػػػادرىا كاالهػػػخاص المتػػػكرطيف فييػػػا، كفػػػ  حالػػػة التأكػػػد كثبػػػكت كقػػػكع جريمػػػة تبيػػػيض

، تقػػـك ىػػذه الييمػػة بػػلببلغ النيابػػة العامػػة كتسػػميميا جميػػم االدلػػة الثبكتيػػة. كبنػػاب عمػػى القػػانكف األمػػكاؿ  
، كعند ثبكت الجـر األمكاؿيحؽ ىذه الييمة مراقبة حركة رؤكس  1990جكيمية  12در بتاريق الصا 614/90

محػػػؿ الجريمػػػة. كنظػػػرا لمػػػدكر اليػػػاـ الػػػذم تمعبػػػو كحػػػدة  األمػػػكاؿيحػػػؽ ليػػػا ايضػػػا تجميػػػد حجػػػز كمصػػػادرة ىػػػذه 
 ف  ىذا المجاؿ فلنيا تتخذ العديد مف االساليب منيا: األمكاؿالتحريات كمكافحة تبييض 

عمػػى جميػػم المعمكمػػات التػػ  تقرىػػا المؤسسػػات الماليػػة  االطػػبلعيجػػكز ليػػا  :االطػػبلعممارسػػة حػػؽ  -أ
. ألف التحقيقػػػات فػػػ  مثػػػؿ ىػػػذه الجػػػرامـ قػػػد (5)المصػػػرفية بهػػػأف الصػػػ قات المعقػػػدة كالكثػػػامؽ الخاصػػػة بػػػالعمبلب

                                                           
 1996مف قانكف اإلجرابات الجنامية ال رنسية سنة  16- 706المادة  -(1)
 285، ص2000هريم المصرم كالمقارفأ، القاىرة، دار النيضة العربية، أسامة محمد بدر، مكاجية اإلرىاب أدراسة ف  الت -(2)
كحدة معالجة البيانات كاتخاذ اإلجرابات ضد العمميات  1990مام  09أنهمت بمكجب المرسـك الصادر مف كزارة المالية بتاريق  -(*) 

تابعة لكزارة   traitement du renseignement et action contre le circuits financières) (Tracfinالمالية اير المهركعة 
 المالية كاالقتصاد تتألؼ مف مجمكعة خبراب كمكظ يف عمكمييف االبيتيـ مف الجمارؾ كمتخصصيف ف  االقتصاد كالمالية كالخزانة.

 1991ديسمبر  13ق كالمرسـك التطبيق  الصادر بتاري 1990جكيمية  12الصادر  614/90كىذا ما نص عميو القانكف ال رنس  رقـ  -(4)
 عف العمميات المالية الت  يهتبو ف  ككنيا متحصمة مف االتجار بالمخدرات. TRACFINلي رض عمى المؤسسات المالية التصريا لييمة 

 1990جكيمية  12الصادر بتاريق  614/90 ال رنس  ( مف القانكف15( ك)14ىذا ما نصت عميو المادتيف ) -(5)
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عمػػى  لبلطػػبلع تسػػتيرؽ عػػدة هػػيكر كمنػػو يصػػبا لزامػػا عمػػى المؤسسػػات التػػ  قػػدمت الببلاػػات أف تييػػأ ال رقػػة
 سجبلت الحسابات كصكر المستندات الخاصة بيكية العمبلب الذيف تدكر حكليـ الهبيات. 

يجػػػب أف يتضػػػمف الػػػببلغ باالهػػػتباه المقػػػدـ إلػػػى إدارة مكافحػػػة تبيػػػيض  ممارسػػػة حػػػؽ االعتػػػراض: -ب
بو فييػا أكعمميػة تحكيػؿ الحد األقصى لم ترة الزمنيػة أك المتكقػم اف يػتـ فػ  نيايتيػا تن يػذ الصػ قة المهػت األمكاؿ

عمى سبيؿ المثاؿأ، كيتيا الببلغ ال رصة لئلفادة باالستبلـ كتسما بدكرىا باحتماؿ االعتراض قبػؿ انتيػاب فتػرة 
التن يذ كالت  سػبؽ أف أهػارت إليػو المؤسسػة المصػرفية، كمتػى تػـ االعتػراض يتعػيف عمػى الييمػة المصػرفية أف 

 تتجاكز اثنت  عهرة ساعة. كال يمكف تمديد ىذا ااجاؿ إال بنػاب عمػى تؤجؿ تن يذ الص قة المعمف عنيا لمدة ال
قػػرار يصػػدر عػػف رمػػيس محكمػػة بػػاريس االبتداميػػة، كالػػذم يرفػػم إليػػو االمػػر بنػػاب عمػػى طمػػب مػػف إدارة مكافحػػة 

 .(1)بعد عرض األمر عمى النيابة العامة بباريس األمكاؿتبييض 

كىػػك مكتػػب تػػابم لػػئلدارة المركزيػػة لمهػػرطة القضػػامية  :ميتػػب ميافحػػة االنحرافػػات الماليػػة اليبػػرل -3
تحػػػت إهػػػراؼ النيابػػػة العامػػػة، كمػػػا يخػػػتص  األمػػػكاؿيخػػػتص فػػػ  اجػػػراب التحقيقػػػات بخصػػػكص جػػػرامـ تبيػػػيض 

بمكافحػػػة الجػػػرامـ الماليػػػة كالتجاريػػػة كاالقتصػػػادية الكبػػػرل المرتبطػػػة بجػػػرامـ االتجػػػار فػػػ  المخػػػدرات أك بأنهػػػطة 
مى عاتؽ ىذا المكتب مسؤكلية تنسيؽ الجيكد بيف أجيزة الهرطة ال رنسػية كاألجنبيػة الجريمة المنظمة. كيقم ع

 .(2)ف  مجاؿ مكافحة ىذا النكع مف اإلجراـ العابر لمحدكد الكطنية

يقػػػـك ىػػػذا المكتػػػب  :األمػػػكاؿميتػػػب ميافحػػػة اإلجػػػراـ المػػػنظـ كالمتػػػاجرة فػػػي المخػػػدرات كتبيػػػيض  -4
ا القضػامية السػيما أثنػاب بدايػة تن يػذ التحقيقػات القضػامية التػ  قػاـ بيػا بالتنسيؽ كالتنظيـ داخؿ محػيط المصػال

مكتػػػب مكافحػػػة االنحرافػػػات الماليػػػة الكبػػػرل، كمػػػا يقػػػـك بالتنسػػػيؽ مػػػم مصػػػمحة الهػػػؤكف األكربيػػػة الدكليػػػة لػػػكزارة 
 .(3) العدؿ، كيقـك بضماف الترابط كالتنسيؽ بخصكص التحقيقات الت  تقكـ بيا السمطات القضامية األجنبية

تقػـك بتحقيقػػات إداريػػة حػكؿ النهػػاطات التػػ   :المديريػػة الكطنيػػة للمعلكمػػات كالتحقيقػػات الجمرييػػة -5
مػػػف قػػػانكف الجمػػػارؾ كمراقبػػػة االلتػػػزاـ  415يهػػػتبو فػػػ  ككنيػػػا أعمػػػاؿ تبيػػػيض أمػػػكاؿ. كذلػػػؾ بنػػػاب عمػػػى المػػػادة 

عنػػد التصػػدير أك االسػػتيراد. كمػػا أكرك  7682.45المتعمػػؽ بػػاإلببلغ كالتصػػريا بكػػؿ القػػيـ الماليػػة التػػ  ت ػػكؽ 

                                                           
 .185السيكم، المرجم السابؽ، ص عادؿ محمد أحمد جابر  -(1)
 .119محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .879عبد   محمد الحمك، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 األمػػكاؿيحػؽ ليػػا مصػادرة كمنػػم كػػؿ العمميػات الماليػػة التػػ  تمػت أك تػػتـ مػػم الخػارج كيعمػػـ أصػػحابيا بػأف ىػػذه 
 .(1)متحصمة مف المتاجرة ف  المخدرات

باإلضافة إلى ما سبؽ ذكػره مػف أجيػزة كأليػات سػخرت بيػدؼ مكافحػة  :بعض اإلجراءات االخرل -ثالثا
 ، فلف ىناؾ إجرابات اخرل اتخذت لن س اليدؼ تتمثؿ ف :األمكاؿييض جريمة تب

فلنػػػو فػػرض عمػػػى المؤسسػػػات  614/90بنػػاب عمػػػى القػػانكف ال رنسػػػ   :(*)دكر المؤسسػػػات الماليػػػة -1
كتتمثؿ  األمكاؿالمالية كبعض المينييف مجمكعة مف االلتزامات مف هأنيا الحد أك الكقاية مف عمميات تبييض 

 ت ف : ىذه االلتزاما

أيػػف أكجبػػت  1990مػػف قػػانكف  12كىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة  االلتػػزاـ بػػالتحقيؽ مػػف شخصػػية العميػػؿ: -أ
عمػػى المؤسسػػات الماليػػة، قبػػؿ فػػتا أم حسػػاب مصػػرف  لػػدييا أف تتحقػػؽ مػػف هخصػػية عمبلميػػا كذلػػؾ بتقػػديـ 

ضػيف قبػؿ إجػراب أيػة عمميػة المستندات كالكثامؽ المكتكبة، كما يجب عمييػا التحقػؽ مػف هخصػية العمػبلب العار 
. كمػػػا يمكػػػف لممؤسسػػػة الماليػػػة أف ت حػػػص كتسػػػتعمـ مػػػف العميػػػؿ عػػػف المصػػػدر الحقيقػػػ  ليػػػذه (3)مػػػم المؤسسػػػة

كاف تتأكد مف فركعيا الت  يككف مقرىا ف  الخارج انيا تن ذ ىذه االلتزامات كف  حالة العميػؿ هػخص  األمكاؿ
 لسجؿ التجارم.اعتباريا يجب عمى المؤسسة المالية طمب هيادة ا

مػػػػف قػػػػانكف  03كىػػػػذا مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة  االلتػػػػزاـ باألخطػػػػار عػػػػف العمليػػػػات المشػػػػبكهة: -ب
عمػػى اف تمتػػـز المؤسسػػات الماليػػة بتبميػػغ لجنػػة أاالسػػتعبلـ المػػال أ أك المسػػماة أإدارة التحػػرم  12/07/1990

انيػا قػد تكػكف متحصػمة مػف جػرامـ  أ عف العمميات الت  تسجؿ لدييا كتثير الهبية أماألمكاؿكمكافحة تبييض 
 .(4)االتجار بالمخدرات أك مف أنهطة تنظيـ إجرام 

                                                           
 .87لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 :كىذا ما نصت عميو المادة األكلى كما يم  614/90رقـ ال رنس  المؤسسات الت  تخضم لقانكف  -(*)

بهأف أنهطة كمراقبة  1984جان    21الصادر بتاريق  46/84. األجيزة كالمؤسسات المالية الت  تعمؿ كفقا ألحكاـ القانكف رقـ 1
 مؤسسات االمتماف.

 مف ىذا القانكف 8. المؤسسات كالمجاف المهار إلييا ف  المادة رقـ 2
 ف التأميفمف قانك  310/01. المنهآت أك المهركعات المذككرة ف  المادة 3
 مف قانكف الهركات. 101/01. األجيزة الت  تندرج تحت نطاؽ المادة 4
 بهأف األسكاؽ كالمالية 1988جان    22الصادر بتاريق:  80/88. الجمعيات الت  تعمؿ كفقا ألحكاـ المادة األكلى مف القانكف 5
 . التجار الذم يمارسكف مينة الصرافة اليدكية6

 79، ص2002ف  التهريم المصرم، القاىرة: دار النيضة العربية،  األمكاؿفحة جرامـ اسؿ هريؼ سيد كامؿ، مكا -(3)
 .310فيصؿ سعيد أحمد الميؿ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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راػػػـ أف القػػػانكف  االلتػػػزاـ بفحػػػص العمليػػػات المصػػػرفية غيػػػر المعتػػػادة كاالحتفػػػاظ بالمسػػػتندات: -ج
ية المادة الثالثة منو أكجبت اإلخطار بالهبية عف العمميات المال 1990جكيمية  12الصادر بتاريق  614/90

 األمػكاؿأضػاؼ  1993جػان    29الت  قد تككف متحصمة عف جرامـ المخدرات، فلف القانكف الصػادر بتػاريق 
منو ألزمت المؤسسات المالية  14المتحصمة مف ام نهاط آخر لجمعات أك تنظيمات إجرامية، كما أف المادة 
ا هككؾ كمبلبسات اير عادية كالمصرفية باف تجرل فحصا لكؿ عممية مصرفية تزيد مبمغ معيف كتحـك حكلي

كت تقر إلى مصدر مهركع. ف  ىذه الحالة يحؽ لممؤسسة المالية كالمصرفية أف تستعمـ مف العميؿ مف حقيقػة 
 .(1)األمكاؿمصدر ىذه 

المعمكؿ بو أف السمطات ال رنسية ليا سمطة كاسػعة فػ  مجػاؿ طػرد كابعػاد األجانػب  إبعاد األجانب: -د
لػػػـ يعػػػد ممكػػػف طػػػرد  29/10/1981نسػػػا، لكػػػف بعػػػد القػػػانكف الػػػذم صػػػدر بتػػػاريق ايػػػر المراػػػكب فػػػييـ مػػػف فر 

االجانػػب إال إذا كػػاف كجػػكده ييػػدد النظػػاـ العػػاـ بهػػدة، أيػػف هػػكمت لجنػػة بيػػذا الخصػػكص عمػػى مسػػتكل كزارة 
فػلف إبعػاد  09/09/1986الداخمية تقكـ بدراسة إجرابات كامكانيػات االبعػاد أك الطػرد، أمػا بعػد صػدكر قػانكف 

طػػرد األجانػػب بأبسػػط االسػػباب التػػ  تيػػدد النظػػاـ العػػاـ كجعػػؿ رأم المجنػػة المختصػػة بػػالطرد ممزمػػا لػػكزير أك 
الداخمية كما أجاز ىذا القانكف األخير إمكانيػة طػرد كابعػاد األجانػب دكف الرجػكع لػرأم ىػذه المجنػة فػ  حػاالت 

ب الػدكل  عػف طريػؽ المنػم كالكقايػة االستعجاؿ أك الضركرة القصكل. ىذا االجراب ينطكم عمى مكافحة اإلرىػا
ألف اإلرىػػاب الػػدكل  يعػػد مػػف األفعػػاؿ التػػ  تيػػدد النظػػاـ العػػاـ بهػػدة كتسػػما طػػرد األجانػػب المهػػتبو فػػييـ دكف 

 .(2)أخذ رأم لجنة الطرد

 : كتمكيؿ اإلرهاب الدكلي األمكاؿلميافحة جريمتي تبييض  العربي النمكذجالمطلب الثاني: 

كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب الػػػدكل ، لمػػػا  األمػػػكاؿلـ فػػػ  ااكنػػػة األخيػػػرة بظػػػاىرت  تبيػػػيض يعػػػد تزايػػػد اىتمػػػاـ العػػػا
السياسية أك حػؽ عمػى مسػتكل االسػتقرار  أكتسببيما مف مخاطر سكب ف  الجكانب االقتصادية أك االجتماعية 

ت الجديػػدة العػػالم  كالعبلقػػات الدكليػػة كالمسػػاس بػػاألمف كالسػػمـ الػػدكلييف. فػػلف المجتمػػم الػػدكل  كاجػػو ىػػذه اافػػا
حسػػب درجػػة خطكرتيػػا كحسػػب قناعػػة كػػؿ دكلػػة مػػف حيػػث نظرتيػػا ليػػذه الظػػاىرة أك حسػػب مصػػالحيا الكطنيػػة 

 معينة ذات بعد دكل  أك إقميم  أك كطن . كأجيزةبآليات 

                                                           
 .81هريؼ سيد كامؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
ل قو اإلسبلم ، اإلسكندرية: دار ال كر منتصر سعيد حمكدة، اإلرىاب الدكل  جكانبو ككسامؿ مكافحتو ف  القانكف الدكل  العاـ كا -(2)

 ..289، ص2008الجامع ، 
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كالػػدكؿ العربيػػة جػػزب مػػف عناصػػر المنظكمػػة الدكليػػة لػػـ تكػػف بمعػػزؿ عػػف ىػػذا ال كػػر، حيػػث أف معظميػػا 
أك خط يػـ كالت جيػرات كمجػازر رىيبػة  األهػخاصاإلرىابيػة كقتػؿ  األعمػاؿف جػراب تضرر كتأثر دكف ايرىا مػ

إلػػى حػػد فصػػؿ أك تقسػػيـ بعػػض الػػدكؿ العربيػػة. كمػػا  مػػراألحػػرؽ كتػػدمير المصػػانم كالبنيػػة التحتيػػة أيػػف كصػػؿ 
 ؾ. هيدتو الجزامر سنكات التسعينات كما تهيده سكريا اليـك كليبيا كتكنس كمصر كالعراؽ خير دليؿ عمى ذل

است حمت الػدكؿ العربيػة خاصػة دكؿ الخمػيج العربػ  كالػدكؿ التػ  هػيدت  األمكاؿكما اف ظاىرة تبييض 
عدـ استقرار أمن  األمر الذم ساعد المجػرميف مػف اسػتيبلؿ األكضػاع كالقيػاـ بيػذه العمميػات ايػر المهػركعة 

بعػد اف ت طنػت الػدكؿ العربيػة إلػى الت  أثرت بهكؿ كبير عمى الجكانب السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة. ك 
مخػػػاطر ىػػػذا النػػػكع مػػػف اإلجػػػراـ المػػػنظـ حرصػػػت عمػػػى القيػػػاـ بجيػػػكد عمػػػى مسػػػتكل التعػػػاكف العربػػػ  كالػػػدكل  

كطنيػػة لمكافحػػة جريمتػػ   كأجيػػزة آليػػاتكاإلقميمػػ  كمػػا قامػػت بجيػػكد ذاتيػػة لمكاجيػػة ىػػذه اافػػة كذلػػؾ بكضػػم 
و سػنعرض تجربتػ  دكلتػيف ميمتػيف عمػى الصػعيد العربػ  ىمػا ، كمن(1)كتمكيؿ اإلرىاب الدكل  األمكاؿتبييض 

 الجزامر كمصر كما يم :

 :ية لميافحة جريمتي تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرهاب الدكليالجزاير  األجهزة الفرع األكؿ:

حقيقػػػة هػػػيدت الجزامػػػر منػػػذ الثمانيػػػات بعػػػض مظػػػاىر ال سػػػاد السياسػػػ  كالمػػػال  كاسػػػتيبلؿ المناصػػػب 
تيريبيا كما ظير خبلؿ ىذه ال ترة بص ة االعماؿ اإلرىابية الت  طالت بعض رجاؿ االمف ك  األمكاؿكاختبلس 

كاكتهػاؼ بعػض التنظيمػات المسػمحة ذات بعػد عقامػدم تيػػدؼ كتسػعى إلػى تيييػر نظػاـ الحكػـ، ىػذه االحػػداث 
يا اإلجراميػة االمنية كال ساد المال  بميػت ذركتيػا خػبلؿ فتػرة التسػعينات، أيػف تضػاع ت حػدتيا كتنكعػت أسػاليب

الت  تميزت بكثرة عدد الضحايا مف رجاؿ األمف كالصح ييف كالهخصيات الكطنية، مػف المػدنييف مػف مختمػؼ 
الهراما االجتماعيػة، كمػا اسػتيدفت ىػذه االعمػاؿ اإلرىابيػة تػدمير المنهػآت العامػة كالخاصػة كت جيػر الجسػكر 

 .(2)ة لمببلدكالطرقات كالمكاصبلت كأبراج االتصاؿ كضرب البنية التحتي

كعميو كنظرا ليذه الكضػعية االمنيػة الصػعبة دفعػت بالسػمطات الجزامريػة إلػى كضػم اسػتراتيجية لمكاجيػة 
ىذه التحديات الت  فرضت عمى المجتمم الجزامرم كاليريبة عنو الت  ترتكز عمى أسمكب الحسـ األمن  األمر 

المكاجيػػػة ككضػػػم خطػػػط امنيػػػة مدركسػػػة محكمػػػة الػػػذم دفػػػم بػػػاألجيزة االمنيػػػة الجزامريػػػة إلػػػى االسػػػتعداد ليػػػذه 
لمتصدم ليا، كمم مركر الكقت كراـ دفعيا ثمف االيا اكتسبت االجيزة االمنية خبرة عممياتيػة كتجربػة ميدانيػة 
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ممتػػازة، حيػػػث اعتمػػدت كركػػػزت اسػػتراتيجيتيا عمػػػى االسػػمكب العممػػػ  السػػميـ مػػػف حيػػث التخطػػػيط كالتن يػػذ أيػػػف 
إلرىابيػػة كاكتهػػاؼ تنظيميػػا كمعرفػػة أمػػاكف تكاجػػدىا كمكاردىػػا، األمػػر الػػذم تمكنػػت مػػف اختػػراؽ المجمكعػػات ا

 .(1)ساعد عمى تكجيو ليا ضربات قاتمة كاحباط معظـ مخططاتيا

إف مكاجية الظاىرة اإلرىابية امنيا ال تك   بؿ يجب معرفة نقاط قكة كضعؼ المنظمة اإلرىابيػة كطػرؽ 
التػػدريب كالقػػادة المػػؤثريف كالمخططػػيف كىػػذا تكصػػمت إليػػو األجيػػزة كأسػػاليب التمكيػػؿ كاإلمػػداد كأمػػاكف اإليػػكاب ك 

األمنية الجزامرية بعد دراسة كتخطػيط متكاصػميف، حيػث اكتهػ ت أف مػف أىػـ مػكارد كتمكيػؿ االعمػاؿ اإلرىابيػة 
ىػػك حصػػكليـ عمػػى االعمػػاؿ المتأتيػػة مػػف التيريػػب تجػػارة المخػػدرات كعمميػػات السػػطك خطػػؼ االهػػخاص سػػكاب 

جانػػػب كعمػػػاؿ اك سػػػياح كالمطالبػػػة بال ديػػػة، كايرىػػػا مػػػف األسػػػاليب األخػػػرل، األمػػػر الػػػذم دفػػػم مػػػكاطنيف أك أ
بالسػػػمطات الجزامريػػػة إلػػػى البحػػػث عػػػف طػػػرؽ كاسػػػاليب لمكاجيػػػة كقطػػػم الصػػػمة بػػػيف نهػػػاطات التمكيػػػؿ كىػػػذه 

 .(2)المنظمات اإلرىابية

المتأتيػة سػكاب  األمػكاؿ خبلؿ فترة التسعينيات بالخصكص ظيرت العديد مػف الطػرؽ كاألسػاليب لتبيػيض
كال دية أك تجػارة المخػدرات كالتيريػب أيػف سػجمت أعمػى  األمكاؿمف ال ساد السياس  أك مف االختبلس كتيريب 

مسػػػتكياتيا خػػػبلؿ ىػػػذه ال تػػػرة، كنظػػػرا لخطػػػكرة ىػػػذه الظػػػكاىر السػػػابقة الػػػذكر عمػػػى كيانػػػات الدكليػػػة سػػػكاب عمػػػى 
السمطات الجزامرية اعتمدت عمى مكاجيػة ظػاىرة اإلرىػاب كسػبؿ المستكل الدكل  أك اإلقميم  أك الكطن ، فلف 

بطػػػػرؽ تتناسػػػػب كخطػػػػكرة ىػػػػذه األعمػػػػاؿ، كحسػػػػب التزاماتيػػػػا الدكليػػػػة بيػػػػذا  األمػػػػكاؿتمكيمػػػػو كجريمػػػػة تبيػػػػيض 
الخصػػػكص، حيػػػث قامػػػت بالمصػػػادقة عمػػػى بعػػػض االت اقيػػػات الدكليػػػة كاإلقميميػػػة ذات الصػػػمة، كانضػػػمت إلػػػى 

الختصاص ، كما أنهأت بعض األجيزة كااليات الكطنية لمكاجية ىذا النكع مػف بعض الييمات الدكلية ذات ا
 اإلجراـ المنظـ العابر لمحدكد كتتمثؿ ىذه االجيزة ف :

 األمػكاؿبعد اتساع دامرة العنؼ كاإلرىاب ف  الجرامد كاسػتيبلؿ ظػاىرة تبيػيض  :المكاجهة األمنية -أكال
كاجيػة ىػذه اافػة مػف خػبلؿ تهػكيؿ كحػدات كفػرؽ خاصػة لمكافحػة األمر الذم دفم بالسمطات الجزامريػة إلػى م

 ىذه اافة كاعدادىا اعدادا جيداف تتمثؿ ف  الدرؾ الكطن  كاألمف الكطن  كالحرس البمدم.

: أماـ اتساع رقعة العمميات اإلرىابيػة كضػخامة التػدمير الػذم الكحدات العسيرية لميافحة اإلرهاب -1
اعػة المجػازر التػ  طالػت المجتمػم الجزامػرم كتزايػد االاتيػاالت فػ  صػ كؼ تعرض لػو االقتصػاد الػكطن  كفظ
                                                           

 .99، المرجم السابؽ، ص نبيؿ صقر -(1)
قػػاىرة: إلرىػػاب فػػ  الجزامػػرأ، رسػػالة دكتػػكراه، المحمػػد أبػػك العػػراس الصػػي   بركػػان ، أالسياسػػة األمنيػػة فػػ  مكاجيػػة ظػػاىرة التطػػرؼ كا -(2)

 .38، ص2010أكاديمية الهرطة، 
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عناصر االمف كالدرؾ الكطن  كالهخصيات الكطنية كجد الجيش الهػعب  ن سػو فػ  مكاجيػة كالتصػدم لظػاىرة 
كالمتعمؽ بمهاركة القكات المسمحة ف  مياـ  1991ديسمبر  23المؤرخ ف  19/23اإلرىاب طبقا لمقانكف رقـ 

لنظػػاـ خػػارج الحػػاالت االسػػتثنامية المقػػررة فػػ  الدسػػتكر لكقػػؼ ال تنػػة كالح ػػاظ عمػػى كحػػدة الػػكطف كأمنػػو ح ػػظ ا
كسبلمتو كصيانة أمبلؾ كمؤسسات الدكلة، كعميو هكمت العديد مف كحدات مكافحػة اإلرىػاب تتماهػى كالميػاـ 

كػػاف العمػػؿ اإلرىػػاب  يتميػػز  المككمػػة ليػػا كنػػكع المكاجيػػة المكم ػػة بيػػا فػػ  التعامػػؿ مػػم الحػػدث اإلرىػػاب ، كمػػا
بسػػرعة الحركػػة كيقػػـك عمػػى الدقػػة فػػ  التخطػػيط كالقػػكة فػػ  الترىيػػب كالتخكيػػؼ كالسػػع  إلػػى أحػػداث االرتبػػاؾ 
جياض االستراتيجية األمنية المعتمدة، فلف كحدات مكافحة اإلرىاب يجب أف تتميز بالمركنػة العاليػة  األمن  كاا

سػػرعة الحركػػة كالمنػػاكرة كالػػرد بقػػكة عمػػى العمػػؿ اإلرىػػاب  كركح المبػػادرة كالقػػدرة عمػػى التيييػػر كالتػػأقمـ كك ػػابة ك 
 .                                           (1)كالسيطرة عمى استخداـ االسمحة بك ابة كميارة كالقدرة عمى العمؿ كمختمؼ الظركؼ

يػػا ميمػػة التصػػدم كراػػـ نقػػض التجربػػة األمنيػػة فػػلف كحػػدات الجػػيش الػػكطن  الهػػعب  أخػػذت عمػػى عاتق
قامػػػة السػػػدكد كنقػػػاط الت تػػػيش الثابتػػػة كالمتحركػػػة فػػػ  المػػػدف  لمعمميػػػات اإلرىابيػػػة كتػػػأميف المسػػػالؾ الخطيػػػرة.. كاا

تػػـ ت ػػكيض اسػػتتباب األمػػف كمكافحػػة  1993جكيميػػة  25كاألريػػاؼ كعمػػى أثػػر القػػرار الػػكزارم المهػػترؾ بتػػاريق 
ديركف عمميػة المكاجيػة كذلػؾ لتقريػب مصػدر القػرار مػػف اإلرىػاب إلػى قػادة النػكاح  العسػكرية الػذيف أصػبحكا يػػ

إلػػػػى  قػػػػادة القطاعػػػػات العممتيػػػػة دكف اإلخػػػػبلؿ بميػػػػاميـ  1994الميػػػػداف ثػػػػـ تحكلػػػػت ىػػػػذه الصػػػػبلحيات سػػػػنة 
التقميديػػػة، كذلػػػؾ بيػػػدؼ التنسػػػيؽ الكامػػػؿ بػػػيف مختمػػػؼ األجيػػػزة االمنيػػػة كجمػػػم المعمكمػػػات كالبيانػػػات كتبادليػػػا 

عداد كتن يذ اسػتراتيجية  كالمتابعة الميدانية لسير العمميات كاكتهاؼ نهاطات كتحركات المجمكعات اإلرىابية كاا
امنيػػػة كاحػػػدة لتحقيػػػؽ التكامػػػؿ ال نػػػ  سػػػكاب فػػػ  مجػػػاؿ االتصػػػاالت كالمعمكمػػػات أك اسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة 

 كاىـ ىذه الكحدات:  (2)كاألجيزة العممية المتطكرة

نهػػأت ىػػذه الكحػػدات لمكاجيػػة االسػػاليب اإلرىابيػػة المتطػػكرة أ : أDCCكحػػدة يكمكنػػدكس المطػػاردة " -أ
كتقػػػػـك باسػػػػتخداـ تكتيكػػػػات مضػػػػادة لنهػػػػاطات اإلجراميػػػػة التػػػػ  تعتمػػػػد عمػػػػى المركنػػػػة كخ ػػػػة الحركػػػػة كسػػػػيكلة 

 االنسحاب كقدرة المبااتة كتتمثؿ مياميا ف :

 االستطبلع الميدان  لممكاقم اإلرىابية ف  كؿ الظركؼ الطبيعية. -
 ف  الجباؿ كالتجمعات السكانية.نصب الكمامف  -
مكانيات متطكرة.  -  القياـ ببعض المياـ الخاصة الت  تتطمب تدريبات عالية كاا

                                                           
 299، ص المرجم السابؽمحمد أبك العراس الصي   بركان ، أ -(1)
 .300ن س المرجم السابؽ، ص  -(2)
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هػػػػرعت مؤسسػػػة الػػػػدرؾ الػػػكطن  تماهػػػيا مػػػػم المتييػػػرات االجتماعيػػػػة  :(*)كحػػػدات الػػػػدرؾ الػػػكطني -ب
ليياكػػػؿ كتطكيرىػػػا بمػػػا كالسياسػػػية كاالقتصػػػادية كبػػػركز اافػػػات كالظػػػكاىر االجتماعيػػػة المسػػػتحدثة فػػػ  إنهػػػاب ا

المتضمف  1988مام  02المؤرخ ف   28/19يتماهى كمستجدات العصر أيف تـ اصدار مرسكـ رماس  رقـ 
ميػػػاـ كتكػػػكيف كتنظػػػيـ الػػػدرؾ الػػػكطن  مراعػػػاة فػػػ  ذلػػػؾ مسػػػالة التكييػػػؼ مػػػم التحػػػكالت التػػػ  عرفيػػػا المجتمػػػم 

قػػكة تهػػكؿ جػػزب ال يتجػػزأ مػػف الجػػيش »الجزامػػرم، حيػػث نصػػت المػػادة االكلػػى عنػػو عمػػى أف الػػدرؾ الػػكطن : 
الكطن  الهعب  الت  تـ إنهابىا مف اجؿ السير عمى االمف العمػكم  كح ػظ النظػاـ كتن يػذ القػكانيف كاألنظمػة 

فباإلضػػػافة إلػػى ميامػػػو العاديػػػة ...« كىػػك مكجػػػو عمػػى كجػػػو الخصػػكص لمراقبػػػة األريػػاؼ كطػػػرؽ المكاصػػبلت 
لعسػػكرية أككمػػت لػػو ميمػػة مكاجيػػة العمميػػات اإلرىابيػػة لمػػا يتميػػز بػػو المتمثمػػة فػػ  الهػػرطة اإلداريػػة كالقضػػامية ا

كحداتػػو مػػف انتهػػػار اسػػتراتيج  مػػنظـ عبػػػر ربػػكع الػػكطف كامتبلكػػػو لهػػبكة اسػػتعبلمات كاسػػػعة مييػػأة إلخطػػػار 
السمطات العمكميػة اإلداريػة كالعسػكرية، أمػا بخصػكص دكر جيػاز الػدرؾ الػكطن  فػ  مكافحػة جريمػة تبيػيض 

ت طػػػف إلػػػى مخاطرىػػا منػػػذ السػػػنكات االكلػػػى خػػبلؿ األزمػػػة الكطنيػػػة، لمػػػا تقػػكـ بػػػو كحػػػدات الػػػدرؾ فلنػػػو  األمػػكاؿ
الػػكطن  بجمػػػم المعمكمػػػات حػػػكؿ بعػػػض االنهػػػطة المهػػبكىة كظيػػػكر بعػػػض اافػػػات كانعكاسػػػاتيا عمػػػى النظػػػاـ 

 2002كتقػػػديـ سػػػنة  األمػػػكاؿالعػػػاـ، األمػػػر الػػػذم أدل بجيػػػاز الػػػدرؾ الػػػكطن  إلػػػى االىتمػػػاـ بظػػػاىرة تبيػػػيض 
راػـ عػدـ تجريميػا فػ  التهػريم الجزامػرم كبعػد صػدكر القػانكف رقػـ  األمكاؿاقتراحات لمكافحة عمميات تبييض 

كعػػػزز المرسػػػـك التن يػػػذم رقػػػـ  األمػػػكاؿالػػػذم جػػػـر عمميػػػات تبيػػػيض  10/11/2004المػػػؤرخ فػػػ  (2) 04/15
ل  فػػػلف دكر جيػػػاز الخػػػاص بلنهػػػاب خميػػػة معالجػػػة االسػػػتعبلـ المػػػا 07/04/2002المػػػؤرخ فػػػ   (3) 02/127

تعػػزز بعػدة مهػاريم تتمثػؿ فػ  ارسػاؿ العديػد مػػف  األمػكاؿبخصػكص مكافحػة جريمػة تبيػيض  (4)الػدرؾ الػكطن 
الضػػباط إلػػى الخػػارج لتكػػكينيـ فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة ىػػذا النػػكع مػػف الجػػرامـ، كمػػا أهػػرؼ خبػػراب أجانػػب بالمدرسػػة 

الجنػػكح االقتصػػادم، أمػػا عمػػى مسػػتكل العميػػا لمػػدرؾ بيسػػر عمػػى تكػػكيف عػػدد مػػف صػػؼ الضػػباط فػػ  مكافحػػة 

                                                           

عمى ارار 1962اكت  23المؤرخ ف   19/62الدرؾ الكطن  ىك مؤسسة جميكرية أنهمت رسميا اداة االستقبلؿ بمكجب األمر رقـ  -(*) 
مصالا األمف األخرل تمتد صبلحيات الدرؾ الكطن  إلى جميم نهطات الهرطة العامة كاإلدارية كالقضامية كالعسكرية كلـ يكف اقتباسا 

المتنقؿ مف اربيا أك تقميدا فرنسيا كما يدع  البعض بؿ سيما جذكره مف القرف الحادم عهر مم ظير ال رؽ المكم ة بحماية القكافؿ العربية 
الميرب العرب  إلى األندلس تحت حكـ المكحديف لتأميف الطرقات أما أثناب الحكـ العثمان  أصبحت ال رؽ تسمى كحدات األمف كجمم 

 1959الضرامب، كخبلؿ الثكرة التحريرية تـ إنهاب خبليا جبية التحرير الكطن  كىذا ما بينو الكثيقة الصادرة مف الكالية السادسة سنة 
 عمقة بلنهاب رجاؿ الدرؾ الكطن  لضماف األمف العمكم  كمكنت ىذه ال رقة جيش التحرير الكطن  مف رصد تحركات العدك.المت
 . 42، 41، ص ص ANEP  2004سعيد سعيدكف  الدرؾ الكطن  مؤسسة جميكرية ف  خدمة القانكف، الجزامر: مقاؿ بمجمة الجيش  -
 .10/11/2004بتاريق   71، الجريدة الرسمية رقـ 2004مبر نكف 10المؤرخ ف   04/15القانكف رقـ  -(2)
 2002سنة  23الجريدة الرسمية رقـ  2002افريؿ  07المؤرخ ف   02/127المرسـك التن يذم رقـ  -(3)
 12، ص 2006جان    02دكر الدرؾ الكطن ، الجزامر، مجمة الدرؾ الكطن  العدد  األمكاؿالجريمة المنظمة تبييض  -(4)
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مؤسسة القرض الهعب  الكطن  فتـ تككيف مجمكعػة أخػرل مػف صػؼ الضػباط عمػى التقنيػات المصػرفية كمنػو 
 عمدت عمى مستكال مصالا الهرطة القضامية العاممة بكحدات الدرؾ الكطن  عمى المستكل الكطن .

ؤسسػػة الػػدرؾ الػػػكطن  تكػػكيف إطاراتيػػػا ي تػػرض عمػػػى م األمػػػكاؿكنظػػرا لخطػػكرة كحػػػدات جريمػػة تبيػػيض 
كتكيي يا مم ىذا الكاقم لمكاجيػة ىػذه الظػاىرة اإلجراميػة كقمعيػا كاالسػت ادة مػف خبػرة األجيػزة األمنيػة األجنبيػة 

، أمػػا بخصػػكص أىػػـ الكحػػدات الخاصػػة (1)كالتصػػدم ليػػا األمػػكاؿكتجػػارب الػػدكؿ فػػ  مكافحػػة جريمػػة تبيػػيض 
 الكطن  نجد:لمكافحة اإلرىاب كالتابعة لمدرؾ 

كى  كحدات تدخؿ كاحتياط تابعة لمدرؾ الكطن  تتكفر عمى  :(G.I.R)/ مجمكعة التدخؿ كاالحتياط 8
إمكانيػات ماديػػة كبهػرية كبيػػرة يتمقػى أفػػراد عناصػػرىا مسػتكل عػػادم التػدريب كالتكػػكيف فػ  جميػػم التخصصػػات 

كطن  كتتمتم بجاىزية كبيرة كك ابة خاصة منيا مكاجية المظاىرات كأعماؿ الهيب ف  أم مكاف مف التراب ال
 عالية ف  مكاجية أم طارئ، نظرا إلمكانياتيا أككمت ليا ميمة مكافحة األعماؿ اإلرىابية كتتمثؿ مياميا ف :

 تدعيـ الكحدات اإلقميمية كالقياـ بدكريات أمنية لتحقيؽ التكاجد األمن . -
 تخريب اإلرىاب .حراسة كحماية المنهآت اليامة المعرضة لخطر التدمير أك ال -
 حماية الهخصيات الميمة مف مختمؼ االعتدابات. -
 القياـ بعممية المرافقة كتأميؿ القكافؿ المحممة بالمكاد المت جرة. -
 تحقيؽ قكة الردع ف  مكاجية االعماؿ اإلرىابية. -

 .(2)ثـ كحدة الرااية 1982كتعد كحدة التدخؿ كاالحتياط بالهراقة اىـ كحدة أنهأت سنة 

خصيصػػػا لتعامػػػؿ مػػػم أصػػػعب  1989أنهػػػأت ىػػػذه الكحػػػدة سػػػنة  :D.S.Iزة الخاصػػػة للتػػػدخؿ/ المفػػػر 2
كتعتبػر الكحػدة المختصػة كالمتميػزة  ،الظركؼ كف  أحمؾ المكاقؼ خاصة فػ  إطػار المكاجيػة األمنيػة لئلرىػاب

  الت  تتقف العمؿ الجماع  كتحترؼ العمؿ ال ردم، لما تنتيجو مػف تكػكيف مخػتص كتػدريبات مينيػة تػدخؿ فػ
 كمف مياميا:( 3)إطار العمؿ المكجو لمكافحة اإلرىاب

 مكافحة االعماؿ اإلجرامية كاإلرىابية. -
 مكافحة أعماؿ القرصنة الجكية كتحرير الرىامف. -

                                                           
 .91ـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص عكر  -(1)
 .38، ص1993، أفريؿ 357تحقيؽ حكؿ الدرؾ الكطن : الدرؾ إحدل دعامات األمف كاالستقرار، مجمة الجيش العدد  -(2)
 .304محمد أبك العراس الصي   البركان ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 إيقاؼ كتحكيؿ األهخاص الخطريف. -
 دعـ الكحدات اإلقميمية ككحدات التدخؿ عند الضركرة. -
 ات اإلرىابية.جمم كاست اب المعمكمات األمنية عف مختمؼ النهاط -
 حماية الهخصيات الميمة. -
 تقديـ االسعافات كالنجدة ف  الحاالت الحرجة الت  تعجز عنيا الجيات المختصة، -
كيهػػػترط فػػػ  أفػػػراد ىػػػذه الم ػػػرزة التمتػػػم باالنضػػػباط كالصػػػبر كالتحمػػػ  بالقػػػدرة عمػػػى تحمػػػؿ المصػػػاعب  

كاالمتثػػاؿ لؤلكامػػر قصػػد نجػػاح الميػػاـ  كالمهػػاؽ كتحػػيف فػػرص التػػدخؿ مػػم الدقػػة فػػ  األداب كالتنسػػيؽ الجمػػاع 
 .(1)المسندة إلييـ

نظػػػرا لتزايػػػد كخطػػػكرة الجريمػػػة المنظمػػػة العػػػابرة لمحػػػدكد الكطنيػػػة كتنكعيػػػا  :/ فصػػػايؿ األمػػػف كالتػػػدخؿ3
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب، كاسػػتجابة ليػػذه  األمػػكاؿكانتياجيػػا طػػرؽ كأسػػاليب معقػػدة، كطبعػػا مػػف بينيػػا جريمتػػ  تبيػػيض 

عمػػػدت قيػػػادة الػػػدرؾ الػػػكطن  إلػػػى اسػػػتحداث كحػػػدات عممياتيػػػة مؤىمػػػة لمكاجيػػػة مختمػػػؼ المتطمبػػػات الجديػػػدة 
، تنػتيج تكػكيف متميػز كتػدريبات 2006االكضاع الطارمة تتجسد ف  إنهاب فصامؿ األمف كالتػدخؿ كذلػؾ سػنة 

مكث ػػة تنصػػػؼ بقػػػدرة كبيػػرة عمػػػى التحمػػػؿ. كفػػػ  إطػػار مكافحػػػة الجريمػػػة المنظمػػػة تقػػـك ىػػػذه ال صػػػامؿ بالميػػػاـ 
 التالية:

 القياـ بعمميات مداىمة مهتركة مم قكات االمف األخرل. -
 تيطية كتأميف كح ظ النظاـ باألقاليـ الداخمية. -
 دعـ مختمؼ تهكيبلت األمنية كتبميييا عند الضركرة. -
 مراقبة األماكف المهبكىة كالت  مف المحتمؿ أف تككف مخبأ لئلرىابييف. -
 .(2)ة بمختمؼ صكرىاتقـك بالتدخؿ كمكافحة األعماؿ اإلرىابي -

ىػػ  مؤسسػػة امنيػػة أنهػػأت اػػداه االسػػتقبلؿ أسسػػت لمسػػير كالح ػػاظ عمػػى  :(*)جهػػاز اآلمػػف الػػكطني -ج
النظػػػاـ كاألمػػػف العمػػػكمييف تعمػػػؿ كفقػػػا لممهػػػركعية كسػػػيادة القػػػانكف كىػػػك جيػػػاز تبنػػػت الجزامػػػر نظػػػاـ الهػػػرطة 

 العصرية كذلؾ لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ تتمثؿ ف :
                                                           

 .22، 2004كاف ج 2عياضم  محمد الم رزة الخاصة لمتدخؿ، مجمة الدرؾ ، العدد  -(1)
 .28،29، ص ص 2007، اكت 529ضاكم ميمكنة كحماـ سياـ، أاستجابة لممتطمبات الجديةأ ،الجزامر: مجمة الجيش، العدد -(2)
 29/03/1962خرجت الهرطة مف رحـ الثكرة التحريرية حيث بمكجب ات اقية إي ياف الخاصة بكقؼ إطبلؽ النار الصادرة بتاريق  -(*)

ت قكة محمية خاضعة لمجنة التن يذية المكم ة بتسيير المرحمة االنتقالية تتككف مف أعكاف كبعد االست تاب كااعبلف االستقبلؿ الباب الرابم أنهم
يـك إنهاب المديرية العامة لؤلمف  1982جكيمية  22، استمرت ىذه القكة المحمية ف  ح ظ النظاـ العاـ إلى ااية 1962جكيمية  05يـك 

 الكطن .
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 الهخاص كالممتمكات مف النهاطات اإلرىابية.ضماف حماية ا -
 مكافحة الجريمة اإلرىابية بمختمؼ صكرىا كأهكاليا. -
 قمم كؿ أهكاؿ اإلجراـ المنظـ المخؿ بالنظاـ العاـ. -
 المساىمة ف  حماية المؤسسات الكطنية. -
 مكافحة االنهطة اليدامة. -
خبار السمطات العميا كالتدخؿ عند ا -  لضركرة.جمم المعمكمات كتحميميا كاا

كنظػػرا لمظػػركؼ التػػ  مػػرت بيػػا الجزامػػر خاصػػة خػػبلؿ فتػػرة التسػػعينيات كمػػا هػػيدتو مػػف أحػػداث داميػػة 
اعتمػػػدت المديريػػػة العامػػػة لؤلمػػػف الػػػكطن  إلػػػى انتيػػػاج سياسػػػة أمنيػػػة تػػػتبلبـ كالظػػػركؼ اانيػػػة، أيػػػف تػػػـ إنهػػػاب 

المنظـ كاإلرىاب كسػبؿ تمكيمػو  كتهكيؿ بعض ال رؽ كالكحدات الخاصة بمكافحة ىذا النكع الجديد مف اإلجراـ
 .(1)كايرىا مف الجرامـ األمكاؿكتبييض 

بعد است حاؿ الظاىرة اإلرىابيػة خػبلؿ فتػرة التسػعينيات كمػا هػيده  :/ المصلحة المريزية لقمع اإلجراـ1
المجتمم الجزامػرم مػف أحػداث تخريػب لممنهػآت كتعػدد المجػازر كاالاتيػاالت التػ  طالػت رجػاؿ األمػف كالػدرؾ 

بلنهػػػاب المصػػػمحة  1992لهخصػػػيات الكطنيػػػة قامػػػت المديريػػػة العامػػػة لؤلمػػػف الػػػكطن  خػػػبلؿ هػػػير مػػػارس كا
المركزية لقمم اإلجراـ ليا صبلحية العمؿ عمى مستكل التراب الكطن  تتككف مف أحسف االفراد الذيف يمتمككف 

بلزمػػة لمكاجيػػة جميػػم أنػػكاع ك ػػابات مينيػػة كتككينيػػة ممتػػازة كخبػػرة ميدانيػػة عاليػػة كمجيػػزيف بأحػػدث الكسػػامؿ ال
 : (2)اإلجراـ المنظـ خاصة األعماؿ اإلرىابية مقرىا بمديرية الهرطة القضامية تتهكؿ ىذه المصمحة مف

مكم ػػة بجمػػم كػػؿ المعمكمػػات المتعمقػػة بالنهػػاط اإلجرامػػ   المصػػلحة المريزيػػة لبلسػػت بلؿ كاالسػػتعبلـ: -
تيػػػاالت كلػػػدييا مصػػػمحة المح كظػػػات المحميػػػة مػػػف حيػػػث القػػػامميف بػػػاإليكاب كالتكجيػػػو كالتخريػػػب كاالا

 تستعمميا عند الضركرة.

كىػ  مكم ػة بعمميػات البحػث كالتحػرم فػ  مجػاؿ الجػرامـ ذات  المصلحة المريزية للشػرطة الق ػايية: -
الطابم اإلرىاب  كتقكـ بػالتحقيؽ مػم المجػرميف المكقػكفيف كالتأكػد مػف المعمكمػات التػ  تتحصػؿ عمييػا 

 حت سمطة النيابة العامة.كما تقـك بالتنسيؽ ت

                                                           
 .332، المرجم السابؽ، ص  ك العراس الصي   بركان محمد أب -(1)
 .199، المرجم السابؽ، ص  لهعب عم  -(2)
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كى  القكة الضاربة المكم ة بالتدخؿ ف  جميم الحػاالت كبأسػرع مػا يمكػف  المصلحة المريزية للتدخؿ: -
 عند كجكد مجمكعة إرىابية ف  أم مكاف.

كنظرا التساع رقعة العمميػات اإلرىابيػة عبػر اتحػاد التػراب الػكطن  األمػر الػذم أدل إلػى انهػاب مصػالا 
 .(1)اإلرىاب بكؿ مف قسنطينة كىراف كتممسافجيكية لمكافحة 

كخػػبلؿ العهػػرية األخيػػرة مػػف القػػرف العهػػريف كبدايػػة العهػػرية األكلػػى مػػف القػػرف الكاحػػد كالعهػػريف ظيػػرت 
ىنػػاؾ آفػػات كمظػػاىرة جديػػدة لػػـ تكػػف معركفػػة بهػػكؿ كاضػػا مػػف قبػػؿ كال سػػاد السياسػػ  كاخػػتبلس المػػاؿ العػػاـ 

، األمػػر الػػذم أدل بمصػػالا األمػػف األمػػكاؿلمخػػدرات كالتيريػػب كتبيػػيض كتحكيمػػو كاسػػت حاؿ ظػػاىرة المتػػاجر با
راـ أف ىذه الظاىرة لـ تكف مجرمة  األمكاؿلمكافحة عمميات تبييض ( 2)إلى تقديـ أربعة مقترحات 2002سنة 

 األمػكاؿالذم جػـر عمميػات تبيػيض  04/15كمم صدكر القانكف رقـ  (3)خبلؿ ىذه ال ترة ف  التهريم الجزامرم
الػػذم أنهػػأت بمكجبػػو خميػػة االسػػتعبلـ المػػال ، األمػػر الػػذم  02/127احة كالػػذم عػػزز المرسػػـك التن يػػذم صػػر 

ساعد المديرية العامػة لؤلمػف الػكطن  فػ  إضػافة مصػمحة أخػرل إلػى تهػكيؿ المصػمحة المركزيػة لقمػم اإلجػراـ 
الهرطة لمتكػكيف فػ  مجػاؿ تسمى مصمحة مكافحة الجرامـ االقتصادية كالمالية، أيف تـ إرساؿ عدد مف ضباط 

ف  عدة دكؿ أكربية، كما قامت المديرية العامة لؤلمف الكطن  باقتنػاب تجييػزات  األمكاؿمكافحة جرامـ تبييض 
. كما قامػت مديريػة الهػرطة القضػامية التػ  تقػـك كتضػطمم (4)حديث لتسييؿ الكهؼ عف ىذا النكع مف الجرامـ

عمى مستكل  األمكاؿدية كالمالية بتعميـ ميمة مكافحة جرامـ تبييض باإلهراؼ عمى ما يتعمؽ بالجرامـ االقتصا
المصالا الكالمية لمهرطة القضامية ألمف الكاليات كأمف الدكامر حيث تمعب ىذه المصالا ف  مختمؼ الكاليػات 

يبػرز كالدكامر دكرا فعاال ف  مكافحة الجريمة خاصة المناطؽ الحدكدية لمجميكرية مثؿ الجريمة المنظمػة التػ  

                                                           
، 2000أكتكبر  50عميد الهرطة تكرم حميـ، أاإلرىاب كال رؽ المنتقمة لمهرطة القضاميةأ، الجزامر، مجمة الهرطة الجزامرية، العدد  -(1)

 .31ص 
 أربعة مقترحات تتمثؿ ف : -(2)

 ة إدارية كتهريعية لممراقبة.كضم منظكم -
 إنهاب خمية عمى مستكل المؤسسات البنكية لمراقبة مختمؼ التعامبلت التجارية كالعقارية. -
 مراقبة الكاردات التجارية عمى مستكل المكانئ. -
 تككيف أخصامييف ف  مجاؿ التحقيقات االقتصادية. -

، مارس  83، الجزامر، مجمة الهرطة الجزامرم، العدد  األمكاؿفحة تبييض عميد الهرطة جبار ياسيف، دكر مصالا األمف ف  مكا -(3)
 10، ص 2007

 08، ص 2005، أكتكبر 96عميد الهرطة حهيه  طارؽ الجرامـ االقتصادية، الجزامر: مجمة الهرطة الجزامرية، العدد  -(4)
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 األمكاؿدكر المصالا الكالمية كفرؽ الهرطة القضامية ف  ردع اإلجراـ بمختمؼ أنهطتو خاصة جريمة تبييض 
 .(1)الت  تعتبر أىـ كسيمة تمكيؿ الجماعات اإلرىابية

نتيجة لتزايػد العمميػات اإلرىابيػة كانتهػارىا عبػر التػراب الػكطن  :  / الفرقة المنتقلة للشرطة الق ايية2
ديريػػة العامػػة لؤلمػػف الػػكطن  عمػػى إنهػػاب فػػرؽ متنقمػػة لمهػػرطة القضػػامية كامتػػداد لممصػػالا المختصػػة عممػت الم

األخػرل، فػ  بػادئ االمػر كػلجراب اسػتعجال  فػ  الجزامػر العاصػمة تػـ إنهػاب سػبم  فػرؽ متنقمػة بمكجػب القػرار 
ة إلى أف كصمت إلػى مف طرؼ المدير العاـ لؤلمف الكطن  ثـ تكسعت العممي 1994/ت.أ.ج  بتاريق 40رقـ 
تػـ تقيػيـ ىػذه ال ػرؽ عمػى  1997فرقة متنقمة لمهرطة القضامية عمى مستكل الجزامر العاصمة. كفػ  سػنة  23

فرقػػة منتهػػرة فػػ  المػػدف  115لتبمػػغ مػػا يزيػػد عػػف  (2)مسػػتكر كػػؿ الكاليػػات التػػ  تهػػيد تكاجػػد لمنهػػاط اإلرىػػاب 
، كقػد (3)جػراـ حسػب طبيعػة الظػركؼ األمنيػة لكػؿ منطقػةالرميسية لمببلد، تعمؿ عمى محاربة بؤر اإلرىػاب كاإل

اكتسػػبت ىػػذه ال ػػرؽ تجربػػة كاسػػعة فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة اإلرىػػاب ممػػا دفػػم بالمديريػػة العامػػة لؤلمػػف الػػكطن  إلػػى 
االعتماد عمييا كتدعيميا بالكسامؿ التقنية الضركرية لعمميا أيف حققػت ىػذه ال ػرؽ نتػامج ايجابيػة فػ  المكاجيػة 

 اعات االرىابية منذ تأسيسيا كمف أىـ ىذه النتامج:األمينة لمجم

 السيطرة الميدانية كاحتبلؿ مكاقم جديدة ليا. -
 تضييؽ الخناؽ عمى الجماعات اإلرىابية نظرا التساع انتهارىا كتعميـ نهاطيا. -
االسػػػت ادة مػػػف التيطيػػػة االمنيػػػة الهػػػاممة كذلػػػؾ بالتعػػػاكف مػػػم االجيػػػزة الهػػػبو االمنيػػػة كػػػالحرس البمػػػدم  -

 اصر الدفاع الذات .كعن
القضاب عمى األالؼ مف اإلرىابييف كاسترجاع عػدد كبيػر مػف قطػم االسػمحة كالػذخيرة كتػدمير مبلجػئ  -

 .(4)الجماعات اإلرىابية كقطم الدعـ عنيـ
كف  إطار مكاجية أساليب العمميات االنتحارية الت  انتيجتيا الجماعػات اإلرىابيػة المنطكيػة تحػت لػكاب 

ببلد الميرب االسبلم ، هكمت المديرية العامة لؤلمف الكطن  أنكاة مركزيػةأ مككنػة مػف أزيػد تنظيـ القاعدة ف  
مف مامت  إطار متخصص ف  مكافحة اإلرىاب كاإلجػراـ المػنظـ مػف مختمػؼ المسػتكيات كالرتػب فػ  الهػرطة 

                                                           
 .87، ص 2013جامعة الجديدة، ، دراسة مقارنة، اإلسكندرية: دار ال األمكاؿعكرـك عادؿ، جريمة تبييض -(1)
 .306محمد أبك العراس الصي   البركان ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
، 2002،، أكتكبر 28،  27، 26مداخمة السيد عم  تكنس  المدير العاـ لؤلمف الكطن ، بمناسبة الممتقى الدكل  حكؿ اإلرىاب أياـ  -(3)

األصكل ، أهياؿ الممتقى الدكل  حكؿ اإلرىاب، الديكاف الكطن  لمنهر كاإلهيار،  تحت عنكاف الهرطة الجزامرم ف  مكاجية آفة اإلرىاب
 .328ص 

 .307ي   بركان  ،المرجم السابؽ، ص صمحمد أبك العراس ال -(4)
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تمقػػكا تككينػػا  القضػػامية يتمتػػم أفرادىػػا بخبػػرة كك ػػابة عػػاليتيف فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة اإلرىػػاب كسػػبؿ تمكيمػػو حيػػث
كتدريبات خاصػة فػ  ىػذا المجػاؿ داخػؿ كخػارج الجزامػر، عمػى النحػك الػذم يػؤدم إلػى اسػتيبلؿ تجػارب ىػؤالب 
فػ  المجػاالت العممياتيػة كاالسػتخبارتية كػكنيـ عمػى درايػػة كمعرفػة كخبػرة كبيػرة بخبايػا كأسػاليب كنهػاط كتحػػرؾ 

 .(1)الجماعات اإلرىابية

 96/265م ىيمة أمنية عمكمية أنهمت بمكجب المرسـك التن يذم رقـ الحرس البمد: الحرس البلدم -د
المتضمف أثناب مياـ سمؾ الحرس البمدم كميامو كتنظيمو، هكمت ىذه الييمة  1996أكت  03المؤرخ بتاريق 

.المكجػػكد فػػ  الميػػداف خاصػػة فػػ  المنػػاطؽ الري يػػة كالقػػرل الناميػػة، كتكػػكف امتػػدادا عمميتيػػا (*)لسػػد ال ػػراغ الكبيػػر
لممصالا االمنية مػف جػيش كدرؾ كهػرطة، ككػكف عناصػر الحػرس البمػدم مػف ابنػاب المنطقػة كتكاجػدىـ الػدامـ 
فػػػ  الميػػػداف سػػػاعد المصػػػالا األمنيػػػة األخػػػرل فػػػ  ترصػػػيد كمعرفػػػة حركػػػات المجمكعػػػات اإلرىابيػػػة كالحصػػػكؿ 

الحػػرس البمػػدم فيمػػا  المعمكمػػات كجمعيػػا كتحميميػػا كاسػػتخداميا فػػ  عمميػػات المكاجيػػة االمنيػػة كتنحصػػر ميػػاـ
 يتعمؽ بمكافحة اإلرىاب بما يم :

 ركات الجماعات اإلرىابية.حاالستعبلـ كرصد ت -
 تأميف صمة الكصؿ بيف أجيزة االمف المتخصصة ف  مكافحة االرىاب كأىال  البمديات النامية. -
 البحث كمتابعة نهاطات الجماعات اإلرىابية كالقضاب عمييا. -
كانية كعدـ السماح لممجمكعات اإلرىابية باالستيبلب عمييا كبالتال  تجنيد حماية القرل كالتجمعات الس -

 هبابيا.
 افهاؿ مخططات هبكات الدعـ المادم لمجماعات اإلرىابية. -
 .(3)إخطار إببلغ مختمؼ األجيزة األمنية عمى كجو السرعة حكؿ تحركات اإلرىابييف -

 

                                                           
سامر رياض، ف  انتظار إعادة بعث المصمحة المركزية لمهرطة القضامية، نكاة مف ضباط تخصصيف ف  محاربة اإلرىاب لمكاجية  -(1)

 .3، ص 2008جان    07، بتاريق 5211القاعدة، الجزامر: جريدة الخير، العدد 
 582804مميكف نسمة أم حكال   25ألؼ هرط  مف مجمكع سكاف الجزامر البالغ  49ليتعدل  1992الهرطة قبؿ  عدد لـ يكف -(*)

مطمكب مف حماية المكاطنيف كتأميف الممتمكات مكاطف لمهرط  الكاحد كى  نسبة ضعي ة جدا مقارنة مم السكاف حيث ال ي   باليرض ال
 الخاصة كالعمكمية.

 203، ص2002أمقراف أيت إيدير كفمة ميجؾ، اإلسبلمكية السياسية، المأساة الجزامرية، بيركت، دار ال اراب  ،  -(3)
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تػػـ تسػػميحيـ كبعػػض المػػكاطنيف المخمصػػيف  المجاىػػديف كأبنػػاب الهػػيدابمجمكعػػة مػػف  :(*)الكطنيػػكف -ك
جنػػب مػػم القػػكات المسػػمحة لمجػػيش الػػكطن  الهػػعب  كتعتبػػر ىػػذه القػػكة ركيػػزة مػػف إلػػى يعممػػكف جنبػػا  أيػػف طكعػػا
 يقكمكف بالمياـ التالية:حيث بية لمكاجية العمميات اإلرىابية ركامز الهعال

ت مكافحػػة اإلرىػػاب خاصػػة فػػ  المنػػاطؽ تػػدعيـ الكحػػدات اإلقميميػػة لمػػدرؾ الػػكطن  اثنػػاب القيػػاـ بعمميػػا -
 الجبمية لمعرفتيـ الدقيقة لتضاريسيا الكعرة.

 ارهاد كحدات الجيش الكطن  الهعب  ف  الميداف لمتعرؼ عمى األماكف الكعرة. -
تزكيد مختمؼ األجيزة األمنية العاممة ف  الميداف بالمعمكمات المتعمقػة بالمهػتبو فػييـ كالمتعػاكنيف مػم  -

 ابية.الجماعات اإلرى
 .(2)المهاركة ف  العمميات القتالية ضد العناصر اإلرىابية -

 األمػػكاؿتمعػػب الجمػػارؾ دكر اساسػػ  فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة جريمػػة تبيػػيض  :(**)الجمػػارؾ الجزايريػػة -ق
ككنيػػا تمتمػػؾ إمكانيػػات ككسػػامؿ ماديػػة كمكانيزمػػات قانكنيػػة مبلممػػة تؤىميػػا ألداب ىػػذا الػػدكر، حيػػث أف الميػػاـ 

كذلػػؾ بحكػػـ تكاجػػدىا عمػػى الحػػدكد  األمػػكاؿة الجمػػارؾ يمكنيػػا مػػف المهػػاركة فػػ  محاربػػة تبيػػيض المككمػػة إلدار 
. باإلضػػافة (4)كليػا سػمطات كاسػعة خكليػػا إياىػا قػانكف الجمػػارؾ كمختمػؼ النصػكص التػ  تسػػير عمػى تطبيقيػا

قيػػؽ فييػػا كذلػػؾ عػػف إلػػى دكرىػػا الجبػػام  فلنيػػا تقػػكـ بمراقبػػة هػػرعية العمميػػات التجاريػػة الخارجيػػة كالبحػػث كالتح
طريػػؽ ضػػماف احتػػراـ التنظيمػػات المتعمقػػة بالمبػػادالت التجاريػػة الخارجيػػة ككػػذا مكافحػػة كسػػامؿ اليػػش بيػػػدؼ 

 ضماف سبلمة االقتصاد الكطن .

                                                           
كمػا ينهػط معيػـ أبنػاب الهػيداب الػذيف  ة،كالمناطؽ الكعر  باألدااؿ كاألحراشكعمى دراية كاسعة الكطنيكف ىـ قدامى المجاىديف الممميف  -(*)

 تطكعكا ف  مناطقيـ لمساعدة الجيش أثناب عمميات التمهيط كالتأميف.
أما الدفاع الذات  ىـ عناصر الذيف ال يسما ليـ باستخداـ السبلح إال فػ  حالػة الػدفاع عػف الػن س فػ  كجػو التيديػدات بالقتػؿ أك اليجػـك  -

 عمى القرية ن سيا.
 .309العراس الصي   البركان ، المرجم السابؽ، ص  محمد أبك -(2)
الجمارؾ ى  ىيمة حككمية تابعة لكزارة المالية تعتمد عمييا السمطات ف  تمكيف الخزينة العمكمية كحماية االقتصاد كتتمخص مياميػا  -(**)

 ف :
لى خارج . األمكاؿتنظيـ حركة السمم ف  رؤكس  -  مف كاا
 طار تطكير النهاط الجمرك .بحث كتن يذ البرامج المسطرة ف  إ -
 تحصيؿ الحقكؽ كالرسـك الجمركية. -
 مراقبة الحدكد كحمايتيا كالتحرم عف انتقاؿ الس ف كحماية السكاحؿ. -
 مراقبة صادرات ااثار ال نية كاحتراـ القكاعد المتعمقة بحماية الممكية الصناعية. -
 .12، ص2003المدرسة العميا لئلدارة،  عنتر حسان ، االستعبلمات الجمركية، الجزامر: مجمة إدارة -(4)
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إف تكميؼ جياز الجمارؾ بيذه المياـ يهكؿ قاعدة أساسػية لمحاربػة مختمػؼ الجػرامـ عبػر الكطنيػة التػ  
 األمػكاؿدات الجريمة، حيث أنيػا تحػكؿ دكف حػدكث الجريمػة األصػمية مصػدرىا كعام األمكاؿمف بينيا تبييض 

 .(1)اير الهرعية كالت  تتمثؿ عادة ف  التجارة اير الهرعية لممخدرات كعمميات التيريب كاليش ...الق

نظػػرا لمكاصػػمة الجزامػػر لسياسػػتيا بخصػػكص لمكافحػػة جريمتػػ  تبيػػيض  :ثانيػػا: المكاجهػػة المؤسسػػاتية
إلرىػػػاب الػػػدكل  كسػػػبؿ تمكيمػػػو، قامػػػت بتن يػػػذ التزاماتيػػػا الدكليػػػة المنبثقػػػة عػػػف تصػػػديقيا عمػػػى جػػػؿ كا األمػػػكاؿ

كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب الػػػدكل ، األمػػػر الػػػذم اسػػػتمـز مػػػف السػػػمطات  األمػػػكاؿاالت اقيػػػات الدكليػػػة المتعمقػػػة بتبيػػػيض 
 بر لمحدكد الكطنية.الجزامرية إيجاد آليات كطنية تعمؿ عمى محاربة ىذا النكع مف اإلجراـ المنظـ العا

كىػػ  لجنػػة تابعػػة لبنػػؾ الجزامػػر تعػػد أحػػد اإلدارات العامػػة لمرقابػػة عمػػى عمػػؿ  :(*)اللجنػػة المصػػرفية -1
البنكؾ كالمؤسسات المالية تتمتػم بػدكر كقػام  تػأديب  عمػى النظػاـ البنكػ  فػ  إطػار تطبيػؽ أحكػاـ الكقايػة مػف 

. ككػذلؾ (3)ذه المجنة ف  األمر المتعمؽ بالنقػد كالقػرض، كقد نص القانكف الجزامرم عمى دكر ىاألمكاؿتبييض 
 . كيتمثػػػػػؿ دكرىػػػػػا الرقػػػػػاب  (4)كتمكيػػػػػؿ اإلرىػػػػػاب كمكافحتيمػػػػػا األمػػػػػكاؿالقػػػػػانكف المتعمػػػػػؽ بالكقايػػػػػة مػػػػػف تبيػػػػػيض 

 كالتأديب  ف :

 :دكر اللجنة المصرفية المستمد مف قانكف النقد كالصرؼ -أ

 رقابة عمى البنكؾ بالصبلحيات التالية.تتمتم المجنة ف  مجاؿ ال :/ في مجاؿ الرقابة8

 مراقبة مدل احتراـ البنكؾ كالمؤسسات المالية لؤلحكاـ التهريعية كالتنظيمية المطبقة عمييا. -
ت حص هركط استيبلؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية كاالطبلع عمى كظي تيا المالية كعمى احتراـ قكاعد  -

 حسف سير المينة.
 نكؾ كالمؤسسات المالية.مراقبة الكثامؽ الخاصة بالب -
ليػػػا أف تطمػػػب مػػػف البنػػػكؾ كالمؤسسػػػات الماليػػػة جميػػػم المعمكمػػػات كاإليضػػػاحات كاإلثباتػػػات البلزمػػػة  -

 لممارسة مينتيا.

                                                           
 .93عكرـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
، 16/08/2003المؤرخ ف   03/11لجنة تابعة لبنؾ الجزامر ليا دكر رقاب  عمى المؤسسات البنكية كالمالية أنهمت بمكجب األمر  -(*)

تيـ ف  المجاؿ المصرف  كالمال  المحاسب  كقاضييف ينتدباف تتهكؿ مف محافظ بنؾ الجزامرم رميسا كثبلث أعضاب يختاركف بحكـ ك اب
 إلى المحكمة العميا يختارىما  رميس المحكمة بعد استهارة المجمس العمى لمقضاب، يعيف رميس الجميكرية أعضاب المجنة لمدة خمس سنكات

 21، ص2003لسنة  52، الجريدة الرسمية عدد 16/08/2003المؤرخ ف   03/11األمر رقـ  -(3)
 .08، ص2005لسنة  11، الجريدة الرسمية العدد  06/02/2005المؤرخ ف   05/01القانكف رقـ  -(4)
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 .(1)يمكف أف تطمب مف كؿ هخص معن  تبميييا بأم مستند كأية معمكمة كال يحتج بالسر المين  -
   عمى الصبلحيات التالية: تتمتم المجنة ف  مجاؿ التأديب :/ في مجاؿ التأديب2

 ليا حؽ التأديب كالمعاقبة عمى االخبلالت الت  تتـ معاينتيا. -
تعػػػايف المخال ػػػات التػػػ  يرتكبيػػػا اهػػػخاص يمارسػػػكف نهػػػاطات البنػػػؾ كالمؤسسػػػات الماليػػػة دكف أف يػػػتـ  -

 . (2)اعتمادىـ كتطبؽ عمييـ العقكبات التأديبية
بناب عمػى قػانكف الكقايػة مػف تبيػيض  :األمكاؿتبييض دكر اللجنة المستمد مف قانكف الكقاية مف  -ب
 كتمكيؿ اإلرىاب منحت ىذه المجنة صبلحيات تتمثؿ ف : األمكاؿ

/ كجػكب إرسػاؿ تقريػر سػػرم إلػى خميػة االسػػتعبلـ المػال ، بمجػرد اكتهػافيـ لعمميػػة ايػر عاديػة أك ايػػر 1
ك كذا محؿ مهركع، عمى اف يتضمف التقرير المبررة تتسـ بالتعقيد اك تبدك انيا ال تستند إلى مبرر اقتصادم أ

 ككجيتيا ككذا محؿ العممية كىكية المتعامميف االقتصادييف. األمكاؿالسرم مصدر 

/ تعمؿ المجنة المصرفية عمى أف تتكفر البنكؾ كالمؤسسات المالية عمى برامج مناسبة مف اجؿ الكهؼ 2
 .األمكاؿعف تبييض 

االسػػتعبلـ المػػال  أ بنتػػامج اإلجػػرابات التػػ  تتخػػذه عػػف البنػػكؾ  / عمػػى المجنػػة المصػػرفية أخطػػار أخميػػة3
 .(3)كالمؤسسات المالية ضمف صبلحياتيا الرقابية

 األمػكاؿتعتبر كحدة متخصصة فػ  الكهػؼ عػف جػرامـ تبيػيض : (*)خلية معالجة االستعبلـ المالي -2
 07الصػػػادر بتػػػػاريق  02/127كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب كمكافحتيمػػػػا، حيػػػث أنهػػػمت بمكجػػػػب الرسػػػـك التن يػػػذم رقػػػػـ 

                                                           
 قاىرة: البحكث كالدراسات العربيةف  التهريم الجزامرمأ، رسالة ماجستير، ال األمكاؿبمخير بمحاج: أآليات مكافحة جريمة تبييض  -(1)

 .162، ص 2007
 .16/08/2003المؤرخ ف   03/11مف األمر  105المادة  -(2)
 .163بمخير بمحاج، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 .23،ص  08، العدد 2004مجمس األمة الجريد الرسمية لممداكالت، الجزامر، الدكرة الخري ية،   
كزير المالية  خمية معالجة االستعبلـ المال : ى  مؤسسة عمكمية تتمتم الهخصية المعنكية كاالستقبلؿ المال  تككف عمى مستكل -(*)

 02/127، أنهأت بمكجب المرسـك التن يذم رقـ األمكاؿمقرىا الجزامر العاصمة، تيدؼ إلى مكافحة تمكيؿ اإلرىاب الدكل  كتبييض 
تنهأ لدل الكزير المكمؼ بالمالية خمية مستقمة لمعالجة االستعبلـ المال  »، كعرفتو مادتو األكلى قكليا: 07/04/2002المؤرخ ف  

CTRF...» 
كتمكيؿ اإلرىاب، فلف مادتو الربعة عرفت  األمكاؿالمتعمؽ بالكقاية مف تبييض  06/02/2005الصادر بتاريق  05/01أما القانكف الجزامر 

يدير الخمية مجمس يسيره أميف عاـ يتككف مجمس « الييمة المتخصصة ف  مكافحة جريمة تبيض المكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب...»المجنة بػ : 
( أعضاب مف بينيـ قاضييف كممثؿ مف البنؾ المركزم كيعيف مف بيف أعضاب الستة الرميس يختاركف حسب ك ابتيـ 06ة )الخمية مف ست
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مادة أيف حدد مادتو االكلى كالثانية كالرابعة دكر كتنظيـ ىذه الخميػة، مػف  21كالذم يحتكم عمى  2002أفريؿ
كتمكيػػؿ اإلرىػاب كمكافحتيػا حيػث فػػ   األمػكاؿالمتعمػػؽ بالكقايػة مػف تبيػيض  05/01قبػؿ صػدكر القػانكف رقػـ 

 تتمثؿ مياميا ف :مادتو الرابعة حددت تعريؼ المجنة كصبلحياتيا ك 

  ساعة عمى تن يذ أية عمميػة بنكيػة ألم هػخص معنػكم  72يمكف ليا أف تعترض بص ة تح ظية لمدة
، فلذا تبيف لمخمية ىذا الزمف اير كاؼ لمقيػاـ األمكاؿأك طبيع  تقم عميو هبيات قكية لعممية تبييض 

 كيؿ الجميكرية. بالتحريات جاز ليا طمب تمديد مف رميس محكمة الجزامر بعد أخذ رأم ك 
  أك تمكيػػؿ اإلرىػػاب التػػ  ترسػػميا  األمػػكاؿاسػػتبلـ التصػػريحات بالهػػبية المتعمقػػة بكػػؿ عمميػػات تبيػػيض

 .(1)إلييا الييمات كاألهخاص الذيف يعينيـ القانكف
  تعالج التصريحات بالهبية بكؿ الكسامؿ كالطػرؽ المناسػبة بتحميػؿ كمعالجػة المعمكمػات التػ  تػرد إلييػا

ات المكاصػػػمة، ككػػػػذلؾ مػػػف األهػػػػخاص كالييمػػػات التػػػػ  يقػػػم عمييػػػػا كاجػػػب اإلخطػػػػار مػػػف قبػػػؿ السػػػػمط
 .(2)بالهبية

  عنػػد االقتضػػاب تقػػـك بلرسػػاؿ الممػػؼ إلػػى ككيػػؿ الجميكريػػة المخػػتص كممػػا كانػػت الكقػػامم قابمػػة لممتابعػػة
 .(3)الجزامية

   األمكاؿتقترح كؿ نص تهريع  كتنظيم  مكضكعو تمكيؿ اإلرىاب كتبييض. 
  ككه يا. األمكاؿابات الضركرية لمكقاية مف أهكاؿ تمكيؿ اإلرىاب كتبييض تضم اإلجر 
  ليا طمب كاإلطبلع عمى كؿ دقيقة أك معمكمة تراىا ضركرية إلنجاز مياميػا مػف األهػخاص كالييمػات

 المكم ة باألخطار بالهبية.
 ثمى كالمحافظػػة يمكػػف ليػػا أف تتبػػادؿ المعمكمػػات التػػ  بحكزتيػػا مػػم ىيمػػات أجنبيػػة هػػرط المعاممػػة بػػالم

 عمى السر المين .
كلمزيػػد مػػف الت صػػيؿ أكثػػر فػػ  ميػػاـ كصػػبلحيات خميػػة معالجػػة االسػػتعبلـ المػػال  يجػػب عمينػػا معرفػػػة 

 األهخاص الخاضعيف إلجراب اإلخطار بالهبية ثـ يجب عمينا معرفة م يـك اإلخطار بالهبية كما يم :

                                                                                                                                                                                           

سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة. ككاف اكؿ تعييف  04المال  كالقانكن ، مم تعييف رميس المجمس ك اعضاؤه بمرسـك رماس  بعيدة مدتيا 
  2004لسنة  01الجريدة الرسيمة العدد 10/02/2004رسـك الرماس  المؤرخ حسب الم 2004ألعضاب المجنة سنة 

 المتضمف إنهاب خمية االستعبلـ المال . 07/04/2002المؤرخ ف   028/707مف المرسـك التن يذم رقـ  01المادة  -(1)
 كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما. ألمكاؿا، المتعمؽ بالكقاية مف تبييض 06/02/2005الصادر بتاريق  05/01مف المرسـك  15المادة  -(2)
 كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما. األمكاؿ، المتعمؽ بالكقاية مف تبييض 06/02/2005الصادر بتاريق  05/01مف المرسـك  16لمادة -(3)
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مػػػف القػػػانكف الجزامػػػرم  19تيـ المػػػادة كىػػػـ الػػػذيف ذكػػػر  :األشػػػخاص الخا ػػػعكف لؤلخطػػػار بالشػػػبهة -أ
 كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما كىـ: األمكاؿالمتعمؽ بالكقاية مف تبييض 

  البنػػػػكؾ كالمؤسسػػػػات الماليػػػػة المصػػػػالا الماليػػػػة لبريػػػػد الجزامػػػػر كالمؤسسػػػػات الماليػػػػة المهػػػػابية االخػػػػرل
  كهركات التأميف كمكاتب الصرؼ التعضكديات الرىانات األلعاب كالكازينكىات

  كػػؿ هػػخص طبيعػػ  أك معنػػكم يقػػـك فػػ  إطػػار عممػػو باستهػػارة أك إجػػراب عمميػػات إيػػداع أك مبػػادالت 
، السػػيما عمػػى مسػػتكل الميػػف الحػػرة المنظمػػة األمػػكاؿأك تكظي ػػات أك تحػػكيبلت أك ايػػة حركػػة لػػرؤكس 

كخصكصػػػػا ميػػػػف المحػػػػاميف المػػػػكثقيف، محػػػػافظ  البيػػػػم بػػػػالمزاد العمنػػػػ ، خبػػػػراب المحاسػػػػبة، محػػػػافظ  
سػػابات السماسػػرة، الػػككبلب الجمػػركييف ، أعػػكاف الصػػرؼ الكسػػطاب فػػ  عمميػػات البكرصػػة، األعػػكاف الح

العقػارييف كمؤسسػػات ال ػػكترة، ككػػذا تجػػار األحجػػار الكريمػػة كالمعػػادف الن يسػػة كاألهػػياب األثريػػة التحػػؼ 
 .(1)ال نية

عػػف كػػؿ  -المػػال خميػػة معالجػػة االسػػتعبلـ -كىػػك ابػػبلغ الييمػػة المتخصصػػة  :األخطػػار بالشػػبهة -ب
عممية تتعمؽ بأمكاؿ هػبيية أنيػا متحصػمة مػف جنايػة أك جنحػة السػيما الجريمػة المنظمػة كالمتػاجرة بالمخػدرات 

اإلبػػبلغ عػػف كػػؿ معاممػػة ايػػر معتػػادة ال » كالمػػؤثرات العقميػػة أك يبػػدك أنيػػا مكجيػػة إلػػى تمكيػػؿ اإلرىػػاب أك ىػػك
قتصادم لمزبكف ، أك تجاكز المعايير المتعارؼ عمييا تتكافؽ بحكـ حجميا كخصامصيا كتكاترىا مم النهاط اال

ف  السكؽ أك ال تستند ألم قانكف كاضا أك تستند إلى العقكد أك معامبلت صكرية أك كىمية كيمكف أف تمثػؿ 
. كيتمثؿ معيار األخطار بالهبية ف  مجمكعػة عػف (2)« أنهطة اير مهركعة أك تقترب بتمؾ األنهطة عمكما

  لمجيػة الخاضػعة لؤلخطػار أف نمػط ىػذه العمميػة يختمػؼ عػف االنمػاط المعتػادة لمعمميػات اإلهارات التػ  تػكح
مػف  10المتماثمة، مما يستدع  االنتباه كالتدقيؽ ف  فحص مجريات ىػذه العمميػة كىػذا مػا نصػت عميػو المػادة 

عاديػة أك ايػػر إذا تمػػت مػا فػ  ظػركؼ مػف التعقيػد ايػر »الجزامػرم بقكليػا  األمػكاؿقػانكف الكقايػة مػف تبيػيض 
 ...«مبررة أك تبدك انيا تستند إلى محؿ مهركع 

 أما مؤهرات اإلخطار بالهبية: تتمثؿ ف  مؤهرات الزبكف أك العميؿ كمؤهرات المكظؼ. 

                                                           
 .173بمخير بمحاج، المرجم السابؽ، ص  -(1)

 GAFIلمجمكعة العمؿ المال  الدكل   28كىذا ما نصت عميو التكصية  -
 .135محمد مح  الديف عكض، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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فمؤهرات العميؿ تتمثؿ فػ  تجنيػب اإلفصػاح عػف ىكيتػو الحقيقيػة أك الهػؾ باإلفصػاح عػف ىكيػة مزي ػة 
عنػػد طمبيػػا أك تقػػديـ معمكمػػات مهػػككؾ فػػ  صػػحتيا أك عػػدـ تقديمػػو كىػػ  امتنػػاع عػػف تقػػديـ معمكمػػات لمبنػػؾ 

لعنكانػػو الحقيقػػ  عنػػد طمػػب فػػتا حسػػاب بنكػػ ، أك قيػػاـ الزبػػكف بتن يػػذ عمميػػات ماليػػة بكسػػامؿ اتصػػاؿ سػػريعة 
لحػػاح العمػػؿ لممكظػػؼ  كػػالتيمكس دكف مبػػرر لػػذلؾ، اك تراجػػم العميػػؿ عػػف اتمػػاـ العمميػػة دكف مبػػرر أك حػػث كاا

 .(1)عممية مهتبو بيا أك إقداـ العميؿ عمى استثمارات ذات مخاطر عالية بعدـ التبميغ عف

أما بمؤهرات المكظؼ تتمثؿ عادة ف  مظاىر العيش ال خمة كاالن اؽ بهكؿ كبير ال يتناسػب كمدخكلػو 
 إلى مػا يثيػر الهػؾ فػ  أدامػو لعممػوأك ارتباط المكظؼ بعبلقات اير عادية مم احد الزبامف أك لجكب المكظؼ 

تسييؿ المكظؼ لحصكؿ أحد الزبامف )فرد أك هركة( عمى احدل العمميػات أك الخػدمات التػ  يقػدميا البنػؾ أك 
أك المؤسسػػػة كالتياضػػػ  عػػػف التقيػػػد بػػػاإلجرابات البنكيػػػة أك حػػػرص المكظػػػؼ عمػػػى االسػػػتمرار فػػػ  عممػػػو ل تػػػرة 

 اؼ أمره.طكيمة دكف الحصكؿ عمى إجازات كدكف أف يطمب منو البنؾ تأجيؿ إجازتو خهية اكته

إف لمبنػػكؾ كالمؤسسػػات الماليػػة دكرا فعػػاال فػػ  مكافحػػة عمميػػات : دكر البنػػكؾ كالمؤسسػػات الماليػػة -3
، كذلػػؾ بقطػم الطريػػؽ أمػػاـ المبيضػػيف كعػدـ اعطػػاميـ فرصػػة اسػتيبلؿ ىػػذه المؤسسػػات الماليػػة األمػػكاؿتبيػيض 
 2005ديسػػمبر 15المػػؤرخ فػػ   05/05عمػػاليـ اإلجراميػػة، حيػػث قػػاـ بنػػؾ الجزامػػر بلصػػدار النظػػاـ رقػػـ فػػ  أ 

( 24كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيمػا، يتضػمف ىػذا النظػاـ أربعػة كعهػركف ) األمكاؿالمتعمؽ بالكقاية مف تبييض 
كالمؤسسػػات الماليػػة فػػ  مجػػاؿ الحيطػػة كالحػػذر عمػػى دعػػكة البنػػكؾ  (2)مػػادة مكزعػػة عمػػى ثمانيػػة أبػػكاب نصػػت 

 كالمصػػػالا الماليػػػة عمػػػى اتخػػػاذ مػػػا تػػػراه مناسػػػبا مػػػف إجػػػرابات لمعرفػػػة زبامنيػػػا سػػػكاب كػػػانكا اهخاصػػػا طبعيػػػيف 
قامة انظمة انذار تسػما بالكهػؼ  أك معنكييف كاالحت اظ بالكثامؽ المتعمقة بيكية الزبامف لمدة خمسة سنكات، كاا

 عف النهاطات المهبكىة.

عػػا ىػػذا النظػػاـ م كضػػ  الحسػػابات إلػػى تقيػػيـ مػػدل مطابقػػة األنظمػػة الداخميػػة أمػػا فػػ  مجػػاؿ الرقابػػة د
كتمكيؿ اإلرىاب التابعة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية كمدل تكفر ىذا المؤسسات عمػى  األمكاؿالخاصة بتبييض 

  .(3)سياسات كتدابير لمكهؼ كالمراقبة، كارساؿ تقارير عف ذلؾ إلى المجنة المصرفية بالجزامر العاصمة

 خػػارجإلػػى  كامتػػدادىا الخطيػػرة االجراميػػة الظػػكاىر نتهػػارال رانظػػ: المتخصصػػة  الق ػػايية االقطػػاب -4
 كماديػػة قانكنيػػة كسػػامؿ كاعتمػػاد تهػػريعاتيا صػػيااة المػػادة الػػى الػػدكؿ لمختمػػؼ دفػػم الػػدم األمػػر ،الػػدكؿ حػػدكد

                                                           
 .338ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما. األمكاؿ، يتعمؽ بالكقاية مف تبييض 2005ديسمبر  15المؤرخ ف   05/05نظاـ البنؾ الجزامرم رقـ  -(2)
 .205، 204يزيد بكحميط، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 المقػررة تمػؾ عػفتختمػؼ  ناميةاسػتث اجػرابات بكضػم لػؾكذ. المعقػد االجػراـ مػف النػكع اذىػ مكاجيػة عمػى تساعد
  .العادية الجرامـ لمحاربة

 حديثػػة منضػػـ جػرامـ ظيػػكر مػم تتكافػػؽ ال العاديػة االجػػراـ ظػػكاىر مكافحػة فػػ  المعتمػدة الطػػرؽ باتػت إذ
 مرتكبييػا مبااتػة عػدـ عمػى تسػاعدىا الت  التقنية الكسامؿ احدث تستعمؿ اجرامية اتعصاب طرؼ مف تقترؼ
 جيػػػة مػػف الدكليػػة التهػػػريعات تطػػكر مسػػايرة الػػػى الجزامػػرم بالمهػػرع دفػػػم اممػػ. عمػػييـ العقكبػػػة تسػػميط كت ػػادم
 التسػعينات ةيػابد فػ  المنػتظـ كالتصػدم لػو، أيػف أنهػأ جيػات قضػامية االجػراب مف النكع اذى كجو ف  كالكقكؼ
 امـبػػػالجر  المتعمػػػؽ بالقضػػػايا تخػػػتص خاصػػػة كمحػػػاكـ أالخاصػػػة القضػػػامية بالمجػػػالسأ أسػػػماىا الماضػػػ  القػػػرف

 مػف النػكع ىػده اختصػاص كتكسػيم كتنظػيـ تعػديؿ تػـ كالعهػريف الكاحػد القػرف يػةابد كف  .التخريبية ك االرىابية
 (1)المتخصصةأ الجزامية أباألقطاب يسمى ما انهاب تـ فاي ةالقضامي االقطاب

جزامػػرم : بخصػػكص القضػػايا المتعمقػػة بػػالجرامـ اإلرىابيػػة كالتخريبيػػة فػػلف المهػػرع الالمحػػايـ الخاصػػة-أ
. بيدؼ قمعيا حيث أنهمت ثػبلث مجػالس قضػامية (*)أسند ىذا النكع مف الجرامـ إلى أمجالس قضامية خاصةأ

 30. المػؤرخ فػ  (3) 92/03ف  كؿ مف الجزامر العاصػمة كقسػنطينة ككىػراف بمكجػب المرسػـك التهػريع  رقػـ 
 المتعمؽ بمكافحة األعماؿ اإلرىابية كالتخريبية. 1992سبتمبر 

إلجػػرابات القضػػامية المتعمقػػة بػػالجرامـ اإلرىابيػػة التػػ  ىػػ  بمصػػدر التحقيقػػات أك المحاكمػػة لػػدل تحػػكؿ ا
الجيػػات القضػػامية العاديػػة إلػػى المجمػػس القضػػام  الخػػاص إقميميػػا، كىػػذا بقػػكة القػػانكف بطمػػب مػػف النامػػب العػػاـ 

سػػنة  16لبػػالييف لػػدل المجمػػس القضػػايا الخػػاص، كتخػػتص ىػػذه المجػػالس القضػػامية كػػذلؾ بمحاكمػػة القصػػر ا
 الذيف يرتكبكف الجرامـ اإلرىابية.

                                                           
 فػػػػ  المػػػػؤرخ 05 الدسػػػػتكر لممجمػػػػس ع ؽ ر/1 رقػػػػـ رأم مػػػػف24 المػػػػادة لػػػػنص كفقػػػػا ،كالجزاميػػػػة المدنيػػػػة القضػػػػامية االقطػػػػاب انهػػػػاب تػػػـ-(1)

 لػػـ المرتبػػة القضػػام  االقطػػاب بالدسػػتكر المتعمػػؽ القضػػام  بالقػػانكف تعمػػؽمال العضػػكم القػػانكف مطابقػػة ةبمراقبػػ المتعمػػؽ 2005/ جكيميػػة/17
.  كرقمػػة  قسػػنطينة كىػػراف العاصػػمة الجزامػػر  كاليػػات اربعػػة مسػػتكل عمػػى فتأسسػػت المتخصصػػة الجزاميػػة طػػابلؤلق نسػػبةالب اـ. بعػػد تنصػػب
 .مةالمنظ بالجريمة سمىي ماب اك ـالمنظ االجرام  االطار ف  تدخؿ الت  بالقضايا ربالنظ تختص

ريػػب أيػػف دعػػا المجمػػس إال عمػػى لمدكلػػة إلػػى هػػيدت الجزامػػر مكجػػو مػػف الصػػنؼ كالتخ 1992عمػػى أثػػر تكقيػػؼ المسػػار االنتخػػاب  سػػنة  -(*)
إنهػػاب أمجػػالس قضػػامية خاصػػةأ لقمػػم األعمػػاؿ اإلرىابيػػة كالتخريبيػػة، حيػػث تككنػػت ثػػبلث مجػػالس فػػ  كػػؿ مػػف الجزامػػر ككىػػراف كقسػػنطينة، 

 اك تخريبية. تختص بالنظر ف  القضايا المكضكعة ككنيا جرامـ إرىابية 30/09/1992بتاريق  92/03بمكجب المرسـك التهريع  رقـ 
 .21، ص1992سنة  25، الجريدة الرسمية رقـ 1992الصادر بتاريق  92/03المرسـك التهريع  رقـ  -(3)
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تتهكؿ ىذه المجالس القضامية الخاصة مف خمسة قضػاة مػف بيػنيـ رمػيس كأربعػة مسػاعديف أمػا النامػب 
، كتنهػػػأ عمػػى مسػػػتكل كػػؿ مجمػػػس (1)العػػاـ فيعػػيف بمرسػػػـك رماسػػ  كمػػػدع عػػاـ مػػػف بػػيف قضػػاة النيابػػػة العامػػة 

لمراقبة التحقيػؽ ككػذا ارفػة التحقيػؽ بنػاب عمػى قػرار كزيػر العػدؿ، حيػث قضام  مصمحة لكتابة الضبط كارفة 
تتككف كؿ ارفة مف رميس كأربعة قضاة مساعديف، ايف تقكـ ارفة مراقبة التحقيؽ بلحالة القضػية خػبلؿ هػير 
إلى المجمس القضام  الخػاص بكاسػطة قػرار ايػر قابػؿ لمنقػد، كلممجمػس القضػام  الخػاص كامػؿ الصػبلحيات 

اص لمنظػػر فػػ  القضػايا المتعمقػػة بػػالجرامـ اإلرىابيػة أك التخريبيػػة التػػ  تسػتيدؼ أمػػف الدكلػػة كاسػػتقرار كاالختصػ
 المؤسسات ككذا المساس بأمف المكاطنيف كممتمكاتيـ. 

كتكػكف جمسػات المجمػػس القضػام  الخػػاص عمنيػة مػػم امكانيػة عقػدىا فػػ  جمسػة ميمقػػة إذ طمبػت النيابػػة 
م  الخػػاص تمقاميػػا عقػػدىا بصػػ ة مطمقػػة، كيكػػكف لػػرميس المجمػػس القضػػام  ذلػػؾ، أك أف يقػػرر المجمػػس القضػػا

 الخاص السمطة التقديرية ف  اتخاذ أم إجراب يراه مناسبا قصد إظيار الحقيقة. 

كنظػػرا لبلنتقػػادات التػػ  كجيػػت إلػػى نظػػاـ القضػػاب عنػػد بدايػػة مكاجيػػة الظػػاىرة اإلرىابيػػة، تراجػػم المهػػرع 
المعػػػدؿ  1995في ػػػرم  25. المػػػؤرخ فػػػ  (2) 95/10مقتضػػػى األمػػػر رقػػػـ الجزامػػػرم حيػػػث أتبػػػم خطػػػة جديػػػدة ب

المتعمػػؽ بمكافحػػػة اإلرىػػػاب  92/03كالمػػتمـ لقػػػانكف االجػػػرابات الجزاميػػة كالػػػذم أليػػػى المرسػػـك التهػػػريع  رقػػػـ 
كالتخريػػب، كالػػذم جعػػؿ القضػػاب العػػادم مختصػػا بهػػأف الػػدعاكل الجناميػػة المتعمقػػة بػػالجرامـ المكصػػكفة بأفعػػاؿ 

تمقػػػ  جميػػػم األحكػػػاـ المخال ػػػة ليػػػذا األمػػػر، السػػػيما »مػػػف ىػػػذا األمػػػر:  15ة أك تخريبيػػػة، تػػػنص المػػػادة إرىابيػػػ
كالمتعمػؽ بمكافحػة التخريػب كاإلرىػاب المعػدؿ  1992سػبتمبر  30المؤرخ فػ   92/03رسكـ التهريع  رقـ مال

 «. كالمعدؿ كالمتمـ

االتياـ المختصة القضايا المطركحة  مف ىذا األمر تحكؿ إلى ارفة 13ك 12كمنو كبمقتضى المادتيف 
لػػدل المجػػالس الخاصػػة، التػػ  لػػـ يبػػت فييػػا قبػػؿ صػػدكر األمػػر أعػػبله، أمػػا بالنسػػبة لمقضػػايا المطركحػػة امػػاـ 
قاضػػ  التحقيػػؽ لػػدل المجػػالس الخاصػػة كالتػػ  لػػـ ينتػػو فييػػا التحقيػػؽ قبػػؿ صػػدكرىا األمػػر متحػػكؿ إلػػى قاضػػ  

 .(3)التحقيؽ المختصة حسب القكاعد العامة

  منيػػػا المدنيػػة سػػكاب ةعامػػ ةبصػػ  القضػػامية االقطػػػاب انهػػاب اف :المتخصصػػة الجزاييػػة االقطػػاب -ب 
 العضػكم القػانكف خبلؿ مف لؾكذ ة القضامية،المنظكم ف  مر الجزام المهركع مف جديدا تكجيا تعد الجزامية كأ

                                                           
 .231، ص1994سنة  02بكهير محند امقراف، النظاـ القضام  الجزامرم، الجزامر: ديكاف المطبكعات الجامعية، الطبعة  -(1)
 19، ص 1995لسنة  32، الجريدة ك الرسمية رقـ 25/02/1995الصادر بتاريق  95/10األمر رقـ   -(2)
 .367أحمد محمد أبك مصط ى، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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 قضػامية جيػات أربعػة بانهػا تػـ حيث، الجزامرم القضام  بالمنظكـ كالمتعمؽ 17/07/2005 المؤرخ 05/11
 محػدد نػكع  اختصػاص ليػا ىعطػأ  ك كرقمػة ك قسػنطينة ك كىػراف ك العاصػمة الجزامر مف كبل ف  متخصصة

 عمييػػا كيهػػرؼ ك 2008 سػػنة بدايػػة فػػ  نهػػاطيا انطػػبلؽ إهػػارة اعطػػاب تػػـ إذ ، الجزاميػػة جػػراباتاإل قػػانكف فػ 
 .(1)متخصصيف ضبط بأمنا ذلؾ ف  يساعدىـ ك الكطف خارج ك داخؿ متخصصا تككينا تمقكا قضاة

 متخصصػػة جيػػات إنهػػاب يعنػػ  المكسػػم، االقميمػػ  االختصػػاص ذات المتخصصػػة المحػػاكـ م يػػكـ إف
القانكنية المنصكص عمييا ف  القػانكف العػاـ.  االجرابات تطبؽ الم عكؿ، السارم القضام  النظاـ نطاؽ داخؿ
 اليػدؼ ك ،(2)خاصػة قانكنيػة لجراباتبػ تنهػط متخصصػة كليسػت جيػات قضػامية خاصػة قضامية جياتفي  
 بعػػض  فػػ  ال صػػؿ صػػبلحية الجزامػػرم لمهػػرعأيػػف مػػنا ا ةالمسػػتحدث الجػػرامـ اؿأهػػك مكاجيػػة ىػػك انهػػاميا مػػف

 االيػة المعالجػة بأنظمػة الجػرامـ ك األمػكاؿ تبيػيض ك المخػدرات مـإجػرا فػ  المتمثمة -حصرم بهكؿ- القضايا
 بالتهػريم المتعمقػة الجػرامـك  ،اإلرىػاب جػرامـ ك الكطنية الحدكد عبر ظمةالمن كالجريمة ال ساد كجرامـ لممعطيات
 .بالطرؽ الخاص

 مػكاده فػ  الجزامية اإلجرابات قانكف نص: المخصصة الق ايية االقطاب أماـ المتبعة اإلجراءات -/8
 المحػػاكـ ىػػذه سػػير كي يػػة عمػػى 5 مكػػرر 40 ، 4 مكػػرر 40 ، 3 مكػػرر 40 ، 2 مكػػرر 40 ، 1 مكػػرر 40
 ككيػػؿ لزمػػتأ 1 مكػػرر 40 المػػادة أف حيػػث .بيػػا تخطػػرالتػػ   الكي يػػة ك المكسػػم  اإلقميمػػ  االختصػػاص اتذ

 تبمييػػو ك اختصػػاص دامػػرة فػػ  ةبالكاقعػػ القضػػامية ةالضػػبطي طػػرؼ مػػف إخبػػاره بعػػد العاديػػة المحكمػػةر الجميػػك 
 ميم االق االختصاص ضمف تدخؿ الت  الجرامـ بلحدل تعمؽ ماكؿ  ،التحقيؽ إجرابات مف بنسختيف ك بأصؿ
 ذات المحكمػػػػة لػػػػو التابعػػػػة القضػػػػام  المجمػػػػس لػػػػدل العػػػػاـ النامػػػػب إلػػػػى الثانيػػػػة النسػػػػخة يرسػػػػؿ بػػػػأف ،المكسػػػػم

 05/10/2006 ف  المؤرخ 348 – 06 رقـ التن يذم المرسكـ بو جاب ما حسب المكسم المحم  االختصاص
 . المكسم االقميم  االختصاص ذات المحاكـ تحديد ك بتعييف المتعمؽ

 إخطػػػار فػػػ  أساسػػػيا دكرا المختصػػػة المحكمػػػة لػػػو التابعػػػة العػػػاـ النامػػػب جعمػػػت 2 مكػػػرر 40 المػػػادة أمػػػا
 العػاـ لمنامػب أف حيػث ، العػادم المحمػ  اختصاصػيا ضػمف تػدخؿ ال التػ  الجرامـ بمم ات المختصة المحكمة
 لو التابعة محكمةلم المكسم االختصاص ضمف تدخؿ الت  القضامية الجيات مف القضية ممؼ طمب صبلحية

 كاكثر ، االخيرة ىذه اختصاص ضمف تدخؿ لو المرسمة النسخة ف  المبينة الكقامم أف لو تبينا إذا ما حالة ف 
                                                           

 .80 ص ، 2008 الجزامر لمنهر القصبة دار ، الجزامر ف  العدالة إصبلح ، زيبمع الطبيب -(1)
 أـ ، مييدم بف العرب  جامعة ، السياسية ـكالعم ك الحقكؽ كمية ، ماجستيررسالة  ، الصرؼ جريمة مكافحة آليات ، طارؽ ككر -(2)

  . 137 ص ، 2012 جكاف ، الجزامر ، البكاق 
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اإلجػػرابات فػػ  جميػػم  بممػػؼ المطالبػػة صػػبلحية العػػاـ النامػػب لػػذات خكلػػت 3 مكػػرر 40 المػػادة فػػلف ذلػػؾ مػػف
 عػػف بػػالتخم  أمػػرا محميػػا المخػػتص التحقيػػؽ ضػػ مراحػػؿ الػػدعكل كأنػػو فػػ  حالػػة فػػتا تحقيػػؽ قضػػام  يصػػدر قا

 بلحػظي كعميػو .المكسػم االقميمػ  االختصػاص ذات المختصػة المحكمػة لػدل التحقيػؽ قاضػ  ل امدة االجرابات
 بالنسػػبة المختصػػة ، لممحكمػػة الت ضػػيم  االخطػػار طريقػػة اعتمػػد الجزامػػرم المهػػرع أف المػػكاد ىػػذه خػػبلؿ مػػف

 بقػكة االختصػاص تنازع التاح تجنب كبيذا ، الحصر سبيؿ عمى حددىا ك عددىا الت  الجرامـ مف لمجمكعة
 العػاـ النامػب طمب عمى ابناب التحقيؽ قضاة يصدرىا الت  التخم  ألكامر فكرية تن يذية قكة أعطى ك ، القانكف
  .(1)المختص

 المجػكب ةالجزامريػ االجػرابات قػانكف فػ  الجزامػرم المهرع أجاز لقد:  خاصة تحرم اساليب اعتماد -/2
كالجرمية المنظمة  ، المخدرات جرامـ ف  ذلؾ ك ،التحقيؽ ضركرات اقتضت حاؿ ف  خاصة تحر اساليب إلى

 االرىػػاب ك العػابرة لمحػػدكد الكطنيػة كجػػرامـ الماسػػة بأنظمػة المعالجػػة االيػة لممعطيػػات كجػػرامـ تبيػيض األمػػكاؿ 
 المتخصصػػة الجزاميػػة االقطػاب أمػػاـ متابعتيػا يػػتـ التػ  الجػػرامـ ىػػ  ك .(2)ال سػاد جػػرامـ كػذا ك الصػػرؼ كجػرامـ
 .(3)التسرب ك الصكر التقاط ك االصكات تسجيؿ ك المراسبلت اعتراض ف  االساليب ىذه كتتمثؿ

 المراسػػبلت اعتػػراض فػػ  تتمثػػؿ ك :الصػػكر قػػاطالت ك االصػػكات تسػػجيؿ ك )*(المراسػػبلت اعتػػراض -/أ
 الكسػػػػػػامط ك الرسػػػػػامؿ ك االلكتركنػػػػػ  البريػػػػػػد ك النقػػػػػاؿ يػػػػػاتؼلاك المختم ػػػػػة االتصػػػػػػاؿ كسػػػػػامؿ عبػػػػػر المتبادلػػػػػة

  الخاصة بالحياة مساسا يتضمف ،الصكر التقاط ك تسجيميا ك البلسمكية ك السمكية الكسامؿ أم الكيركالكتركنية
 مػػػف ىػػػذا ك الييػػػر مػػػم يبادليػػػا التػػػ  المعمكمػػػات بسػػػرية يحػػػت ظ أف هػػػخص أم حػػػؽ مػػػف أف باعتبػػػار ، لؤلفػػػراد
 حيػاة حرمػة انتيػاؾ يجػكز ال»  أنػو عمػى تػنص الت  ك ،(5)39 مادتو ف  1996 دستكر ضمنيا الت  المبادئ
 اهػػكاليا بكػؿ الخاصػة كاالتصػاالت المراسػبلت سػرية ك القػػانكف يحمييػا ك ، هػرفو كحرمػة ، الخاصػة المػكاطف
 ابتػوكت ك محتكاىػا نقػؿ ك الكتركنيػة كسػامط عمػى تسػجيميا يهػمؿ المراسػبلت اعتػراض أف بحيػث .(6)«مضمكنة

مػػف  الكػػبلـ كبػػث تسػػجيؿك  التقػػاط اجػػؿ مػػف المعنيػػيف مكافقػػة أك عمػػـ دكف التقنيػػة الترتيبػػات ككضػػم محضػػر فػ 
                                                           

 .145 ، 143 ص ، ص ، السابؽ المرجم ، طارؽ ككر -(1)
 .114 ص ، 2010 ، 3ط ، ىكمة دار ، الجزامر ، القضام  التحقيؽ ، بكسقيعة حسف -(2)
 .68 ص ، 2012 اليدل دار ، الجزامر ، الجزامية االجرابات قانكف ف  محاضرات ،خم   الرحمف عبد -(3)
 الطػركد ك المطبكعػات ككػذلؾ ، خاص رسكؿ بكاسطة أك البريد بطرؽ أرسمت سكاب المكتكبة الخطابات جميمأ  المراسبلت ال قو عرؼ -(*)
 بطاقػػة فػػ  تكػكف التػػ  خطابػاتال كأيضػػا ، م تػكح أك ميمػػؽ مظػركؼ داخػػؿ كانػت سػػكاب البػرؽ أك البريػػد مكاتػب لػػدل تكجػد التػػ  البرقيػات ك

 .أتمييز دكف عمييا الييراطبلع  عدـ قصد المراسؿ أف كاضحا كاف مف كفةمكه
 .76 ص 2011 ، 5ط ىكمة دار:  الجزامر ، القضامية الهرطة مياـ ك تنظيـ ف  الكجيز ، ماا أحمد -(5)
 .443 ص ، 2011 ىكمة ردا الجزامر ، القضام  االجتياد ضكب عمى الجريمة اثبات ، جماؿ نجيم  -(6)
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  كالمسػاكف خاصػة امػاكف فػ  سػكاب أكثر أك هخص طرؼ مف سرية ك خاصة مناقهات خبلؿ مف بو المت كه 
 اعتػػػراض أجيػػػزة يبلتنصػػػ المسػػػاكف بػػػدخكؿ الجميكريػػػة ككيػػػؿ أك التحقيػػػؽ قاضػػػ  عػػػف الصػػػادر االذف كسػػػمم

 فقػػػػانك   مػػػػف 47 المػػػػادة فػػػػ  المحػػػػدد بالكقػػػػت التقيػػػػد دكف الصػػػػكر التقػػػػاط ك االصػػػػكات تسػػػػجيؿ ك المراسػػػػبلت
 الخامسػة السػاعة بعد يككف كفاسمال ت تيش أف عمى المسكف صاحب رضا أك عمـ دكف ك الجزامية االجرابات
  .(1)مسابا الثامنة الساعة كقبؿ صباحا

 الهػرطة ضػابط قيػاـ»:  infiltration بالتسػرب المقصػكد 12 مكػرر 65 ادةالمػ عرفت:  التسرب -/ب
  العمميػػػة بتنسػػػيؽ المكمػػػؼ القضػػػامية الهػػػرطة ضػػػابط مسػػػؤكلية تحػػػت ، القضػػػامية الهػػػرطة عػػػكف أك القضػػػامية
 يسما بحيث «خاؼ أك ليـ ؾهري أك معيـ فاعؿ أنو بليياميـ جنحة أك جناية بيـ المهتبو االهخاص بمراقبة
 عنػد يرتكػب اف ك مسػتعارة ىكيػة اليرؼ ليذا يستعمؿ أف القضامية الهرطة عكف أك القضامية لهرطةا لضابط
 : الجرامـ ارتكاب عمى ريضاتح تهكؿ ال الت  ك 12 مكرر 65 المادة عمييا نصت الت  االفعاؿ الضركرة
 متحصػؿ معمكمػات أك كثػامؽ أك منتجات أك أمكاؿ أك مكاد اعطاب أك تسميـ أك نقؿ أك حيازة أك اقتناب -

 . ارتكابيا ف  المستعممة أك الجرامـ ارتكاب مف عمييا
   .(2) الكسامؿ كافة الجرامـ ىذه مرتكب  تصرؼ تحت كضم أك استعماؿ -

 الهػػرطة عػػكف أك لضػػابط تسػػما الخاصػػة التحقيػػؽ ك التحػػرم تقنيػػات مػػف تقنيػػة بأنػػو الػػبعض ويعرفػػ ك
 عممية بتنسيؽ مكمؼ آخر قضامية هرطة ضابط مسؤكلية تحت كذلؾ اجرامية جماعة داخؿ بالتكاؿ القضامية
 الحقيقيػػة اليكيػػة بلخ ػػاب كذلػػؾ ، االجراميػػة أنهػػطتيـ كهػػؼ ك فػػييـ مهػػتبو اهػػخاص مراقبػػة ييػػدؼ ، التسػػرب
 .(3)هريؾ أك ال اعؿ كأنو المتسرب كيظير

 036رر مكػ 40كىػذا مػا نصػت عميػو المػادة  لضػكابطالمهػرع  أخضػعو كنظرا لخطكرة ىػذا اإلجػراب فقػد
عمميػة التسػرب بػلذف مػف السػمطة القضػامية كتحػت مراقبتيػا المباهػرة  تن ػذ، حيث ةمف قانكف اإلجرابات الجزامي

أمر فيػػأمػػا بعػػد فػػتا التحقيػػؽ القضػػام   قضػػام .رب قبػػؿ فػػتا التحقيػػؽ يػػأذف ككيػػؿ الجميكريػػة بعمميػػة التسػػ أيػػف
 .(4)الجميكرية قاض  التحقيؽ المكمؼ بالقضية بعممية التسرب بعد إخطار ككيؿ

                                                           
 .79 ، 78 ص  ص ، السابؽ المرجم ، ماا أحمد-(1)
 .114 ص ، السابؽ المرجم ، بكسقيعة أحسف-(2)
 . 75 ، 74: ،ص ص ، السابؽ المرجم ، خم   الرحمف عبد -(3)
 82 ص ، السابؽ المرجم ، ماا أحمد-(4)
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دلػػػة التػػػ  تقػػػـك بيػػػا تعػػػد المراقبػػػة أسػػػاليب التحػػػرم الخاصػػػة ييػػػدؼ جميػػػم المعمكمػػػات كاأل :ج( المراقبػػػة
الضػػػبطية القضػػػامية أثنػػػاب تحرياتيػػػا حػػػكؿ الجػػػرامـ بمراقبػػػة األهػػػخاص كالبضػػػامم كاألمػػػكاؿ، أم متابعػػػة تحػػػرؾ 

جرامػ  فيػ  إذف عمػؿ مػادم كلػيس إجرامػ  كانتقاؿ األهخاص كاألهياب كتتـ دكف تدخؿ مباهر ف  النهاط اإل
هػكاؿ قػانكن  خػاص إال فيمػا يتعمػؽ بمتابعػة المراقبػة خػارج إدارة االختصػاص اإلقميمػػ  أم أنيػا ال تطػرح أم إ

بط الهػرطة مػف قػانكف اإلجػرابات الجزاميػة أف ضػا 16لضابط الهرطة القضامية فالقاعدة العامة حسػب المػادة 
 مباهػػرةالمعتػػادة، كيمكنػػو فػػ  حالػػة االسػػتعجاؿ  كظام ػػوفػػ  حػػدكد دامػػرة  اختصاصػػو المحمػػ القضػػامية يمػػارس 
ة اختصاصػػو إلػػى كافػػة التػػراب الػػكطن  إذا طمػػب منػػو ذلػػؾ قػػاض مخػػتص، كلكػػف فيمػػا يتعمػػؽ ر ميامػػو عبػػر دامػػ

ببحث كمعاينة جرامـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كالجرامـ الماسة بأنظمة المعالجة االية 
لممعطيػػات كجػػرامـ تبيػػيض األمػػكاؿ كاإلرىػػاب كالجػػرامـ المتعمقػػة بالتهػػريم الخػػاص بالصػػرؼ، يمتػػد اختصػػاص 

  .(1)ضابط الهرطة القضامية إلى كافة اإلقميـ الكطن  

 :قطاب الجايية المختصةاختصاص األ -3

 2004سػنة ل ةقػانكف اإلجػرابات الجزاميػ اسػتحدث المهػرع الجزامػرم فػ  تعػديؿ: االختصاص المحليأ/ 
حيث كسم اختصاص المحػاكـ المتخصصػة ليهػمؿ اختصػاص محػاكـ  ،ما تعمؽ بمامؿ االختصاص 2006ك

مػػف قػػانكف  37كىػػذا فػػ  الجػػرامـ الػػكاردة عمػػى سػػبيؿ الحصػػر طبقػػا بمقتضػػى المػػادة  ،كمجػػالس قضػػامية اخػػرل
، كقػد (3)ضػ  التحقيػؽحمػ  لكػؿ مػف ككيػؿ الجميكريػة كقا، كذلؾ بتكسيم االختصاص الم(2)اإلجرابات الجزامية

ص المحمػػػ  المتضػػػمف تمديػػػد االختصػػػا 05/10/2006المػػػؤرخ فػػػ   348-06حػػػدد المرسػػػـك التن يػػػذم رقػػػـ 
المعنيػػة بيػػذا  لممحػػاكـلػػبعض المحػػاكـ كككػػبلب الجميكريػػة كقضػػاة التحقيػػؽ حػػدكد االختصػػاص المحمػػ  الجديػػد 

 اف، كرقمة كما يم :ف  محاكـ سيدم امحمد، قسنطينة، كىر  ةالتكسم ف  االختصاص المتمثم

تميدم االختصاص المحم  لمحكمة سيدم محمد كككيؿ الجميكريػة كقاضػ  التحقيػؽ إلػى محػاكـ  -/1
المجالس القضامية لػ : الجزامر كالهمؼ كاألاكاط كالبميدة البكيرة تيػزم كزك الجم ػة، المديػة، المسػيمة، بػكمرداس 

 كتيبازة كعيف الدفمى.

                                                           
 450 ص ، السابؽ المرجم ، نجيم  جماؿ -(1)
 101م  ، المرجم السابؽ، صعبد الرحمف ح -(2)
 .137ككر طارؽ، المرجم السابؽ، -(3)
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حكمػة قسػنطينة كككيػؿ الجميكريػة كقاضػ  التحقيػؽ بيػا إلػى محػاكـ تمديد االختصاص المحمػ  لم -/2
 ، سػػطيؼ، سػػككيدة، عنابػػةتبسػػة، كجيجػػؿ المجػػالس القضػػامية لػػػ: قسػػنطينة كأـ البػػكاق ، باتنػػة، بجايػػة، بسػػكرة،

 الكادم، خنهمة، سكؽ اىراس، ميمة. ،، الطارؼبكعريريجقالمة، برج 

يػػؿ الجميكريػػة كقاضػػ  التحقيػػؽ بيػػا، إلػػى محػػاكـ تمديػػد االختصػػاص المحمػػ  لمحكمػػة كىػػراف ككك -/3
عػػػيف تمكهػػػنت، المجػػػالس القضػػػامية لػػػػ: كىػػػراف، بهػػػار، تممسػػػاف، كتيػػػارت، سػػػعيدة، سػػػيدم بمعبػػػاس، النعامػػػة، 

 .(1)البيض، تيسمسيمت، اميزاف

كالقضػػػامية  نيابيػػػةىػػػدؼ المهػػػرع الجزامػػػرم مػػػف إنهػػػاب ىػػػذه التهػػػكبلت  ال يتػػػبف أفمػػػف ىػػػذه النصػػػكص 
دة المهار إلييا سابقا المحاكـ ذات االختصاص المكسم المعنية مف أجؿ الت ريغ كميا لمجرامـ الجديكالمحاكـ ك 
كمنحيػػػا اختصػػػاص جيكيػػػا، ممػػػا يمكنيػػػا مػػػف اكتسػػػاب تجربػػػة باإلضػػػافة إلػػػى تخصصػػػيا كتحقيػػػؽ  دكف سػػػكاىا

 .(2)معالجة فعالة بيذا النكع مف اإلجراـ

إلػى سارع المهرع الجزامرم  (3)ياسية التهريعية الدكليةتماهيا مم األحداث الس :يعب/ االختصاص النك 
نهػاب األقطػاب الجزاميػة المتخصصػة مؤكػدا بػذلؾ سػع  تطػكير بلبسط االختصاص القضام  كتكسيعو، كذلػؾ 

إلػى تحقيػؽ ال عاليػة كالسػرعة فػ   2004كقد ىػدؼ بتعػديؿ قػانكف اإلجػرابات الجزاميػة لسػنة  .(4)ع  أكسمتهري
حيث  ،(5)ة، فيما يتعمؽ بمعالجة قضايا اإلجراـ المنظـ الت  تتطمب معالجة دقيقة كعاجمةإداب السمطة القضامي
، المتضػػمف تعػػديؿ قػػانكف اإلجػػرابات الجزاميػػة كذلػػؾ 2004-11-10المػػؤرخ فػػ   14- 04بمقتضػػى القػػانكف 

 05/10/2006المػػؤرخ فػػ   348-06مػػف المرسػػـك التن يػػذم األكلػػى منػػو كالمػػادة  329،  40، 37المػػؤرخ 
جابت بالجرامـ الت  تخضػم الختصػاص  المتعمؽ بتعييف كتحديد المحاكـ ذات االختصاص اإلقميم  المكسم،

 :يجكز بهأنيا التكسم اإلقميم  ف  حيث تمؾ المحاكـ كجابت عمى سبيؿ الحصر

 25/12/2004المػػؤرخ فػػ   18-04عنيػػا فػػ  القػػانكف المنصػػكص كالمعاقػػب  :جػػرايـ المخػػدرات -/8
كػاف فقػد  (6)بيمػا ة مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمم االستعماؿ كاالتجار اير المهػركعيفالمتضمف الكقاي

 16/02/1985المػؤرخ فػ   05-85رقػـ  بعض األحكاـ المػدرة فػ  القػانكف التهريم الخاص بالمخدرات تنظـ
                                                           

 . 21، ص2012، 6محمد حزيط، مذكرات ف  قانكف اإلجرابات الجزام  الجزامرم، الجزامر، دار اليكمة، ط-(1)
 .138 ص ، السابؽ المرجم ، ككر طارؽ-(2)
 21، ص2008اب كمكافحتيا، الجزامر، دار اليدل، عبيدات الهافع ، قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرى-(3)
 23، ص2011ربيحة زيداف، الجريمة المعمكماتية ف  التهريم الجزامرم، الجزامر، دار اليدل ، -(4)
 80طيب بمعيز، المرجم السابؽ، ص -(5)
 139ككر طارؽ، المرجم السابؽ، ص -(6)
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ريمػػة مػػف جميػػم المتعمػػؽ بحمايػػة الصػػحة كترقيتيػػا ايػػر أف ىػػذه األحكػػاـ لػػـ تػػرؽ إلػػى درجػػة التك ػػؿ بيػػذه الج
المترتبة عف االت اقيات الدكلية الت   االلتزاماتلتكييؼ التهريم الكطن  مم  04/18، أيف جاب القانكف جكانبيا

فػ  مجػاؿ كف قػامـ عمػى أسػاس ت عيػؿ الكقايػة تبنػى نظػاـ قػان حيث عمػد المهػرع إلػى (1)صادقت عمييا الجزامر
بػيف الطػابم الػكطن  كالػدكل   الت ريػؽاع ة العقكبػات مػم ـ الػردع فػ  المتػاجرة فػ  المخػدرات بمضػثاالستيبلؾ 

 لمجريمة كتمديد مدة التكقيؼ تحت النظر.

 05/01مػػف القػػانكف  35إلػػى  31المنصػػكص كالمعاقػػب عمييػػا بػػالمكاد : جريمػػة تبيػػيض األمػػكاؿ -/2
يػا، ككػذلؾ كمكافحت ض األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب الػدكل المتعمؽ بالكقاية مػف تبيػي 06/02/2005ف   المؤرخ

 06/22مف القانكف العقكبات بمكجب التعديؿ الكاقم عميو بالقانكف  7مكرر  389مكرر إلى  389المكاد مف 
ىػػػذه الجريمػػػة مػػػف الصػػػكر الحديثػػػة لمجػػػرامـ االقتصػػػادية المرتبطػػػة  تعتبػػػر، حيػػػث 20/12/2006المػػػؤرخ فػػػ  

ات اإلجراميػػة عمػػى قػػتهػػابكت أيضػػا العبلات االقتصػػادية بػػيف الػػدكؿ قػػفكمػػا تهػػابكت العبل (2)بالجريمػػة المنظمػػة
كػاف البػد مػف اتخػاذ تػدابير كقاميػة كأحكػاـ ردعيػة صػارمة مػف أجػؿ حمايػة االقتصػاد لذلؾ  (3)مستكل االقتصاد

 .(4)الكطن  بهكؿ عاـ كالنظاـ المال  بهكؿ خاص

اسػػتخداـ  اف الجػرامـ االرىابيػػة ليػا خصكصػية تميزىػا عػف بقيػػة الجػرامـ مػف خػبلؿ :جػرايـ االرهػاب -/3
الييػا سػابقا بكػؿ ت صػيؿ حيػث نجػد اف مهػاريم  نػاايػف تطرق،  (5)تتصػؼ بطبيعػة خاصػة  التػ بعض الكسػامؿ 

/ 87/المكػرر بكاحػد 87لمكاد اعمييا ب ةحيث تـ النص كالمعاقب ،تكسم ف  ما يعتبر مف اعماؿ ارىاب الجزامر
كتعػديؿ الثػان  بمكجػب  25/02/1995الممرخ 95/11 باألمرمكجب تعديمو / مف قانكف العقكبات ب10مكرر 
 .10/12/2006 المؤرخ 06/22القانكف 

تهريم الجزام  كجريمة قاممة ف  ال ةملـ تجـر الجريـ المنظ: يـ المن ـ عبر الحدكد الكطنيةالجر  -/4
حيػػػث تكجػػػد ضػػػمف اختصػػػاص االقطػػػاب القضػػػامية  ،اتيػػػا بػػػؿ تعػػػد فػػػ  بعػػػض الجػػػرامـ كضػػػرؼ تجديػػػدبحػػػد ذ

كىػػػك قػػػانكف  الجزامػػػرم المهػػػرعمنػػو  ذخػػػذم أمػػػف خػػػبلؿ اسػػتقراب القػػػانكف االصػػػم  الػػػ اىػػػذ كيظيػػػرالمتخصصػػة 

                                                           
 457حسف بكسقيعة، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 05المرجم السابؽ، ص نبيؿ صقر، -(2)
 215، ص 2009نسريف عبد الحميد، الجرامـ االقتصادية، االسكندرية، المكتب الجامع  الحديث، -(3)
 .108، 106طيب بمعيز، المرجم السابؽ، ص ص  -(4)
 .79، ص 2010، 1سالـ ركضاف، فعؿ االرىاب كالجريمة االرىابية، بيركت، منهكرات الحمب  الحقكقية، ط -(5)
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 االجػػػػراباتمػػػػف قػػػػانكف  706/74ك  706/73نػػػػص المػػػػادتيف  عنػػػػد قػػػػرابة . إذال رنسػػػػية الجزاميػػػػةابات االجػػػػر 
 .(1)مةامـ عف طريؽ جماعة إجرامية منظتكح  بمعيار اختصاص  كىك ارتكاب الجر  الجزامية ال رنس 

متسارع سار المهرع الجزامرم بكتيرة متسارعة  :معطياتللجة االلية لاالمع بأنظمةالماسة  ايـالجر  -/5
 التطػػكراتفػػ  اطػػار مكاكبػػة التطػػكر الحاصػػؿ فػػ  مضػػمار القػػانكف لمكاجيػػة  عمػػى خطػػى التهػػريعات العالميػػة
امـ الماسػة بأنظمػة جػر مػة ك اللجريمػة المنظاتعمػؽ ب ـ بصكره الحديثة سػيما مػاظالحاصؿ ف  مجاؿ االجراـ المن

 (2)ممعمكمات بحيث نص عمى مجمكعة مف الجرامـ كحدد ليا عقكبات مهددة لمحد مف اقترافياللية المعالجة اا
مػػف قػػانكف العقكبػػات بمكجػػب التعػػديؿ الكاقػػم عميػػو بالقػػانكف  7مكػػرر ب 394الػػى  1مكػػرر  394د امػػف المػػك 
 .20/12/2006 ػب المؤرخ 06/22قانكف كالتعديؿ الثاف لمكجب ال 10/11/2004 ػب المؤرخ 04/15

 خػارجالس االمػكاؿ مػف كالػى كحريػة رؤك الخاصػيف بالصػرؼ  كالتنظػيـجريمػة مخالفػة التشػريع  -/6
صػادرة عػف  تنظيميػةنيػا ترتكػز عمػى نصػكص فػ  خصامصػيا كأىميػا أ تظيػرلجريمة الصرؼ طبيعة خاصػة 

كمراقبة الصػرؼ بكاسػطة  تنظيـلقرض صبلحيات المتعمؽ بالنقد كا 03/11ؿ لو القانكف ك بنؾ الجزامر الدم خ
جريمػة  تمتػاز إذ 10/03ينظميػا االمػر كس االمػكاؿ مػف كالػى الخػارج حركة رؤ »ـ ف  ىدا المجاؿ ظدار ناص

خارجيػػة تعػػد كميػػا صػػكر مختم ػػة  مظػػاىرعػػدة  تأخػذكانمػػا يمكػػف اف  ،فػػ  الهػػكؿ كاحػػد تظيػػرالصػرؼ بانيػػا ال 
  .(3)عماؿ الت  تهكؿ ركنيا المادمؼ بقدر عدد انكاع االحيث تتعدد صكر جريمة الصر  ،لمجريمة

المػػػػػؤرخ فػػػػػ   06/01تػػػػػـ الػػػػػنص عمػػػػػى جػػػػػرامـ ال سػػػػػاد كالمعاقبػػػػػة عمييػػػػػا بػػػػػاألمر :جػػػػػرايـ الفسػػػػػاد -/7
المػػػػػػؤرخ فػػػػػػ   10/05 بػػػػػػاألمرالمػػػػػػتمـ المعػػػػػػدؿ ك كالمتعمػػػػػػؽ بالكقيػػػػػػة مػػػػػػف ال سػػػػػػاد كمكافحتػػػػػػو  20/02/2006
تخضػػػػػم الجػػػػػرامـ »نػػػػػو التػػػػػ  تػػػػػنص صػػػػػراحة عمػػػػػى انػػػػػو م 1مكػػػػػرر 24المػػػػػادة  كبالنصػػػػػكص 26/08/2010

كف الكاسم كفقا لقان الختصاص الجيات القضامية ذات االختصاص المحم ىذا القانكف  ف المنصكص عمييا 
 لالكاسم يتحدد بالنضر الى مستك  اإلقميم االختصاص  النكع  لممحاكـ ذات فاالختصاص «االجراب الجزامية

ت كحػدة اك اكثػر مػف الجػرامـ الثكريػة المػذككرة فػ  ىػذا القػانكف كلمػا كانػت ىػذه ذا ةالمتابعة كالتحقؽ كالمحاكمػ
طبيعػػػة خاصػػػة بالنضػػػر الػػػى بنػػػاب كتركيػػػب القػػػانكف كخطكتػػػو االجراميػػػة الكػػػامف لهػػػخص فاعميػػػا  تمـ ذااالجػػػر 

                                                           
 140ككر طارؽ، المرجم السابؽ، ص -(1)
 .108، ص2010خثير مسعكد، الحماية الجنامية لبرامج الكمبيكتر، الجزامر، دار اليدل،  -(2)
 .141نبيؿ صقر، المرجم السابؽ، ص -(3)
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انهػاب اقطػاب جزاميػة  تػـخاص كعمى ىذا االسػاس   حيز تهريع كادراجيا ضمفكالمساىـ معو ايف تـ اقرارىا 
 .(1)قضامية جديدة لمكافحة ىذا النكع مف الجرامـ  كأليةمتخصصة 

الممػػػػرخ فػػػػ  05/06تػػػػـ الػػػػنص عمػػػػى الجػػػػرامـ التيريػػػػب بمكجػػػػب العمػػػػؿ  لقػػػػد  : جػػػػرايـ التهريػػػػب -/8
محػػػاكـ التػػػ  حػػػددت اختصػػػاص منػػػو ال 34تيريػػػب كبالخصػػػكص المػػػادة المتعمػػػؽ بمكافحػػػة ال 23/09/2005
 ةتطبػػؽ عمػػى االفعػػاؿ المجرمػػ»سػػم بالنضػر فػػ  جػػرامـ التيريػػب بقكليػا جزاميػة ذات االختصػػاص المحمػػ  المك ال

الجريمػة مر ن س القكاعد االجراميػة المعمػكؿ بيػا فػ  مجػاؿ مف ىذا األ 15ك14ك13ك12ك11ك10ف  المكاد 
 .(2)«المنضمة

 جيزة لمبحث كالتحرم لمكهؼ عف جػرامـ التيريػبأجاز استعماؿ كافة الكسامؿ كاأل 05/06 األمرأف  إذ
هػرعية الايػر القانكنيػة ك ايػر اد كحػريتيـ كاالبتعػاد عػف الطػرؽ لؾ المساس بحقكؽ االفػر يطة اف ال يتعدل ذهر 

التحػػرم عػػف ىػػذه الجػػرامـ ألنيػػا امػػر ك اال اف ذلػػؾ ال يمنػػم  مػػف القيػػاـ بػػلجرابات البحػػث  ،لمكهػػؼ عنيػػا كالتتبػػم
 .(3)مف العاـ لممجتممكاألمف االقتصادم  عمى األ ضركرم يحافظ

المتبػم  لبالنضػر الػى مسػتك بلختصاص النكع  لممحاكـ ذات االختصاص المحم  لمكسػم يتحػدد اذف ف
ىػك ذك طػابم جنحػ  يعاقػب عمييػا  كاحػدة اك اكثػر مػف الجػرامـ السػابقة كالتػ  منيػا مػافػ  كالتحقيؽ كالمحاكمة 

حالػة ارتكابيػا مػف خدرات ف  ماالعداـ مثؿ جرامـ االرىاب كبعض جرامـ ال كأبعقكبة تصؿ الى السجف المؤبد 
برة بالحػدكد الكطنيػة كتيريػب انسبة لػبعض الجػرامـ المنضػمة العػلككذلؾ الحاؿ با ،قبؿ جماعة اجرامية منضمة

رخ فػػػػ  مػػػػؤ ال 05/06مػػػػف االمػػػػر رقػػػـ 14حسػػػػب المػػػادة  المؤبػػػػداالسػػػمحة التػػػػ  يعاقػػػب عمييػػػػا بعقكبػػػػة السػػػجف 
 .المتعمؽ بمكافحة التيريب 03/08/2005

 :لميافحة جريمتي تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرهاب الدكلي يةمصر ال زةاألجهالفرع الثاني: 

هيدت مصر خبلؿ مراحؿ نهأتيا كدكلة حديثة ف  القرف العهريف عدت مظاىرة كآفػات إجراميػة كعمػى 
رأسيا الظاىرة اإلرىابية الت  ارتبطت بتصاعد مكجة العنؼ عمى مستكل العالـ حيث هيدت العديد مف الػدكؿ 

ريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية ك الجزامر كاليمف كايرىا مف الدكؿ، كارتػبط اإلرىػاب فػ  مصػر كألمانيا كب

                                                           
زامرم كالمكاثيؽ ككر طارؽ، المحاكمة أماـ األقطاب الجزامية المتخصصة، الممتقى الدكل  حكؿ المحاكمة العادلة ف  القانكف الج -(1)

 .92، الجزامر، ص2011أفريؿ  11، 10الدكلية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة العرب  بف مييدم، أـ البكاق ، يكم  
 141ككر طارؽ، المرجم السابؽ، ص -(2)
 .400، 399، ص ص 2007، 1كزسى بكدىاف، النظاـ القانكن  لمكافحة التيريب ف  الجزامر، الجزامر: دار الحديث لمكتاب، ط -(3)
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، أيػػف تهػػكمت العديػػد مػػف الهػػبكات كمجمكعػػات 1992أيضػػا بعػػكدة مػػا يسػػمى أبأفيػػاف المصػػرييفأ ذلػػؾ سػػنة 
 .(1)سية كااعبلمية دكليةمرتبطة بتنظيمات خارجية، كما ارتبط تصاعد العمميات اإلرىابية ف  مصر بأبعاد سيا

األمر الذم دفم بالمهرع المصرم إلى مكاجية مسالة اإلرىاب الداخم  كالدكل ، كذلؾ بػلجراب تعػديبلت 
عمى قانكن  العقكبات كاالجرابات الجنامية مف حيث تهديد العقاب عمى الجرامـ التػ  ترتكػب بػدافم أك ليػرض 

كجػػػرت منػػػاخ  األمػػػكاؿ. كمػػػا أف ظػػػاىرة تبيػػػيض (2)1992سػػػنة  97ىػػػاب ، أيػػػف اصػػػدر المهػػػرع القػػػانكف رقػػػـ ر إ
مناسػػػبا سػػػاعدىا عمػػػى الظيػػػكر كاالنتهػػػار حسػػػب الظػػػركؼ العامػػػة منػػػذ السػػػبعينات كالثمانيػػػات، ايػػػف اسػػػت حمت 

تيػػا االمػػر الػػذم دفػػم أيضػػا بالمهػػرع المصػػرم إلػػى مكاجي ،الظػػاىرة كانكهػػ ت مخاطرىػػا خػػبلؿ فتػػرة التسػػعينات
نهاب كحدات خاصة لمكافحتيا األمكاؿبمكاجية جريمة تبييض  الخاص 2002لسنة  80بالقانكف   .كاا

كممػػا سػػبؽ يمكػػف التطػػرؽ إلػػى أىػػـ االيػػات كاألجيػػزة التػػ  أنهػػأت مػػف أجػػؿ مكافحػػة جريمتػػ  تبيػػيض 
 كاإلرىاب الدكل  كسبؿ تمكيمو. األمكاؿ

التعصب ال كػرم تعد مصر مف الدكؿ العربية االكلى الت  ظيرت فييا ظكاىر  :المكاجهة االمنية -أكال
المػػذىب  كمنػػو أخػػذ هػػكؿ الصػػراع السياسػػ  أيػػف بػػدأت بعػػض التنظيمػػات ذات الطػػابم الػػدين  ك التهػػدد الػػدين  ك 
 كرم بالظيكر عمى الساحة السياسػية كاالجتماعيػة خػبلؿ فتػرة الثبلثينػات مػف القػرف الماضػ  كمنػو المنيج  الك 

تيػاالت السياسػية كتطػكر االمػر مػم مػركر الكقػت تحكؿ ىذا ال كر إلػى صػراع متهػدد كمنػو بػدأت عمميػات االا
إلػػى اف كصػػؿ إلػػى ظيػػكر المجمكعػػات كالتنظيمػػات المسػػمحة بيػػدؼ تيييػػر نظػػاـ الحكػػـ بػػالقكة، كذلػػؾ بمكاجيػػة 
القكات النظامية كتدمير كتخريب المنهآت ككضم المت جرات ف  األماكف العمكمية كالحساسة كاستيداؼ رمكز 

ضػػعية أدت بسػػمطات الدكلػػة إلػػى مكاجيػػة ىػػذه اافػػة كذلػػؾ بلنهػػاب قػػكات كفػػرؽ الدكلػػة كهخصػػياتيا،  ىػػذه الك 
 خاصة تتبلبـ كالطبيعة الحقيقية ليذه المجمكعات اإلرىابية، كمنيا:

يعػػد جػػيش جميكريػػة مصػػر العربيػػة أكؿ الجيػػكش العربيػػة  :الكحػػدات العسػػيرية لمكاجهػػة اإلرهػػاب -8
. لكف نظامو العسكرم (3)تعداد األفراد كالتجييزات العسكريةكثان  جيش إفريق  كالثالث عهر عالميا مف حيث 

ال يسػػػما لػػػو كال يسػػػتطيم مكاجيػػػة األعمػػػاؿ اإلرىابيػػػة التػػػ  تمتػػػاز بالمبااتػػػة كالدقػػػة كسػػػرعة التن يػػػذ كاحتماليػػػة 

                                                           
، الثان  مف تقرير مكاجية اإلرىاب التقرير النيام  الصادر عف مجمس الهكرل حكؿ مكضكع األبعاد الخارجية لظاىرة اإلرىاب، الجزب -(1)

  83 82، ص ص 1997
نهاب محاكـ أمف الدكلة -(2) كسرية الحسابات بالبنكؾ  صدر ىذا القانكف لتعديؿ بعض نصكص قانكف العقكبات كاإلجرابات الجنامية كاا

 .1992جكيمية   18مكرر بتاريق  29كاألسمحة كالذخامر، الجريدة الرسمية رقـ 
 42ص 2010سنة   12الجيش الكطن  الهعب  الجزامرم، العدد مجمة -(3)
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يػذا لاالستيداؼ، لذا تحتـ عمى سمطات السياسة العسكرية إلى انتياج طريقػة جديػدة تػتبلبـ كطبيعػة المكاجيػة 
كع مف اإلجراـ، كذلؾ بتهكيؿ قكات كفرؽ خاصة سكاب مف أفراد الجيش المصػرم أك مػف قػكات االمػف منيػا الن

كقػػكات التػػدخؿ  2كسػػيؿ 1لمكافحػػة اإلرىػػاب كفػػرؽ سػػيؿ كسػػيؿ 989ك 717قػػكات الصػػاعقة المصػػرية ال ػػرؽ 
لؼ عناصػػػر أمػػػا قػػػكة األمػػػف المركػػػزم فتتػػػأ ،السػػػريم، أفػػػراد ىػػػذه ال ػػػرؽ تتهػػػكؿ مػػػف عناصػػػر الجػػػيش المصػػػرم

 الهػػرطة، كػػؿ ىػػذه ال ػػرؽ كالقػػكات تككنػػت بيػػدؼ مكاجيػػة العصػػابات كالتنظيمػػات اإلرىابيػػة سػػكاب داخػػؿ المػػدف 
 أك خارجيا كنتعرؼ عمى بعضيا كما يم :

ـ اختيارىـ بدقػة كعنايػة مػف مف نخبة عناصر الجيش المصرم، يت تتألؼ :يةقكات الصاعقة المصر  -أ
يعكف القتاؿ بدكف سبلح باستعماؿ األسمحة البيضاب أك بيد خاكية مييميف ن سيا يستطك تتكفر فييـ القكة البدنية 

 سػػػنكات ضػػػمف القػػػكات المسػػػمحة أيػػػف يسػػػت يدكف مػػػف فتػػػرات تككينيػػػة 05كيهػػػترط فػػػييـ أف يمضػػػكا أكثػػػر مػػػف 
 متخصصة بالمدارس العسكرية أك المدارس األمنية .

جييػػزات التكنكلكجيػػة، ىػػذه ال ػػرؽ مجيػػزة كمػػا يقكمػػكف تربصػػات خارجيػػة بيػػدؼ االطػػبلع عمػػى أحػػدث الت
 جكيػػة كالبحريػػة كايرىػػا مػػف الكسػػامؿبأحػػدث األسػػمحة كالكسػػامؿ كالمسػػاعدة ككسػػامؿ االتصػػاؿ كالتنقػػؿ البريػػة كال

كتقكـ بأعماليا كمياميا ف  جميم الظركؼ ليبل اك نيػارا بػرا اك بحػرا أك جػكا سػكاب فػ  داخػؿ المػدف كاألمػاكف 
ىػذه  بػيف، كمػف (1)مسػاحات العمكميػة أك خارجيػا كالجبػاؿ كاليابػات كاألمػاكف الػكعرة ميمقة بمثػؿ بنايػات أك ال

 القكات:

: تتككف ىذه ال رؽ مف نخبة عناصر الجيش المصػرم أعػدت لميافحة اإلرهاب 999ك 777/ فرقة 8
ات خصيصا لمكافحػة المجمكعػات اإلرىابيػة لمػا تتػكفر عميػو ىػذه ال ػرؽ مػف إمكانيػات ماديػة مػف أسػمحة كمعػد

تنقؿ سريعة كتككينية تمتاز بسرعة التنقػؿ كالقػدرة عمػى تػدمير كاختػراؽ العػدك خاصػة إذ كانػت المكاجيػة خػارج 
مكانية تطكيؽ  حداث ثيرات إلرباكو، كما ليا دكر كاا المدف أم مكهكفة، يمكف ليا التنقؿ خمؼ خطكط العدك كاا

 .(2)أماكف معينة بيدؼ القضاب عمى المجمكعة اإلرىابية

تتككف مف عناصػر الجػيش المصػرم مػف تتػكفر فػييـ خ ػة الحركػة كدرجػة تكػكيف عاليػة : سيؿ/ فرؽ 2
     تمتاز بسرعة تنقميا خاصة داخؿ المػدف مجيػزة بأحػدث الكسػامؿ ليػا إمكانيػة مكاجيػة األعمػاؿ اإلرىابيػة داخػؿ 

  اب داخػػؿ عمػػارات المػػدف كالبنايػػات كالمنهػػآت أك الجامعػػات كليػػا فعاليػػة خاصػػة فػػ  مجػػاؿ تحريػػر الرىػػامف سػػك 

                                                           
 www.wikipedai.org:2014أطمم عميو ف  جكيمية  المكقم االلكتركن  -(1)
 .350السابؽ، ص  ، المرجم محمد احمد أبك مصط ى -(2)
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أك عمػػى مػػتف السػػ ف أك الطػػامرات أك القطػػارات أك المركبػػات، كمػػا ليػػا دكر أثنػػاب التمػػرد داخػػؿ السػػجكف تعمػػؿ 
 ضمف مجمكعة تحميمية العدد ذات تنظيـ معيف.

كىػػ  قػػكات تابعػػة لمجػػيش، مجيػػزة بأحػػدث الكسػػامؿ كليػػا قػػكات منقكلػػة بػػرا   :قػػكات التػػدخؿ السػػريع -ب
ا القدرة عمى تن يذ مياـ دقيقة كقادرة عمػى االهػتباؾ فػ  لحظػات بسػيطة كفػ  أم ظرفػا سػكاب كأخرل جكا، لديي

. تككنػت ىػذه (1)ليبل اك نيار كف  ام مكاف، كما يمكف ليا استخداـ القكات الجكية أك القكات المدرعػة كالمهػاة
اب عمػى المسػتكل ( سػك 2011بيػا مصػر منػذ ثػبلث سػنكات )سػنة  بعد األحداث الت  مرت 2014ت سنة القكا

أمػػاكف سػػيادية حساسػػة فػػ   تالسياسػػ  أك عمػػى مسػػتكل األمنػػ  كمػػا هػػيدتو مػػف ااتيػػاالت كت جيػػرات اسػػتيدف
 المدف كالمكاجيات المسمحة ف  العريش كصحراب سيناب كظيكر تنظيمات مسمحة ىناؾ. 

اضػػػة بعػػػد عجػػز الجػػػيش المصػػرم مػػف السػػػيطرة عمػػى االنت  1977انهػػأ سػػنة  :(*)األمػػف المريػػػزم -2
الهعبية الت  اهتاحت مصػر بعػد قػرار الحككمػة رفػم أسػعار بعػض السػمم األساسػية: أيػف اقتػرح كزيػر الداخميػة 

نيػػا عمػػى الػػرميس السػػادات فكػػرة إنهػػاب أجيػػاز أمػػف مركػػزمأ الػػذم تسػػند لػػو ميػػاـ مكافحػػة مظػػاىر الهػػيب يح
كيتكػكف مػف قػكات هػبو عسػكرية كالعصياف المدن ، عندىا تـ إنهاب ىذا الجياز الذم تطكر مػم مػركر الكقػت 

كىػػك أحػػد اجيػػزة الهػػرطة المصػػرية تػػابم لػػكزارة الداخميػػة، مجيػػزة بأحػػدث الكسػػامؿ الماديػػة مػػف اسػػمحة ككسػػامؿ 
ألػؼ عنصػر مدربػة عمػى حػركب العصػابات تخػتص  300اتصاؿ كتنقؿ كمقرات يبمغ تعدده الحال  اكثػر مػف 

 قكات خاصة بمكافحة اإلرىاب. بمكاجية جميم انكاع الهيب كالتخريب، كما تحتكم عمى

نظػػػرا لمكاصػػػمة مصػػػر سياسػػػتيا بخصػػػكص مكافحػػػة جريمتػػػ  تبيػػػيض  :المكاجهػػػة المؤسسػػػاتية -ثانيػػػا
كاإلرىاب الدكل  كسبؿ تمكيمو، قامت بتن يذ التزاماتيا الدكلية كذلؾ بالمصػادقة عمػى بعػض االت اقيػات  األمكاؿ

مكيػػػؿ المنظمػػػات اإلرىابيػػػة، االمػػػر الػػػذم اسػػػتمـز مػػػف كقطػػػم الصػػػمة عػػػف ت األمػػػكاؿالدكليػػػة المتعمقػػػة بتبيػػػيض 
السمطات المصرية إيجاد آليات كطنية تيدؼ إلى محاربة ىذا النكع مف اإلجراـ المنظـ العابر لمحدكد الكطنيػة 

 كمف ىذه االليات:

                                                           
 www.wikipedai.org:2014أطمم عميو ف  جكيمية   المكقم االلكتركن -(1)
كالت  اندلعت عمى إثر  1977، بعد انت اضة الت  سميت أانت اضة الجياعأ سنة 1977أنهئ األمف المركزم المصرم ف  في رم سنة  -(*)

نزؿ الجيش المصرم لمسيطرة عمى زماـ األمكر لكف الميمة لـ تكف سيمة قرار الحككمة المصرية برفم أسعار بعض السمم األساسية حيث 
 أيف تقدـ كزير الداخمية ف  الكقت أالنبكم إسماعيؿأ إلى الرميس السادات ي كر إنهاب أ جياز أمف مركزمأ.
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لسػنة  80أنهػمت ىػذه الكحػدة بمكجػب نػص المػادة الثالثػة مػف القػانكف  :األمكاؿكحدة ميافحة تبييض 
 األمػكاؿتنهأ بالبنػؾ المركػزم المصػرم كحػدة مسػتمقة ذات طػابم خػاص لمكافحػة اسػؿ »ف  قكليا:  (1)2002

تمثؿ فييا الجيات المعنية تتكلى االختصاصات المنصكص عمييا ف  ىذا القانكف، كيمحؽ بيا عدد كاؼ مػف 
ـز مػػػف العػػػامميف الخبػػػراب كالمتخصصػػػيف فػػػ  المجػػػاالت المتعمقػػػة بتطبيػػػؽ أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانكف، كتػػػزكد بمػػػف يمػػػ

كالمػػؤىميف كالمػػدربيف، كيصػػدر رمػػيس الجميكريػػة قػػرار بتهػػكيؿ الكحػػدة كنظػػاـ إدارتيػػا كنظػػاـ العمػػؿ كالعػػامميف 
كتطبيقػا « فييا، دكف التقيػد بػالنظـ كالقكاعػد المعمػكؿ بيػا فػ  الحككمػة كالقطػاع العػاـ كقطػاع األعمػاؿ الخػاص

 (2)األمػػكاؿفػػ  هػػأف كحػػدة مكافحػػة تبيػػيض  2002ة لسػػن 164ليػػذا الػػنص صػػدر قػػرار رمػػيس الجميكريػػة رقػػـ 
، أيػف أكػدت المػادة األمػكاؿكحدد تهكيميا كالقكاعد الت  تحكػـ اختصاصػاتيا الػكاردة فػ  قػانكف مكافحػة تبيػيض 

، تنهػأ بالبنػؾ المركػزم المصػػرم، كىػ  كحػدة مسػػتقمة األمػػكاؿاالكلػى مػف ىػذا القػػرار أف كحػدة مكافحػة تبيػيض 
 2002لسػنة  80رقػـ  األمػكاؿباهػرة االختصاصػات الػكاردة بقػانكف مكافحػة تبيػيض ذات طابم خاص تتكلى م

ككفقا لممادة الثانية مف قرار رميس الجميكرية فلف ىػذه الكحػدة تتهػكؿ مػف مجمػس أمنػاب يضػـ خمسػة أعضػاب. 
 ثبلثة بحكـ كظام يـ كاثنيف مف أىؿ الخبرة عمى النحك التال :

 يسا(.مساعد كزير العدؿ يختاره الكزير)رم -
 اقدـ نامب لمحافظ البنؾ المركزم. -
 رميس ىيمة سكؽ الماؿ. -
 ممثؿ التحاد بنكؾ مصر يرهحو اتحاد البنكؾ. -
 خبير ف  الهؤكف المالية كالمصرفية يختاره رميس مجمس الكزراب. -

لمػػدة سػػنتيف كيجتمػػم المجمػػس بػػالمقر ( 3)يصػػدر تهػػكيؿ مجمػػس األمنػػاب بقػػرار مػػف رمػػيس مجمػػس الػػكزراب
نؾ المركزم بالقاىرة بدعكة مف رميسو مػرة عمػى األقػؿ كػؿ ثبلثػة اهػير كتكػكف اجتماعاتػو صػحيحة الرميس  لمب

كيخػػتص مجمػػس أمنػاب الكحػػدة باعتمػػاد النمػػاذج  (4)بأامبيػة أعضػػامو كتصػػدر قراراتػو بأامبيػػة األصػػكات المطمقػة
زاـ المؤسسػات الماليػة الخاصػة ، كتييمػة الكسػامؿ الك يمػة لمعرفػة التػاألمػكاؿالبلزمة لتن يذ أحكاـ قػانكف تبيػيض 

باألنظمة القكاعد المقررة كما يزكد السمطات القضامية كايرىا مػف الجيػات المختصػة بالمعمكمػات التػ  تطمبيػا 
                                                           

مام  22)مكرر(، بتاريق  20 الرسمية رقـ ة، الجريداألمكاؿ، المتعمؽ بمكافحة جريمة تبييض 2002لسنة  80رقـ المصرم القانكف  -(1)
2002. 

 2002جكاف24)مكرر(، بتاريق  25الرسمية رقـ  ة، ، الجريد2002لسنة  164رقـ  مصرجميكرية قرار رميس -(2)
الكقامم – األمكاؿ، ف  هأف تهكيؿ مجمس أمناب كحدة مكافحة تبييض 2002لسنة  1599رقـ  المصرم قرار لمجمس كزراب -(3)

 .2002/ سبتمبر 26اريق بت 22العدد  -المصرية
 233فيصؿ سعيد الميؿ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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، كمػػا يقػػـك بتبػػادؿ المعمكمػػات مػػم الكحػػدات األمػػكاؿكتػػدخؿ فػػ  إطػػار تطبيػػؽ  أحكػػاـ قػػانكف مكافحػػة تبيػػيض 
الدكلية تطبيقا ألحكاـ االت اقيات المبرمػة، كيقتػرح األنظمػة كاإلجػرابات المماثمة ف  الدكؿ األجنبية كالمنظمات 

 ف : األمكاؿ، كتختص كحدة مكافحة تبييض (1)ف  الدكلة األمكاؿالخاصة بمكافحة تبييض 

تمق  اإلخطارات الكاردة مػف المؤسسػات الماليػة عػف العمميػات التػ  يهػتبو فػ  أنيػا تضػمنت تبيػيض  -أ
 .(2)األمكاؿ

ـ بأعماؿ التحرم كال حص لما يرد لمكحدة مف اإلخطارات كالمعمكمات ف  هأف العمميػات التػ  القيا -ب
بػػبلغ النيابػػة العاممػػة بمػػا سػػي ر عنػػو التحػػرم مػػف قيػػاـ دالمػػؿ عمػػى  األمػػكاؿيهػػتبو فػػ  أنيػػا تتضػػمف تبيػػيض  كاا
 .(3)ارتكاب جريمة تبييض أمكاؿ

مكمات ككضم الكسامؿ الك يمة بلتاحتيا لمسػمطات إنهاب قاعدة بيانات لما يتكافر لدل الكحدة مف مع -ج
 .(4)األمكاؿالقضامية كايرىا مف الجيات المختصة بتطبيؽ أحكاـ قانكف مكافحة تبييض 

تبػػػػادؿ المعمكمػػػػات الخاصػػػػة بالعمميػػػػات الماليػػػػة المهػػػػتبو فييػػػػا كالتنسػػػػيؽ مػػػػم الجيػػػػات الرقابيػػػػة فػػػػ   -د
 .(5)الدكلة

كؿ االجنبيػػة كالمنظمػػات الدكليػػة تطبيقػػا ألحكػػاـ االت اقيػػات التعػػاكف مػػم الجيػػات المختصػػة فػػ  الػػد -ق
 .(6)الدكلية الت  تككف مصر طرفا فييا أك تطبيؽ لمبدأ المعاممة بالمثؿ

 .(7)األمكاؿالرقابة عمى المؤسسات المالية الخاضعة ال حكاـ قانكف مكافحة تبييض  -ك

                                                           
 2002لسنة  164المادة الثالثة مف القرار رقـ  -(1)
 .2002لسنة . 80المادة الرابعة ال قرة األكلى مف قانكف رقـ  -(2)
 132، ص2003النيضة العرب ،  ف  مصر،  القاىرة، دار األمكاؿإبراىيـ حامد الطنطاكم، المكاجية التهريعية ليسؿ  -   
 ، 2002لسنة  80رقـ  المصرم قانكفالالمادة الخامسة ال قرة األكلى مف  -(3)
 .88لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -   
 .2002لسنة  80رقـ  القانكف المصرمالمادة الرابعة ال قرة الثانية مف  -(4)
 2002، سنة المصرم 164ة ( مف قرار رميس الجميكري3المادة الثالثة البند ) -   
 .108محمد عم  سكيكر، المرجم السابؽ، ص  -   
 .2002لسنة  80رقـ  القانكف المصرمالمادة الرابعة ال قرة الثانية مف  -(5)
 ن س المرجم السابؽ. -(6)
  2002لسنة  المصرم ( مف قرار رميس الجميكرية4المادة الثالثة، البند ) -  
 ، 2002لسنة  80رقـ  لقانكف المصرماالمادة السابعة مف  -(7)
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دكرا ىامػػا فػػ  منػػم ككهػػؼ عمميػػات تمعػػب البنػػكؾ كالمؤسسػػات الماليػػة  :دكر المؤسسػػات الماليػػة -2
 سػرية تػتـ عبػر المؤسسػات الماليػة كتمكيؿ اإلرىاب الػدكل  ألف أامػب ىػذه العمميػات بطبيعتيػا األمكاؿتبييض 

عمػػػى ىػػػذه األخيػػػرة التعػػػاكف بينيػػػا كبػػػيف السػػػمطات  األمػػػكاؿلػػػذا يمػػػـز القػػػانكف المصػػػرم بهػػػأف مكافحػػػة تبيػػػيض 
، كذلػؾ بأخطارىػا عػف العمميػات الماليػة التػ  يهػتبو فػ  أنيػا مػكاؿاألالمختصة بمبلحقة مرتكب  جرامـ تبيػيض 

رقػـ  األمػكاؿتتضمف تبييض لؤلمكاؿ، اك تحكيبلت مهبكىة. كالمؤسسات المالية عرفيا قانكف مكافحػة تبيػيض 
 المادة األكلى منو ال قرة )ج( ى : 2002لسنة  80

 جنبية العاممة ف  مصر.البنكؾ العاممة ف  مصر كفركعيا ف  الخارج كفركع البنكؾ األ -
 هركات الصرافة كالجيات االخرل المرخص ليا بالتعامؿ ف  النقد األجنب . -
 .األمكاؿالجيات الت  تباهر نهاط تحكيؿ  -
 الجيات العاممة ف  مجاؿ األكراؽ المالية. -
 .األمكاؿالجيات العاممة ف  مجاؿ تمق   -
 صندكؽ تكفير البريد. -
 العقارم كجيات التكريؽ العقارم.الجيات الت  تمارس نهاط التمكيؿ  -
 الجيات الت  تمارس نهاط التأجير التمكيم . -
 الجيات العاممة ف  نهاط التخصيـ. -
الجيػػات التػػ  تمػػارس أم نػػكع مػػف أنهػػطة التػػأمين  كصػػناديؽ التػػأميف الخاصػػة كأعمػػاؿ السمسػػرة فػػ   -

 .(1)مجاؿ التأميف
عػف كػؿ العمميػات الماليػة  األمػكاؿتبيػيض  فػ  إخطػار كحػدة مكافحػة (2)تتمثؿ التزامػات ىػذه المؤسسػات

التػػ  يهػػتبو فػػ  أنيػػا تتضػػمف تبيػػيض أمػػكاؿ المهػػار إلييػػا فػػ  المػػادة الرابعػػة مػػف ىػػذا القػػانكف. كحسػػب القػػانكف 
المصرم فلنو بخصكص تقدير حاالت اإلخطار بالهبو فلنػو يأخػذ بالمعيػار الهخصػ  أم أنيػا تخضػم لتقػدير 

هػتباه، كمػا أكجػب المهػرع عمػى كافػة المؤسسػات الماليػة أف تمتػـز بمنػم المؤسسة المالية بخصكص حػاالت اال
 اير المهركعة كذلؾ عف طريؽ: األمكاؿتبييض 

                                                                                                                                                                                           

 2002لسنة  164( مف القرار 2المادة الثالثة البند ) -
 .122محمد عبد المطيؼ عبد العاؿ، المرجم السابؽ، ص  -
 .2002لسنة  80رقـ  القانكف المصرمالمادة األكلى ال قرة ج مف  -(1)

 68هريؼ سيد كامؿ، المرجم السابؽ، ص -    
 .2002لسنة  80رقـ  القانكف المصرمية ال قرة األكلى مف المادة الثان -(2)
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  التحقيػػؽ جيػػدا مػػف هخصػػية عمبلميػػا كالمسػػت يديف الحقيقػػيف مػػف خػػدماتيا سػػكاب كػػانكا اهػػخاص طبعيػػيف   -
يػػة التػػ  يمكػػف مػػف خبلليػػا التعػػرؼ أك اعتبػػارييف كذلػػؾ باطبلعيػػا عمػػى كافػػة المسػػتندات الرسػػمية اك العرف

 .(1)عمى ىكية العميؿ أك المست يد

االمساؾ بالسجبلت كالمستندات الت  تستخدـ ف  قيد كافة العمميات المالية سكاب الت  تمػت داخػؿ مصػر  -
اك خارجيا لمدة خمس سنكات عمى اقؿ، كذلؾ بيدؼ كضعيا تحت تصرؼ السمطات المحميػة المختصػة 

 .(2)الجناميةالقاممة بالتحقيقات 

كبالتػػػال  تمكيػػػؿ اإلرىػػػاب  األمػػػكاؿأصػػػدرت كافػػػة السػػػمطات الرقابيػػػة ضػػػكابط لمكافحػػػة عمميػػػات تبيػػػيض 
بحيث ممتـز بيا المؤسسات المالية الخاصة لرقابتيا كتهمؿ ىذه الضكابط عمى ضكابط فتا الحسابات كمزاكلة 

معػػايير االهػػتباه كالكي يػػة التػػ  يػػتـ بيػػا العمميػػات سػػكاب بالنسػػبة لؤلهػػخاص الطبعيػػيف أك االعتبػػارييف، كبعػػض 
عػداد كتن يػذ بػرامج  أخطار الكحدة عف العمميات الت  يهتبو ف  أنيا تتضمف تبيػيض أمػكاؿ أك تمكيػؿ إرىػاب كاا

 :(3)تدريبية مستمرة لمعامميف بيا. كىذه السمطات الرقابية الت  التزمت بيذه الضكابط ى 

الضػػكابط الرقابيػػة  2003جػػان    29مػػس إدارتػػو بتػػاريق الػػذم اعتمػػد مج البنػػؾ المريػػزم المصػػرم: -أ
الت  يعتمػد االلتػزاـ بيػا مػف قبػؿ كػؿ البنػكؾ العاممػة فػ  مصػر كفركعيػا فػ   األمكاؿالخاصة بمكافحة تبييض 

الخارج كفركع البنكؾ االجنبية العاممة فػ  مصػر، كهػركات الصػرافة كالجيػات االخػرل المػرخص ليػا بالتعامػؿ 
 ف  النقد األجنب .

الضكابط، الرقابيػة الخاصػة  2003جان    27اعتمدت الييمة بتاريق  الهيية العامة لسكؽ الماؿ: -ب
كمنػػو تمكيػػؿ اإلرىػػاب التػػ  يتعػػيف االلتػػزاـ بيػػا مػػف قبػػؿ الجيػػات العاممػػة فػػ  مجػػاؿ  األمػػكاؿبمكافحػػة تبيػػيض 

 .األمكاؿاألكراؽ المالية كالجيات العاممة ف  مجاؿ تمق  

الضػكابط  2003جكيميػة  04اعتمػدت ىػذه الييمػة بتػاريق  ة للرقابػة علػى التػاميف:الهيية المصرفي -ج
التػ  يتعػيف االلتػزاـ بيػا مػف قبػؿ الجيػات التػ  تمػارس ام نػكع مػف  األمػكاؿالرقابية الخاصػة بمكافحػة تبيػيض 

 أنهطة التأميف أك صناديؽ التأميف الخاصة كاعماؿ السمسرة. 

                                                           
 ،2002لسنة  80رقـ  القانكف المصرمالمادة الثامنة مف  -(1)

 114محمد عم  سكيكر، المرجم السابؽ، ص -    
 ، 2002لسنة  80رقـ  القانكف المصرمالمادة التاسعة مف  -(2)
 195صعادؿ احمد محمد جابر السيكم، المرجم السابؽ،  -(3)
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الضػػكابط  2003أكتػػكبر  09اعتمػػدت الييمػػة بتػػاريق اطؽ الحػػرة: الهييػػة العامػػة لبلسػػتثمار كالمنػػ -د
الت  يتعيف االلتزاـ بيا مف قبؿ الجيات التػ  تمػارس نهػاط  األمكاؿالرقابية الخاصة بمكافحة عمميات تبييض 

 التأجير التمكيم .

صػػة اعتمػػدت الضػػكابط الرقابيػػة الخا 2003أكتػػكبر 21كبتػػاريق  الهييػػة العاملػػة لتمكيػػؿ العقػػارم: -ق
 الت  يتعيف االلتزاـ بيا مف قبؿ الجيات الت  تمارس نهاط التمكيؿ العقارم. األمكاؿبمكافحة عمميات تبييض 

اعتمدت الكزارة الضكابط الرقابية الخاصة  2003نكفمبر  10بتاريق  كزارة االتصاالت كالمعلكمات: -ك
 بصندكؽ تكفير البريد. األمكاؿبمكافحة عمميات تبييض 

كمنػػو ظيػػكر تمكيػػؿ نهػػاطات  األمػػكاؿنظػػرا لمخطػػكرة الناتجػػة عػػف جػػرامـ تبيػػيض : صػػةكحػػدات خا -3
محػػؿ جريمػػة التبيػػيض المحػػددة  األمػػكاؿكعمميػػات أخػػرل أكثػػر خطػػكرة، كعمػػى ضػػكب الجػػرامـ األصػػمية لمصػػدر 

نيػة أدل بالسػمطات المصػرية إلػى إنهػاب كحػدات كأجيػزة ام األمػكاؿمف قانكف مكافحة تبيػيض  (1)بالمادة الثانية
 خاصة بكؿ نكع مف ىذه الجرامـ كى :

كيختص بالجرامـ الت  يكػكف اإلرىػاب أك تمكيمػو مػف بػيف أاراضػيا أك كسػامؿ  جهاز األمف الكطني: -أ
تن يػػذىا كجميػػم الجنايػػات كالجػػنا المضػػرة بػػأمف الحككمػػة مػػف جيػػة الخػػارج أك الػػداخؿ، كمػػا تصػػدر مصػػر أكؿ 

بمكجػػب القػػرار  األمػػكاؿطية متخصصػػة بمكافحػػة عمميػػات تبيػػيض دكلػػة عربيػػة إفريقيػػة تقػػـك بلنهػػاب كحػػدة هػػر 
كمػػف  (2)تابعػػة إلدارة الثػػركات ايػػر الهػػرعية بػػاإلدارة العامػػة لمكافحػػة المخػػدرات 1995لسػػنة  06الػػكزارم رقػػـ 

منطؽ الكظي ة األساسية لمهرطة كالمتمثؿ ف  الكقاية مف الجرامـ بص ة عامة كمف بينيا طبعا جريمػة تبيػيض 
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب، كمػػا يتمتػػم بػػو معظػػـ منتسػػبييا مػػف صػػ ة مػػأمكرم الضػػبط القضػػام  كاختصاصػػيـ  األمػػكاؿ

جػػراب التحريػػات فضػػبل عػػف قاعػػدة البينػػات  النػػكع  العػػاـ، فػػ  تمقػػ  التبمييػػات كالهػػكاكم كجمػػم االسػػتدالالت كاا
عتبػػػارييف اك اال الطبيعيػػػيف األهػػػخاصكالمعمكمػػات لػػػدل مصػػػالا المح كظػػػات المحميػػة مػػػف أرهػػػيؼ عػػػف كافػػة 

                                                           
المتحصػمة مػػف  األمػػكاؿيحظػػر اسػؿ »تػػنص عمػى :  األمػكاؿالخػػاص بمكافحػة تبيػػيض  2002لسػنة  80المػادة الثانيػة مػػف قػانكف رقػػـ  -(1)

دارة أك تييمػة مكػاف تعطييػا بمقابػؿ، ك  جػرامـ جرامـ زراعة كتصنيم كنقؿ النباتات كالجكاىر كالمكاد المخػدرة كجمبيػا كتصػديرىا كاالتجػار فييػا كاا
كسامؿ النقؿ كاحتجاز األهخاص كجرامـ اإلرىػاب كجػرامـ تمكيػؿ اإلرىػاب المنصػكص عمييػا فػ  قػانكف العقكبػات أك فػ  أم قػانكف  اختطاؼ
 «آخر...

محمد طارؽ محمكد ص ر، دكر الهرطة ف  دعـ األمف االقتصادم، أدراسة تحميمية مقارنةأ،  القاىرة: دار النيضة العربية،  -(2)
   411،ص2007
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التػ  تبػيف الجيػات الرقابيػة بأنيػا كػؿ جيػة يػدخؿ  (1)كسكابقيـ العدلية. كمما سبؽ كبناب عمى البلمحػة التن يذيػة
كتمكيػؿ  األمػكاؿضمف اختصاصيا قانكنا أعماؿ المكافحة كالتحرم ف  كافة الجرامـ بمػا فييػا جريمتػ  تبيػيض 

اؿ مكافحػػة ىػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ كتػػدعـ التػػدابير اإلرىػػاب، أيػػف يمكػػف أف تمعػػب الهػػرطة دكرا ىامػػا فػػ  مجػػ
 .(2)الكقامية لممؤسسات المالية

كمػػا يكجػػد عمػػى مسػػتكل جيػػاز االمػػف الػػكطن  عػػدة مصػػالا أىميػػا مصػػمحة األمػػف العػػاـ التػػ  تخػػتص 
كتمكيػؿ اإلرىػاب فضػبل مػف الجػرامـ التػ  تهػمؿ اختطػاؼ  األمػكاؿبجميم أنكاع الجرامـ بمػا فييػا جػرامـ تبيػيض 

 االتجار فييػا كصػنعيا بييػر تػرخيصامؿ النقؿ كاحتجاز االهخاص، استراد االسمحة كالذخامر كالمت جرات ك كس
كااتصػػابيا كالنصػػب كخيانػػة األمانػػة كالتػػدليس كاليػػش كمصػػمحة هػػرطة السػػياحة كااثػػار التػػ   األمػػكاؿسػػرقة 

دارة المسػػطحات الماميػػة التػػ   تخػػتص بمكافحػػة الجػػرامـ البيميػػة تخػػتص بمكافحػػة الجػػرامـ الكاقعػػة عمػػى ااثػػار كاا
المتعمقػػػة بػػػالمكاد السػػػامة كالن ايػػػات الخطػػػرة، أمػػػا إدارة حمايػػػة ااداب العامػػػة فتخػػػتص بمكافحػػػة جػػػرامـ ال جػػػكر 

 كالدعارة.

كمف صكر التعاكف كالتنسيؽ األخرل الت  يمكف أف تطمم بيا األجيزة األمنيػة كالمعنيػة مػا نصػت عميػو 
تتكلى الجيات الرقابية معاكنة الكحدة فيما تطمبو مف »عمى التكال  بأف  لتن يذيةمف البلمحة ا 27/28المادتيف 

إجػػرابات التحػػرم كال حػػص بهػػأف اإلخطػػارات كالمعمكمػػات التػػ  تػػرد إلييػػا عػػف العمميػػات التػػ  يهػػتبو فػػ  أنيػػا 
ررة قانكنيػا إذا تبيف ألم جية مف الجيات الرقابية أثناب مباهػرتيا الختصاصػاتيا المقػ« » تتضمف اسؿ أمكاؿ

قياـ هبية اسؿ أمكاؿ  تعيف عمييا أف تبادر بلخطار الكحدة فػكرا بتمػؾ الهػبية كيراعػى فػ  اإلخطػار البيانػات 
مف ىػذه البلمحػة كذلػؾ حتػى تػتمكف الكحػدة مػف مباهػرة كاجباتيػا المنصػكص  04المنصكص عمييا ف  المادة 

بػبلغ الني ابػة العامػة كطمػب اتخػاذ  التػدابير التح ظيػة كفقػا عمييا قانكنيا فػ  هػأف إجػرابات التحػرم كال حػص كاا
 .(3)« مف القانكف 4،5لممادتيف 

كى  إدارة أمنية تختص بمكافحة الجرامـ االقتصادية  العامة: األمكاؿاإلدارة العامة لميافحة جرايـ  -ب
ىاب كتيػدؼ كتمكيؿ اإلر  األمكاؿالتقميدية بص ة عامة كالمستحدثة بص ة خاصة كعمى رأسيا جريمت  تبييض 

 ىذه اإلدارة إلى تحقيؽ:
                                                           

، الجريدة 2003لسنة  901الصادرة بقرار رميس مجمس الكزراب رقـ  األمكاؿؿ األكؿ  لبلمحة التن يذية لقانكف مكافحة تبييض ال ص -(1)
 . 2003جكيمية  09مكرر )أ(، بتاريق  23الرسمية رقـ 

 111ف ص 2012: دار النيضة العربية، ةر ىالقا ،األمكاؿأحمد البدرم، دكر الهرطة ف  مكافحة اسؿ  -(2)
لسػػنة  901الصػػادرة بقػػرار رمػػيس مجمػػس كزراب المصػػرم رقػػـ  28ك  27البلمحػػة التن يذيػػة لقػػانكف مكافحػػة تبيػػيض األمػػكاؿ المػػادتيف  -(3)

 .23، لجريد الرسمية رقـ 2003
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مكافحػػػػة كافػػػػة الصػػػػكر اإلجراميػػػػة لم سػػػػاد اإلدارم كاالنحػػػػراؼ الػػػػكظي   التػػػػ  تتمثػػػػؿ جراممػػػػو فػػػػ  الرهػػػػكة  -
 .(1)كاالختبلس ككافة صكر العدكاف عمى الماؿ العاـ

نات متابعػػة نهػػاط البنػػكؾ خاصػػة فػػ  مجػػاؿ تكجيػػو التسػػييبلت االمتمانيػػة الممنكحػػة لمعمػػبلب كفقػػا لمضػػما -
 الكافية، باعتبار أف أمكاؿ البنكؾ ى  الكعاب المال  لمدكلة.

باعتبارىػا  األمػكاؿمتابعة الظكاىر االقتصادية العالمية ف  ظؿ عكلمة االقتصػاد، كخاصػة ظػاىرة تبيػيض  -
ظػػػػاىرة عالميػػػػة يمجػػػػأ إلييػػػػا محترفػػػػك الجريمػػػػة المنظمػػػػة لتبيػػػػيض أمػػػػكاليـ المتحصػػػػمة مػػػػف نهػػػػاطات ايػػػػر 

دخاليا ف  صكر مهركعات أخرل مهركعة إلض اب ص ة الهرعية عمييا كذلؾ بالتنسيؽ مم  مهركعة، كاا
 االجيزة المصرفية.

متابعػػة حركػػة سػػكؽ المػػاؿ المصػػرم مػػف خػػبلؿ تػػداكؿ األكراؽ الماليػػة فػػ  بكرصػػت  القػػاىرة كاالسػػكندرية  -
حركػة السػكؽ  كمحافظ األكراؽ المالية كصناديؽ االستثمار كذلػؾ برصػد االفػرازات المصػاحبة لمتطػكر فػ 

 .(2)كما تهكمو بعضيا مف جرامـ مستحدثة
 مبلحقة المخال يف لقانكف النقد األجنب ، ككذا حركة الصادرات كالكاردات بالتنسيؽ مم مصمحة الجمارؾ. -
 مكافحة األساليب اإلجرامية المبتكرة الت  يستخدميا محترفك تقميد كتزكير العمبلت الكطنية كاألجنبية. -
المترتبػػة عمييػا كذلػؾ بنػػاب  األمػكاؿبحػث كالتحػػرم عػف الجػرامـ األصػػمية كجريمػة تبيػيض اتخػاذ إجػرابات ال -

بالبنؾ المركزم أك الببلاات الت  ترد إلييا مف ثمة مصادر  األمكاؿإما عمى طمب كحدة مكافحة تبييض 
 أخرل.

لعرفيػة كجػرامـ مكافحة األساليب اإلجرامية المسػتحدثة بخصػكص تقميػد األحكػاـ كتزكيػر العقػكد الرسػمية كا -
 بطاقات االمتماف. 

 متابعة هركات إلحاؽ العمالة بالخارج. -
 محة السػجكف كمصػمحة جػكازات السػ رإعداد قاعدة بيانات أمنية يتـ ربطيا بمصالا األمف المختم ة كمص -

العامػػػة بمختمػػػؼ المػػػديريات االمنيػػػة كالعػػػامميف فػػػ   األمػػػكاؿكمػػػا تيػػػتـ بالجانػػػب التػػػدريب  لضػػػباط أقسػػػاـ 
 ات كالمصالا األخرل كالبنكؾ.اإلدار 

 الت اعؿ العمم  مم المراكز البحثية كالمركز القكم  لمبحكث الجنامية كاالجتماعية، كأكاديمية الهرطة. -

                                                           
 239أحمد البدرم، المرجم السابؽ، ص -(1)
 . 240المرجم السابؽ، ص ن س -(2)
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كتمكيػػؿ اإلرىػػاب فقػػد صػػدر قػػرار مػػف كزيػػر الداخميػػة رقػػـ  األمػػكاؿكفػػ  سػػبيؿ التصػػدم لجريمػػة تبيػػيض 
العامػػة تسػػمى  األمػػكاؿلػػئلدارة العامػػة لمكافحػػة جػػرامـ  بهػػأف إنهػػاب إدارة تابعػػة 2003مػػام  18بتػػاريق  9821

 أ تختص بػ:األمكاؿأإدارة مكافحة تبييض 

ايػر المهػركعة كالمتحصػمة مػف الجػرامـ التػ  نػص عمييػا القػانكف الخػاص  األمػكاؿمكافحة جرامـ تبييض  -
 بيا. 

جػػػراب التحريػػػات كالمراقبػػػات - كضػػػبط األهػػػخاص  تمقػػػ  فحػػػص الببلاػػػات كالمعمكمػػػات التػػػ  تػػػرد لػػػئلدارة، كاا
 .األمكاؿالمتكرطيف ف  أنهطة تبييض 

 بالبنؾ المركزم كايرىا مف الجيات داخؿ الكزارة أك خارجيا. األمكاؿالتنسيؽ مم كحدة مكافحة تبييض  -
 التعاكف مم االجيزة المعينة بالدكؿ كالمنظمات العربية كاألجنبية. -
كسػػػبؿ  األمػػػكاؿلدكليػػػة المعينػػػة بأنهػػػطة تبيػػػيض المهػػػاركة فػػػ  المػػػؤتمرات كالنػػػدكات المحميػػػة كاإلقميميػػػة كا -

 مكافحتيا.
 بالكزارات المختم ة. األمكاؿاإلهراؼ ال ن  عمى كحدات مكافحة جرامـ تبييض  -

كىػػػػ  جيػػػػاز مسػػػػتيؿ قاممػػػػا بحػػػػد ذاتػػػػو أنهػػػػئ سػػػػنة  اإلدارة العامػػػػة لميافحػػػػة جػػػػرايـ المخػػػػدرات: -ج
نتاجيػا بقرار مف رميس الجميكرية، تيدؼ إلى مكافحة جرامـ تي1976 ريب المخدرات كاالتجار فييا كتداكليا كاا

نهاب كتحديث قاعدة بيانات كمعمكمات المتعمقة بيذا النكع مف النهاطات، كما تقكـ ىذه اإلدارة بتتبم ثػركات  كاا
كبار ميرب  المخدرات كاقتراح التعديبلت التهريعية البلزمة كتدعيـ التعاكف الدكل  خاصة مم أجيزة المكافحة 

كاالجنبية ف  مجاالت تبػادؿ المعمكمػات كضػبط القضػايا الدكليػة، فضػبل عػف مجػاالت التػدريب كالػدعـ العربية 
كتعديبلتػػػػو  2002لسػػػنة  80عمػػػبل بأحكػػػاـ القػػػػانكف  2006ك 2004، كمػػػا قامػػػػت ىػػػذه اإلدارة سػػػػنة (1)ال نػػػ 

حػا األمػكاؿالخاصة بمكافحػة عمميػات تبيػيض  لتيـ لمنيابػة بعػدة عمميػات ناجحػة ضػد بعػض تجػار المخػدرات كاا
 (2)مػػف كبػػار التجػػار لجيػػاز المػػدع  العػػاـ االهػػتراك  08تػػـ تقػػديـ  2004أمػػف الدكلػػة العميػػا. مػػثبل فػػ  سػػنة 

 .(3)مميكف جنيو 23.5كحصر ممتمكاتيـ الت  قدرت قيمتيا بأكثر مف 

كتختص بمراقبػة دخػكؿ كخػركج النقػد، إضػافة إلػى االكراؽ التجاريػة كذلػؾ حسػب  مصلحة الجمارؾ: -د
الصػادر عػف  2003لسػنة  219كتمكيؿ اإلرىاب كالمحتػو التن يذيػة كالقػرار اإلدارم رقػـ  األمكاؿانكف تبييض ق

                                                           
 . 244أحمد البدرم، المرجم السابؽ، ص-(1)
 1980لسنة  95، ثـ عدؿ بالقانكف رقـ 1971لسنة  19نص عميو قانكف الدمع  العاـ االهتراك  رقـ  -(2)
 الصادر عف اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.  2004التقرير السنكم لكزارة الداخمية المصرية لعاـ  -(3)
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 10كزارة الماليػػة بهػػأف نظػػاـ االفصػػاح الجمركػػ ، حيػػث يجػػب االفصػػاح فػػ  االقػػرار عػػف حمػػؿ مػػا يزيػػد عػػف 
 مصر.دكالر آالؼ أمريك  أك ما يعادليا بالعمبلت األصمية عند دخكؿ أك الخركج مف 

كالجدير بالذكر اف ىناؾ تنسػيقا بػيف مػأمكرم الجمػارؾ كضػباط الهػرطة التػابعيف لمصػالا أمػف المػكانئ 
 .(1)كالمطارات كالمنافذ البرية لضبط جرامـ التيريب المختم ة

القضاب كاجو جميم انكاع الجرامـ التػ  ظيػرت فػ  المجتمػم تقميديػة أك مسػتحدثة  :البعد الق ايي -ثالثا
كاإلرىاب كسبؿ تمكيمو فلف السياسة الجنامية المصرية كاجيػت ىػذا النػكع  األمكاؿمت  تبييض كبخصكص جري

مف اإلجراـ بلنهاب محاكـ أمػف الدكلػة بالنسػبة لمجػرامـ اإلرىابيػة كدكر النيابػة العامػة بخصػكص مكاجيػة جػرامـ 
 .األمكاؿتبييض 

باختصػاص معػػيف مػف حيػػث نػػكع ىػػ  نػػكع مػف المحػػاكـ الخاصػة التػػ  تميػػز : محػايـ امػػف الدكليػػة -8
الجرامـ الت  تعالجيا أك ص ات أهخاص مرتكبييا، كتنقسـ محاكـ أمف الدكلة إلى نكعيف مف المحاكـ، محاكـ 

 أمف الدكلة العادية كمحاكـ أمف الدكلة االستثنامية:

ا محػػاكـ أمػػف الدكليػػة كجعميػػ 1980لسػػنة  105اسػػتحدث القػػانكف رقػػـ  محػػايـ أمػػف الدكلػػة العاديػػة: -أ
 .(2)جزبا مف القضاب العادم كى  تنقسـ إلى محاكـ أمف الدكلية عميا كمحاكـ امف دكلة جزمية

كى  تكجد ف  كؿ دامرة محكمة مف محاكـ االستمناؼ كيجكز إنهاب اكثر  / محايـ أمف الدكلة العليا:1
محكمػػػة  مػػػف محكمػػػة أمػػػف دكلػػػة عميػػػا فػػػ  ن ػػػس دامػػػرة محكمػػػة االسػػػتمناؼ كتتهػػػكؿ مػػػف ثػػػبلث مستهػػػاريف مػػػف

االستمناؼ عمى أف يكػكف الػرميس بدرجػة رمػيس محكمػة اسػتمناؼ كيجػكز انضػماـ عضػكاف مػف ضػباط القػكات 
 المسمحة قضاة بالقضاب العسكرم برتبة عميد عمى األقؿ يتـ تعيينيـ مف طرؼ رميس الجميكرية.

 احد.كى  تنهأ ف  مقر كؿ محكمة جزمية كتتهكؿ مف هخص ك  / محايـ أمف الدكلة الجزايية:2

 1958لسػنة  162كجكد ىذه المحاكـ بمكجػب القػانكف  محايـ أمف الدكلة االستثنايية )الطكارئ(: -ب
كى  تنقسـ إلى محاكـ أمف دكلة عميػا كمحػاكـ  1982لسنة  50الخاص بحالة الطكارئ كالمعدؿ بالقانكف رقـ 

مػا محكمػػة أمػف الدكلػػة العميػػا أمػف دكلػػة جزميػة، كيتهػػكؿ محكمػة أمػػف دكلػة الجزميػػة مػف أحػػد قضػاة المحكمػػة، أ
فتتهكؿ مف ثبلث مستهاريف مف ىذه المحكمػة كاسػتثنابا يمكػف لػرميس الجميكريػة أف يػأمر بتهػكيؿ دامػرة أمػف 

                                                           
 . 108محمكد ص ر، المرجم السابؽ، ص ،أحمد طارؽ -(1)
 . 409صط ى، المرجم السابؽ، صأحمد محمد ابك م-(2)
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دكلة الجزمية مف قاض كاثناف مف القكات المسمحة برتبة نقيب، أما تهكيؿ دامرة محكمػة أمػف الدكلػة العميػا مػف 
 .(1)ة عميدثبلث مستهاريف كضابطيف عسكرييف برتب

 اختصاص محايـ أمف الدكلة:

المهػػرع المصػػرم فػػ  هػػأف جػػرامـ اإلرىػػاب خػػرج عمػػى القكاعػػد العامػػة الخاصػػة  االختصػػاص المحلػػي:
    باالختصػػػاص المحمػػػ  كالتػػػ  تعػػػيف االختصػػػاص بالمكػػػاف الػػػذم كقعػػػت بػػػو الجريمػػػة أك الػػػذم يقػػػيـ فيػػػو المػػػتيـ 

اإلجػػرابات الجناميػػة( كجعػػؿ االختصػػاص المحمػػ  بالنسػػبة مػػف قػػانكف  217اك الػػذم يقػػبض عميػػو فييػػا )المػػادة 
 .(2)لمجرامـ اإلرىابية لمحكمة أمف الدكلة العميا بدامرة محكمة استمناؼ القاىرة

المتعمػؽ بلنهػاب محػاكـ  1980لسػنة  105كفقا لنص المػادة الثالثػة مػف القػانكف  االختصاص النكعي:
نظر فػ  الجػرامـ المرتبطػة بػالجرامـ اإلرىابيػة الػكاردة  بقػانكف أمف الدكلػة، تخػتص محكمػة أمػف الدكلػة العميػا بػال

العقكبات. كف  حالة الطكارئ يتـ إحالة الجرامـ الت  تكصؼ أنيا إرىابية إلى المحاكـ االسػتثنامية حيػث يتمتػم 
رمػػيس الجميكريػػة بسػػمطات كاسػػعة فػػ  مجػػاؿ اإلجػػرابات الجناميػػة الخاصػػة بمكافحػػة الجػػرامـ اإلرىابيػػة، حيػػث 

تطيم كضػػم قيػػكد عمػػى حريػػة أهػػخاص فػػ  االجتمػػاع كالتنقػػؿ كاإلقامػػة كالمػػركر فػػ  أمػػاكف كأكقػػات معينػػة يسػػ
كالقػػبض عمػػى المهػػتبو فػػييـ اك الخطػػريف عمػػى األمػػف كالنظػػاـ العػػاـ كت تػػيش األهػػخاص كاألمػػاكف دكف التقيػػد 

نكعيػا كالصػحؼ كايرىػا مػف  بأحكاـ قانكف االجرابات الجناميػة، كمػا يجػكز لػو األمػر بمراقبػة الرسػامؿ أيػا كػاف
 .(3)اإلجرابات

بمكتػب النامػب العػاـ بػالتحقيؽ  (4)يحؽ لمنامب العاـ تكميؼ نيابة أمف الدكلػة العميػا :النيابة العامة -2
 كتختص بما يم : عمى مستكل تراب الجميكرية األمكاؿكالتصرؼ ف  جرامـ تبييض 

تػػدخؿ فػػ  اختصػػاص النيابػػات العامػػة بػػدامرة التػػ   األمػػكاؿالتحقيػػؽ كالتصػػرؼ فػػ  قضػػايا جػػرامـ تبيػػيض  -أ 
 نيابة استمناؼ القاىرة.

 . (5)الكاردة مف النيابات األخرل األمكاؿالتصرؼ ف  قضايا تبييض  -ب 

                                                           
 . 293محمد حسف طمحة، المرجم السابؽ، ص -(1)
مدحت رمضاف، جرامـ اإلرىاب ف  ضكب الحكاـ المكضكعية كاإلجرامية لمقانكف الجنام  الدكل  كالداخم ، القاىرة، دار النيضة  -(2)

 . 209ص 1995العربية، 
 211مدحت رمضاف، المرجم السابؽ، ص -(3)
 . األمكاؿبهأف قانكف مكافحة تبييض  2004لسنة  82اب الدكرم الذم يصدر عف النامب العاـ رقـ الكت -(4)
 . 235أحمد البدرم، المرجم السابؽ، ص-(5)
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كتمكيػؿ اإلرىػاب تحػت  األمػكاؿكمنو يتضا أف جيات ن اذ القانكف تقكـ بالتحرم بهأف مكافحة تبييض 
  تعد الجية المسؤكلة عف التحقيؽ كالتصرؼ ف  ىػذه التحريػات اإلهراؼ القانكن  كالقضام  لمنيابة العامة الت

 كفقا لمقكاعد العامة المنصكص عمييا ف  قانكف اإلجرابات الجنامية. 

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ا٤ِٛايخش٠ّزٟ رج١١غ  فٟ ِىبفسخاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ  أشىبياٌّجسث اٌثبٟٔ:     

 ٚاٌؼ٩لخ ث١ّٕٙب

لكبير خاصة ف  مجاؿ االتصاالت  كالمكصبلت إلػى تطػكر الجريمػة بكجػو لقد أدل التقدـ التكنكلكج  ا
كاإلرىػػاب كسػػبؿ تمكيمػػو عمػػى كافػػة المسػػتكيات الكطنيػػة  األمػػكاؿعػػاـ، كظيػػكر أنمػػاط جديػػدة كجػػرامـ تبيػػيض 

 كاإلقميمية كالعالمية، أيف ازدادت معاناة دكؿ العالـ مػف ت هػ  ظػاىرة اإلجػراـ المػنظـ العػابر لمحػدكد الػذم فػاؽ
ف  خطكرتو قدرات الدكؿ، حيث ال تستطيم دكلة بعينيا ميما بميت درجػة قػكة أنظمتيػا األمنيػة كاإلجراميػة مػف 

كتمكيػؿ اإلرىػاب كمعاقبػة مرتكبييػا كذلػؾ بسػبب الطبيعيػة الدكليػة ليػذا  األمػكاؿمكاجية كالكهؼ جرامـ تبييض 
لجيػػكد الدكليػػة لمكافحػػة ىػػذا النػػكع مػػف النػػكع مػػف الجػػرامـ، لػػذا أصػػبا مػػف الضػػركرم تكحيػػد كتنسػػيؽ كتضػػافر ا

اإلجػػػراـ فػػػ  إطػػػار )عبلقػػػات دكليػػػة تعاكنيػػػة( تيػػػدؼ إلػػػى زيػػػادة ال عاليػػػات كالقػػػدرات لمكاجيػػػة ىػػػذه المخػػػاطر 
كتمكيػؿ اإلرىػاب بصػ ة  األمػكاؿكالتيديدات المتصاعدة لظاىرة اإلجراـ بص ة عامة كمكافحة جريمت  تبيػيض 

بعض مف حيث عدـ مهركعية مصدر النهاط كسيكلة كتػكفير التمكيػؿ خاصة، لما ليما مف عبلقة ببعضيا ال
قميمية، بيرض  (1)كتكحيد كتطابؽ األىداؼ كقد اتجو المجتمم الدكل  حياؿ مكافحتو إلى إنهاب كيانات دكلية كاا

 تسػػػػػػػيير التعػػػػػػػاكف كالعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ المرجػػػػػػػكة، كمػػػػػػػا عممػػػػػػػت الػػػػػػػدكؿ عمػػػػػػػى إنهػػػػػػػاب كتقكيػػػػػػػة
 .أجيزة كآليات كطنية 

 ِٚؼٛلبد  ِىبفسخ خش٠ّزٟ رج١١غ ا٤ِٛاي ٚر٠ًّٛ ا٦٘بة اٌذٌٟٚ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ أشىبياٌّطٍت ا٤ٚي: 

براـ ات اقيات دكلية تختص إف التعاكف الدكل  يعتمد ف  أامب األحياف عمى تك  يسػمى ما مكافحة بقيم كاا
أيف تعط  كتتيا األساس القػانكف  كتمكيؿ اإلرىاب ف  إطار األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية األمكاؿتبييض 

ف تعددت كسامؿ التعاكف الػدكؿ فػ  مكاجيػة جريمتػ  تبيػيض  كتمكيػؿ  األمػكاؿالبلـز لصكر التعاكف الدكل ، كاا
اإلرىاب الدكل  إال أنو يمكف إيجاز أىـ ىذه الكسامؿ كمعرفة المعكقات الت  تحيػؿ دكف تحقيػؽ كالكصػكؿ إلػى 

 .(2)ىذا النكع مف اإلجراـ كالحد منو اليدؼ المنهكد المتمثؿ ف  مكاجية

                                                           
 .16عادؿ محمد السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .208محمد حسف طمحة، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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 :(*)الفرع األكؿ: صكر التعاكف الدكلي

كتمكيؿ اإلرىػاب كمػف  األمكاؿمف الطبيع  أف تتضافر الجيكد الدكلية مف أجؿ مكافحة جريمة تبييض 
الطبيعػػػ  أيضػػػا أف تتعػػػزز كتتكػػػاثؼ الجيػػػكد نظػػػرا لكػػػكف ىػػػذه الجريمػػػة مػػػف الجػػػرامـ المنظمػػػة العػػػابرة لمحػػػدكد 

 .(2)كطنية، أم أف خطرىا يمتد إلى أكثر مف دكلةال

 :أكال: تبادؿ المعلكمات كتسليـ المجرميف

كتمكيػػؿ  األمػػكاؿلت عيػػؿ التعػػاكف الػػدكل  فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة جريمتػػ  تبيػػيض : تبػػادؿ المعلكمػػات  -8
جػػػرابات داخميػػػة تسػػػيؿ كتسػػػاعد عمميػػػات التبػػػادؿ الػػػػدك  ل  اإلرىػػػاب ينبيػػػ  عمػػػى كػػػؿ بمػػػد أف يضػػػم قػػػػكانيف كاا

لممعمكمات، كىذا ما انتيجتو الجزامر كمصر كفرنسا، حيث كضعت ترسانة مف القػكانيف كاألنظمػة التػ  تسػعى 
مف خبلليا إلى مكافحة ىذه الظاىرة، كتسييؿ ميمة خمية معالجة االستعبلـ المال  ف  ىذا المجاؿ مف خػبلؿ 

أك جيات أخرل أك تبادؿ المعمكمػات  قدرتيا عمى الحصكؿ عمى أية كثيقة، أك سجبلت مف المؤسسات المالية
    مػػم نظراتيػػا فػػ  دكؿ أخػػرل فػػ  إطػػار ثنػػام  أك متعػػدد األطػػراؼ بنػػابا عمػػى مػػذكرات ت ػػاىـ أك تبػػادؿ رسػػامؿ 

 أك ايرىا.

أك تمكيػػؿ اإلرىػػاب يعتمػػد عمػػى تبػػادؿ المعمكمػػات بسػػرعة  األمػػكاؿكنظػػرا ألف اكتهػػاؼ عمميػػات تبيػػيض 
الية ف  بمداف مختصة كعمى قدرتيا عمى التعاكف بك ابة. لذا يجب عمى ىذه فيما بيف كحدات االستخبارات الم

الكحدات تبادؿ المعمكمات الت  تتكفر لدييا فيما بينيا بكؿ حرية معتمدة عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ، كقػد أجػاز 
 كتمكيػػػػػػػػػؿ اإلرىػػػػػػػػػاب كمكافحتيمػػػػػػػػػا  األمػػػػػػػػػكاؿالمتعمػػػػػػػػػؽ بالكقايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف تبيػػػػػػػػػيض  05/01القػػػػػػػػػانكف الجزامػػػػػػػػػرم 

فػػ  المػػادتيف  2002لسػػنة  80العػػرب رقػػـ  األمػػكاؿ، ككػػذا قػػانكف مكافحػػة اسػػؿ (3)منػػو 26ك   25لمػػادتيف ا
مػػػف المحتػػػو التن يذيػػػة تبػػػادؿ المعمكمػػػات التػػػ  تكتهػػػؼ عنيػػػا المؤسسػػػات الماليػػػة كايػػػر  48كالمػػػادة  (4) 3/11

                                                           
تـ اعتمادىا ف  الدكرة االستثنامية العهريف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ألمكاؿااإلعبلف السياس  كخطة عمؿ لمكافحة تبيض  -(*)

 .21، 11مقتط ات، ص ص  –المخصصة ألجؿ مكافحة مهكمة المخدرات العالمية 
 .320ليندا لف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(2)
خمية –يمكف لمييمة المتخصصة »رىاب الجزامرم، تنص عمى: كتمكيؿ اإل األمكاؿمف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف تبييض  25المادة  -(3)

معالجة االستعبلـ المال  أف تطمم ىيمات الدكؿ األخرل الت  تمارس مياـ مماثمة عمى المعمكمات الت  تتكفر لدييا حكؿ المعطيات الت  
 «.أك تمكيؿ اإلرىاب  مم مراعاة المعاممة بالمثؿ األمكاؿيبدك أنيا تيدؼ إلى تبييض 

تبادؿ المعمكمات المهار إلييا مم الكحدات النظيرة، كايرىا مف »ال صؿ الثان  مف البلمحة التن يذية تنص:  11ال قرة  03المادة  -(4)
 «.كتمكيؿ اإلرىاب... األمكاؿالجيات المختصة ف  الدكؿ األجنبية كالمنضمات الدكلية، كالتنسيؽ معيا فيما يتصؿ بمكافحة اسؿ 

 .1998بعة مف االت اقية العربية لمكافحة اإلرىاب لسنة المادة الرا  -   
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لمتخصصػة فػ  مختمػؼ الػدكؿ المال ، كما تكصمت إليػو خميػة معالجػة االسػتعبلـ المػال  بينيػا كبػيف الييمػات ا
كي يـ مػف خػبلؿ ىػذه المػكاد أف يكػكف ىػذا التبػادؿ لممعمكمػات بنػابا عمػى ات اقيػات  (1)الت  تمارس مياـ مماثمة

 أك معاىدات.

كي يـ مف خبلؿ ىذه المكاد أف يككف ىذا التبادؿ لممعمكمات بناب عمى ات اقية أك معاىدة سارية الم عكؿ 
ؿ، كما ي يـ أيضا أف الخمية يمكنيا تبادؿ المعمكمػات، إمػا بمبػادرة منيػا أم ت يػد كعمى أساس المعامبلت بالمث

ما عند الطمب.  ىيمة أحرل أجنبية ف  تحرياتيا كتحقيقاتيا دكف طمب، كاا

أما المهرع ال رنس  فقد أجاز صراحة التعاكف مم الدكؿ األطراؼ ف  معاىدة مجمس أكركبا ستراسػبكرغ 
 المتحصمة عف جناية ككه يا كضبطيا كمصادرتيا. األمكاؿبييض بطمب يتعمؽ بجرامـ ت 1990

كما يمكف مبلحظتو مف التهريعات الجزامرية كالمصرية كال رنسية أنيا لػـ تقيػد صػبلحيات خميػة معالجػة 
نمػػػا نصػػػت فقػػػط عمػػػى هػػػرط مراعػػػاة  االسػػػتعبلـ المػػػال  فػػػ  مجػػػاؿ التعػػػاكف الػػػدكل ، كلػػػـ تخضػػػعيا لهػػػركط، كاا

ا ال يعن  بأم حاؿ مف األحػكاؿ تقييػد لمخميػة فػ  مجػاؿ التعػاكف الػدكل  بػؿ يح زىػا عمػى المعاممة بالمثؿ، كىذ
 .(2)أف تككف ف  مستكل الييمات المتخصصة األجنبية ف  مجاؿ التعاكف الدكل 

باإلضػػافة إلػػى تبػػادؿ المعمكمػػات فينػػاؾ مجػػاالت أخػػرل ميمػػة قػػد تسػػاعد فػػ  مكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة 
رىابيػػة تػػدخؿ فػػ  إطػػار تبػػادؿ المعمكمػػات ىػػذه المجػػاالت ىػػ  جانػػب التحريػػات كتبػػادؿ منيػػا طبعػػا الجريمػػة اإل

المػادة الرابعػة  02/041998الخبرات كىذا ما نصت عم  االت اقية العربية لمكافحػة اإلرىػاب الصػادرة بتػاريق 
اكف فيمػا بينيػا كتقػديـ التحريات: تتعيػد الػدكؿ المتعاقػدة بتعزيػز التعػ -ثانيا»ف  بندىا الثان  كالثالث كما يم : 

 -المساعدة ف  مجاؿ إجرابات التحرم كالقبض عمى الياربيف مف المتيمػيف أك المحكػـك عمػييـ بجػرامـ إرىابيػة
تبػػادؿ الخبػػرات: تتعػػاكف الػػدكؿ المتعاقػػدة عمػػى إجػػراب كتبػػادؿ الدراسػػات  –كفقػػا لقػػكانيف كأنظمػػة كػػؿ دكلػػة. ثالثػػا 
تتعػػاكف الػػػدكؿ  -مػػػا تتبػػادؿ مػػا لػػػدييا مػػف خبػػػرات فػػ  مجػػاؿ المكافحػػػةكالبحػػكث لمكافحػػة الجػػػرامـ اإلرىابيػػة، ك

المتعاقػػػدة فػػػ  حػػػدكد إمكانياتيػػػا عمػػػى تػػػكفير المسػػػاعدات ال نيػػػة المتاحػػػة إلعػػػداد بػػػرامج أك عقػػػد دكرات تدريبيػػػة 
مهتركة، أك خاصة بدكلة أك مجمكعة مف الدكؿ المتعاقدة عنػد الحاجػة كلمعػالميف فػ  مجػاؿ مكافحػة اإلرىػاب 

 «.ية قدراتيـ العممية كالعممية، كرفم مستكل أداميـلتنم

                                                           
 .394ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .189عكرـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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مف خبلؿ ىذه المادة يتبيف أف االت اقية العرب  لمكافحة اإلرىاب تسعى جاىدة لتحقيؽ التعاكف األمن   
التكامؿ بيف الدكؿ المتعاقدة فػ  مكاجيػة العمميػات اإلرىابيػة كسػبؿ تمكيميػا، فبعػد أف نصػت عمػى التعػاكف فػ  

عمكمػػات مػػف أجػػؿ منػػم كمكافحػػة الظػػاىرة نجػػدىا تسػػتكمؿ حمقػػات التعػػاكف بػػالنص عمػػى إجػػراب مجػػاؿ تبػػادؿ الم
 .(1)التحريات كتبادؿ الخبرات المنية بيف الدكؿ المتعاقدة

يعػػد نظػػاـ تسػػميـ المجػػرميف مػػف أىػػـ مجػػاالت كسػػبؿ التعػػاكف الػػدكل ، لتحقيػػؽ : تسػػليـ المجػػرميف -2
الكطنية عامقا أماـ ارتكابيـ ألنهطتيـ اإلجرامية، كتظير أىميتو ف   العدالة كردع الجناة الذيف ال تقؼ الحدكد

انػػػو يحػػػـر المجػػػرميف مػػػف العثػػػكر عمػػػى مػػػأكل ليػػػـ كمػػػا يحرمػػػو مػػػف االسػػػت ادة مػػػف ت ػػػاكت األنظمػػػة القانكنيػػػة 
 كالقضامية، كمنو يعتبر مف الكسامؿ القانكنية الت  أثرت ف  مكاجية ظاىرة اإلجراـ العابر لمحدكد الكطنية.

ف  كلقد تطمب تطكر صكر اإلجراـ كاتخاذه أبعادا دكلية كعالمية أف يقابمو تطكر ف  كسامؿ المكافحة، كاا
ال تقتصػػر عمػػى النطػػاؽ الػػكطن  بػػؿ نتعػػداه إلػػى خػػارج الحػػدكد ألف مجػػرد تػػدكيؿ العقػػاب يعػػد مػػف المتطمبػػات 

م  جيػكده لتكثيػؽ العبلقػة فػ  الضركرية لمكافحة الجريمة المنظمػة عمػى كجػو التحديػد، لػدلؾ كثػؼ ال قػو الجنػا
الهػػؽ اإلجرامػػ  المتعمػػؽ بتن يػػذ األحكػػاـ كتسػػميـ المجػػرميف كايػػره مػػف صػػكر التعػػاكف القانكنيػػة متجػػاكزا الم يػػـك 

 .(2)التقميدم لمسيادة الكطنية 

كيقصػػد بتسػػميـ المجػػرميف مجمكعػػة مػػف اإلجػػرابات القانكنيػػة التػػ  تيػػدؼ إلػػى قيػػاـ دكلػػة بتسػػميـ هػػخص 
ـ عميػػو إلػػى دكلػػة أخػػرل لكػػ  يحػػاكـ بيػػا أك ين ػػذ فيػػو الحكػػـ كالصػػادر أك عميػػو مػػف محاكمتيػػا مػػتيـ أك محكػػك 

 :(3)كيتضا أف طرف  التسميـ ىما الدكلة طالبة التسميـ كالدكلة المطمكب منيا التسميـ كىناؾ حالتاف ىما

نة كقبؿ أف أف يككف الهخص المطمكب تسميمو قد ارتكب جريمة كصدر ىذه حكـ باإلدا الحالة األكلى:
يبدأ فػ  التن يػذ العقكبػة بخػرج خػارج إقمػيـ الدكلػة التػ  أصػدرت الحكػـ، فترسػؿ فػ  طمبػو لتن يػذ الحكػـ الصػادر 

 عميو.

أف يككف الهخص المطمكب تسميمو قدر ارتكب جريمة، كقبؿ أف تكتهؼ أك تضبط ي ر  الحالة الثانية:
ه األخيرة طمب تسميـ إلى الدكلة الت  فر إلييػا مػف أجػؿ خارج إقميـ الدكلة الت  ارتكبت فييا الجريمة، فتقدـ ىذ

                                                           
 .356، ص2000أسامة أحمد بدر، مكاجية اإلرىاب، أدراسة ف  التهريم المصرم كالمقارفأ، القاىرة، دار النيضة العربية،  -(1)
 .400ا بف طالب، المرجم السابؽ، ص ليند -(2)
 .57، ص 1999عبد ال تاح سراح، أالنظرية العامة لتسميـ المجرميفأ، رسالة دكتكراه، جامعة المنصكرة، سنة  -(3)
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محاكمتػػػو بيػػػا كفقػػػا لقانكنيػػػا كأمػػػاـ قضػػػاميا الرتكػػػاب جريمػػػة تخضػػػم لبلختصػػػاص التهػػػريع  كالقضػػػام  ليػػػذه 
 الدكلة.

كيتطمب تسػميـ المجػرميف عػدة هػركط منيػا مػا يتعمػؽ بالهػخص المطمػكب  شركط تسليـ المجرميف: -أ
 بنكع الجرامـ الت  يجكز التسميـ فييا كالتسميـ المزدكج كالقاعدة الخصكصية. تسميمو كمنيا ما يتعمؽ 

إذا كػػاف الهػػخص المػػراد تسػػمميو يحمػػؿ جنسػػية الدكلػػة  / فيمػػا يتعلػػؽ بالشػػخص المطلػػكب تسػػليمه:1
ة الطالبة الرتكاب أم مهكمة فالدكلة المطمكب منيا التسميـ تمب  الطمب طالما ارتكب الجريمة عمى إقمػيـ الدكلػ
الطالبػػة ايػػر أف المهػػكمة تثػػكر فػػ  حالػػة كػػكف الهػػخص المطمػػكب تسػػميمو بحػػؿ جنسػػية الدكلػػة المطمػػكب منيػػا 
التسميـ، كف  ىذا الهأف معظـ االت اقيات الدكلية تحظر تسػميـ الرعايػا بصػ ة مطمقػة، فقػد نصػت ات اقيػة األمػـ 

كالمػؤثرات العقميػة ب يينػا فػ  المػادة الخاصػة بمكافحػة االتجػار ايػر المهػركع بالمخػدرات  1988المتحدة لسػنة 
إذا رفض طمػب التسػميـ الرامػ  إلػى تن يػذ عقكبػة مػا ألف الهػخص المطمػكب »السادسة ال قرة العاهرة عمى أف: 

تسميمو مف مكطن  الطرؼ المتمق  الطمب، ينظر الطرؼ المتمق  الطمب، إذا كاف قانكنػو يسػما بػذلؾ، كطبقػا 
مػى طمػػب مػف الطمػػب الطالػب فػػ  تن يػذ العقكبػػة المحكػـك بيػػا بمكجػب قػػانكف لمقتضػيات ىػػذا القػانكف، كبنػػابا ع

 . (1)«الطرؼ الطالب أك ما تبقى مف تمؾ العقكبة

مػف ىػذا الػنص ي يػػـ عػكض تسػميـ الدكلػة لرعاياىػػا أف تقػكـ ىػ  بتن يػذ العقكبػػة المحكػكـ بيػا مػف طػػرؼ 
المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الدكلػػة الصػػادر منيػػا الحكػػـ، كفػػ  ىػػذا السػػياؽ نصػػت ات اقيػػة األمػػـ 

إذا لػػـ تقػػـ الدكلػػة الطػػرؼ التػػ  »عمػػى أنػػو:  16/01حسػػب المػػادة  2000الكطنيػػة المنعقػػدة فػػ  بػػاليرمك سػػنة 
يكجػد الجػػان  المزعػـك فػػ  إقميميػا بتسػػميـ ذلػػؾ الهػخص فيمػػا يتعمػؽ بجػػـر تنطبػػؽ عميػو المػػادة سػبب كحيػػد ىػػك 

عمػػى طمػػب الدكلػػة الطػػرؼ التػػ  تطمػػب التسػػميـ أف تحيػػؿ لمقضػػية دكف ككنػػو أحػػد مكاطنييػػا كجػػب عمييػػا بنػػاب 
إبطاب ال مسكغ لو إلى سمطاتو المختصة بقصد المبلحقة كيتعيف عمى تمؾ السمطات أف تتخذ قرارىا كتضطمم 
بلجراباتيا عمى النحك ذاتو، كما ف  حالة أم جـر أخر ذم طابم جسيـ بمقتضى القانكف الداخم  لتمؾ الدكلػة 

كيتعيف عمى الدكؿ األطراؼ المعنية أف تتعاكف معا، خصكصا ف  الجكانب اإلجرامية المتعمقػة باألدلػة  الطرؼ
 .(2)«ضمانا ل عالية المبلحقة

                                                           
 .1988مف ات اقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار اير المهركع ف  المخدرات كالمؤثرات العقمية ب يينا لسنة  6/10المادة  -(1)
 .2000مف ات اقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية باليرمك لسنة  16/01المادة  -(2)
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أف ات اقيػة بػاليرمك لمكافحػة الجريمػة المنظمػة عبػر الكطنيػة تطبػؽ مبػدأ إمػا  كي يـ مف خبلؿ ىذه المػادة
مو مف رعايا الدكلة المطمكب منيا التسميـ، ككاف ىذا الهخص لـ التسميـ أك المحاكمة، إذا كاف المطمكب تسمي

يصػػدر ضػػده بعػػد حكػػـ باإلدانػػة فتقػػـك ىػػ  بمحاكمتػػو كفقػػا لقكانينيػػا الكطنيػػة، كفػػ  كمتػػا الحػػالتيف يبقػػى المػػتيـ 
 .(1)محؿ متابعة مف قبؿ الطرفيف، كمنو ال مجاؿ لو مف ال رار أم ف  كؿ األحكاؿ المجـر يأخذ جزاؤه

إذا رفػض طمػب التسػميـ المقػدـ بيػرض تن ػ  »مػف ات اقيػة بػاليرمك عمػى أنػو:  16/02المادة  كما نصت
حكـ قضام  بحجة أف الهخص المطمكب تسػميمو ىػك مػف مػكاطن  الدكلػة الطػرؼ متمقيػة الطمػب، كجػب عمػى 

ذا كػاف ذلػؾ يت ػؽ كمقتضػيات ذلػ ؾ القػانكف الدكلة الطرؼ متمقية الطمب، إذا كاف قانكنا الداخم  يسما بػذلؾ كاا
 كبنػػاب عمػػى طمػػب مػػف الطػػرؼ الطالػػب أف تنظػػر فػػ  الحكػػـ الصػػادر بمقتضػػى قػػانكف الطػػرؼ الطالػػب الػػداخم  

 كي يػػـ مػػف نػػص ىػػذه المػػادة أف االت اقيػػة طبقػػت مبػػدأ التسػػميـ  (2)«أك تن يػػذ مػػا تبقػػى مػػف العقكبػػة المحكػػـك بيػػا
 أك العقاب.

الخاصػػة بتسػػميـ المجػػرميف فقػػد تناكلػػت ىػػذا  1990ة أمػػا بالنسػػبة لممعاىػػدة النمكذجيػػة ألمػػـ المتحػػدة لسػػن
إذا كػاف  -يجػكز رفػض تسػميـ فػ  أم مػف الظػركؼ التاليػة: »/أ عمػى أنػو: 4المكضكع مف خبلؿ نػص المػادة 

الهخص المطمكب تسميمو مف رعايا الدكلة المطالبة كف  حالة رفض الدكلة المطالبة التسميـ ليذا السبب فلنيا 
ة األخػرل ذلػػؾ بيػرض إحالتػػو عمػى سػػمطاتيا المختم ػة التخػػاذ اإلجػراب المبلمػػـ ضػد ىػػذا تقػـك إذا التمسػت الدكلػػ

 .(3)«الهخص بهأف الجـر المطالب بالتسميـ ألجمو

كقػػد أخػػذت بيػػذا المبػػادئ أامبيػػة القػػكانيف الكطنيػػة، باعتبػػاره آليػػة كقاميػػة تك ػػؿ عػػدـ اإلفػػبلت الجنػػاة مػػف 
لػدكؿ أف تبػـر ات اقيػات ثناميػة أك متعػددة األطػراؼ تكجػب التسػميـ المتابعة كالعقػاب، كتأكيػدا لػذلؾ كجػب عمػى ا

كمما كاف الجـر المرتكب يعد مف صكر الجرامـ الخطيػرة العػابرة لمحػدكد الكطنيػة ألف تسػميـ المجػرميف يعػد مػف 
قبيؿ التعاكف الدكل  لمكافحة اإلجػراـ كتحقيػؽ العدالػة، كىػك ضػماف لعػدـ إفػبلت المجػرميف مػف العقػاب بمجػرد 

 .(4)ىركبيـ مف إقميـ الدكلة الذم ارتكبكا جريمتيـ فيو

                                                           
 .192عكرـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .2000مف ات اقية باليرمك لسنة  16/02المادة  -(2)
 .1990سنة /أ مف المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهأف تسميـ المجرميف ل4المادة  -(3)
 .201ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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كمػػف الػػدكؿ التػػ  أخػػذت بمبػػدأ تسػػميـ المجػػرميف كنصػػت عميػػو قكانينيػػا الداخميػػة نجػػد الكاليػػات المتحػػدة 
 الت  تسما رعاياىا كفقا لهركط معنية تتمثؿ ف : (1)األمريكية

 ؿ مف يخالؼ القاعدة الجنامية.تطبيؽ مبدأ األقمية كالذم يعن  تطبيؽ قانكف العقكبات عمى ك -

ك ابة القضاب الكطن  لمدكلػة التػ  ارتكػب الجريمػة عمػى إقميميػا فػ  تحقيػؽ الكاقعػة، كجمػم األدلػة بهػأنيا  -
كتمحيص أدلة البرابة كاالتياـ كالذم ال يضاىيو ف  ذلؾ قضاب دكلة أخرل، حتػى كلػك كانػت ىػ  الدكلػة 

 .(2)الت  يحمؿ الهخص المطمكب جنسيتيا

يمكػػف أف يتضػػمف التعػػاكف القضػػام  »منػػو نصػػت عمػػى:  30المػػادة  05/01لجزامػػر ف ػػ  لقػػانكف أمػػا ا
طمبػػات التحقيػػؽ كاإلنابػػات القضػػامية الدكليػػة كتسػػميـ األهػػخاص المطمػػكبيف طبقػػا لمقػػانكف ككػػذا البحػػث كحجػػز 

اإلخػػبلؿ كتمػػؾ المكجيػػة إلػػى تمكيػػؿ اإلرىػػاب قصػػد مصػػادرتيا دكف  األمػػكاؿالعامػػدات المتحصػػمة مػػف تبيػػيض 
، حيػث تحػث عمػى: 2002لسنة  80مف القانكف المصرم رقـ  18كتقابميا المادة « بحقكؽ اليير كحسف النية

تتبادؿ الجيات القضامية المصرية مم الجيات القضامية األجنبية التعػاكف القضػام  فػ  مجػاؿ الجػرامـ اسػؿ »
ألنػو ال يكجػد « المتيميف كالمحكـك عمػييـ... كذلؾ بالنسبة إلى المساعدات كاإلنابات القضامية كتسميـ األمكاؿ

ف  مصر تهريم ينظـ أحكاـ التسميـ حيث اكت ى المهرع المصرم بلحالة مكضكع تسػميـ المجػرميف كبالتحديػد 
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب إلػػى االت اقيػػات الثناميػػة كالمتعػػددة األطػػراؼ التػػ  تكػػكف مصػػر  األمػػكاؿفػػ  جريمتػػ  تبيػػيض 

 لمعاممة بالمثؿ.طرفا فييا أك كفقا لمبدأ ا

أما بالنسبة ل رنسا، في  تتبنػى مبػدأ حظػر تسػميـ الرعايػا أيػا كانػت طبيعػة الجريمػة المرتكبػة خػارج إقمػيـ 
الدكلػة، كذلػؾ تأسيسػػا عمػى عػدة اعتبػػارات، أىماىػا حػؽ الهػػخص فػ  المثػكؿ أمػػاـ قاضػيو الػكطن ، كمخاطبتػػو 

  بقانكف يعمـ أحكامو. 

عمػى أف تطبيػػؽ » 6/01فػ  المػادة  1988نصػت ات اقيػػة فيينػا  يهػا:/ الجػرايـ التػي يجػكز التسػػليـ ف2
كتتضػمف ىػذه ال قػرة الػنص عمػى « مف االت اقيػة 3/1ىذه المادة عمى الجرامـ الت  تقررىا األطراؼ كفقا لممادة 

 كاكتسػاب  األمػكاؿأك نقميػا، إخ ػاب أك تمكيػو حقيقػة  األمػكاؿتحكيػؿ »بصػكرىا المختم ػة  األمػكاؿجريمة تبيػيض 

                                                           
عبد العظيـ مرس أ، المبادئ العامة لتسميـ المجرميف ف  ضكب المجيكدات ال قيية كالمعاىدات الدكليةأ، مداخمة بالمؤتمر العمم   -(1)

 .127، ص 1998أفريؿ  22، 21السنكم الثالث، القاىرة، كمية الحقكؽ جامعة المنصكرة، أياـ 
 .219عبد ال تاح سراج، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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تعتبػػػر كػػػؿ جريمػػػة مػػػف الجػػػرامـ التػػػ  »عمػػػى أنػػػو:  3/2، كمػػػا نصػػػت المػػػادة (1)«األمػػػكاؿأك حيػػػازة أك اسػػػتخداـ 
تنطبػػؽ عمييػػا ىػػذه المػػادة مدرجػػة كجريمػػة سػػارية فيمػػا بػػيف األطػػراؼ كتتعيػػد األطػػراؼ بػػلدراج تمػػؾ الجػػرامـ فػػ  

 (2)«جرميف تعقد فيما بينيـعداد الجرامـ الت  يجكز فييا تسميـ المجرميف ف  أية معاىدة لتسميـ الم

 2000أمػػا ات اقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة المنعقػػدة فػػ  بػػاليرمك سػػنة 
إذا كػػاف طمػػب »عمػػى أنػػو:  16/02فتطرقػػت إلػػى مكضػػكع الجػػرامـ التػػ  يجػػكز فػػ  التسػػميـ حسػػب نػػص المػػادة 

مهمكال بيذه المادة جاز لمدكلة متمقيػة الطمػب أف التسميـ يتضمف عدة جرامـ خطيرة من صمة كبعض منيا ليس 
، كمػػػا ألزمػػت االت اقيػػة الػػػدكؿ األطػػراؼ بػػأف تػػػدرج ( 3)«تطبػػؽ ىػػذه المػػػادة أيضػػا فيمػػا يتعمػػػؽ بػػالجرامـ الخطيػػرة

 03فػ  أم معاىػدة تسػميـ المجػرميف تبػـر بػيف ىػذه الػدكؿ كىػذا مػا نصػت عميػو المػادة  األمػكاؿجريمة تبييض 
فتناكلػت حسػب المػادة الثامنػة  الجػرامـ التػ   1998االت اقية العربية لمكافحػة اإلرىػاب لسػنة ب ، أما  ال قرة أ،

يتـ فييا تسميـ المجرميف، كى  الجرامـ المعاقب عمييا بمكجػب قػكانيف كمتػا الػدكلتيف بعقكبػة سػالبة لمحريػة لمػدة 
 (4) ال تقؿ عف سنة أك بعقكبة أهد

قد قامتػا بتعػداد الجػرامـ التػ  يجػكز فييػا  2000كباليرمك  1988 مما سبؽ يمكف القكؿ أف ات اقيتا فيينا
كحسػب نػص المػادة الثانيػة  1990التسميـ، أما المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهاف تسميـ المجرميف لسػنة 

 (5)فلنيا أخذت بأسمكبيف األكؿ حسب العقكبة المقررة لمجريمة كالثان  حسب درجة جسامتياأ

كيقصػػد بهػػرط التسػػميـ أف يكػػكف ال عػػؿ المطمػػكب التسػػميـ مػػف اجمػػو مجرمػػا فػػ  دكج: / التسػػليـ المػػز 3
نمػػا  قػػكانيف الػػدكلتيف الطالبػػة كالمطالبػػة بالتسػػميـ، كالتجػػريـ المػػزدكج ال يعنػػ  التماثػػؿ فػػ  الكصػػؼ القػػانكن ، كاا

ـ كحػػدة يكت ػػ  الخضػػكع لنصػػكص التجػػريـ، كبيػػذا الخصػػكص لػػـ تهػػترط المعاىػػدة النمكذجيػػة لكػػ  يػػتـ التسػػمي
التكييؼ أك الكصؼ، بؿ أجازت اختبلؼ القكانيف الدكلتيف الطالبة كالمطالبة ف  بياف العناصػر المككنػة لمجػـر 

. كقد حذت ات اقية باليرمك (6)طالما أف مجمكع األفعاؿ كما تعرضيا الدكلة الطالبة ى  الت  تأخذ ف  االعتبار
تطبػػؽ ىػػػذه المػػػادة عمػػػى »عمػػػى أف :  16المػػػادة  فػػ  ىػػػذا الهػػػأف إذ نصػػت 1988حػػذك ات اقيػػػة فيينػػػا  2000

                                                           
 .1988مف ات اقية فيينا  3/1المادة  -(1)
 .1988مف ات اقية فيينا  3/2المادة  -(2)
 2000مف ات اقية باليرمك  16/02المادة  -(3)
 .1998المادة الثامنة مف االت اقية العربية لمكافحة اإلرىاب  -(4)
 .1990النمكذجية لؤلمـ لممتحدة بهأف تسميـ المجرميف مف المعاىدة  02المادة  -(5)
 .136عبد العظيـ مرس ، المرجم السابؽ، ص  -(6)
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الجػػرامـ المهػػمكلة بيػػذه االت اقيػػة هػػريطة أف يكػػكف الجػػـر الػػذم يمػػتمس بهػػأنو التسػػميـ معاقػػب عميػػو بمقتضػػى 
 .(1)متمقية الطمبأ القانكف الداخم  لكؿ مف الدكلة الطرؼ الطالبة كالدكلة الطرؼ

مػػة هػػخص المسػػمـ كال يصػػدر حكػػـ ضػػده ك ال كىػػذا يعنػػ  أنػػو ال يجػػكز محاك/قاعػػدة الخصكصػػية: 4
احتجػازه، ك ال إعػادة تسػميمو لدكلػة ثالثػة، كمػا ال يجػكز تعرضػو لتقييػد أخػر لحريتػو فػ  أراضػ  الدكلػة الطالبػػة 

 1990كىذا ما أكدتو معاىدة األمـ المتحدة بهأف تسميـ المجرميف لسػنة  (2) بسبب أم جـر م ترؽ قبؿ التسميـ
ال يحػػاكـ الهػػخص المسػػمـ بمكجػػب ىػػذه االت اقيػػة، كال يصػػدر حكػػـ »صػػت عمػػى أف: منيػػا، حيػػث ن 14المػػادة 

ىذه كال يحتجز ك ال يعاد تسميمو لدكلة ثالثة، كال يتعرض ألم تقييد آخر لحريتو الهخصية ف  أراضػ  الدكلػة 
 الطالبة بسبب أم جـر مقترؼ قبؿ التسميـ إال ف  الحاالت التالية:

 ـ بهأنو.جـر تمت المكافقة عمى التسمي -
أم جػػـر آخػػر تعطػػ  الدكلػػة المطالبػػة مكافقتيػػا بهػػأنو كتمػػت المكافقػػة، إذا كػػاف الجػػـر المطالػػب بالتسػػميـ  -

 .(3) ألجمو ىك ن س جـر يجكز التسميـ بهأنو كفقا ليذه المعاىدة...أ
كتمػػر بعػػدة إجػػرابات أكليػػا تقػػديـ طمػػب التسػػميـ مرفػػكؽ بالمسػػتندات  إجػػراءات التسػػليـ المجػػرميف: -ب

ألكراؽ الت  تدؿ عمى ارتكاب ىذا الهخص المطمكب تسميمو لم صؿ اإلجرام ، كىػذا مػا نصػت عميػو المػادة كا
 مف المعاىدة النمكذجية كتكصؼ ىذه المستندات كاألكراؽ كما يم : 05

 أدؽ كصؼ ممكف لمهخص المطمكب كتحديد ىكيتو كجنسيتو كمكانو. -
 كبياف العقكبة المحتمؿ فرضيا.نص الحكـ القانكن  ذم الصمة الذم يحدد الجريمة  -
نسخة مف األمر بالقبض الصادر مف محكمة أك سمطة قضامية أخرل كبياف الجـر المطالب بالتسميـ مػف  -

 أجمو ككصؼ األفعاؿ المقترفة بدقة كمكاف كزماف اقترافو.
أك إلعػادة إذا كاف الهخص مدانا بجـر ايابيا، بياف الكسامؿ القانكنية المتاحة لمهخص لمدفاع عف ن سػو  -

 .(4) المحاكمة بحضكره
 كبعػػد ىػػذه المرحمػػة يكػػكف لمدكلػػة المطالبػػة بالتسػػميـ أف تػػرفض الطمػػب كميػػا أك جزميػػا مػػم تقػػديـ األسػػباب 
أك المكافقة عمى التسميـ كمنو تتخذ إجرابات كترتيبات التسميـ كتعمـ الدكلة المطالبة الدكلة بالمػدة الزمنيػة التػ  

                                                           
 .2000مف ات اقية باليرمك  16/01المادة  -(1)
 .367عبد ال تاح محمد السراج، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .1990ميف مف المعاىدة  النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهأف تسميـ المجر  14المادة  -(3)
 .1990مف المعاىدة النمكذجية بهأف تسميـ المجرميف لسنة  05المادة  -(4)
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. كيمكػف ليػا تأجيػؿ التسػميـ بيػرض محاكمػة الهػخص (1) أثنابىػا رىػف التسػميـ كاف الهخص المطمكب محتجزا
. كعنػد رفػض التسػميـ حػددت (2)المطمكب أك صدر ضده حكـ بسبب جـر اير الجػـر المطالػب بالتسػميـ ألجمػو

كالمعاىػػدة  2000كات اقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة لسػػنة  1988كػػؿ مػػف ات اقيػػة فيينػػا 
أسباب تسما لمدكلة المطالبة رفػض التسػميـ كقػد تكػكف ىػذه األسػباب  1990لنمكذجية لتسميـ المجرميف لسنة ا

 إلزامية أك اختيارية.

 فاألسػػباب اإللزاميػػة تتمثػػؿ فػػ  اعتقػػاد أف طمػػب التسػػميـ قػػد ي ػػرض مبلحقػػة هػػخص بسػػبب نػػكع جنسػػيتو 
قتػػرؼ يعتبػػر جرمػػا بمقتضػػى القػػانكف العسػػكرم كال أك عرقػػو أك دينػػو أك أصػػمو أك آرامػػو السياسػػية أك ال عػػؿ الم

يعتبر جرما بمتقى القانكف الجنام  العادم، كقد يككف الهخص متمتعا بحصانة مػف المقاضػاة أك العقػاب ألم 
 .(3)سبب

أما األسباب االختيارية إذا كاف الهخص المطالب بتسميمو مف رعايا الدكلة المطالبة كبطمب مف الدكلػة 
لقضػية دكف إبطػاب إلػى السػمطات المختصػػة بقصػد محاكمتػو كذلػؾ إذا كػاف طمػب التسػميـ مقػػدـ الطالبػة إحالػة ا
 .(4)ليرض المحاكمة

أما إذا كاف الطمب المقدـ بيرض تن يذ حكـ قضام  تقـك الدكلة المطالبة بالتسميـ بتن يذ الحكػـ الصػادر 
يـ تنظػػر فػػ  دعػػكل مرفكعػػة ضػػد ىػػذا بمقتضػػى فػػ  قػػانكف الدكلػػة الطالبػػة، كقػػد تكػػكف الدكلػػة المطالبػػة بالتسػػم

الهػػػخص بسػػػبب ن ػػػس ال عػػػؿ المطالػػػب بالتسػػػميـ مػػػف أجمػػػو. كقػػػد يػػػرفض الطمػػػب اختياريػػػا إذا كػػػاف الهػػػخص 
المطمكب تسميمو حكـ ف  الدكلة المطالبة أك إذا كاف الهخص سيتعرض فييا لممحاكمػة أمػاـ محكمػة أك ىيمػة 

 .(5)قضامية أنهمت خصيصا ليذا اليرض

يقصػد بػو أسػمكب السػماح لمهػحنات ايػر المهػركعة مػف  :(6)يـ المراقب للعايدات اإلجراميةالتسل -ثانيا
المخدرات ذك المؤثرات العقمية أك ايرىا مف المكاد الممنكعة، مكاصمة طريقيا إلى خارج دكلػة أك أكثػر أك إلػى 

                                                           
 .1990مف المعاىدة النمكذجية بهأف تسميـ المجرميف لسنة  11/01المادة -(1)
 .1990مف المعاىدة النمكذجية بهأف تسميـ المجرميف لسنة  12/01المادة  -(2)
 .201عكرـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 .388، ص 2005، القاىرة كمية الحقكؽ، دكتكراه، دراسة مقارنةأ، رسالة األمكاؿعزت محمد السيد العمر، أجريمة اسيؿ  -(4)
 .320ن س المرجم السابؽ، ص  -(5)
نات الت  التسميـ المراقب ىك مصطما دكل  حديث يضمف ف  النياية نتامج إيجابية متمثمة ف  التعرؼ عمى الكجية النيامية لمهح -(6)

تحكم المكاد اير المهركعة المختصة ف  تمؾ الدكلة أك الدكؿ ف  ظؿ الرقابة المعنية بيا باإلضافة إلى ضبط األهخاص القامميف 
 كالمتصميف بيا.
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هػػػحنة كضػػػبط الهػػػبكة إدخالػػػو بعمػػػـ السػػػمطات المختصػػػة كتحػػػت مراقبتيػػػا بييػػػة معرفػػػة الكجيػػػة النياميػػػة ليػػػذه ال
ككهؼ ىكيتيـ كمخططاتيـ كمهاريعيـ اإلجرامية المسػتقبمية، كتظيػر  األمكاؿاإلجرامية المتخصصة بتبييض 

 كمبلحقة فاعمييا. األمكاؿأىمية األسمكب ىذا ف  التيمب عمى صعكبة الكهؼ عف أساليب جريمة تبييض 

 تـ اكتهػػػاؼ كجػػػكد هػػػحنة تحمػػػؿ أمػػػكال كالتسػػػميـ المراقػػػب قػػػد يسػػػتعمؿ كأسػػػمكب داخػػػؿ ن ػػػس الدكلػػػة أم يػػػ
أك مكاد اير مهركعة تتـ متابعة نقميا مػف مكػاف إلػى آخػر داخػؿ ن ػس الدكلػة كىػذا الػنمط ال يثيػر أيػة مهػكمة 
فجميم التهريعات تسما بو كيسمى التسميـ المراقب الداخم  ك قد يستعمؿ كأسػمكب مػف دكلػة إلػى دكلػة أخػرل 

 .(1)خارج أك أكثر كيسمى التسميـ المراقب ال

كمف ىذا نستخمص أف أسمكب التسميـ المراقب المتحصبلت الجرامـ يعد أسمكب فعػاؿ فػ  القضػاب عمػى 
 كمهاريم تمكيميا. األمكاؿكمساعدييـ كمعرفتو مخططاتيـ كجية  األمكاؿمخطط  تبييض 

 :مجاؿ التعقب كالتحفظ كالمصادرة –ثالثا 

ك المتحصػػبلت أك الكسػػامط بمعنػػى الحظػػر المؤقػػت أ األمػػكاؿ/ يقصػػد بػػالتح ظ الحجػػز التح ظػػ  عمػػى 1
أك المتحصبلت  األمكاؿعمى نقميا أك تحكيميا أك تبديميا أك التصرؼ فييا أك تحريكيا، أما التعقب ىك متابعة 

مػف القػانكف  19أك الكسامط المرتبطة بالجريمة لمعرفة مالكيا أك حامزىا أك أماكف كجكدىا. أيف نصػت المػادة 
مػف ىػذا القػانكف أف تطمػب  18يككف لمجيات المهار إلييػا فػ  المػادة » عمى:  2002سنة  80المصرم رقـ 

مكضػػكع جػػرامـ اسػػؿ  األمػػكاؿاتخػػاذ اإلجػػرابات القانكنيػػة البلزمػػة لتعقػػب أك تجميػػد  -عمػػى كجػػو الخصػػكص 
 .(2)«أك عامداتيا أك الحجز عمييا، كىذا مم عدـ اإلخبلؿ بحقكؽ اليير حسف النية  األمكاؿ

في ػػرم  20الصػػادر بتػػاريق  06/01القػػانكف الجزامػػرم المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف ال سػػاد كمكافحتػػو رقػػـ أمػػا  
أقػػر أنػػو يجػػكز لمسػػمطة القضػػامية المختصػػة فػػ  الجزامػػر أف تػػأمر بنػػاب عمػػى طمػػب محكمػػة أك سػػمطة  2006

بالمثػػؿ. بػػالتح ظ  مختصػػة لدكلػػة أخػػرل  تربطيػػا بػػالجزامر ات اقيػػة أك معاىػػدة سػػارية الم عػػكؿ أك تبعػػا لممعاممػػة

                                                                                                                                                                                           

ر المهركعة يقصد بتعبير المراقب أسمكب السماح لمهحنات اي»عرفتيا التسميـ المراقب:  1988المادة األكل  البند )ز( مف ات اقية فيينا  -
 «.مف المخدرات كالمؤثرات العقمية أك المكاد المدرجة ف  الجدكؿ األكؿ كالجدكؿ الثان ...

 .206عكرـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .2002لسنة  80مف القانكف المصرم رقـ  19المادة  -(2)
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أك تعقبيػا كفػؽ األنظمػة المعمػكؿ  األمػكاؿأك المتحصبلت أك الكسػامط المرتبطػة بجريمػة تبيػيض  األمكاؿعمى 
 .(1)بيا ف  الجزامر

/ أمػػا المصػػادرة فتطرقػػت ليػػا االت اقيػػات الجكلػػة كتكصػػيات لجنػػة العمػػؿ الماليػػة الدكليػػة حيػػث تناكلتيػػا 2
مػػػف االت اقيػػػة الدكليػػػة  55مػػػف ات اقيػػػة بػػػاليرمك كالمػػػادة  13بكرغ كالمػػػادة مػػػف ات اقيػػػة ستراسػػػ 14ك  13المػػػادة 

 .(2)مف تكصيات لجنة العمؿ المالية الدكلية 36لمكافحة ال ساد كالتكصية 

كيتعيف عمى الدكلة الطػرؼ التػ  تتمقػى طمبػا مػف دكلػة طػرؼ أخػرل ليػا كاليػة قضػامية عمػى جػـر معػيف 
ف عامػػػدات إجراميػػة أك ممتمكػػػات أك معػػدات أك أدكات أم أف تقػػػـك مػػف أجػػؿ مصػػػادرة مػػا يكجػػػد فػػ  إقميميػػػا مػػ

 بأسرع ما يمكف ف  إطار نظاميا القانكن  الكطن :

 أف تحيؿ الطمب إلى سمطاتيا المختصة لتستصدر منيا أك مصادرة. -
أف تحيؿ إلى سمطاتيا المختصة أمر المصادرة الصادرة عف محكمة ف  إقميـ دكلة الطرؼ الطالبة بيدؼ  -

 .(3)ذه بالقدر المطمكبتن ي

كالمقصػػػكد بالمصػػػادرة التجريػػػد كالحرمػػػاف الػػػدامـ لؤلمػػػكاؿ أك المتحصػػػبلت أك الكسػػػامط المسػػػتخدمة فػػػ  
ذا صدر حكـ قضام  ف  دكلة أخرل بمصادرة   األمكاؿالجريمة بناب عمى حكـ صادر مف محكمة مختصة، كاا

 جاز االعتراؼ بو كتن يذه حسب الهركط التالية:. (4)األمكاؿك العامدات أك الكسامط المتعمقة بجرامـ تبييض 

 أف يككف الحكـ القضام  األجنب  صادر مف محكمة مختصة. -
 أف يككف الحكـ األجنب  باتا. -
 كالعامدات أك الكسامط. األمكاؿأف ينص عمى مصادرة  -
ا لمنظػاـ أك العامدات أك الكسامط المحكػكـ بمصػادرتيا جػامز إخضػاعيا لممصػادرة كفقػ (5)األمكاؿأف تككف  -

 المعمكؿ بو ف  الجزامر.

                                                           
 المتعمؽ بالكقاية مف ال ساد كمكافحتو. 20/02/2006الصادر بتاريق  06/01مف القانكف الجزامرم رقـ  65،  64المادة  -(1)
 284، ص 2001هريؼ سيد كامؿ، الجريمة المنظمة ف  القانكف المقارف، القاىرة: دار النيضة، الطبعة األكلى،  -(2)
 .408ليندا بف طالب، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 نصت عميو: مف قانكف ال ساد الجزامرم كىك كذلؾ ما 70، 69،  68،  67، 66المكاد  -(4)

« Loi français n° 392/96 du 13 mai 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le tratic des 
stupéfiants et la coopération internationale en matière de saisie et de la confixation des produits » 

 مف قانكف ال ساد الجزامرم. 62المادة  -(5)
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 .األمكاؿأك العامدات أك الكسامط مكضكع المصادرة متعمقة بجرامـ تبييض  األمكاؿأف تككف  -
أف تكػػكف الدكلػػة صػػاحبة الطمػػب بالمصػػادرة مرتبطػػة بػػالجزامر بات اقيػػة أك معاىػػدة سػػارية الم عػػكؿ أك تبعػػا  -

 لممعاممة بالمثؿ.
تصػػة بتن يػػذ الحكػػـ بالمصػػادرة، ألف االعتػػراؼ بػػالحكـ القضػػام  األجنبػػ  أف تقتنػػم السػػمطة الجزامريػػة المخ -

 جكازم.

تعد المساعدات القانكنية المتبادلػة كتن يػذ المساعدات القانكنية المتبادلة كتنفيذ الحيـ األجنبي:  -رابعا
اعدات القانكنية قد الحكـ األجنب  مف أىـ آليات التعاكف الدكل  لمكاجية ىذا النكع مف اإلجراـ المنظـ أك المس

 .(1)تككف ف  جانبيا الجنام  كالقضام  كالجانب ااخر اإلنابات القضامية

 :/ المساعدات القانكنية المتبادلة كاإلنابة الق ايية الدكلية8

اعتبرت االت اقيات الدكليػة ذات الصػمة بجريمػة  أ/ تبادؿ المساعدات في المسايؿ الجنايية كالق ايية :
ف تبادؿ المساعدات ف  المسامؿ الجنامية مف األساليب الناجحػة لمكاجيػة الصػعكبات الناهػمة أ األمكاؿتبييض 

األمر الذم يسيؿ فػ  جمػم األدلػة إلدانػة كمتابعػة مرتكبييػا، حيػث  األمكاؿعف الطابم الدكل  لجريمة تبييض 
يػة المتبادلػة التػ  تقػدـ يجكز أف تطمب المساعدة القانكن»عمى أنو:  1988مف ات اقية فيينا  7/3نصت المادة 

 كفقا ليذه المادة ألم مف األاراض التالية:

 أخذ هيادة األهخاص اك قراراتيـ. -
 إجراب الت تيش كالضبط. -
 فحص األهياب أك ت قد المكاقم. -
 اإلمداد بالمعمكمات كاألدلة . -
بلت تكفير النسق األصمية أك الصػكر المصػادؽ عمييػا مػف المسػتندات كالسػجبلت، بمػا فػ  ذلػؾ السػج -

 .(2)«المصرفية أك المالية، كسجبلت اقتناب أثرىا األاراض الحصكؿ عمى أدلة
فقد بينت بعض صكر المساعدة القضامية الت  يمكف أف تكػكف  1988مف ات اقية فيينا  7/8أما المادة 

تعػػيف األطػػراؼ سػػمطة أك عنػػد »أىػػـ محػػاكر المسػػاعدة القضػػامية التػػ  يجػػب أف تقػػدـ فػػ  هػػكؿ طمػػب بقكليػػا: 
ضركرة سمطات تككف مسؤكلة ك مخكلػة لتن يػذ طمبػات المسػاعدة القانكنيػة المتبادلػة أك ألحالتيػا إلػى الجيػات ال

                                                           
 .221، المرجم السابؽ، ص  عكرـك عادؿ -(1)
 .1988مف ات اقية فيينا  7/3المادة  -(2)
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القضػػامية المختصػػة بيػػرض تن يػػذىا كيتعػػيف إبػػبلغ األمػػيف العػػاـ بالسػػمطة أك السػػمطات المعنيػػة ليػػذا اليػػرض 
لسػمطات التػ  عينيػا األطػراؼ كال يخػؿ كتحاؿ طمبات المساعدة القانكنية كأية مراسبلت تتعمػؽ بيػا، فيمػا بػيف ا

ىػػػذا الهػػػرط بحػػػؽ أم طػػػرؼ فػػػ  أف يهػػػترط تكجيػػػو مثػػػؿ ىػػػذه الطمبػػػات كالمراسػػػبلت إليػػػو عػػػف طريػػػؽ القنػػػكات 
الدبمكماسػية كفػ  الظػركؼ العاجمػة حيػث تكافػؽ األطػراؼ عػف طريػؽ قنػكات المنظمػة الدكليػة لمهػرطة الجناميػة 

. إلى (2)يجب تقديـ الطمب مكتكبا أك ه ييا ثـ يؤكد كتابة فيما بعد . مف ىذه المادة ي يـ انو(1)«إذا أمكف ذلؾ
السػػػػمطات المختصػػػػة التػػػػ  حػػػػددتيا الدكلػػػػة لتمقػػػػ  طمبػػػػات المسػػػػاعدة القانكنيػػػػة المتبادلػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ القنػػػػكات 
الدبمكماسية كىذا تحقيقا لمبدأ السيادة الكطنية، كفػ  حالػة االسػتعجاؿ يمكػف تقػديـ الطمػب عػف طريػؽ المنظمػة 

 لدكلية لمهرطة الجنامية ككسيط قانكن .ا

تناكلػػػت مكضػػػكع المسػػػاعدات القانكنيػػػة المتبادلػػػة أثنػػػاب التحقيقػػػات  2000كمػػػا أف ات اقيػػػة بػػػاليرمك سػػػنة 
جػػرابات المحاكمػػة فػػ  جػػرامـ تبيػػيض  ، كأكػػدت عمػػى أىميػػة التػػزاـ الػػدكؿ األطػػراؼ أف تمػػد كػػؿ منيػػا األمػػكاؿكاا
عندما تككف لدل الدكلة الطرؼ الطالبة دكاع معقكلة لبلهتباه بأف جريمة األخرل بالمساعدة القانكنية، كخاصة 

 .(3)ذات طابم اير كطن  األمكاؿتبييض 

تعتبر اإلنابة القضامية الكجو ااخر لنظاـ تسميـ المجرميف فلذا كاف ىػذا  ب/ اإلنابة الق ايية الدكلية:
 ص مػػتيـ التخػػاذ إجػػرابات المبلحقػػة فػػ  حقػػو األخيػػر يعنػػ  اإلجػػرابات التػػ  تيػػدؼ إلػػى قيػػاـ دكلػػة بتسػػميـ هػػخ

أك محككـ عميو بقصد تن يذ العقكبة يكجد داخؿ إقميميا إلػى الدكلػة الطالبػة، كػذلؾ اإلنابػة القضػامية تعنػ  قيػاـ 
الدكلة الت  يكجد داخؿ إقميميا هخص متيـ بارتكاب جريمػة فػ  دكلػة أخػرل باتخػاذ إجػرابات الػدكل  الجناميػة 

 .(4)تسمميو إلى الدكلة الطالبةضد ذلؾ الهخص دكف 

كيقصد باإلنابة القضامية أنيا ت كيض مػف سػمطة قضػامية فػ  دكلػة إلػى سػمطة قضػامية فػ  دكلػة أخػرل 
. كىػذا مػا نتناكلػو المعاىػدة النمكذجيػة (5)التخاذ إجراب ال تستطيم تمؾ الدكلة أف تقـك بو فػ  دامػرة اختصاصػيا

إف اإلنابػة القضػامية تسػاىـ فػ  صػكرة فعالػة فػ  إقامػة العػدؿ »قكؿ: ف  ديباجتيا بػال 1990لؤلـ المتحدة سنة 
مػػف ناحيػػة أنيػػا تحػػد مػػف تنػػازع االختصػػاص بػػيف الػػدكؿ كمػػف ناحيػػة ثانيػػة تسػػاعد فػػ  التيمػػب عمػػى عػػدـ جػػكاز 

                                                           
 .1988مف ات اقية فيينا  7/8المادة  -(1)
 .1988مف ات اقية فيينا  7/9المادة  -(2)
 .2000مف ات اقية باليرمك  18/01المادة  -(3)
 .211عكرـك عادؿ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
هاكر عم ، أاألحكاـ اإلجرامية كالمكضكعية لممعاىدات الدكلية أماـ القضاب الجنام  الكطن أ، رسالة دكتكراه، القاىرة:  حمد عبد الحميـ -(5)

 .25، ص 200كمية الحقكؽ جامعة الزقازيؽ، 
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تسػػميـ الػػدكؿ لرعاياىػػا، كممػػف ناحيػػة ثالثػػة تسػػاعد عمػػى تجنػػب االحتجػػاز السػػابؽ لممحكمػػة، كتعقػػؿ بالتػػال  مػػف 
 «.(1)الب السجكفعدد النز 

كلئلنابػػة القضػػامية الدكليػػة إجػػرابات يجػػب التقػػ  دبيػػا تتعمػػؽ بطمػػب اتخػػاذ بعػػض اإلجػػرابات القضػػامية 
تتقػػدـ بيػػا الدكلػػة الطالبػػة إلػػى الدكلػػة المطالبػػة بخصػػكص فعػػؿ يعتبػػر جريمػػة فػػ  قػػانكف الدكلػػة الطالبػػة ارتكبػػو 

مؤقتػػة كمػػف ىػػذه اإلجػػرابات عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ هػػخص مػػف رعايػػا الدكلػػة المطالبػػة أك يقػػيـ فػػ  إقميميػػا بصػػ ة 
سماع أقكاؿ المتيـ كالهيكد كالخبراب ك أجزاب المعاينات كأخذ تكقيم أطراؼ الػدعكل فػ  دعػكل التزكيػر كالقيػاـ 

 . (2)بالت تيش كضبط كتسميـ المستندات كاألهياب المتعمقة بالمساىمة الجنامية كااعبلف القرارات كالمستندات

لقضػػامية يجػػب أف تكػػكف عمػػى هػػكؿ طمػػب يبػػيف السػػمطة المقدمػػة لمطمػػب كيصػػؼ ال عػػؿ ككػػذلؾ اإلنابػػة ا
المطمػكب نقػػؿ إجراباتػػو كتحديػد الزمػػاف كمكػػاف ارتكػاب الجػػـر كبػػذكر نتػامج التحقيقػػات التػػ  تؤكػد ىػػذا االهػػتباه 

يـ معمكمػػات كاألحكػػاـ القانكنيػػة لمدكلػػة الطالبػػة التػػ  بمكجبيػػا يعتبػػر ىػػذا ال عػػؿ المقتػػرؼ جرمػػا. كمػػا يجػػب تقػػد
دقيقػػة عػػف ىكيػػة المهػػتبو فيػػو كالجنسػػية كمكػػاف إقامتػػو، كمػػا يتعػػيف أف تكػػكف المسػػتندات المقدمػػة دعمػػا لمطمػػب 

. كيهترط ف  ىذا الطمب أف يكػكف مكتكبػا (3)مترجمة بمية الدكلة الطالبة أك بمية أخرل مقبكلة لدل تمؾ الدكلة
لعػػدؿ أك أيػػة سػػمطات أخػػرل تحػػددىا الػػدكلتاف سػػكاب فػػ  يقػػدـ عبػػر القنػػكات الدبمكماسػػية مباهػػرة بػػيف كزارتػػ  ا

. كمػػػػا يهػػػػترط أف يكػػػػكف ىػػػػذا ال عػػػػؿ المقتػػػػرؼ يهػػػػكؿ جريمػػػػة حسػػػػب تهػػػػريعات (4)ات اقيػػػػة ثناميػػػػة أك اجتماعيػػػػة
 .(5)الدكلتيف

كمػػف ىنػػا يمكػػف القػػكؿ أف تبػػادؿ المسػػاعدات فػػ  المسػػامؿ الجناميػػة كاإلنابػػات القضػػامية يعػػداف مػػف أىػػـ 
كبالتػػال  تمكيػػػؿ  األمػػػكاؿل  فػػ  مكافحػػة الجريمػػػة المنظمػػة بصػػ ة عامػػػة كجريمػػة تبيػػيض صػػكر التعػػاكف الػػػدك 

 اإلرىاب بص ة خاصة، كىذا بطبيعة الحاؿ ف  إطار القنكات الدبمكماسية كاحتراـ السيادة الكطنية.

                                                           
 .1990ديباجة المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهاف تسميـ المجرميف لسنة  -(1)
ف القضام  كأحد مكجبات االختصاص الكطن أ مداخمة، القاىرة مؤتمر الحادم عهر لمجمعية المصرية عبد الرؤكؼ ميدم، أالتعاك  -(2)

 .3، ص 2003مام  21، 20لمقانكف الجنام  أياـ 
 .1998مف االت اقية العربية لمكافحة اإلرىاب، لسنة  09المادة  -  
 .1990يـ المادة األكلى مف المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهاف تسم -  
 .1990المادة الثالثة مف المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهاف تسميـ المجرميف  -(3)
 .1990المادة الثانية مف المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهاف تسميـ المجرميف  -(4)
 1990المادة السادسة مف المعاىدة النمكذجية لؤلمـ المتحدة بهأف تسميـ المجرميف  -(5)
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يعتبػػػر تن يػػػذ الحكػػػـ األجنبػػػ  مػػػف أىػػػـ صػػػكر التعػػػاكف الػػػدكل  فػػػ  مكافحػػػة : / تنفيػػػذ الحيػػػـ األجنبػػػي2
كتمكيػؿ اإلرىػاب، كبصػ ة عامػة فلنػو يتعػيف فػ  الحكػـ  األمػكاؿمة المنظمة خاصة منيا جريمت  تبييض الجري

معينػة أىميػا أف يكػكف ىػذا الحكػـ جنػام  فاصػبل فػ   (1)مكضكع التعاكف الجنام  الػدكل  أف تتػكفر فيػو هػركط
قػررت االت اقيػات الدكليػة ذات  ال يقبؿ الطعف بطرؽ العادية أك اير العادية كأف يككف أجنبيا كقػد (2)المكضكع

الصمة بكجكب االعتراؼ بقكة األمر المقض  لمحكـ الجنام  الصادر مػف محػاكـ دكلػة أخػرل فػ  أنيػا الػدعكل 
إذا رفػض طمػب التسػميـ الرامػ  »ال قػرة العاهػرة بقكليػا:  6المػادة  1988الجنامية، كىذا ما تناكلتو ات اقية فيينػا 

ص المطمكب تسميمو مػف مػكاطن  الطػرؼ متمقػ  الطمػب، ينظػر الطػرؼ متمقػ  إلى تن يذ عقكبة ما، ألف الهخ
إذا كاف قانكنو يسما بذلؾ كطبقػا لمقتضػيات ىػذا القػانكف كبنػاب عمػى طمػب مػف الطػرؼ الطالػب، فػ   الطمب،

كمػا نصػت ات اقيػة « تن يذه العقكبة المحككـ بيا بمكجػب قػانكف الطػرؼ الطالػب، أك مػا يتبقػى مػف تمػؾ العقكبػة
إذا رفض طمب التسميـ مقػدـ بيػرض تن يػذ حكػـ جنػام  بحجػة أف الهػخص »، أيضا عمى أنو: 2000يرمك بال

ذا كػاف  المطمكب تسميمو ىك مف مكاطن  الدكلة الطرؼ متمقية الطمب أنو كاف قانكنيا الداخم  يسما بػذلؾ، كاا
تن يػذ الحكػـ الصػادر ذلؾ يت ؽ كمقتضػيات ذلػؾ القػانكف كبنػاب عمػى طمػب مػف الطػرؼ الطالػب، أف تنظػر فػ  

 «بمقتضى قانكف الطرؼ الطالب الداخم  أك تن يذ ما تبقى مف العقكبة المحكـك بيا

يتضا مما سبؽ أف االت اقيات الدكليػة ذات الصػمة بيػذا النػكع مػف اإلجػراـ تت ػؽ جميعػا بػاالعتراؼ بقػكة 
 .(3)األمر المقض  بو لمحكـ الجنام  األجنب  ف  أنيا الدعكل الجنامية

كى  عبارة عف إجرابات كتدابير تساعد ف  منم تمكيػؿ  :الجهكد الدكلية لمنع تمكيؿ اإلرهاب -ساخام
اإلرىابييف أك حرمانيـ مف العامدات اإلجرامية كايرىا مف العكامد التػ  تسػتخدـ لتمكيػؿ اإلرىػاب كىػذه التػدابير 

إلرىاب الت  كص يا األميف العاـ استخمصت خاصة مف قرارات مجمس األمف كاإلستراتيجية العالمية لمكافحة ا
لؤلمػػـ المتحػػدة التػػ  عرضػػت فػػ  الػػدكرة السػػتيف لمجمعيػػة العامػػة كأخيػػرا االت اقيػػة الدكليػػة لقمػػم تمكيػػؿ اإلرىػػاب 

 كتتمثؿ ىذه اإلجرابات كالتدابير ف :

 

                                                           
، جماؿ سيؼ فارس، التعاكف الدكل  الجنام  ف  تن يذ األحكاـ الجنامية األجنبية، أدراسة مقارنة بيف القكانيف الكطنية كالقانكف الدكل أ -(1)

 .24، ص 2007القاىرة: دار النيضة العربية، 
 .596، ص 1986فكزية عبد الستار، هرح قانكف اإلجرابات الجنامية، القاىرة، دار النيضة العربية،  -(2)
 .28جماؿ سيؼ فارس، المرجم السابؽ، ص  -   
 .106ىهاـ بهير، إبراىيـ عبد ربو إبراىيـ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
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كتتمثػػؿ فػػ  اإلجػػرابات التػػ  تضػػمنيا قػػرار مجمػػس المػػف رقػػـ : تػػدابير خاصػػة بالجماعػػة اإلرهابيػػة -1
 . (1)الماليػػة كالمػػكاد االقتصػػادية ليػػذه الجماعػػات األمػػكاؿكايرىػػا مػػف  األمػػكاؿكىػػ  تجميػػد  2005لسػػنة  617

 أك األفػػراد آك المؤسسػػات أك الكيانػػات كيحظػػر عمػػييـ تكريػػد أك نقػػؿ آك بيػػم السػػبلح أك مػػا يتصػػؿ بػػو مػػف عتػػاد 
يمنػػم أفػػراد ىػػذه الجماعػػات مػػف أك ذخيػػرة أك مرميػػات أك معػػدات عسػػكرية أك هػػبو عسػػكرية كقطػػم الييػػار، كمػػا 

 دخكؿ أك العبكر أراض  الدكؿ.

كتتمثػؿ فػ  حرمػاف اإلرىػابييف مػف كسػامؿ تن يػذ اليجمػات كذلػؾ بقطػم صػمة : تدابير المنػع العامػة -2
الدعـ المال  كمنم كصكؿ األسمحة إلييـ بما فييا أسمحة الدمار الهامؿ كعدـ القياـ بحمبلت التجنيد لعناصػر 

دـ السػػماح ليػػـ باسػػتخداـ االنترنػػت آك كسػػامؿ االتصػػاؿ األخػػرل بػػالقنكات اإلذاعيػػة كالتم زيكنيػػة جديػػدة كذلػػؾ بعػػ
كمنعيـ مف التنقؿ كالس ر باإلضافة إلى ذلؾ منم الدكؿ مف دعـ المجمكعات اإلرىابية كىك أىـ عنصر حيػث 

 .(2)يحرمكف مف  اإليكاب كأماكف التدريب كالمقابات كاالجتماعات

عمػػى الػػراـ مػػف الجيػػكد المبذكلػػة لمكافحػػة جريمتػػ  تبيػػيض : معكقػػات التعػػاكف الػػدكليالفػػرع الثػػاني: 
كاإلرىػػاب كسػػبؿ تمكيمػػو، إال أف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف العقبػػات التػػ  تكاجػػو تمػػؾ الجيػػكد، كتعرقػػؿ الكصػػكؿ  األمػكاؿ

دكل  فػػ  إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة كمنػػو يمكػػف التطػػرؽ إلػػى العقبػػات كالصػػعكبات التػػ  تكاجػػو التعػػاكف الػػ
 مف جية كجرامـ اإلرىاب كسبؿ تمكيمو مف جية أخرل. األمكاؿمجاؿ مكافحة جرامـ تبييض 

مػػف ىػػذه العقبػػات مػػا يتعمػػؽ بػػدكر المؤسسػػات الماليػػة  :األمػػكاؿعقبػػات ميافحػػة جريمػػة تبيػػيض  -أكال
كبحكػـ القػانكف يح ػظ المتمثمة ف  مبدأ سرية الحسابات المصرفية، كذلؾ أف البنكؾ تمتػـز كفقػا  لمقكاعػد العامػة 

أسرار العمبلب كعممياتيـ المالية، ما لـ يكف ىناؾ نػص قػانكن  أك فػ  االت ػاؽ يقضػ  بعكػس ذلػؾ، كمػف ىػذه 
 عة فػ  تن يػذىاباعتبارىػا جريمػة تتصػؼ بالدكليػة كالسػر  األمكاؿالعقبات أيضا ما يتعمؽ بطبيعة جريمة تبييض 
المتطكرة الت  ساىمت بهكؿ كاضا ف  صعكبة مبلحقة مرتكب  نظرا الستعماؿ التقنيات الحديثة كالتكنكلكجية 

ىػػذه الجريمػػة إضػػافة إلػػى ذلػػؾ بعػػض الصػػعكبات كالعقبػػات القانكنيػػة الخاصػػة بػػاألطر القانكنيػػة الداخميػػة التػػ  
صػػؿ كالتعػاكف الػػدكل  فػ  مكافحػػة مثػؿ ىػػذا النػكع مػػف الجػرامـ أكػػالتجريـ ايمكػف أف تكػػكف عقبػة فػػ  تحقيػؽ التك 

 .(3)المزدكجأ

                                                           
 .2005لسنة  617قرار مجمس األمف رقـ -(1)
 .210.محمد حسف طمحة، المرجم السابؽ، ص -(2)
 .288ساما اسماعيؿ المحمدم، المرجم السابؽ، ص  -(3)



241 
 

يعػد مبػدأ السػرية المصػرفية مػف القكاعػد المتصػمة بعمػؿ البنػكؾ كأىػـ عقبػة : / عقبة السرية المصرفية8
، أيػػػف تضػػػافرت جيػػػكد المجتمػػػم الػػػدكل  مػػػف خػػػبلؿ إبػػػراـ األمػػػكاؿيمكػػػف أف تعيػػػؽ مكافحػػػة عمميػػػات تبيػػػيض 

نػا المتعمقػة باالتجػار معاىدات دكلية تعمؿ عمى رفم مبػدأ السػرية المصػرفية كمنيػا عمػى الخصػكص ات اقيػة فيي
الت  ركزت عمى ضػركرة عػدـ االحتجػاج بالسػرية   1988اير المهركع ف  المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

المصرفية ف  المادة الخامسة البند الثالث. لقد اختم ت مكاقؼ التهريعات الكطنية بخصكص السرية المصرفية 
، كىنػاؾ مػف تحػد مػف األمػكاؿة حتػى فػ  عمميػات تبيػيض فيناؾ مف ترفض الخركج عف مبدأ السرية المصػرفي

 .(1)األمكاؿىذا المبدأ ف  حالة جرامـ تبييض 

مػػف قػػانكف العقكبػػات يػػتـ بمكجبيػػا حمايػػة الحسػػابات المصػػرفية إلػػى أف  378ف ػػ  فرنسػػا حسػػب المػػادة 
أعضػاب  منو كؿ عضػك مػف 57الذم ألـز بمكجب المادة  24/01/1984صدر القانكف المصرف  المؤرخ ف  

مجمس اإلدارة كمف أعضاب اإلهراؼ كالمراقبة ككؿ هخص يهارؾ فػ  إدارة أك تسػيير مؤسسػة امتمػاف أك كػاف 
 .(2)مف قانكف العقكبات 378مستخدما لدييا، بحماية أسرار العمبلب، كفقا لمهركط لمنصكص عمييا ف  مادة 

الػػذم أضػػ ى السػػرية  1992لسػػنة  97المعػػدؿ بالقػػانكف  1990لسػػنة  205أمػػا مصػػر فصػػدر القػػانكف 
صػػػراحة عمػػػى جميػػػم الحسػػػابات العمػػػبلب ككدامعيػػػـ كأمانػػػاتيـ كخػػػزامنيـ فػػػ  البنػػػكؾ ككػػػذلؾ عمػػػى المعػػػامبلت 
المتعمقػػػة بيػػػا، ايػػػر اف المػػػادة السادسػػػة مػػػف ىػػػذا القػػػانكف اسػػػتثنت بعػػػض األمػػػكر مػػػف مبػػػدأ سػػػرية الحسػػػابات 

لسػػنة  80ت المػػادة الخامسػػة مػػف القػػانكف رقػػـ فقػػد نصػػ األمػػكاؿالمصػػرفية ، أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمكافحػػة تبيػػيض 
أحكػػاـ ال قػػرة األخيػػرة مػػف  األمػػكاؿ، بػػأف تسػػرم عمػػى جريمػػة تبيػػيض األمػػكاؿالمتعمػػؽ بمكافحػػة تبيػػيض  2002

، بهأف سرية الحسابات المصرية كى  ال قرة المضافة بمكجب 1990لسنة  205المادة الثالثة مف القانكف رقـ 
ال قػػرة نػػدخؿ ضػػمف االسػػتثنابات المنصػػكص عمييػػا فػػ  القػػانكف، حيػػث يسػػما ، ىػػذه 1990لسػػنة  97القػػانكف 

 . (3)لمكجبيا لمنامب العاـ أك مف ي كضو باإلطبلع عمى الحسابات أك كدامم أك أمانات أك خزامف العمبلب

 2003اكت  26، الصػػػػادر بتػػػػاريق (4)03/11مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  17أمػػػػا فػػػػ  الجزامػػػػر كحسػػػػب المػػػػادة 
كالقػرض التػ  ألزمػت بالسػر المينػ  مػم مراعػاة األحكػاـ الصػريحة لمقػكانيف جميػم السػمطات مػا كالمتعمؽ بالنقد 

 عدا:

                                                           
 .130 ، المرجم السابؽ، ص لهعب عم -(1)
 قانكف العقكبات ال رنس . 378المادة  -(2)
 .131لهعب عم ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 .19ص 27/08/2003بتاريق  52، الجريدة الرسمية رقـ رضالمتعمؽ بالنقد كالق 2003أكت  26بتاريق  03/11 الجزامرم القانكف -(4)



242 
 

 السمطات العمكمية المخكلة بتعييف القامميف بلدارة البنكؾ كالمؤسسات المالية. -
 السمطات القضامية الت  تعمؿ ف  إطار جزام . -
ت الدكليػػة المؤىمػػة السػػيما فػػ  إطػػار محاربػػة السػػمطات العمكميػػة الممزمػػة بتبميػػغ المعمكمػػات إلػػى المؤسسػػا -

 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿالرهكة كتبييض 
 منو. 108المجنة المصرفية أك بنؾ الجزامر الذم يعمؿ لحساب ىذه األخيرة طبقا ألحكاـ المادة  -

ديسػػمبر  24. الصػػادر بتػػاريق (1)02/11مػػف القػػانكف  104فقػػد كرد فػػ  المػػادة  األمػػكاؿكبخصػػكص تبيػػيض 
، عدـ االحتجاج بالسر البنك  كالسر المين  عمى خمية معالجػة 2002، المتضمف قانكف المالية لسنة 2002

 المعمكمات المالية.

ىنػػاؾ عقبػػات أخػػرل ايػػر مبػػدأ السػػرية المصػػرفية تقػػؼ فػػ  كجػػو مكافحػػة عمميػػات  :/ عقبػػات أخػػرل2
راقبػػة كالتحقيػػؽ ناىيػػؾ عػػف عػػدـ منيػػا ضػػعؼ أجيػػزة الراقيػػة كعػػدـ التػػزاـ بعػػض المصػػارؼ بالم األمػػكاؿتبيػػيض 

 .(2)كجكد برامج تدريبية لمعامميف ف  القطاع المال 

عمػػى ضػػركرة  1988ال قػػرة التاسػعة فػػ  ات اقيػػة فيينػا لسػػنة  12: نصػت المػػادة أ/  ػػعؼ أجهػػزة الرقابػػة
. كفعػبل (3)إنهاب نظاـ لمراقبة التجارة الدكلية لتسييؿ الكهؼ عف الص قات المهػبكىة كمنػو التحقيػؽ كالمبلحقػة

بلنهاب أجيزة متخصصة فػ  ىػذا المجػاؿ كخميػة  األمكاؿقامت بعض الدكؿ الميتمة بمكافحة عمميات تبييض 
معالجػػة االسػػتعبلـ المػػال  فػػ  الجزامػػر، كىيمػػة معالجػػة المعمكمػػات كمكافحػػة الهػػبكات الماليػػة السػػرية ال رنسػػية 

صؿ إلى المستكل المطمكب ألنيا تعان  مػف نقػامض كخمية االستبلـ المالية المصرية، إال أف ىذه األجيزة لـ ت
تحػػد مػػف فعاليتيػػا، كتنػػكع القػػكانيف المطبقػػة كاليمػػكض فػػ  الميمػػات الممقػػاة عمػػى عاتقيػػا كانعػػداـ التنسػػيؽ بػػيف 

 مختمؼ األجيزة المكم ة بمكافحة ىذا النكع مف اإلجراـ.

اليػػة دكر كبيػػر فػػ  مجػػاؿ إف لممؤسسػػات الم ب/ عػػدـ التػػزاـ بعػػض المصػػارؼ كبالمراقبػػة كالتحقيػػؽ:
. كال يمكػػف ليػػػا الػػػتحجج (4)ألنيػػػا تسػػتطيم مراقبػػػة عمميػػات اإليػػػداع كالسػػػحب األمػػػكاؿمكافحػػة عمميػػػات تبيػػيض 

في ػػػرم  06المػػػؤرخ فػػػ   05/01بالسػػػر المصػػػرف  أك المينػػػ ، ف ػػػ  ىػػػذا الصػػػدد نػػػص القػػػانكف الجزامػػػرم رقػػػـ 
ب كمكافحتيػػا عمػػى أنػػو ال يمكػػف االعتػػذار بالسػػر كتمكيػػؿ اإلرىػػا األمػػكاؿالمتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف تبيػػيض  2005
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في ػرم  20المؤرخ فػ   06/01المين  أك البنك  ف  مكاجية الييمة المختصة كف  ن س اإلطار نص القانكف 
بهػػاف سػػرية  1990سػػنة  205المتعمػػؽ بالكقايػػة مػػف ال سػػاد كمكافحتػػو، كأيضػػا القػػانكف المصػػرم رقػػـ  2006

 نامب العاـ ك مف ي كضو باإلطبلع عمى الحساب كالكدامم كخزامف العمبلب.الحسابات المصرفية الت  تسما لم

كذلػؾ مػف  األمػكاؿفبعض المؤسسات المالية مف مصاريؼ كبنكؾ ال تتعػاكف مػم أجيػزة مكافحػة تبػيض 
خػػبلؿ التراخػػ  فػػ  اإلبػػبلغ عػػف العمميػػات الماليػػة المهػػبكىة راػػـ أف القػػانكف يمزميػػا بػػذلؾ ممػػا يقمػػؿ مػػف فعاليػػة 

 فحة.المكا

: إف سػبب عػدـ اكتهػاؼ عمميػات تبيػيض ج/ عدـ كجكد برنػامج تػدريبي للعػامليف فػي القطػاع المػالي
مػػف طػػرؼ المؤسسػػات الماليػػة بصػػ ة عامػػة كالمصػػاريؼ كالبنػػكؾ بصػػ ة خاصػػة يعػػكد إلػػى قمػػة الخبػػرة  األمػػكاؿ

 األمػكاؿطيم أصحاب ، أيف يستاألمكاؿالعامميف بيا األمر الذم يهكؿ عقبة ف  كجو مكافحة عمميات تبييض 
 .(1)المهبكىة انجاز أعماليـ بسيكلة ، نظرا لضعؼ قدرات المكظ يف ف  كهؼ الص قات المهبكىة

كىػػػذه اإلخػػػبلالت المسػػػجمة عمػػػى مسػػػتكل  د/ اإلخػػػبلالت المسػػػجلة علػػػى مسػػػتكل التنسػػػيؽ كالتعػػػاكف:
ا يصػعب مػف عمػؿ األجيػزة التنسيؽ كالتعاكف سببيا عػدـ النصػكص التهػريعية التنظيميػة كعػدـ انسػجاميا، ممػ

عمى المستكل الكطن  كن ػس الهػ ب بالنسػبة لمتعػاكف بػيف الػدكؿ، إذ  األمكاؿالمكم ة بمكافحة عمميات تبييض 
ىػػذا الت ػػاكت بػػيف مختمػػؼ التهػػريعات كاألنظمػػة كايػػاب ات اقيػػات تتعمػػؽ  األمػػكاؿيسػػتيؿ مرتكبػػك جػػرامـ تبيػػيض 

 .(2)بالتعاكف كالتنسيؽ بيف أجيزة األمف

 :عقبات ميافحة اإلرهاب كسبؿ تمكيله -اثاني

ىنػػاؾ عػػدة صػػعكبات تكاجػػو التعػػاكف فػػ  مكافحػػة الجػػرامـ اإلرىابيػػة أىميػػا التعػػارض بػػيف نكعيػػة التعػػاكف 
كمبدأ السيادة الكطنية، ىذا المبدأ قد يككف دافعا قكيا نحػك التعػاكف لمػا تكػكف السػبلمة الكطنيػة فػ  خطػر، أمػا 

تعػػاكف الػػدكل  بخصػػكص مكافحػػة اإلرىػػاب ىػػ  تبلقػػ  المصػػالا الدكليػػة فيمػػا األمػػر الػػذم يسػػاعد أكثػػر فػػ  ال
 بينيا، كمف أىـ الصعكبات الت  تكاجو الدكؿ ف  تحقيؽ قدر مف التعاكف ال عاؿ لمكاجية ىذه الظاىرة:

مػػف القكاعػػد الثابتػػة التػػ  نػػادت بيػػا االت اقيػػات الدكليػػة ىػػ   :لتسػػليـ فػػي الجػػرايـ السياسػػيةا خطػػر/ 8
دـ تسميـ األهخاص الذيف ليػـ دكافػم سياسػية ألف المجػـر السياسػ  عػادة مػا تكػكف لػو أىػداؼ قكميػة حماية كع
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نبيمة ال تهبو بأم حاؿ األىداؼ نتامج األعماؿ اإلرىابيػة ايػر أف المهػكمة الرميسػية تكمػف فػ  صػعكبة كضػم 
سياسػية كالجريمػة اإلرىابيػة، ضكابط محددة لتعريؼ الجريمة اإلرىابيػة كبالتػال  يقػم ىنػاؾ خمػط بػيف الجريمػة ال

 .(1)كمنو يست يد اإلرىابيكف مف ىذه الحماية السياسية

 فػػ  أامػػب الحيػػاف يقػػـك بعػػض الػػدكؿ بحجػػة الػػدفاع عػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف  :/ إيػػكاء العناصػػر اإلرهابيػػة2
أك بػػدكافم الضػػيط أم اسػػتيبلؿ ىػػؤالب األفػػراد بيػػدؼ الحصػػكؿ عمػػى امتيػػازات كمصػػالا كطنيػػة آك المسػػاكمة 

 .(2)بيدؼ الحصكؿ عمى دعـ أك تكجو سياس  معيف

فػػ  بعػػض الحيػػاف تعجػػز الػػدكؿ فػػ  القػػبض عمػػى بعػػض : / عػػدـ القػػبض علػػى العناصػػر اإلرهابيػػة3
 العناصر اإلرىابية المتكاجدة عمى أراضييا لقمة الخبرة كاإلمكانيات راـ رابتيا الحقيقية ف  التعاكف.

كثيػر مػف الػدكؿ تحجػػـ مػف الػدخكؿ فػػ  : المصػادقة عليهػػااالتفاقيػات الدكليػػة  إلػػى االن ػماـ/ عػدـ 4
معاىػػػدات ثناميػػػة أك متعػػػددة األطػػػراؼ كال تصػػػادؽ عمييػػػا خاصػػػة منيػػػا االت اقيػػػات التػػػ  تيػػػدؼ إلػػػى مكافحػػػة 
كمكاجية األعماؿ اإلرىابية، كيرجػم ذلػؾ ألسػباب متعػددة أىميػا اخػتبلؼ المصػالا السياسػية بػيف الػدكؿ كعػدـ 

 .(3)ى  ف  الكاقم أساس لمصالا دكلية يا الدكلية بالتزاماتالرابة ف  تقييد سياست

إف مػف المبػادئ المسػتقرة فػ  القػانكف الػدكل  أمبػدأ التسػميـ  :/ عدـ تطبيؽ مبدأ التسليـ أك المحايمػة5
أك المحاكمةأ كىك يعنػ  أنػو فػ  حالػة رفػض الدكلػة تسػميـ المجػـر اإلرىػاب  لكجػكد عكامػؽ دسػتكرية أك قانكنيػة 

ا أف تحاكمػػو كذلػػػؾ تحقيقػػػا لقكاعػػد العدالػػػة الجناميػػة كضػػػمانا لعػػػدـ إفػػبلت الجنػػػاة مػػف العقػػػاب كعميػػػو فػػلف عمييػػػ
كحسػػب الكاقػػم تكجػػد بعػػض الػػدكؿ ال تطبػػؽ ىػػذا المبػػدأ األمػػر الػػذم يسػػاعد اإلرىػػابييف مػػف االسػػت ادة مػػف ىػػذه 

 األكضاع كي متكف مف المتابعة الجنامية

حقيقػة نجػد أثنػاب األعمػػاؿ  :بنػكؾ كخبليػا االسػتبلـ المػالي/ عػدـ التنسػيؽ كالتعػاكف علػى مسػتكل ال6
الت  تقكـ بيا البنكؾ المركزية أك فركعيا ف  الدكؿ ه ب مف التياكف كعدـ جدية التحقيقات كمراقبػة العمميػات 
كالتحػػػػكيبلت الماليػػػػة التػػػػ  تجػػػػرل عمػػػػى مسػػػػتكاىا، كفػػػػ  بعػػػػض األحيػػػػاف قػػػػد تكػػػػكف طرفػػػػا مسػػػػاعدا أك متسػػػػترا 

ميػػات المهػػبكىة التػػ  تسػػاعد فػػ  دعػػـ كتمكيػػؿ بعػػض األعمػػاؿ اإلجراميػػة مػػف دكلػػة إلػػى  بخصػػكص بعػػض العم
أخػػرل األمػػر الػػذم يصػػعب كهػػ يا أك مبلحقتيػػا مػػف قبػػؿ السػػمطات المختصػػة، ككػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة لخبليػػا 
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مجػرميف االستعبلـ المال  عدـ التكاصؿ كالتنسيؽ فيما بينيا آك التكاطؤ ف  الرد عمى بعض الطمبات تسػاعد ال
 مف اإلفبلت كعدـ المتابعة كيصمكف إلى تحقيؽ أىدافيـ اإلجرامية.

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ ا٤ِٛايرج١١غ  زٟاٌّطٍت اٌثبٟٔ: اٌؼ٩لخ ث١ٓ خش٠ّ

ظيرت جريمة تمكيؿ اإلرىاب كعرفيا المجتمم الدكل  بقكة بعػد أحػداث الحػادم عهػر مػف سػبتمبر سػنة 
كاألصػػكؿ كالكدامػػم  األمػػكاؿلمؤسسػػات الماليػػة فػػ  التتبػػم كالػػتح ظ عمػػى ، حيػػث بػػدأ كقتيػػا العديػػد مػػف ا2001

الخاصػػة بػػبعض المنظمػػات كالييمػػات التػػ  ليػػا عبلقػػة بالجماعػػات المصػػن ة ككنيػػا إرىابيػػة أك تمػػؾ التػػ  تقػػـك 
بتمكيػؿ العمميػػات اإلرىابيػة، ىػػذه التػدابير التػػ  اتخػذت بعػػد ىػذه الحادثػػة كانػت بػػدعكل تػدابير مكافحػػة تبيػػيض 

كلكػػػف فػػػ  حقيقػػػة األمػػػر كانػػػت تػػػدابير لمكاجيػػػة جريمػػػة أخػػػرل جديػػػدة ىػػػ  جريمػػػة تمكيػػػؿ اإلرىػػػاب  ألمػػػكاؿا
كتمكيػؿ اإلرىػاب لكجػكد العديػد مػف نقػاط التػداخؿ  األمػكاؿ، كيرجم السبب ف  ىذا المبس بيف تبييض (1)الدكل 

 كاالختبلؼ بينيما، كالت  مف خبلليا يمكف تكضيا العبلقة بيف الجريمتيف.

كتمكيؿ اإلرىاب حيث يرل البعض أف ىػذه العبلقػة  األمكاؿقة تكجد عبلقة كثيقة بيف جرامـ تبييض حقي
يبحثػػكف عػػف أسػػاليب كمجػػاالت فػػ  هػػتى منػػاح  الحيػػاة يمكػػنيـ مػػف خبلليػػا  األمػػكاؿتبػػرز فػػ  أف مبييضػػ  

ليايػة، فػلف كجػدكا تبييض أمكاليـ ذات المصدر اير الهرع ، كال ييميـ البتة مم مػف يتعػاممكف لتحقيػؽ ىػذه ا
أف مصػػالحيـ الهخصػػػية تحػػػتـ عمػػػييـ التعامػػػؿ مػػػم المجمكعػػػات اإلرىابيػػػة آك جيػػػات الجريمػػػة المنظمػػػة فػػػلنيـ 
سػػػيبادركف إلػػػى ذلػػػؾ بييػػػة الكصػػػؿ ليػػػايتيـ دكف رادع مػػػف ضػػػمير سػػػكاب اقتضػػػى ىػػػذا إمػػػداد ىػػػذه الجماعػػػات 

احتجػػػػاز الرىػػػػامف كطمػػػػب ال ديػػػػة  باألسػػػػمحة أك مقايضػػػػة السػػػػبلح معيػػػػا بسػػػػمم أك خػػػػدمات معينػػػػة، كال هػػػػؾ أف
 .(2)كاختطاؼ الطامرات المدنية كت جيرىا كت جير المطارات ى  مف قبيؿ أعماؿ اإلرىاب

العبلقة الكثيقة بيف اإلرىاب  2001سبتمبر  28الصادر بتاريق  1373مف رقـ كقد أكد قرار مجمس األ
تجة مف تجارة المخدرات ف  تمكيؿ المنظمات المبيضة النا األمكاؿ، إذ تساىـ األمكاؿالدكل  كعمميات تبييض 

بطػرؽ تمكيػؿ اإلرىػاب  األمػكاؿكاألعماؿ اإلرىابيػة فػ  العديػد مػف دكؿ العػالـ، كمنػو ارتبطػت عمميػات تبيػيض 
كأصبحت مف أىـ القضايا الدكلية الت  هيمت العالـ بأسره، حيث اتجيت الكثير مف المنظمات الدكلية كبعض 

، فيمػا اتجيػت بعػض األمػكاؿتمكيؿ اإلرىاب بجرامـ كثيرة مف أىميا جريمة تبيػيض دكؿ العاـ إلى ربط جريمة 
فأصػػبحت جػػرامـ دعػػـ كتمكيػػؿ  األمػػكاؿالػػدكؿ إلػػى الػػربط الكامػػؿ بػػيف جريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب كجريمػػة تبيػػيض 
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 .11، ص22/04/1998سعيد البلكندم، أالرىامف البهرية التجارة الرامجة ف  نياية القرف العهريفأ، جريدة األىراـ، مقاؿ بتاريق  -(2)
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، بػػؿ أف كثيػػر مػػف الػػدكؿ كخاصػػة الػػدكؿ العربيػػة قامػػت األمػػكاؿاإلرىػػاب جػػزابا ال يتجػػزأ مػػف جريمػػة تبيػػيض 
 .(1)األمكاؿبتجريـ تمكيؿ اإلرىاب مف خبلؿ قانكف تبييض 

 اٌفشع ا٤ٚي: رؼش٠ف خش٠ّخ ر٠ًّٛ ا٦س٘بة 

لػػـ تتضػػمف المعاىػػدات الدكليػػة الخاصػػة بمكافحػػة اإلرىػػاب تعري ػػا محػػددا لتمكيػػؿ اإلرىػػاب إال أنػػو قبػػؿ 
يػة بقمػم تمكيػؿ اإلرىػاب أعدت األمـ المتحدة ات اقيػة دكليػة معن 2001أحداث الحادم عهر مف سبتمبر لسنة 

كػؿ هػخص يقػـك ». عمػى أنػو  يعػد مرتكبػا لجريمػة تمكيػؿ اإلرىػاب: (2)كالت  نصت مادتيا الثانية 1999سنة 
بأية كسيمة كانت مباهرة أك اير مباهػرة، كبهػكؿ اػ  مهػركع كبلرادتػو، بتقػديـ أك جمػم أمػكاؿ بينػة اسػتخدميا 

بعمؿ يهكؿ جريمة ف  نطاؽ إحدل المعاىدات المرفقة بيذه  -أ(أك يعمـ أنيا ستستخدـ كميا آك جزميا لمقياـ: )
بػأم عمػػؿ أخػر ييػػدؼ إلػى التسػػبب فػ  مػػكت هػػخص  -االت اقيػة كالتعريػػؼ المحػدد فػػ  ىػذه المعاىػػدات. )ب(

مدن  أك أم هخص آخر أك إصابتو بجركح بدنية جسيمة عندما يككف ىذا الهػخص ايػر مهػترؾ فػ  أعمػاؿ 
مسػػما أك عنػػدما يكػػكف اليػػرض مػػف ىػػذا العمػػؿ يحػػتـ طبيعتػػو، أك طريقػػة ارتكابػػو عداميػة فػػ  حالػػة نهػػكب نػػزاع 

 «تركيم السكاف، أك إرااـ حككمة أك منظمة دكلية عمى القياـ بأم عمؿ أك االمتناع عف القياـ بو

فػػ  حػػؽ مرتكبييػػا أف تسػػتخدـ  2كلػػـ تهػػترط االت اقيػػة لتػػكافر جريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب المحػػدد فػػ  المػػادة 
( كال قػػرتيف )أ( ك)ب( مػػف 1بال عػػؿ لتن يػػذ جريمػػة مػػف الجػػرامـ اإلرىابيػػة المهػػار إلييػػا فػػ  ال قػػرة ) كاؿاألمػػىػػذه 

 االت اقية.

كنظػػرا لمػػا يمثمػػو تعريػػؼ اإلرىػػاب مػػف قضػػية هػػامكة بالنسػػبة لػػبعض الػػدكؿ، فقػػد انعكػػس ذلػػؾ عمػػى عػػدـ 
ة محػددة إرىابػا مػف عدمػو، كذلػؾ ألف ات اؽ الدكؿ الت  اعتمدت ىذه االت اقية عمى األعماؿ التػ  تعتبػر بصػكر 

 . (3)معنى اإلرىاب تتداخؿ فيو المدلكالت السياسية كالدينية كالقكمية الت  تختمؼ مف دكلة إلى أخرل

جيػػكد مكافحػػة لكتجػػدر اإلهػػارة إلػػى أف مجمكعػػة العمػػؿ المػػال  الدكليػػة التػػ  كضػػعت المعػػايير القياسػػية 
. بتمكيػػؿ (4)ىػػاب بصػػكرة خاصػة فػػ  تكصػػايتيا التسػم الخاصػػةتمكيػؿ اإلرىػػاب، لػـ تعػػرؼ مصػػطما تمكيػؿ اإلر 

، إال أنيػا قػد اعتمػدت التعريػؼ 2001اإلرىاب الت  تـ كضعيا عقب أحداث الحادم عهػر مػف سػبتمبر لسػنة 
                                                           

 .23كسيـ حساـ الديف األحمد، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .1999المادة الثانية مف االت اقية األمـ المتحدة لقمم اإلرىاب لسنة  -(2)

    - www.un.org.law/cod/finten.html 
 .61عادؿ محمد أحمد جابر السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 التكصيات التسم الخاصة بمكافحة تمكيؿ األرىاب -(4)

 . www.fatf.org/pdf/srectf.pdf: 2014أطمم عميو ف  جكيمية  المكقم االلكتركن 

http://www.fatf.org/pdf/srectf.pdf
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، كيبػػيف ذلػػؾ فػػ  التكصػػية األكلػػى مػػف 1999الػػذم أكردتػػو ات اقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقمػػم تمكيػػؿ اإلرىػػاب لسػػنة 
صػة بمكافحػة تمكيػؿ اإلرىػاب كالتػ  تكجػب عمػى كػؿ الػدكؿ أف تتخػذ اإلجػرابات ال كريػة التكصيات التسػم الخا

لمتصديؽ عمى ات اقية األمػـ المتحػدة الدكليػة المعنيػة بقمػم تمكيػؿ اإلرىػاب كلػذلؾ فػلف التعريػؼ الػكارد فػ  ىػذه 
 .االت اقية ىك الذم اعتمدتو معظـ الدكؿ ف  تعريؼ تمكيؿ اإلرىاب

 ٚر٠ًّٛ ا٦س٘بة ا٤ِٛاياٌزذاخً ٚاٌزؼبسع ث١ٓ خش٠ّزٟ رج١١غ اٌفشع اٌثبٟٔ: أٚخٗ 

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب الػػدكل  بسػػبب كجػػكد العديػػد مػػف نقػػاط  األمػػكاؿيكجػػد ىنػػاؾ لػػبس بػػيف جريمتػػ  تبيػػيض 
التداخؿ بيف الجريمتيف، كلكف يكجد ف  ذات الكقت العديد مػف نقػاط التعػارض بينيمػا كالتػ  مػف خبلليػا يمكػف 

 تهاؼ العبلقة بينيما.تكضيا ال ارؽ كاك

 أٚخٗ اٌزذاخً ث١ٓ اٌدش٠ّز١ٓ  -أ٨ٚ

كتمكيػؿ اإلرىػاب فػ  اإلجػرابات التػ  تػنـ مػف خبلليػا تمكيػو عكامػد  األمػكاؿ/ تتهػابو جريمتػ  تبيػيض 1
يػرد  األمػكاؿاألنهطة اإلجرامية كالتػ  يػتـ بكاسػطتيا إخ ػاب منهػميا ايػر المهػركع، ككمػا سػبؽ أف بينػا تبيػيض 

لمتحصمة مف الجريمة ذاتيا، كتمكيؿ اإلرىاب يتـ مف خبلؿ تكفير المكارد المالية، بأم هكؿ مف عمى العكامد ا
األهكاؿ مهركعة أك اير مهركعة لؤلفراد أك المنظمات اإلرىابية، كما تهتركاف الجريمتاف ف  تأثيرىا الضػار 

   .(1)باالقتصاد الكطن  كالدكل  عمى حد سكاب

لتعػامبلت الماليػة يسػتخدماف القطػاع المصػرف  أك بمعنػى آخػر فػ  إسػابة / كبل مف الجػريمتيف أثنػاب ا2
، حيػػث األمػػكاؿاسػػتخداميما لمقطػػاع المصػػرف  مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اايػػة معينػػة تتمثػػؿ فػػ  إخ ػػاب كتمكيػػو مصػػدر 

إلػػى إرسػػاؿ ايػر مهػػركعة مػػف خػبلؿ القنػػكات المصػػرفية بقصػد إخ ػػاب منهػػميا  األمػكاؿيعمػد القػػاممكف بتبيػػيض 
ايػػػر المهػػػركعة أك التػػػ  يكػػػكف منهػػػؤىا  األمػػػكاؿككػػػذلؾ الػػػذيف يمكلػػػكف اإلرىػػػاب يقكمػػػكف بتحكيػػػؿ اإلجرامػػػ ، 

 . (2)مهركعا إلى التنظيمات اإلرىابية مف خبلؿ القنكات المصرفية بطريقة يقصد بيا إخ اب مصدرىا

 

 

 :ثانيا: أكجه التعارض بيف الجريمتيف

                                                           
 .18محمكد هريؼ بسيكن ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .63عادؿ محمد أحمد جابر السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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 األمػػػكاؿتػػػتـ عمػػػى  األمػػػكاؿميػػػات تبيػػػيض مػػػف المسػػػمـ بػػػو أف عم :المسػػػتخدمة األمػػػكاؿ/ مػػػف حيػػػث 8
، إلى القكؿ أنو (1)المهركعة، كقد ذىب جانب مف ال قو األمكاؿالمتحصمة مف جريمة ، كال يمكف أف تتـ عمى 
المبيضة أمكاال قانكنية، مثبل ما تقـك بو أجيزة االستخبارات  األمكاؿيمكف االستثناب مف ىذه القاعدة أف تككف 

يػػػؿ أمػػػكاؿ خاصػػػة بعمميػػػات متعمقػػػة بأمنيػػػا القػػػكم  كالتػػػ  تقتضػػػ  السػػػرية كعػػػدـ البػػػكح الكطنيػػػة مػػػف نقػػػؿ كتحك 
بمصدرىا أك الجية المست يدة منو، ككذلؾ ص قات السبلح الت  تػتـ بػيف بعػض الػدكؿ كمػا يتبعيػا مػف ضػركرة 

الجانػب أف  فرض التعتيـ كالسرية عمػى تمػؾ الصػ قات كالمبػالغ المقػدرة ليػا، إال إننػا نػرل أف مػا ذىػب إليػو ىػذا
ضػ اب السػرية عمػى مصػدرىا، فالمحػؾ فػ  جريمػة تبيػػيض  األمػكاؿال قػو يعبػر عػف خمػط كاضػا بػيف مصػدر  كاا

متحصػمة مػف مصػدر ايػػر مهػركع كاف يكػكف اليػدؼ مػػف إجػزاب تمػؾ العمميػػات  األمػػكاؿأف تكػكف ىػذه  األمػكاؿ
 عدمو. ىك إخ اب المصدر اير الهرع ، ال أف ت رض عمى مصدرىا المهركع السرية مف

أما بخصكص عمميات تمكيؿ اإلرىاب فالقاعدة العامة أنيا تتـ بػأمكاؿ مهػركعة يػتـ جمعيػا عػف طريػؽ 
عػػف طريػػؽ صػػناديؽ الزكػػاة أك جمػػم التبرعػػات، األمػػر الػػذم  األمػػكاؿاألفػػراد أك الجمعيػػات الخيريػػة كفػػ  بعػػض 

مػػكاؿ مهػػركعة كقانكنيػػة كىػػذا كالتحػػرم عنيػػا فػػ  اايػػة الصػػعكبة ألنيػػا أ األمػػكاؿيجعػػؿ مػػف مسػػألة تتبػػم تمػػؾ 
كما سبؽ القكؿ. ككػذلؾ  (2)باإلضافة إلى أف ىناؾ عمميات تمكيؿ اإلرىاب تتـ مف خبلؿ أمكاؿ اير مهركعة

الناتجػة  األمكاؿيمكف القكؿ أف أاإلرىابأ يهكؿ مصدر لؤلمكاؿ اير الهرعية الت  يتـ تبييضيا الحقا السيما 
 يد لؤلمكاؿ المبيضة.مف المخدرات الت  لـ تعد المصدر الكح

بالتعقػديات الهػديدة بيػرض  األمػكاؿتتميػز عمميػات تبيػيض  :/ مف حيث طبيعة العمليات المستخدمة2
أك الجيػػة النياميػػة المسػػت يدة منيػػا ، كذلػػؾ بكاسػػطة اسػػتخداـ عمميػػات نقػػؿ سػػريم  األمػػكاؿإخ ػػاب مصػػدر تمػػؾ 

 ة، أك مػػف خػػبلؿ اسػػتبداؿ العديػػد مػػف العمػػبلت لؤلمػػكاؿ فيمػػا بػػيف الحسػػابات المختم ػػة آك عبػػر الحػػدكد الكطنيػػ
ف  أصكؿ مادية أك معنكيػة ثابتػة أك منقكلػة سػكاب بػالبيم آك الهػراب، كاالبػا مػا  األمكاؿأك مف خبلؿ دمج تمؾ 

المبيضػة كبيػرة كقػد يػتـ تقسػيميا عمػى أجػزاب لعػدـ إثػارة االهػتباه فييػا، أمػا بخصػكص  األمػكاؿتككف قيمػة تمػؾ 
، حيػػث تتميػػز بالبسػػاطة الهػػديدة، فيػػ  ال تخػػرج عػػف .(3)ىػػاب فيػػ  نقػػيض الحالػػة األكلػػىعمميػػات تمكيػػؿ اإلر 

                                                           
 .18محمكد هريؼ بسيكن ، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .65عادؿ محمد جابر السيكم، المرجم السابؽ، ص  -(2)
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صػييرة كذلػؾ  األمػكاؿ، كاالبػا مػا تكػكف قيمػة تمػؾ األمػكاؿالمجرل المعتاد ف  فػتا الحسػابات أك نقػؿ كتحكيػؿ 
 . (1)ألف معظـ العمميات اإلرىابية ال تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة

ىػػك  األمػػكاؿإف الػػدافم الػػرميس مػػف كراب عمميػػات تبيػػيض : ارتيػػاب الجريمػػة / مػػف حيػػث الػػدافع إلػػى3
خ اب معالميا، ف  حيف أف اليػرض مػف  األمكاؿالكسب المادم كاليرض منيا ىك إض اب الهرعية عمى ىذه  كاا

 كراب عمميات تمكيؿ اإلرىاب ف  معظـ حاالتيا ىك تن يذ عمؿ إرىاب ، بدافم اإليماف بقضية ما قد تككف ذات
 .(2)أىداؼ سياسية أك قاممة عمى أساس عقامدم أك دين 

يكػكف القصػد منيػا إضػ اب المهػركعية  األمػكاؿنجد ف  جريمة تبييض : / مف حيث النتيجة اإلجرامية4
بصػػكرة عمنيػػة، أمػػا فػػ  جريمػػة تمكيػػؿ  األمػػكاؿعمػػى المػػاؿ محػػؿ الجريمػػة كػػ  يػػتمكف الجنػػاة مػػف اسػػتخداـ ىػػذه 

ك تمكيف األفراد أك الجماعات اإلرىابية مف القياـ بأعماليا مف خػبلؿ تػكفير الػدعـ اإلرىاب فلف اليدؼ منيا ى
 .(3)المال  ليا

ىػػ  التكصػػؿ إلػػى متحصػػبلت  األمػػكاؿاليايػػة مػػف مكافحػػة تبيػػيض : /مػػف حيػػث ال ايػػة مػػف الميافحػػة5
ثػػـ مكافحػػة ، كمػػف األمػػكاؿالجريمػػة األصػػمية كالقضػػاب عمػػى الحػػافز المػػادم مػػف كراب ارتكػػاب جريمػػة تبيػػيض 

الجريمػة األصػػمية ذاتيػا، أـ اليايػػة مػػف مكافحػة جريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػاب ىػػ  تج يػػؼ المػكارد الماديػػة لمجماعػػات 
 . (4)اإلرىابية كمف ثـ منم ارتكابيـ لمعمميات اإلرىابية

إلػى أف األربػاح  1998جػكاف  08كف  ىذا اإلطار أهارت األمػـ المتحػدة فػ  دكرتيػا التػ  انعقػدت فػ  
تمػػكؿ بعػػض أعنػػؼ النزاعػػات الدينيػػة كالعرقيػػة، كيعمػػدكف عمػػى تمكيميػػا بالسػػبلح  األمػػكاؿعػػف تبيػػيض  الناتجػػة

 المبيضة. األمكاؿكالمساعدات بكاسطة 

كلقد ساىمت الكاليات المتحدة األمريكية ف  تحكيؿ العديد مف المنظمات اإلرىابية مف أمػكاؿ المخػدرات 
أك الحػػد مػػف المػػد الهػػيكع  أبػػاف الحػػرب البػػاردة أيػػف تكرطػػت  المبيضػػة، كذلػػؾ بيػػدؼ اإلطاحػػة بأنظمػػة الػػدكؿ،

إدارة الػػػػػرميس األمريكػػػػػ  األسػػػػػبؽ أركنالػػػػػد رييػػػػػافأ فػػػػػ  عمميػػػػػة تبيػػػػػيض أمػػػػػكاؿ كقامػػػػػت بتحكيميػػػػػا إلػػػػػى ثػػػػػكار 
ف  نيكاراكا )فضيحة أكلي ر نكرث(. كمػا قامػت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أيضػا بتسػييؿ   contra)الككنترا(

                                                           
 .66مد جابر السيكم، المرجم السابؽ، ص عادؿ مح -(1)
 .149نبيؿ صقر، المرجم السابؽ، ص  -(2)
 .159محمد حسف طمحة ، المرجم السابؽ، ص  -(3)
 .20محمد هريؼ بسيكن ، المرجم السابؽ، ص  -(4)
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فيػػكف فػػ  أأفيانسػػتافأ مػػف أجػػؿ تمكيػػؿ أحركػػة طالبػػافأ كالثػػكار األفيػػاف الػػذيف كػػانكا يقػػاكمكف تبيػػيض أمػػكاؿ األ
 .(1)االحتبلؿ السكفيات  خبلؿ حقبة الثمانينات مف القرف الماض 

حقيقػة نجػد أف المجتمػم الػدكل  قػد أحػس كتأكػد مػف مخػاطر : / مف حيث المكاقؼ كالمصال  الدكلية6
جميػػم األصػػعدة الدكليػػة كاإلقميميػػة كالكطنيػػة أيػػف  اإلرىػػاب كسػػبؿ تمكيمػػو عمػػىك  األمػػكاؿت هػ  جريمتػػ  تبيػػيض 

لػػذا رصػػد لمكاجيػة ىػػذه اافػػة ترسػانة مػػف التهػػريعات الدكليػة عمػػى هػػكؿ ات اقيػػات  ،الػدكلييف كاألمػػف السػػمـ ىػدد
قميمية كقكانيف كطنية قميميػة ككطنيػة لمكاف ، حيػثدكلية كاا حػة ىػذا النػكع تكلػدت بمكجبيػا آليػات كأجيػزة دكليػة كاا

 .اـ المنظـ العابر لمحدكد الكطنيةمف اإلجر 

حيػث أنػو إذا  ،راـ ىذا فلف بعػض الػدكؿ اليربيػة ال زالػت تتعامػؿ مػم ىػذا المكضػكع بازدكاجيػة المكقػؼ
رىا مف المكارد كتخدـ أىداؼ أك اي األمكاؿكانت نهاطات كاألعماؿ اإلرىابية الت  تستمد تمكيميا مف تبييض 

ت الػػدكؿ اليربيػػة فلنيػػا تصػػبا ىػػذه األعمػػاؿ مهػػركعة فػػ  نظرىػػا كتمػػدىا بالػػدعـ السياسػػ  مخططػػاكمصػػالا ك 
مكقػؼ الػدكؿ العربيػة كنجػد ىػذا األمػر فػ  األحػداث األخيػرة ث كجدت ىذه النظرة مف يؤيػدىا فػ  حي ،كالمادم

يػػاف التػػ  ظيػػرت فػػ  العػػالـ العربػػ  بحجػػة دعػػـ المعارضػػة كمسػػاعدة الهػػعكب فػػ  الػػدفاع عػػف ن سػػيا مػػف طي
نجحػػػت ال كػػػرة كاسػػػتيمت أيػػػف  ، كحمايػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالديمقراطيػػػة كايرىػػػا مػػػف الحجػػػج،المسػػػتبدة األنظمػػػة

كأعطيت هعار ما يسمى أبالربيم العرب أ أيف تـ تييير نظاـ  الحكـ ف  كؿ مف تكنس كمصر كاليمف كتػدمير 
طػػرؼ القػػكات ال رنسػػية كتقسػػيـ  ليبيػػا كالعػػراؽ كسػػكريا، حيػػث كصػػؿ األمػػر إلػػى التػػدخؿ العسػػكرم فػػ  مػػال  مػػف

كىذا بحجة مساعدة المعارضة كتدعيـ المجمكعات اإلرىابيػة ماليػا كماديػا بالسػبلح كالعتػاد كالتخطػيط  ،أككرانيا
. ىػػذا كمػػو خدمػػة ألىػػدافيا كمصػػالحيا (2)كتػػدعيميـ سياسػػيا فػػ  المحافػػؿ الدكليػػة ،كالتكجيػػو كالتػػدريب كاإليػػكاب

هعاؿ  االستراتيجية ثارةكاا مباهرة أم كجػدت مػف دكف أف تخكض ى  المعركة  ،عمى دكؿ ذات سيادة كبحر  كاا
ف كانػت هػرعية كالمقاكلػة ال مسػطينية  .ينكبيا عف ذلؾ أما إذا كانػت ىػذه الػدكؿ عرضػة ليػذه األعمػاؿ حتػى كاا

 كتككف ىناؾ عقكبات سياسية كاقتصادية ،كالمبنانية تصبا ىذه األعماؿ اير هرعية يجب مكاجيتيا بقكة النار
 .كمكاجيات عمى مستكل المكاقؼ ف  المحافؿ الدكلية

 

                                                           
 .150نبيؿ صقر، المرجم السابؽ، ص  -(1)
 .216المرجم السابؽ، ص  ليندا بف طالب، -(2)
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 :الخاتمة

ىذا النكع مػف اإلجػراـ، حيػث تأخػذ فػ  اامػب  ةلخصكصيكنظرا ف  ىذه الدراسة   ذكره ما سبؽلتأسيسا 
يض صػػػ ة الجريمػػػة العػػػابرة لمحػػػدكد الكطنيػػػة، فقػػػد حرصػػػت أف نبػػػيف الجكانػػػب المختم ػػػة لجريمتػػػ  تبيػػػ اصػػػكرى
كاإلرىاب الدكل  كسبؿ تمكيمو مف حيث استجبلب م يكميما، كما تمراف بو مف مراحؿ ثػبلث، ثػـ بيػاف  األمكاؿ

الػػدكافم المح ػػزة عمػػى ارتكابيمػػا كمػػا يترتػػب عمييمػػا مػػف مخػػاطر عمػػى المسػػتكل الػػدكل  كالػػكطن ، األمػػر الػػذم 
ناحية األجيزة المؤسساتية، ثػـ عرضػنا  يستكجب التصدم ليما كمكافحتيما سكاب مف الناحية التهريعية أك مف

خصػػػامص كػػػؿ جريمػػػة منيمػػػا كال صػػػؿ بينيمػػػا كبػػػيف مػػػا قػػػد يخػػػتمط بيمػػػا مػػػف ظػػػكاىر إجراميػػػة عمػػػى تكضػػػيا 
 خصامصيما كعبلقتيما ببعضيما.

ا مػػػكتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب مػػػف طػػػابم دكلػػػ  خػػػاص يسػػػتمـز لمكافحتي األمػػػكاؿتبيػػػيض  اكلمػػػا تتميػػػز بػػػو جريمتػػػ
لزامػا عمينػا أف فقػد كػاف  ،مكاجيتيمػالاإلقميميػة ك ضػافة إلػى تكػاثؼ الجيػكد الدكليػة يػة باإلمص قكاعد إجرايتخص

كتمكيػػػؿ  األمػػػكاؿفػػػ  البػػاب الثػػػان  لآلليػػات الدكليػػػة كاإلقميميػػة كالكطنيػػػة كلمكافحػػة جريمتػػػ  تبيػػيض   نتعػػرض
امة كمجمس األمف اإلرىاب الدكل ، حيث عمى المستكل الدكل  تناكلنا دكر ىيمات األمـ المتحدة كالجمعية الع

كأيضػػا دكر  ،كمكتػػب األمػػـ المتحػػدة لمراقبػػة المخػػدرات كالكقايػػة مػػف الجريمػػة كالييمػػة الدكليػػة لمراقبػػة المخػػدرات
الييمػػػات الدكليػػػة لمجمكعػػػة العمػػػؿ المػػػال  الدكليػػػة كالمنظمػػػة الدكليػػػة لمهػػػرطة الجناميػػػة كالمنظمػػػة الدكليػػػة لييمػػػة 

   التأميف أخيرا مجمكعة أجمكنت كصندكؽ النقد الدكل  كالبنؾ الدكل .األكراؽ المالية الجمعية الدكلية لمراقب

أما عمى المستكل اإلقميم  فتناكلنا االيات األكركبية ككحدة هرطة المخدرات األكربية كالكحػدة الخاصػة 
يضػػػا جػػرامـ االحتيػػاؿ الكاقعػػة ضػػد المصػػالا الماليػػػة لبلتحػػاد األكربػػ  كالهػػرطة الجناميػػة األكربيػػة. كأ بمكافحػػة

االيات العربية كجيػكد جامعػة الػدكؿ العربيػة كمجمكعػة العمػؿ المػال  لمنطقػة الهػرؽ األكسػط كهػماؿ إفريقيػا. 
جػػراـ المػػنظـ العػػابر لمحػػدكد كطنيػػة لمكافحػػة ىػػذا النػػكع مػػف اإلكأخيػػرا عمػػى المسػػتكل الػػكطن  تناكلنػػا األجيػػزة ال

دكؿ اليربيػػة كمصػػر كالجزامػػر بالنسػػبة لمػػدكؿ العربيػػة، الكطنيػػة كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ك فرنسػػا بالنسػػبة لمػػ
نهاب كحدات التحريات المالية ف  إطار المعايير الدكلية سكاب  كتسخير فرؽ كقكات خاصة لمكافحة اإلرىاب كاا
تمػؾ الصػادرة عػػف مجمكعػة العمػػؿ المػال  الدكليػػة أك الصػادرة عػف االتحػػاد الػدكل  لكحػػدات التحريػات الماليػػة أ 

كتمكيػؿ اإلرىػاب  األمػكاؿإلجرابات الدكلية الرامية لتعزيػز دكر ىػذه الكحػدات فػ  مكافحػة تبيػيض أجمكنتأ، كا
باعتبارىا محكرا أساسيا مف محاكر المكاجية الهاممة لياتيف الجريمتيف ف  ضػكب االسػتخداـ اإلجرامػ  المتزايػد 
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كتمكيؿ اإلرىاب الدكل ، داخؿ  ؿاألمكالممؤسسات المصرفية كالمالية كاير المالية ف  تسييؿ عمميات تبييض 
 كعبر الدكؿ.

كتمكيؿ اإلرىػاب كمػا تتميػزاف بػو مػف سػمكؾ ذك طػابم تقنػ  معقػد  األمكاؿكلخصكصية جريمت  تبييض 
ا فقػد حرصػنا مػسيمتـز استحداث إجرابات كتعاكف دكل  مف هأنو تسييؿ تيسير جيكد كه يما كضػبط مرتكبيي

ل  مػػف خػػبلؿ إجػػرابات تبػػادؿ المعمكمػػات كتسػػميـ المجػػرميف كالتسػػميـ عمػػى بيػػاف ىػػذه اإلجػػرابات كالتعػػاكف الػػدك 
المراقػب لمعامػػدات اإلجراميػػة ككي يػة التعقػػب كالتخطػػيط كالمصػادرة كأخيػػرا المسػػاعدات القانكنيػة المتبادلػػة كتن يػػذ 
 الحكـ األجنبػ . كمػا تعرفنػا عمػى عقبػات ىػذا التعػاكف المتمثػؿ فػ  سػرية الحسػابات المصػرفية كضػعؼ أجيػزة
الرقابة كعدـ التزاميا بالمراقبػة كالتحقيػؽ كعػدـ ك ػابة عاممييػا كالتنسػيؽ بػيف المؤسسػات العاممػة فػ  مجػاؿ ىػذا 

 النكع مف اإلجراـ.

كالسمطات الكطنية  الدكلية كتمكيؿ اإلرىاب تحديا لصانع  القرارات األمكاؿتبييض  اكعميو تهكؿ جريمت
قػم عمػى عػاتقيـ ميمػة الخػركج مػف بكتقػة األحكػاـ التقميديػة لمجريمػة ي أيػف السياسية كاألمنية منيا كالتهريعية، 

كاالعتػػراؼ بضػػركرة التػػدخؿ كمسػػايرة ىػػذه التطػػكرات ككضػػم آليػػات كأجيػػزة دكليػػة كانػػت أك كطنيػػة، كصػػيااة 
باعتبارىمػػػا تػػػدخبلف ضػػػمف دامػػػرة الجػػػرامـ  سػػػتكل درجػػػة خطػػػكرة ىػػػاتيف الجػػػريمتيفقػػػكانيف خاصػػػة تكػػػكف فػػػ  م

خػػذ فػػ  االعتبػػار قػػدرات مرتكبييػػا كمػػا يمتمككنػػو مػػف مػػؤىبلت كك ػػابات ماليػػة، تجعميػػـ بمنػػأل العالميػػة، مػػم األ
عػػػف رجػػػاؿ أجيػػػزة العدالػػػة الجناميػػػة. عػػػبلكة عمػػػى مػػػا يتمتعػػػكف بػػػو مػػػف ن ػػػكذ كسػػػمطات كاسػػػعة خاصػػػة بالنسػػػبة 

 لمقامميف منيـ بدكر قيادم.

 القضػػاب عمػػىبم ردىػػا لػػف تػػنجا فػػ   كػػؿ دكلػػةلكمػػا نؤكػػد عمػػى أف الجيػػكد ال رديػػة كالسياسػػية الجناميػػة 
ىػػػاتيف الجػػػريمتيف، األمػػػر الػػػذم يسػػػتكجب تضػػػافر الجيػػػكد الدكليػػػة، كالقناعػػػة الدكليػػػة لمخػػػاطر ىػػػذا النػػػكع مػػػف 

 اإلجراـ.

 النتايج :

كتمكيػػػؿ اإلرىػػػاب  األمػػػكاؿفػػػ  نيايػػػة دراسػػػة مكضػػػكع االيػػػات الدكليػػػة لمكافحػػػة جريمتػػػ  تبيػػػيض  خمصػػػنالقػػػد 
 :أىميالعديد مف النتامج كالعبلقة بينيما إلى ا

لػذا  ،مركرىػا فػ  أكثػر مػف دكلػةك  اركابيػا يتصػكر األمػكاؿمف حيث التعريؼ: فلف تعريػؼ جريمػة تبيػيض  -1
نمػا ي أفيجب عند تعري يا  تمكيػو ضػمف معنػى تال تقتصر فقط عمى إخ ػاب المصػدر ايػر الهػرع  لؤلمػكاؿ، كاا
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ا فينػػػاؾ صػػػعكبات بػػػيف التهػػػريعات القانكنيػػػة فػػػ  الػػػدكؿ . أمػػػا الجريمػػػة اإلرىابيػػػة كتمكيميػػػاألمػػػكاؿحقيقػػػة ىػػػذه 
المختم ة لكضم تعريػؼ كاضػا كمحػدد لئلرىػاب كالجريمػة اإلرىابيػة ككػذلؾ االبيػة ااراب ال قييػة لػـ تت ػؽ فيمػا 

 بينيا عمى تعريؼ هامؿ جامم لئلرىاب .

ىابيػػة فيػػ  قديمػػة مػػف عرفػػت بالخصػػكص خػػبلؿ العقػػكد األخيػػرة، أمػػا الظػػاىرة اإلر  األمػػكاؿظػػاىرة تبيػػيض  -2
يا العصكر القديمة فكانت عبارة عف كجكد جماعات داخميػة تسػتعمؿ الرعػب كالخػكؼ تحيث تاريخيا، فقد هيد

أيػػف أخػػذت كػػبل مػػف الجػػريمتيف  كاالاتيػػاالتثػػـ تطػػكرت بعػػد ذلػػؾ عبػػر العصػػكر لتأخػػذ صػػكر خطػػؼ الرىػػامف 
 هكبل دكليا .

مػػة، حيػػث تهػػتركاف مػػف ظإلرىػػاب مػػف عػػداد الجػػرامـ المنيػػؿ اكتمك  األمػػكاؿتعػػد كػػبل مػػف جريمتػػ  تبيػػيض  -3
 حيث التنظيـ كالتدرج اليرم  كالتخطيط .

كجريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب  األمػػكاؿمػػف حيػػث أكجػػو التػػداخؿ كاالخػػتبلؼ: أكجػػو تػػداخؿ بػػيف جريمػػة تبيػػيض  -4
العديػد  درل كجػك ى حػد السػكاب، كمػف ناحيػة أخػأىميا أثرىا الضار كالمدمر عمى االقتصاد الػكطن  كالػدكل  عمػ

أىميا أف الماؿ محػؿ جريمػة تمكيػؿ اإلرىػاب يمكػف أف يتػأتى مػف مصػدر  ،جريمتيفالمف أكجو االختبلؼ بيف 
 . األمكاؿمهركع ىك ماال يمكف تصكره ف  جريمة تبييض 

ىػك إضػ اب صػ حة  األمػكاؿمف حيث اليػدؼ كاليايػة : فاليػدؼ الحقيقػ  مػف كراب ممارسػة عمميػة تبيػيض  -5
المتحصمة مف الجريمة األصػمية أم اليايػة ماديػة ربحيػة بالدرجػة األكلػى، أمػا اليػدؼ  األمكاؿة عمى المهركعي

مف ارتكاب جريمة تمكيؿ اإلرىاب ى  القياـ باألعماؿ اإلرىابية أك التخريبية بسبب عكامؿ سياسية كاقتصادية 
ا  دكليػة ذات بعػد اسػتراتيج  معينة .كقد يككف اليدؼ مهركعا حسب المنظػكر الػدكل  الحػال  لتحقيػؽ مصػال

كمػا  ،كف  حقيقتو صراع بيف معسكرات كأحبلؼ كالدعـ السياس  كالتمكيؿ المال  كالمعنكم لمعمميات اإلرىابية
يحػػدث ااف فػػ  فمسػػطيف كالعػػراؽ كسػػكريا كليبيػػا كالػػيمف كايرىػػا بحجػػة دعػػـ المعارضػػة أك تقػػديـ المسػػاعدات 

 مػػػة القاممػػػة أك بحجػػػة الػػػدفاع عػػػف حقػػػكؽ اإلنسػػػاف بكجػػػو عػػػاـ لمهػػػعكب لتػػػدافم عػػػف ن سػػػيا مػػػف طييػػػاف األنظ
 آك حماية الديمقراطية كحرية التعبير كالتييير.

مف حيث المعايير القانكنية: ىناؾ خمط كبير بيف المعايير القانكنية الت  يتـ مف خبلليا مكافحة اإلرىػاب  –6
كؿ العػالـ إلػى ربػط ىػذه الجريمػة بجػرامـ ككسامؿ تمكيمو، حيث اتجيت الكثيػر مػف المنظمػات الدكليػة كبعػض د

، كالبعض األخر مػف الػدكؿ أتجػو إلػى الػربط الكامػؿ بػيف جريمػة تمكيػؿ األمكاؿكثيرة مف أىميا جريمة تبييض 
 األمػكاؿاإلرىاب كتمكيمو جػزب ال يتجػزأ عػف جريمػة تبيػيض  ، كأصبحت جرامـاألمكاؿاإلرىاب كجريمة تبييض 
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قػد تسػتعمؿ كمصػدر مػف  األمػكاؿؽ مم المنطؽ القانكن  السػميـ، فجػرامـ تبيػيض كلكف ىذا الربط الكامؿ ال يت 
مصػادر تمكيػؿ العمميػات اإلرىابيػة بهػكؿ جزمػ  بسػيط، كلكػف ال يمكػف تصػكره مػف الناحيػة القانكنيػة مػف يقػـك 

 ، كذلؾ نظرا لبلختبلفات.األمكاؿبتمكيؿ العممية اإلرىابية أنو مرتكب  لجريمة تبييض 

جريمػػة ماليػػة اقتصػػادية ذات مصػػدر ايػػر مهػػركع  األمػكاؿكالمصػػدر: جريمػػة تبيػػيض  لطبيعػػةامػف حيػػث  – 7
تخضػػم لقػػكانيف معينػػة تتناسػػب مػػم ىػػذه الجريمػػة كطبيعتيػػا القانكنيػػة عمػػى اعتبػػار أنيػػا تن ػػذ االبػػا مػػف خػػبلؿ 

أمػػا جريمػػة  المؤسسػػات الماليػػة كالبنػػكؾ كالمصػػارؼ. كبالتػػال  ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف ىػػذه الجريمػػة كمكػػاف تن يػػذىا.
بأف جمم مصادرىا التمكيمية  تمكيؿ عمميات اإلرىابية في  جريمة جنامية تخضم لقكانيف معينة ال يمكف الجـز

 مهركعة.اير 

كبالتػال  ذات  ،كتمكيػؿ اإلرىػاب تتعػدل حػدكد الكطنيػة األمػكاؿمف حيث ااثار: كبل مف جريمت  تبيػيض  –8
ميميػػة أثنػاب التخطػيط أك التن يػذ أك مػف ناحيػة جنسػيات ال ػػاعميف بعػد دكلػ  سػكاب مػف ناحيػة تجػاكز الحػدكد اإلق

كالداعميف كالمؤيديف، لذا أثار ىذا النكع مف الجرامـ يككف مدمرا. حيث ىذه النهاطات تضر بجميػم المجػاالت 
 الحياتية لممجتمم الكطن  السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاألمنية.

 التػػ  تػػـ األمكاؿ، ايػػاب اإلحصػػاميات الدقيقػػة كالمضػػبكطة التػػ  تتعمػػؽ بػػاألمػػكاؿبالنسػػبة لجػػرامـ تبيػػيض  –9
أما بالنسبة لجريمة تمكيؿ اإلرىاب فيناؾ كاقم دكل  سامد ااف يتمثؿ ف  أف الدكلػة القكيػة بػالم يـك  ،تبييضيا

يػة ايػر االقتصادم كالعسكرم لػدييا ازدكاجيػة الم ػاىيـ. حيػث أف ىػذه اإلعمػاؿ التػ  تصػؼ بأنيػا أعمػاؿ إرىاب
ؿ األعمػاؿ اإلرىابيػة يجػب مكافحتيػا يػهرعية مست أمنيا أك أثرت عمى مصالحيا تصبا ىػذه األعمػاؿ مػف قب

باستعماؿ القكل النارية أك التصدم ليا مف خبلؿ المكاقؼ ف  المحافؿ الدكليػة. كقػد تتحػكؿ ىػذه األعمػاؿ إلػى 
عمػى المسػتكل الػدكل  أك اإلقميمػ   أنهطة هرعية تستيؿ مػف طػرؼ القػكل الكبػرل لتحقيػؽ أىػداؼ كمخططػات

ذالؿ  كذلػػػؾ باسػػػتعماؿ ىػػػذه الظػػػركؼ كاسػػػتيبلليا، أيػػػف يمكػػػف تيييػػػر بعػػػض األنظمػػػة كت كيػػػؾ بعػػػض الػػػدكؿ كاا
يػػكاب متزعمييػػا كتمػػكيميـ بالمػػاؿ كالسػػبلح  الهػػعكب كمنػػو تصػػبا ىػػذه األعمػػاؿ هػػرعية. يمكػػف دعميػػا سياسػػيا كاا

 كب لمػػدفاع عػػف ن سػػيا مػػف األنظمػػة المسػػتبدة الديكتاتكريػػة بحجػػة دعػػـ المعارضػػات أك تقػػديـ المسػػاعدات لمهػػع
كمػػا هػػيدتو السػػنكات األخيػػرة عمػػى  ،أك بحجػػة الػػدفاع عػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف كحمايػػة الديمقراطيػػة كحريػػة التعبيػػر

نظػاـ كتدمير ليبيا كاليمف كتقسيـ السػكداف كتيييػر  أالربيم العرب أالساحة الدكلية خاصة بعد أحداث ما يسمى 
كما حدث فػ  الصػكماؿ كأككرانيػا لخيػر دليػؿ  ،  مصر كتكنس كمحاكلة تييير النظاـ السكرم كتدميرهف الحكـ

ككجكد صراع إقميم  خ   ظاىره حماية حقكؽ اإلنساف كمبادئ الديمقراطيػة  ،عمى ازدكاجية الم اىيـ كالمكاقؼ



256 
 

مة كت كيؾ الػدكؿ كالييمنػة اليربيػة كحقيقتو صراع استراتيج  حكؿ المصالا الدكلية كمكارد الطاقة كالمكاقم اليا
 عمى العالـ ليس إال.

عدـ كجكد تنسيؽ بيف االيات الدكلية اإلقميمية كالكطنية ىذا مف جية كعدـ التنسيؽ أيضا بيف األجيزة  –10 
 كتمكيؿ اإلرىاب الدكل .     األمكاؿالكطنية الداخمية الخاصة بمكافحة جريمت  تبييض 

الدكل  لمكقكؼ أماـ ىذا النكع مػف اإلجػراـ كيظيػر ذلػؾ جميػا فػ  مجػاؿ  التعاكفت ضركرة ت عيؿ آليا  - 11 
 الحكـ األجنب . كتن يذتسميـ المجرميف كالتسميـ المراقب كالمساعدات القانكنية المتبادلة 

كتمكيػػؿ اإلرىػػاب كسػػبؿ مكافحتيمػػا، نسػػتطيم أف  األمػػكاؿفػػ  ضػػكب مػػا سػػبؽ دراسػػتو لظػػاىرة تبيػػيض ك 
صيات كاالقتراحات الت  نرل أف األخذ بيا أك تطبيقيا قػد يػؤدم إلػى الكصػكؿ لنتػامج إيجابيػة بعض التك  نقترح

 الدكل . كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿفيما يتعمؽ بمكاجية عمميات تبييض 

ال ػػػرؽ بػػػيف  تكضػػػياضػػػركرة الكصػػػكؿ إلػػػى تعريػػػؼ دكلػػػ  محػػػدد حػػػكؿ اإلرىػػػاب األمػػػر الػػػذم يسػػػيؿ مػػػف  -أكال
لمهػػركعة، كأعمػػاؿ المقاكمػػة الهػػعبية المسػػمحة الهػػرعية، باإلضػػافة أيضػػا إلػػى كضػػم األعمػػاؿ اإلرىابيػػة ايػػر ا

تعريػػؼ دقيػػؽ لجريمػػة تمكيػػؿ اإلرىػػاب كفقػػػا لمػػا جػػاب فػػ  االت اقيػػة الدكليػػػة كمػػا نصػػت عميػػو التكصػػية الثانيػػػة 
 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿكمنيجية مكافحة تبيض 

طريػػػؽ التعػػػاكف المهػػػترؾ كتبػػػادؿ  عػػػفيػػػة لمناىضػػػة اإلرىػػػاب تكييػػػؼ الجيػػػكد الدكليػػػة كاإلقميميػػػة كالمحم -ثانيػػػا
المعمكمات األمنية بيف الدكؿ، كالعمؿ عمى تحديد كتج يؼ منابم التمكيؿ، كعدـ دعـ أك إيكاب ىػذه الجماعػات 

كىػػذا مػػا نػػص عميػػو فعػػبل قػػرار مجمػػس  ،آك قادتيػػا، أك السػػماح ليػػـ باسػػتخداـ أراضػػ  الدكلػػة لممارسػػة أعماليػػا
الػػػدعـ المػػػال   عػػػدـ الػػػذم يػػػدعك جميػػػم دكؿ العػػػالـ إلػػػى  2014الصػػػادر فػػػ  هػػػير أكت  2170األمػػػف رقػػػـ 

 .كتج يؼ منابعو كالدكل  لممجمكعات اإلرىابية

اىرة تبيػيض األمػكاؿ كتمكيػؿ ظػكػكف فػ  مسػتكل درجػة خطػكرة تم قكانيف كتهػريعات دكليػة ككطنيػة كض -ثالثا
صكص لبعض الدكؿ كالتػ  قامػت باالعتػداب عمػى هػعكبيا ككجكب كقؼ الييمنة الدكلية اليربية بالخ ،اإلرىاب

 بدكاع  مكافحة اإلرىاب.

خاصة الدكؿ اليربية مف الظاىرة اإلرىابية سكاب عمى مستكل  ،ضركرة تصحيا كتأكيد المكاقؼ الدكلية -رابعا
؟ كعةىػػؿ ىػػ  أعمػػاؿ ايػػر مهػػر  .المحافػػؿ الدكليػػة أك عمػػى مسػػتكل الم ػػاىيـ كالتعػػاريؼ الظػػاىرة فػػ  حػػد ذاتيػػا
 كبالتال  تصنؼ أنيا أعماؿ إرىابية أك ى  أعماؿ مهركعة يجب دعميا.
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ضركرة عدـ ازدكاجية المكاقؼ كالم اىيـ كاستيبلؿ بعض الدكؿ اليربية كعمى رأسيا الكاليات المتحػدة  -خامسا
مػػا يخػػدـ األمريكيػػة كبريطانيػػا كفرنسػػا الظػػركؼ كاألحػػداث الداخميػػة لمػػدكؿ أيػػف تقػػـك بتكيي يػػا كتأكيميػػا حسػػب 

سياسػػتيا الخارجيػػة كمصػػالحيا دكف مراعػػاة قكاعػػد القػػانكف الػػدكل  كالعبلقػػات الدكليػػة أك النتػػامج الخطيػػرة التػػ  
 انعكسػػت عمػػى أنظمػػة كهػػعكب ىػػذه الػػدكؿ حيػػث تتييػػر الم ػػاىيـ حسػػب آراميػػا، كمػػا ينظػػر إليػػو ىػػذا الطػػرؼ 

مؿ إرىابيا يككف حسب منظػكر تمػؾ الػدكؿ أك الدكلة أك المنظمة إنو نهاط اير مهركع كبالتال  يصنؼ أنو ع
 نهاطا مهركعا يجب دعمو سياسيا كماديا.

كاإلرىػاب كسػبؿ تمكيمػو بهػكؿ يسػما  األمػكاؿضركرة كضم آليػة معينػة لمتعامػؿ مػم عمميػات تبيػيض  -سادسا
إلجػراـ بتبادؿ الخبرات األمنية بيف الدكؿ بصػ ة عامػة كالعدالػة العربيػة بصػ ة خاصػة لمكافحػة ىػذا النػكع مػف ا

 المنظـ.

قميمية لمكافحة ظػاىرة المصػارؼ الصػكرية التػ  تقػكـ بػدكر فعػاؿ كعمميػات  -سابعا ضركرة بذؿ جيكد دكلية كاا
كتمكيػػؿ اإلرىػػاب ككضػػم قكاعػػد إنهػػاب البنػػكؾ بصػػكرة تك ػػؿ مػػنا التػػراخيص بلنهػػاميا إال عنػػد  األمػػكاؿتبيػػيض 

 تكافر الجدية.

رفية كمػػا يجػػب عمػػى البنػػكؾ كايرىػػا مػػف المؤسسػػات الماليػػة مػػف أف تقػػـك الدكلػػة بضػػماف الػػنظـ المصػػ -ثامنػػا
ف تضػمف ةلغ محػدداالص قات النقديػة التػ  تتجػاكز مبػك إخطار أجيزة المكافحة عف أية عمميات مهبكىة،   ، كاا

 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿالنظـ المصرفية أيضا ما يسما بمبلحقة البنكؾ ن سيا بجريمة تبييض 

السادسػػة كالعهػػركف مػػف التكصػػيات األربعػػيف المعدلػػة كالصػػادرة مػػف  التكصػػية عميػػو تحقيقػػا لمػػا نصػػت -تاسػػعا
 2004أكتػكبر  22كمػا ادخػؿ عمييػا مػف تعػديبلت فػ   2003جكيميػة  20مجمكعة العمؿ المال  الدكلية فػ  

 2004في ػرم  27التكصػيات التسػم كالصػادر بتػاريق االلتزامػات بالتكصػيات األربعػيف  كما كرد بمنيجية تقيػيـ
، كاتسػػػاقا مػػػم التعريػػػؼ الجديػػػد لكحػػػدات التحريػػػات الماليػػػة 2005كمػػػا أدخػػػؿ عمييػػػا مػػػف تعػػػديبلت فػػػ  أكتػػػكبر 

 الصادرة مف مجمكعة اجمكنت، ينبي  إضافة االختصاصات ااتية إلى اختصاصات ىذه الكحدة.

أنيػا تتضػمف سػمطة تمقػ  اإلخطػارات عػف العمميػات التػ  يهػتبو فػ   األمػكاؿإعطاب كحدة مكافحة تبييض  -1
تمكيؿ اإلرىاب حتى كلك كانت مف مصدر مهركع، كالقيػاـ بعمميػات التحػرم عمػا يػرد إلييػا مػف إخطػارات فػ  
ىػػذا الهػػأف كيكػػكف ليػػا الحػػؽ فػػ  سػػبيؿ ذلػػؾ أف تطمػػب معمكمػػات أك بيانػػات مػػف المؤسسػػات الماليػػة كالجيػػات 

 المختصة.
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إلييا بخصكص ال حص كالتحػرم كالػدالمؿ التػ  تهػير لمكحدة أف تبمغ النيابة العامة عف النتامج المتكصؿ  -2
 إلى ارتكاب جريمة تمكيؿ اإلرىاب، كليا أف تطمب مف النيابة العامة اتخاذ تدابير التح ظ.

تمكيػػػؿ  تبيػػػيض لؤلمػػػكاؿ أك إلػػػزاـ المؤسسػػػات الماليػػػة باإلخطػػػار عػػػف العمميػػػات المهػػػتبو فػػػ  انيػػػا تتضػػػمف-3
 اإلرىاب.

فػػ  القيػػاـ بالميػػاـ المتمثػػؿ فػػ  مكافحػػة عمميػػات تبيػػيض  األمػػكاؿحػػة تبيػػيض ت عيػػؿ دكر كحػػدات مكاف -عاهػػرا
 كتمكيؿ اإلرىاب كتتمثؿ ف : األمكاؿ

أف يككف لمكحدة حؽ طمب منا العامميف لدييا صػ ة الضػبطية القضػامية بالنسػبة إلػى الجػرامـ المنصػكص  -1
 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿعمييا ف  قانكف مكافحة تبييض 

كحدات بالتنسيؽ مم الجيات التػ  تعيػد إلييػا القػكانيف كاألنظمػة المختم ػة بالرقابػة عمػى المؤسسػات إلزاـ ال -2
الماليػػة بلنهػػاب كتييمػػة الكسػػامؿ الك يمػػة بػػالتحقيؽ مػػف التػػزاـ تمػػؾ المؤسسػػات باألنظمػػة كالقكاعػػد المقػػررة قانكنػػا 

بو فػػ  أنيػػا تتضػػمف تميػػات التػػ  يهػػكتمكيػػؿ اإلرىػػاب بمػػا فػػ  ذلػػؾ اإلخطػػار عػػف العم األمػػكاؿلمكافحػػة تبيػػيض 
 اإلرىاب. أمكاؿ أك تمكيبل اتبييض

ينبي  إمداد الكحدة بما تطمبو مف معمكمػات عػف إجػراب ىػذه العمميػات كفقػا لمضػكابط التػ  تضػعيا الكحػدة  -3
 ف  ىذا الهأف.

نهاب مكاتب جيكية عمى مستكل التراب الكطن . -4  عدـ مركزية كجكد الكحدة بؿ يجب كضم كاا

زيػػادة عػػدد العػػامميف بالكحػػدات مػػف خػػبلؿ االختبػػار األمثػػؿ ألفضػػؿ العناصػػر كالعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ أعمػػى  -5
مسػػتكل مػػف الك ػػابة العمميػػة كالعمميػػة ليػػـ مػػف خػػبلؿ التػػدريب المسػػتمر عمػػى أحػػدث الكسػػامؿ العمميػػة كالعميمػػة 

طبلعيػـ عمػى كافػة المسػتجدات األمكاؿلمكافحة جريمت  تبييض  الدكليػة فػ  ىػذا السػياؽ  كتمكيػؿ اإلرىػاب، كاا
 مم االست ادة مف تجارب الدكؿ األخرل.

كتمكيؿ اإلرىاب كجمم المعمكمات يدرب بعناية ف   األمكاؿإنهاب جياز لضبط  جرامـ تبييض  -الحادم عهر
الداخؿ كالخارج كالعمؿ عمى إقامة ركابػط كثيقػة مػف التقػارب كالتعػاكف بينػو كبػيف النزىػاب فػ  قطػاع المصػارؼ 

 سسات المالية.كالمؤ 
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كتمكيؿ اإلرىاب ف  مختمؼ الدكؿ مباهرة  األمكاؿتبادؿ المعمكمات بيف أجيزة مكافحة تبييض  –الثان  عهر 
 المنظمات الدكلية كالهرطة الجنامية الدكلية. عبر

بنػاب جسػكر الثقػة لتسػيير ك يجب كضػم سياسػة التقػارب بػيف أجيػزة المكافحػة كاألكسػاط الهػعبية  -الثالث عهر
 يؿ ميمة ىذه األجيزة.كتسي

ألجيػزة المكم ػة بمكافحػة جػرامـ كمسػاعدة ا لمتابعػة معاىػد كأكاديميػات متخصصػةضػركرة أنهػاب  -الرابم عهػر
 جػراـاإلتقػـك بدارسػات ك أبحػاث كتطػكير سػبؿ مكافحػة ىػذا النػكع مػف حيث  ،كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿتبييض 

 م طبيعة التحكالت كاألكضاع الدكلية كالكطنية.كأف تككف ىذه الدراسات كاألبحاث مكاكبة كمنسجمة م

تهديد الرقابة كتعزيز دكر الهرطة كالجمارؾ كالدرؾ عمى المنافذ كالمجاالت المهػبكىة كرصػد  -الخامس عهر
 كتمكيؿ اإلرىاب. األمكاؿتحركاتيا كأعماليا كصبلتيا بنهاط تبييض 

سػػامؿ البهػػرية المتخصصػػة ذات الك ػػابة بمػػا تػػكفير كتحضػػير الكسػػامؿ الماديػػة المتطػػكرة كالك  -السػػادس عهػػر
كتمكيؿ اإلرىاب كالت  مف هأنيا الكهؼ السريم كالدقيؽ ألساليب  األمكاؿيضمف مكاجية فعالة لنهاط تبييض 

 كتقنيات ىذا النهاط ككبا عمميات تناميو.

امػػؿ تتضػػافر بمػا أف الظػػاىرة اإلرىابيػة ليسػػت فعػبل عرضػػيا بػؿ لػػو مجمكعػة مػػف األسػباب كالعك  -السػابم عهػػر
فيمػػا بينيػػا لتػػدفم ال ػػرد إلػػى االنػػزالؽ إلػػى ميػػاكم الجريمػػة اإلرىابيػػة لػػذا البػػد مػػف تخصػػيص مػػؤتمرات كنػػدكات 
كممتقيات تقكـ بدراسة ىػذه الظػاىرة مػف ناحيػة العكامػؿ الداخميػة المتعمقػة بالهػخص كالعكامػؿ البيميػة كالسياسػية 

 منية المحيط بو إلى جانب العكامؿ الدكلية.كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية كاأل

كضػػم سياسػػة أمنيػػة تتماهػػى كدرجػػة خطػػكرة ىػػذا النػػكع مػػف اإلجػػراـ تتسػػـ بالهػػمكلية كالتكامػػؿ  -الثػػامف عهػػر
 كال يـ العميؽ لمظكاىر الت  تستيدؼ المجتمم بكؿ فماتو كذلؾ حسب الظركؼ الدكلية اإلقميمية كالكطنية.

كاإلرىػػاب  األمػػكاؿيف بالكحػػدات المكم ػػة بمكاجيػػة كمكافحػػة جريمػػة تبيػػيض يجػػب عمػػى العػػامم -التاسػػم عهػػر
كسػبؿ تمكيمػػو عػػدـ االسػػترخاب كاالنتبػاه ك اليقظػػة المسػػتمرة، ألف المكاجيػػة فػػ  مثػؿ ىػػذه األحػػكاؿ كالظػػركؼ لػػـ 

الدرايػة تعد تتـ بصكرة عهكامية ارتجالية، بؿ أصػبحت تتميػز بػالتخطيط كالتنظػيـ كتعتمػد عمػى الخبػرة القياديػة ك 
 الكاسعة بالعمـك األمنية.

دكرا ميمػػا جػػدا فػػ  األحػػداث التػػ   كيمعػػب يجػػب االىتمػػاـ كالحػػذر مػػف سػػبلح اإلعػػبلـ حيػػث لعػػب -العهػػركف
إلػػى اايػػة اليػػـك كذلػػؾ بتمكيػػو حقػػامؽ كتأكيػػد إدعػػابات كتيييػػر كجيػػات  2011هػػيدىا العػػالـ منػػذ نيايػػة سػػنة 
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نيجػة كمخطػػط ليػػا كأثبتػػت كسػػامؿ اإلعػػبلـ نجاعتيػػا خػػبلؿ النظػر كتأليػػب كبػػث ال تنػػة كالرعػػب حسػػب طػػرؽ مم
ىذه األحداث خاصة منيا ما تزامنت مم ما يسمى بالربيم العرب  أيف لعبت دكرا ميما جدا ف  اإلطاحة بػنظـ 

 كطنية كت كيؾ هعكب كتدمير دكؿ.

ف اإلجػػراـ المػػنظـ تعزيػػز التعػاكف الػػدكل  خاصػػة منػو العربػػ  لمكاجيػػة ىػذا النػػكع الخطيػػر مػ -الكاحػد كالعهػػريف
كالقضػامية بمػا يك ػؿ منػم حػدكثيا  .منيػة كسػرعة الػرد عمييػاالمعمكمػات األكتبػادؿ كذلػؾ بتنػاكؿ  ،العابر لمحػدكد

 كسرعة التصدم ليا ف  حالة كقعكىا.

انتيػػاج سياسػػػة دكليػػػة كاضػػحة المعػػػالـ متحػػػررة مػػف كػػػؿ الضػػػيكط الدكليػػة مكحػػػدة الم ػػػاىيـ  -الثانيػػة كالعهػػػريف
 تباع مجمكعة مف اإلجرابات الصارمة لمكاجية ىذا النكع مف اإلجراـ الدكل  كأىميا:اا ك كالمكاقؼ، 

 لئلرىاب بالطرؽ المبلممة. كالداعمة معاقبة الدكؿ الداعية -
مساعدة الدكؿ الت  تكاجو ىذا النكع مف اإلجػراـ ماديػا كسياسػيا فػ  مجػاؿ الخبػرات كالكسػامؿ التكنكلكجيػة  -

  الحديثة كالمعمكمات الضركرية.
إنهاب بنكؾ معمكمػات حػكؿ األهػخاص المجػرميف كنهػاطاتيـ كالقيػادات المػؤثرة كخػرامط ت صػيمية ألمػاكف  -

 تكاجدىـ كمراكز نهاطيـ كمصادر تمكيميـ عمى الصعيديف الداخم  كالخارج .

 المحاربة الحقيقية لم ساد كالرهكة. -الثالث كالعهركف

قكة خاصة مكحدة مف طرؼ دكؿ الساحؿ المتمثمة فػ  الجزامػر تجسيد مبادرة الجزامر بلنهاب  -الرابم كالعهريف
 ظيػرتكمال  كالنيجر مكريتانيا كبكركينافاسك كليبيا كتهػاد كآليػة إقميميػة لمكاجيػة جميػم الجػرامـ الخطيػرة التػ  

جرة بجميػم اجانب كالمطالبة بال دية كاليجرة ا  الهرعية كالمتف  دكؿ الساحؿ كاإلرىاب كالتيريب كخطؼ األ
كاع المخدرات كالسبلح، أيف كصؿ األمر إلى تيديد بعض الدكؿ ف  كيانيا كدكلة، كىذا كمو يدخؿ ف  إطار أن

خػػبلؿ   لياتيػػة المشػػترية"م"لجنػػة األريػػاف العالتعػاكف اإلقميمػػ  لمكاجيػػة ىػذا النػػكع مػػف الجػػرامـ، أيػف تػػـ إنهػػاب 
 تمنراسػت، مكريتانيػا، النيجػر، كمقػره تضـ الجزامر، مػال   2009أكت  14ك  13االجتماع الذم انعقد يكم  

 .فعم لكف دكف تجسيد عمم  ميدان  

التأكػػد عمػى إقامػػة مراكػز الدراسػػات الدكليػة المتخصصػػة، تقػـك بدراسػػة الظػكاىر اإلجراميػػة  -الخػامس كالعهػريف
رىاب كالكصكؿ إلى سبؿ مكاجيتيا كمكافحتيا كعمى سبيؿ المثاؿ المركز اإلفريق  لمدراسات كالبحكث حكؿ اإل

دكلػػة إفريقيػػة تعػػرض فيػػو الظػػكاىر اإلجراميػػة عمػػى مسػػتكل الػػدكؿ اإلفريقيػػة  52بػػالجزامر يعمػػؿ بػػو خبػػراب مػػف 
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كيقػػػكـ بالبحػػػث كالدراسػػػة كاالسػػػت ادة مػػػف تجػػػارب بعػػػض الػػػدكؿ فػػػ  ميػػػداف مكافحػػػة اإلرىػػػاب كااعطػػػاب الحمػػػكؿ 
 المناسبة لذلؾ.

لنهػػاب المنظمػػة اإلفريقيػػة لمهػػرطة الجناميػػة الػػذم السػػادس كالعهػػريف: ضػػركرة تأكيػػد كتجسػػيد مهػػركع الجزامػػر ب
 11ك  10طرحتو خبلؿ افتتاح أهياؿ المؤتمر اإلفريق  لممدراب كالم تهيف العاميف لمهػرطة اإلفريقيػة فػ  أيػاـ 

كتمكيػؿ اإلرىػاب  األمكاؿبالجزامر، لما ليذا الجياز مف أىمية ف  مجاؿ مكافحة جريمة تبييض  2014في رم 
 الدكل .
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 01ٍِسك سلُ 

 1988اتفاقية فيينا لسنة 

أف األطػػػراؼ فػػػػ  ىػػػػذه االت اقيػػػػة ، إذ يسػػػػأكرىا بػػػػالغ القمػػػػؽ إزاب جسػػػػامة كتزايػػػػد إنتػػػػاج 
المخػػدرات كالمػػػؤثرات العقميػػػة كالطمػػب عمييػػػا كاالتجػػػار فييػػا بصػػػكرة ايػػػر مهػػركعة ، ممػػػا يهػػػكؿ 

حة البهػػػر رفػػػاىتيـ كيمحػػػؽ الضػػػرر باألسػػػس االقتصػػػادية كالثقافيػػػة كالسياسػػػية تيديػػػدا خطيػػػرا لصػػػ
 لممجتمم .

إذ يسػػػاكرىا بػػػالغ القمػػػؽ إزاب تيميػػػؿ االتجػػػار ايػػػر المهػػػركع فػػػ  المخػػػدرات كالمػػػؤثرات 
العقمية عمػى نحػك مطػرد فػ  مختمػؼ  فمػات المجتمػم ، خاصػة كأف األط ػاؿ يسػتيمكف فػ  الكثيػر 

ىـ سكقا ايػر مهػركعة لبلسػتيبلؾ كإلاػراض إنتػاج المخػدرات كالمػؤثرات مف أرجاب العالـ باعتبار 
 العقمية كتكزيعيا كاالتجار بصكرة اير مهركعة مما يهكؿ خطر فادحا إلى حد ي كؽ التصكر .

ذ تسػػمـ بػػأف االتجػػار ايػػر المهػػركع ىػػك نهػػاط إجرامػػ  دكلػػ  يسػػتمـز اىتمامػػا عػػاجبل  كاا
 كأكلكية عمييا .

ذ تدرؾ أف االتجػار ا يػر المهػركع يػدر أرباحػا كثػركات طاممػة لكػف المنظمػات اإلجراميػة كاا
فسػػػػاد ىياكػػػػؿ الحككمػػػػات كالمؤسسػػػػات التجاريػػػػة كالماليػػػػة  ايػػػػر الكطنيػػػػة مػػػػف اختػػػػراؽ كتمكيػػػػث كاا

 المهركعة كالمجتمم عمى جميم مستكياتو .

كتصميما منا عمى حرماف األهخاص المهتيميف باالتجػار ايػر المهػركع ممػا يجنكنػو مػف 
ت مف نهاطيـ اإلجرامػ  ، كبػدا تقضػ  عمػى الحػافز الرميسػ  الػذم يػدفعيـ إلػى فعمػتيـ متحصبل
 ىذه .

ذ تراػػب فػػ  القضػػاب عمػػى أسػػباب مهػػكمة إسػػابة اسػػتعماؿ المخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة  كاا
مػػف جػػذكرىا ، كضػػمنيا الطمػػب ايػػر المهػػركع عمػػى ىػػذه العقػػاقير المخػػدرة كالمػػؤثرات العقميػػة ثػػـ 

 المستمدة مف االتجار اير المهركع.األرباح الطاممة 
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ذ تضػػم فػػ  اعتبارىػػا ضػػركرة اتخػػاذ تػػدابير رقابيػػة عمػػى المػػكاد ، بمػػا فػػ  ذلػػؾ السػػبلمؼ  كاا
كالكيمياميػػػات المػػػذيبات التػػػ  تسػػػتخدـ فػػػ  صػػػنم المخػػػدرات كالمػػػؤثرات العقميػػػة التػػػ  أدت سػػػيكلة 

 ؤثرات العقمية .الحصكؿ عمييا إلى ازدياد الصنم السرم ليذه العقاقير المخدرة كالم

كتصػػميما منيػػا عمػػى تعزيػػز التعػػاكف الػػدكل  فػػ  مجػػاؿ منػػم االتجػػار ايػػر المهػػركع عػػف 
 طريؽ البحر.

ذ تػػدرؾ أف القضػػاب عمػػى االتجػػار ايػػر المهػػركع كىػػك مسػػؤكلية جماعيػػة عمػػى عػػاتؽ كػػؿ  كاا
 .كل منسقة ف  إطار مف التعاكف الدالدكؿ ، كأف مف الضركرم ، ليذه الياية ، اتخاذ إجرابات 

كاعترافػػػا منيػػػا باختصػػػاص األمػػػـ المتحػػػدة فػػػ   ميػػػداف مراقبػػػة المخػػػدرات  كالمػػػؤثرات 
العقميػػػة ، كرابػػػة منيػػػا فػػػػ  أف تكػػػكف األجيػػػزة الدكليػػػػة المعنيػػػة بيػػػذه المراقبػػػػة داخميػػػة فػػػ  إطػػػػار 

 المعاىدة.

ذ تعيػػد تأكيػػد المبػػػادئ التكجيييػػة لممعاىػػػدات السػػارية لمراقبػػػة  المخػػدرات كالمػػػؤثرات  كاا
 مية كنظاـ المراقبة الت  تجسده .العق

ذ تػػدرؾ الحاجػػة إلػػى تعزيػػز كاسػػتكماؿ التػػدابير المنصػػكص عمييػػا فػػ  االت اقيػػة الكحيػػدة  كاا
المعػػدؿ  1972كفػػ  تمػػؾ االت اقيػػة بصػػييتيا المعدلػػة ببركتككػػكؿ سػػنة   1961لممخػػدرات لسػػنة

مػػػػف اجػػػػؿ  1971سػػػػنة ، كات اقيػػػػة المػػػؤثرات العقميػػػػة ل 1961لبلت اقيػػػة الكحيػػػػدة لممخػػػػدرات لسػػػػنة 
 مقاكمة ما لبلتجار اير المهركع مف جسامة كمدل كنتامج خطيرة .

ذ تدرؾ أيضا أىمية تقكية كتعزيز الكسامؿ القانكنيػة ال عالػة لمتعػاكف الػدكل  فػ  المسػامؿ  كاا
 الجنامية ليرض منم األنهطة اإلجرامية الدكلية ف  االتجار اير المهركع.

ليػة هػاممة كفعالػة كعمميػة ، ترمػ  عمػى كجػو التحديػد إلػى مكافحػة كرابة منيا ف  عقػد ات اقيػة دك 
االتجػػار ايػػر المهػػركع كتأخػػذ فػػ  االعتبػػار الجكانػػب المختم ػػة لممهػػكمة ككػػؿ  كخاصػػة الجكانػػب 

 الت  لـ تتطرؽ إلييا المعاىدات السارية ف  مضمار مراقبة المخدرات كالمؤثرات العقمية.
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 تت ػؽ بيػػذا عمػى ما يمػ  : 

 ادة األكلىالمػػ

 يؼتعار 

تسػػتخدـ المصػػػطمحات التاليػػػة فػػػ  كػػػؿ مػػػكاد ىػػػذه االت اقيػػػة إال إذا أهػػػير صػػػراحة إلػػػى 
 خبلؼ ذلؾ أك اقتضى السياؽ خبلؼ ذلؾ .

أ الييمػػة الدكليػػة لمراقبػػة المخػػدرات التػػ  أنهػػمت بمكجػػب االت اقيػػة الهييػػة يقصػػد بتعبيػػر أ  - أ
يتيا المعدلػػػػة ببركتككػػػػكؿ سػػػػنة ، كتمػػػػؾ االت اقيػػػػة بصػػػػي 1961الكحيػػػػدة لممخػػػػدرات لسػػػػنة 

 .1961المعدؿ لبلت اقية الكحيدة لممخدرات لسنة  1972
 أ أم نبات مف جنس القنب . نبات القنبيقصد بتعبير أ  - ب
 أ . اريتركيسيلكفأ جمػيم أنػكاع الهجػيرات مف جنػس أ شجيرة اليكيايقصد  بتعبير أ  - ت
أك خاصػػة أك ىيمػػة أخػػرل أ أم هػػخص أك ىيمػػة عامػػة  الناقػػؿ التجػػارميقصػػد بتعبيػػر أ - ث

تعمػػؿ فػػ  مجػػػاؿ نقػػؿ األهػػخاص أك البضػػامم أك المػػكاد البريديػػػػة كيتقاضػػى نظيػػر ذلػػؾ 
 مقاببل أك أجرة أك يجن  منو من عة أخرل .

أ  لجنػػػة المخػػػدرات التابعػػػة لمجمػػػس األمػػػـ المتحػػػدة االقتصػػػادم اللجنػػػةيقصػػػد بتعبيػػػر أ  - ج
 كاالجتماع .

هػػمؿ التجريػػد عنػػد االقتضػػاب الحرمػػاف الػػدامـ مػػف أ ، الػػذم ي المصػػادرةيقصػػد بتعبيػػر أ  - ح
 بأمر مف محكمة أك سمطة مختصة أخرل . األمكاؿ

أ أسػػػػػمكب السػػػػػماح لمهػػػػحنات ايػػػػػر المهػػػػػركعة مػػػػػف  التسػػػػػليـ المراقػػػػػبيقصػػػػد بتعبيػػػػػر أ  - خ
المخػػػدرات أك المػػػؤثرات العقميػػػة أك المػػػكاد المدرجػػػة فػػػ  الجػػػدكؿ األكؿ ك الجػػػدكؿ الثػػػان  

ة أك المكاد الت  أحمت محمػيا  بمكاصمة طريقيا إلى خػارج إقمػيـ بمػد المرفقيف بيذه االت اقي
أك أكثػػر أك عبػػره أك إلػػػى داخمػػو ، بعمػػـ سػػػمطاتو المختصػػة كتحػػت مراقبتيػػػا  بييػػة كهػػػؼ 
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مػػػف  01ىكيػػػة األهػػػخاص المتػػػكرطيف فػػػ  ارتكػػػاب الجػػػرامـ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػ  ال قػػػرة 
 مف االت اقية . 03المادة 

 .1961أ االت اقية الكحيدة لممخدرات لسنة  1961سنة تفاقية يقصد تعبير أ ا - د
أ االت اقيػة الكحيػدة لممخػدرات لسػنة  بصي تها المعدلة 1961اتفاقية سنة يقصد بتعبيػرأ  - ذ

المعػػػػدؿ لبلت اقيػػػة الكحيػػػػدة لممخػػػدرات  1972بصػػػييتيا المعدلػػػة ببركتككػػػكؿ سػػػنة  1961
 . 1961لسنة 

 .1971المؤثرات العقمية لسنة  أ ات اقية1971اتفاقية سنة يقصد بتعبير أ  - ر
 أ مجمس األمـ المتحدة االقتصادم كاالجتماع  . المجلسيقصد بتعبير أ  - ز
أك           األمػػكاؿأ الحظػر المؤقػت عمػػى نقػؿ الػػتحفظأ أك أ  التجميػػديقصػد بتعبيػر أ  - س

تحكيميػػػا أك التصػػػرؼ فييػػػا أك تحريكيػػػا أك كضػػػم اليػػػد أك الحجػػػز عمييػػػا بصػػػكرة مؤقتػػػة 
 ر صادر مف محكمة أك سمطة مختصة .عمى أساس أم

  2ك 1أ الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ  ال قػػرتيف االتجػػار غيػػر المشػػركعيقصػػد بتعبيػػر أ - ش
 مف ىذه االت اقية .                           3مف المادة  

أية مادة ، طبيعية كانػت أك اصػطناعية مػف المػكاد المدرجػة فػ   المخدر"يقصد بتعبير أ - ص
كمػف تمػؾ  1961الجدكؿ الثان  مػف االت اقيػة الكحيػدة لممخػدرات لسػنة الجدكؿ األكؿ ك 

 .1961االت اقية بصييتيا المعدلة لبلت اقية الكحيدة لممخدرات لسنة 
 

 أية هجرة مف فصيمة الخهخاش المنـك .خشخاش األفيكف "  يقصد بتعبيرأ - ض
 

مباهػػرة أك  أ أيػة أمػكاؿ مسػتمدة أك حصػػؿ عمييػا ، بطريقػة المتحصػػبلتيقصػد بتعبيػر أ  - ط
 .3مف المادة 1اير مباهرة ، مف ارتكاب جريمة منصكص عمييا ف  ال قرة 
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أ األصكؿ أم كاف نكعيا ، ماديػة كانػت أك ايػر ماديػة  منقكلػة  األمكاؿبقصد بتعبير أ  - ظ
أك ثابتػػػة ، مممكسػػػة أك ايػػػر مممكسػػػة ، كالمسػػػتندات القانكنيػػػة أك الصػػػككؾ التػػػ  تثبػػػت 

 بيا. تممؾ األصكؿ أك أم حؽ متعمؽ
 

أ أيػػػة مػػػادة ، طبيعيػػػة كانػػػت أك اصػػػطناعية ، أك أيػػػة  المػػػؤثرات العقليػػػةيقصػػػد بتعبيػػػر أ - ع
منتجات طبيعية مدرجػة فػ  الجػدكؿ األكؿ كالثػان  كالثالػث كالرابػم مػف ات اقيػة المػؤثرات 

 .19741العقمية لسنة 
 أ األميف العاـ ألمـ المتحدة. األميف العاـيقصد بتعبير أ - غ

 

أ قاممتػا المػكاد المتػاف تحمػبلف ىػذيف الجدكؿ الثانيأ ك أ جدكؿ األكؿاليقصد بتعبيػرم أ  - ؼ
الرقميف كالمرفقتاف بيذه االت اقيػة ، بصػييتيا التػ  تعػدؿ مػف حػيف إلػى أخػر كفقػا لممػادة 

12. 
 

أ الدكلػػة التػػ  يجػػرم عبػػر إقميميػػا نقػػؿ المخػػدرات كالمػػؤثرات دكلػػة العبػػكريقصػػد بتعبيػػر أ - ؽ
الجدكؿ الثػان  ايػر المهػركعة كالتػ  ليسػت مكػاف منهػميا العقمية كمكاد الجدكؿ األكؿ ك 
 كال مكاف مقصدىا النيام  .

 الثانية المػػػػادة

 نطاؽ االتفاقية
 

تيػػدؼ ىػػذه االت اقيػػة إلػػى النيػػكض بالتعػػاكف فيمػػا بػػيف األطػػراؼ حتػػى تػػتمكف مػػف  -1
ات التصػػػػدم بمزيػػػػد مػػػػف ال عاليػػػػة لمختمػػػػؼ مظػػػػاىر مهػػػػكمة االتجػػػػار ايػػػػر المهػػػػركع فػػػػ  المخػػػػدر 

كالمؤثرات العقمية الذم لو بعد دكل  ، كعمى األطراؼ أف تتخذ ، عند الكفػاب بالتزاماتيػا بمقتضػى 
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االت اقيػػػػة ، التػػػػدابير الضػػػػركرية ، بمػػػػا فػػػػ  ذلػػػػػؾ التػػػػدابير التهػػػػريعية كاإلداريػػػػة ، كفقػػػػا لؤلحكػػػػػاـ 
 األساسية لنظميا التهريعية الداخمية.

ىذه االت اقية بهكؿ يتماهى مػم مبػدأم عمى األطراؼ أف ت   بالتزاماتيا بمكجب  -2
المساكاة ف  السيادة كالسبلمة اإلقميمية لمدكلػة كمػم مبػدأ عػدـ التػدخؿ فػ  الهػؤكف الداخميػة لمػدكؿ 

 األخرل.

ال يجػكز ألم طػػرؼ أف يقػػـك ، فػ  إقمػػيـ طػػرؼ أخػر بممارسػػة كأداب الميػػاـ التػػ   -3
 و الداخم .يقتصر االختصاص بيا عمى سمطات ذلؾ الطرؼ بمكجب قانكن

 

 3المػػػػادة 

 الجرايـ كالجزاءات

يتخػػذ كػػؿ طػػرؼ مػػا يمػػـز مػػف تػػدابير لتجػػريـ األفعػػاؿ التاليػػة فػػ  إطػػار قانكنػػو الػػداخم   -1

 ف  حاؿ ارتكابيا عمدا :

 / إنتػػػػػػػػػاج أيػػػػػػػػػة مخػػػػػػػػػدرات أك المػػػػػػػػػؤثرات العقميػػػػػػػػػة ، أك صػػػػػػػػػنعيا ، أك صػػػػػػػػػنعيا         1 - أ
 أك تكزيعيػػػػػػا ، أك تسػػػػػػميميا بػػػػػػأم كجػػػػػػو كػػػػػػاف      أك تحضػػػػػػيرىا أك عرضػػػػػػيا ، أك عرضػػػػػػيا لمبيػػػػػػم ،  

 أك السمسػػػػػػػػرة فييػػػػػػػػا ، أك إرسػػػػػػػػاليا ، أك إرسػػػػػػػػاليا بطريػػػػػػػػؽ العبػػػػػػػػكر ، أك نقميػػػػػػػػا ، أك اسػػػػػػػػتيرادىا        
 بصػػػػػػييتيا المعدلػػػػػػة        1961أك ات اقيػػػػػػة سػػػػػػنة  1961أك تصػػػػػديرىا خبلفػػػػػػا ألحكػػػػػػاـ ات اقيػػػػػػة سػػػػػنة 

 .1971أك ات اقية سنة 
يػػػػكف أك هػػػػجيرة الكككػػػػا أك نبػػػػات القنػػػػب ليػػػػرض إنتػػػػاج / زراعػػػػة خهػػػػخاش األف 2

 بصييتيا المعدلة . 1961أك ات اقية سنة  1961المخدرات خبلفا ألحكاـ ات اقية سنة 
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حيػػازة أك هػػراب أيػػة مخػػدرات أك مػػؤثرات عقميػػة أاػػرض ممارسػػة أم نهػػاط  / 3
 ( أعبله .1مف األنهطة المذككرة ف  البند )

ت أك مكاد ، أك مكاد مدرجة فػ  الجػدكؿ األكؿ صنم أك نقؿ أك تكزيم معدا/  4
كالجػػدكؿ الثػػان  ، مػػم العمػػـ بأنيػػا ستسػػتخدـ فػػ  أك مػػف اجػػؿ زراعػػة أك أنتػػاج أك صػػنم المخػػدرات 

 أك المؤثرات العقمية بهكؿ اير مباهر .

أك     2أك 1تنظػػيـ أك إدارة أك تمكيػػؿ أم مػػف الجػػرامـ المػػذككرة فػػ  البنػػكد /  5
 أعبله . 4أك  3

أك نقميػػا مػػم العمػػـ بأنيػػا مسػػتمدة مػػف أيػػة جريمػػة أك جػػرامـ  األمػػكاؿتحكيػػؿ  /  1 - ب
مف ىذه ال قرة ، أك مػف فعػؿ مػف أفعػاؿ االهػتراؾ فػ  مثػؿ  أ(منصكص عمييا ف  ال قرة ال رعية )

كاؿ أك قصػد مسػاعدة ػػػىذه الجريمة أك الجرامـ بيدؼ إخ اب أك تمكيو المصدر اير المهػركع لؤلم
تكػاب مثػؿ ىػذه الجريمػة أك الجػرامـ عمػى اإلفػبلت مػف العكاقػب القانكنيػة أم هخص متكرط ف  ار 

 ألفعالو. 
، أك مصػػػدرىا ، أك مكانيػػػا أك طريقػػػة  األمػػػكاؿإخ ػػػاب أك تمكيػػػؿ حقيقػػػة  /   2

التصػػػرؼ فييػػػا أك حركتيػػػا أك الحقػػػكؽ المتعمقػػػة بيػػػا ، أك ممكيتيػػػا ، مػػػم العمػػػـ بأنيػػػا مسػػػتمدة مػػػف 
  ال قرة ال رعية )أ( مػف ىػذه ال قػرة ، أك مسػتمدة مػف فعػؿ مػف جريمة أك جرامـ منصكص عمييا ف

 أفعاؿ االهتراؾ ف  مثؿ ىذه الجريمة أك الجرامـ.

 مم مراعاة مبادمو الدستكرية كالم اىيـ األساسية  لنظامو القانكن  : – ج

مػػػم العمػػػـ ، كقػػػت تسػػػميميا ، بأنيػػػا  األمػػػكاؿاكتسػػػاب أك حيػػػازة أك اسػػػتخداـ  / 1     
 مػػػػػػف ىػػػػػػذه ال قػػػػػػرة         )أ(  جريمػػػػػػة أك جػػػػػػرامـ منصػػػػػػكص عمييػػػػػػا فػػػػػػ  ال قػػػػػػرة ال رعيػػػػػػة مسػػػػػػتمدة مػػػػػػف

 أك مستمدة مف فعؿ مف أفعاؿ االهتراؾ ف  مثؿ ىذه الجريمة أك الجرامـ .
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حيػػازة معػػدات أك مػػكاد ، أك مػػكاد مدرجػػة فػػ  الجػػدكؿ األكؿ كالجػػدكؿ الثػػان  /  2    
أك لصػػنعيا بصػػكرة لمػػؤثرات العقميػػة أك إلنتاجيػػا امػػم العمػػـ بأنيػػا تسػػتخدـ فػػ  زراعػػة مخػػدرات أك 

 اير مهركعة  .

تحريض اير أك حثيـ عبلنيػة ، بأيػة كسػيمة ، عمػى ارتكػاب أيػة مػف الجػرامـ /  3    
المنصػػػكص عمييػػػا فػػػ  ىػػػذه المػػػادة أك عمػػػى اسػػػتعماؿ مخػػػدرات أك مػػػؤثرات عقميػػػة بصػػػكرة ايػػػر 

 مهركعة .

أيػػة جػػرامـ منصػػكص عمييػػا فػػ  المػػادة ،  االهػػتراؾ أك المهػػاركة فػػ  ارتكػػاب/  4    
أك التكاطػػػؤ عمػػػى ذلػػػؾ ، أك الهػػػركع فييػػػا أك المسػػػاندة أك التحػػػريض عمييػػػا أك تسػػػييميا أك إبػػػداب 

 المهكرة بصدد ارتكابيا .

 

مبادمػو الدسػتكرية كالم ػاىيـ األساسػية لنظامػو القػانكن   مم مراعاة،  يتخذ كؿ طرؼ – 2

انكنػػو الػػداخم  ، لتجػػريـ حيػػازة أك هػػراب أك زراعػػة مخػػدرات أك ، مػػا يمػػـز مػػف تػػدابير ، فػػ  إطػػار ق
المػػػؤثرات العقميػػػة لبلسػػػتيبلؾ الهخصػػػ  ، فػػػ  حػػػاؿ ارتكػػػاب ىػػػذه األفعػػػاؿ عمػػػدا خبلفػػػا ألحكػػػاـ 

 . 1971بصييتيا المعدلة أك ات اقية سنة  1961أك ات اقية سنة  1961ات اقية سنة 

 

كعية عمػػى العمػػـ أك النيػػة أك القصػػد يجػكز االسػػتدالؿ مػػف الظػػركؼ الكاقعيػػة المكضػػ  - 3

  مف ىذه المادة . 1المطمكب ، ليككف ركنا لجريمة مف الجرامـ المنصكص عمييا ف  ال قرة 

مػػف  1أ / عمػػى كػػؿ طػػرؼ أف يخضػػم ارتكػػاب الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ  ال قػػرة   – 4

ىػػػذه المػػػادة لجػػػػزابات تراعػػػ  فييػػػا جسػػػػامة ىػػػذه الجػػػرامـ ، كالسػػػػجف أك ايرىػػػا مػػػػف 
 العقكبات السالبة لمحرية ، كاليرامة المالية المصادرة .
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يجػػكز لؤلطػػراؼ أف تػػنص عمػػى إخضػػاع مرتكبػػ  الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػ   - ب
 مػػػػػف ىػػػػػذه المػػػػػادة ، إلػػػػػى جانػػػػػب العقكبػػػػػة ، لتػػػػػدابير كػػػػػالعبلج أك التكعيػػػػػة  1ال قػػػػػرة 

 أك الرعاية البلحقة أك إعادة التأىيؿ أك إعادة اإلدماج ف  المجتمم.
عػػػدـ اإلخػػػبلؿ بأحكػػػاـ ال قػػػرتيف ال ػػػرعيتيف السػػػابقتيف ، يجػػػكز لئلطػػػراؼ ، فػػػػ  مػػػم  - ت

الحػػػػاالت القميمػػػػة األىميػػػػة ، إذ رأت مبلبمػػػػة ذلػػػػؾ ، أف تقػػػػرر ، بػػػػدال مػػػػف العقكبػػػػة  
تدابير مثؿ التكعية أك إعادة التأىيؿ أك إعادة اإلدمػاج فػ  المجتمػم، ككػذلؾ كعنػدما 

 ة ، العبلج كالرعاية البلحقة.يككف المجـر مف متعاط  العقاقير المخدر 
يجكز لئلطراؼ أف تتخذ تدابير بديمة أك مكممة لمجزاب عمى جريمة منصكص عمييػا  - ث

مف ىػذه المػادة ، بيػدؼ عػبلج المجػرميف أك تعمػيميـ         أك تػكفير  2ف  ال قرة 
 الرعاية البلحقة ليـ أك إعادة تأىيميـ أك إعادة إدماجيـ ف  المجتمم.

طػػراؼ عمػػى أف تمكػػف محاكميػػا كسػػمطاتيا المختصػػة األخػػرل مػػف مراعػػاة تعمػػؿ األ – 5  

مػػف  1الظػػركؼ الكاقعيػػة التػػ  تجعػػؿ ارتكػػاب الجػػرامـ المنصػػكص إلييػػا فػػ  ال قػػرة 
 ىذه المادة امرأ بالغ الخطكرة مثؿ :

 التكرط ف  جريمة ترتكبيا عصابة اجرامية منظمة ينتم  إلييا المجـر . - أ
 ة منظمة دكلية أخرل.تكرط الجان  ف  أنهطة إجرامي - ب
 تكرط الجان  ف  أنهطة أخرل مخال ة لمقانكف ، يسيميا ارتكاب الجريمة.  - ت
 استخداـ الجان  لمعنؼ أك األسمحة . - ث
 هيؿ الجان  لكظي ة عامة كاتصاؿ الجريمة بيذه الكظي ة . - ج
 التيرير بالقصر أك استيبلليـ . - ح
ك فػػػ  مرفػػػؽ مػػػف  ارتكػػػاب الجريمػػػة فػػػ  المؤسسػػػة إصػػػبلحية أك مؤسسػػػة تعميميػػػة أ - خ

مرافػػػؽ الخدمػػػة االجتماعيػػػة أك فػػػ  جكارىػػػا المباهػػػر أك فػػػ  أمػػػاكف أخػػػرل يرتادىػػػا 
 تبلمذة المدارس كالطمبة لممارسة أنهطة تعميمية كرياضية كاجتماعية .
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صػػػدكر أحكػػػاـ سػػػابقة باإلدانػػػة ، أجنبيػػػة أك محميػػػة ، كبكجػػػو خػػػاص فػػػ  جػػػرامـ  - د
 لداخم  لمطرؼ.مماثمة  كذلؾ بالقدر الذم يسما بو القانكف ا

تسػػػػعى األطػػػػراؼ إلػػػػى ضػػػػماف ممارسػػػػة أيػػػػة سػػػػمطات قانكنيػػػػة تقديريػػػػة ، بمكجػػػػب قكانينيػػػػا  - 6

الداخمية ، فيما يتعمؽ بمبلحقة مرتكب  الجػرامـ المنصػكص عمييػا فػ  المػادة ، بييػة تحقيػؽ 
اكبػػػر قػػػدر مػػػف ال عاليػػػة لتػػػدابير إن ػػػاذ القػػػكانيف التػػػ  تتخػػػذ فيمػػػا يتصػػػؿ بيػػػذه الجػػػرامـ كمػػػم 

 راعاة الكاجبة لضركرة الردع مف ارتكاب ىذه الجرامـ .الم

تعمػػػؿ األطػػػراؼ عمػػػى أف تضػػػم محاكميػػػا أك سػػػمطاتيا المختصػػػة األخػػػرل فػػػ  اعتبارىػػػا   - 7

مػػف ىػػذه المػػادة ، لػػدل النظػػر فػػ  احتمػػاؿ  5الطبيعػػة الخطيػػرة لمجػػرامـ المػػذككرة فػػ  ال قػػرة 
 كـك عمييف الرتكاب تمؾ الجرامـ.اإلفراج المبكر أك اإلفراج المهركط عف األهخاص المح

يحد كؿ طرؼ ، عند االقتضاب ، بمكجب قانكنو الداخم  ، مدة تقادـ طكيمة تبدل قبػؿ  – 8   

مػػػف ىػػذه المػػػادة   1فكاتيػػا إجػػرابات الػػػدعكل بهػػأف أيػػة جريمػػػة منصػػكص عمييػػػا فػػ  ال قػػرة 
 جو العدالة كمدة أطكؿ عندما يككف الهخص المنسكب إلييا ارتكاب الجريمة قد فر مف ك 

يتخذ كؿ طرؼ التدابير المناسػبة التػ  تت ػؽ كنظامػو القػانكن  ، لضػماف حضػكر المػتيـ  – 9   

مػف ىػذه المػادة ك  1أك المحكـك عمييا باإلدانة الرتكاب جريمة منصكص عمييػا فػ  ال قػرة 
 المكجكد داخؿ إقميمو ، لئلجرابات الجنامية البلزمة .

ؼ فػػػ  إطػػػار ىػػػذه االت اقيػػػة ، بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ ، عمػػػى كجػػػو ألاػػػراض التعػػػاكف بػػػيف األطػػػرا – 10

، كال تعتبػػر الجػػرامـ المنصػػكص  9ك  7ك  6ك 5الخصػػكص ، التعػػاكف فػػ  إطػػار المػػكاد 
عمييػػا فػػ  المػػادة جػػرامـ ماليػػة أك جػػرامـ سياسػػية أك جػػرامـ ذات دكافػػم سياسػػية ، كذلػػؾ مػػم 

 سية لئلطراؼ .عدـ اإلخبلؿ بالضكابط الدستكرية كبالقكانيف الداخمية األسا
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ليس ف  ىذه المادة ما يخؿ بمبدأ االحتكاـ فقط إلى القانكف الداخم  لمطػرؼ فػ  كصػؼ  – 11

الجػػػرامـ التػػػ  تػػػنص عمييػػػا المػػػادة كحجػػػج الػػػدفاع كالػػػدفكع القانكنيػػػة المتصػػػمة بيػػػا  كبالمبػػػدأ  
 القامؿ بأف مبلحقة كمعاقبة مرتكب  ىذه الجرامـ تتـ كفقا لمقانكف المذككر .

 4ادة المػػ

 االختصاص الق ايي

 يؿ طرؼ  – 1

يتخػػذ مػػا قػػد يمػػـز مػػف تػػدابير لتقريػػر اختصاصػػو القضػػام  فػػ  مجػػاؿ الجػػرامـ التػػ   - أ
 عندما : 3مف المادة  1يككف قد قررىا كفقا لم قرة 

 أ ترتكب الجريمة ف  إقميمو . -1

أترتكػػب الجريمػػة عمػػى مػػتف سػػ ينة ترفػػم عممػػو أك طػػامرة مسػػجمة بمقتضػػى قكانينػػػو  -2
 كقت  ارتكاب الجريمة .

يجكز لو أف يتخذ ما قد يمـز مػف تػدابير لتقريػر اختصاصػو القضػام  فػ  مجػاؿ  – ب
 ، عندما : 3مف المادة   1الجرامـ الت  يقررىا كفقا لم قرة 

 يرتكب الجريمة احد مكاطنيو أك هخص يقم محؿ إقامتو المعتاد ف  إقميمو  – 1

ق  الطػرؼ إذنػا باتخػاذ اإلجػرابات المبلممػة ترتكب الجريمة عمى متف س ينة تم – 2
، هػػػػػريطة أف ال يمػػػػػارس ىػػػػػذا االختصػػػػػاص  17بهػػػػػأنيا عمػػػػػبل بأحكػػػػػاـ المػػػػػادة 

 4القضػػام  إال عمػػى أسػػاس االت اقيػػات أك الترتيبػػات المهػػار إلييػػا فػػ  ال قػػرتيف  
 مف تمؾ  المادة . 9ك 
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أ مػف 4)ج( أ تككف الجريمة مف الجػرامـ المنصػكص عمييػا فػ  ال قػرة ال رعيػة  - 3
، كترتكب خارج إقميميا بقصد ارتكػاب جريمػة مػف الجػرامـ  3مف المادة  1ال قرة 

 داخؿ إقميمو .  3مف المادة  1المنصكص عمييا ف  ال قرة 

 يؿ طرؼ : – 2

يتخذ أيضا ما قد يمػـز مػف تػدابير لتقريػر اختصاصػو القضػام  فػ  مجػاؿ الجػرامـ  –أ 
، عندما يككف الهخص المنسكب إلييػا ارتكػاب الجريمػة  3ادة مف الم 1الت  يقررىا كفقا لم قرة 

 مكجكدا داخؿ إقميمو كال يسممو إلى طرؼ آخر عمى أساس :

أف الجريمػة ارتكبػت فػػ  إقميمػو أك عمػى مػػتف سػ ينة ترفػم عممػػو أك زامػرة كانػػت  – 1
 مسجمة بمقتضى قكانينو كقت ارتكاب الجريمة .

 يو .أك أف الجريمة ارتكبيا احد مكاطن – 2

يجكز لو أيضا أف يتخذ مػا قػد يمػـك مػف تػدابير لتقريػر اختصاصػو القضػام  فػ   –ب 
عنػػدما يكػػكف الهػػخص المنسػػكب إلييػػا   3مػػف المػػادة  1مجػػاؿ الجػػرامـ التػػ  يقررىػػا كفقػػا لم قػػرة 

    ارتكاب الجريمة مكجكدا ف  إقميمو كال يسممو إلى الطرؼ آخر .

أم اختصػػػاص جنػػػام  مقػػػرر مػػػف قبػػػؿ أم طػػػرؼ كفقػػػا ال تسػػػتبعد ىػػػذه االت اقيػػػة ممارسػػػة  – 3
 لقانكنو الداخم  .

 5المادة 

 المصادر 

 يتخذ كؿ طرؼ ما قد يمـز مف تدابير لمتمكف مف مصادرة ما يم  : -1

 األمػكاؿأك  3مف المػادة  1المتحصبلت المستمدة مف الجرامـ المنصكص عمييا ف  ال قرة  –أ 
 مذككرة .الت  تعادؿ قيمتيا قيمة المتحصبلت ال
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أك التػ   المخدرات كالمػؤثرات العقميػة كالمػكاد كالمعػدات أك ايرىػا مػف الكسػامط المسػتخدمة -ب
يقصد استخداميا ، بأيػة أهػياب أخػرل مػف المهػار إلييػا فػ  ال قػرة األكلػى مػف ىػذه المػادة ، 

   كمف اقتناب أثرىا ، كتجميدىا أك التح ظ عمييا ، بقصد مصادرتيا النيامية .

كػػػػؿ طػػػػرؼ أيضػػػػا مػػػػا قػػػػد يمػػػػـز مػػػػف تػػػػدابير لتمكػػػػيف سػػػػمطاتو المختصػػػػة مػػػػف تحديػػػػد  يتخػػػػذ – 2
أك الكسػامط أك أيػة أهػياب أخػرل مػف المهػار إلييػا فػ  ال قػرة األكلػى مػف  األمػكاؿالمتحصبلت أك 

 ىذه المادة ، كمف اقت اب أثرىا كتجميدىا أك التح ظ عمييا ، بقصد مصادرتيا ف  النياية .

ير المهػار إلييػػا فػ  ىػػذه المػادة ، يخػكؿ كػػؿ طػرؼ محاكمػػة أك ايرىػا مػػف بييػة تن يػذ التػػداب – 3
سػػمطاتو المختصػػة أف تػػأمر بتقػػديـ السػػجبلت المصػػرفية أك الماليػػة أك التجاريػػة أك بػػالتح ظ عمييػػا 

 كليس لطرؼ ما أف يرفض العمؿ بمكجب أحكاـ ىذه ال قرة بحجة سرية العمميات المصرفية 

بيػػذه المػػادة مػػف طػػرؼ آخػػر لػػو اختصػػاص قضػػام  فػػ  جريمػػة إذا قػػدـ طمػػب ، عمػػبل أ /  – 4
، قػػػػػاـ الطػػػػػرؼ الػػػػػذم تقػػػػػم فػػػػػ  إقميمػػػػػو  3مػػػػػف المػػػػػادة  1منصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػ  ال قػػػػػرة 

 1أك الكسػامط أك أيػة أهػياب أخػرل مػف المهػار إلييػا فػ  ال قػرة  األمػكاؿالمتحصبلت أك 
 مف ىذه المادة ، بما يم :

صدر مف أمػر ـ، كين ػذ ىػذا األمػر إذا حصػؿ يقدـ الطمب إلى سمطاتو المختصة ليست – 1
 عميو. 

أك يقدـ إلى سمطاتو المختصة أمر المصادرة الصادر مف الطرؼ الطالػب كفقػا لم قػرة  – 2
مػػف ىػػذه المػػادة ، بيػػدؼ تن يػػذ بالقػػدر المطمػػكب كبقػػدر مػػا يتعمػػؽ بالمتحصػػبلت أك  1

كالكاقعػة فػ    1قػرة أك الكسامط أك أية أهػياب أخػرل مػف المهػار عمييػا فػ  ال  األمكاؿ
 إقميـ الطرؼ متمق  الطمب .

إذا قػػدـ طمػػب ، عمػػبل بيػػذه المػػادة مػػف طػػرؼ آخػػر لػػو اختصػػاص  قضػػام  فػػ  جريمػػة ب /
، يتخػذ الطػرؼ متمقػ  الكمػب تػدابير لتحديػد  3مػف المػادة  1منصكص عمييا فػ  ال قػرة 
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  1فػ  ال قػػرة  أك الكسػامؿ أك أيػة أهػياب أخػرل مػف المهػار إلييػا األمػكاؿالمتحصػبلت أك 
مػػف ىػػذه تمييػػدا لصػػدكر أمػػر بمصػػادرىا فػػ  النيايػػة أمػػا لػػدل الطػػرؼ الطالػػب أك أمػػػا 

 طمب مقدـ عمبل بال قرة ال رعية )أ( مف ىذه ال قرة ، لدل الطرؼ متمق  الطمب .

كػػؿ قػػرار أك إجػػراب يتخػػذه الطػػرؼ متمقػػ  الطمػػب عمػػبل بػػال قرتيف ال ػػرعيتيف )أ( ك)ب( ج / 
جػػػػب أف يكػػػػكف مكافقػػػػا كخاضػػػػعا ألحكػػػػاـ قانكنػػػػو الػػػػداخم  كقكاعػػػػده مػػػػف ىػػػػذه ال قػػػػرة ، ي

اإلجرامية ، أك أية معاىدة أك ات اؽ أك ترتيب ثنام  أك متعػدد األطػراؼ يكػكف ممتزمػا بػو 
 تجاه الطرؼ الطالب.

، مػػػم مراعػػػاة التيييػػػرات البلزمػػػة  7مػػػف المػػػادة  19إلػػػى  6تطبػػػؽ أحكػػػاـ ال قػػػرات مػػػف د / 
ضافة إلى المعمكمات ال ، يجب أف تتضػمف الطمبػات  7مف المادة  10مبينة ف  ال قرة كاا

 الت  تقدـ عمبل بيذه المادة ما يم  :

( مػػػػف ىػػػػذه ال قػػػػرة : كصػػػػ ا  1فػػػػ  حالػػػػة طمػػػػب ينػػػػدرج تحػػػػت ال قػػػػرة ال رعيػػػػة ) أ/  – 1
لؤلمػػكاؿ المػػراد مصػػادرتيا كبيانػػا بػػالكاقم التػػ  يسػػتند إلييػػا الطػػرؼ الطالػػب ، بمػػػا 

مق  الطمب مف استصدار أمر بالمصادرة ف  إطار قانكنػو يك   لتمكيف الطرؼ مت
 الداخم  .

( : صػكرة مقبكلػة قانكنػا مػف أمػر  2ف  حالة طمب يندرج تحت ال قرة ال رعيػة ) أ/ – 2
المصػػػػادرة الصػػػػادر عػػػػف الطػػػػرؼ الطالػػػػب كيسػػػػتند الطمػػػػب إليػػػػو ، كبيانػػػػا بالكقػػػػامم 

 كمعمكمات عف النطاؽ المطمكب تن يذ األمر ف  حدكده .

فػػ  حالػػة طمػػػب ينػػدرج تحػػػت ال قػػرة ال رعيػػة ب /: بيانػػػا بالكقػػامم التػػػ  يسػػتند إلييػػػا – 3
 الطرؼ الطالب كتحديدا لئلجرابات المطمكب اتخاذىا .

عمػػى كػػؿ طػػرؼ أف يػػزكد األمػػيف العػػاـ بنصػػكص كػػؿ قكانينػػو كلػػكاما التػػ  تن ػػذ ىػػذه  -هػػػ 
 –ك يف كالمػكاما ال قرة بمكجبيا ، كنصكص أم تعديؿ الحؽ يطػرأ عمػى ىػذه القػكان
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إذا ارتػػأل احػػد األطػػراؼ أف يخضػػم التػػدابير المهػػار إلييػػا فػػ  ال قػػرتيف ال ػػرعيتيف 
)ا( ك)ب( مػػػػف ىػػػػذه ال قػػػػرة لكجػػػػكد معاىػػػػدة ذات صػػػػمة اعتبػػػػر ىػػػػذا الطػػػػرؼ ىػػػػذه 

 االت اقية األساس الضركرم ك الكاف  لمتعاىد .

ميػػة ك متعػػددة األطػػراؼ تسػعى األطػػراؼ إلػػى عقػػد معاىػػدات أك ات اقػػات أك ترتيبػػات ثنا –ز 
 لتعزيز فعالية التعاكف الدكل  كفقا ليذه المادة .

جراباتػػػػو اإلداريػػػػة ، فػػػػ  المتحصػػػػبلت    – 5  أ / يتصػػػػرؼ كػػػػؿ طػػػػرؼ ، كفقػػػػا لقانكنػػػػو الػػػػداخم  كاا
 مف ىذه المادة . 4أك ال قرة  1الت   يصادىا عمبل بأحكاـ ال قرة  األمكاؿأك 

ب احػد األطػراؼ األخػرل كفقػا ليػذه المػادة أف يجكز لمطرؼ عند التصرؼ بناب عمى طم - ب
 ينظر بعيف االعتبار الخاص ف  إبراـ ات اقات بهأف :

، أك المبػػػػػالغ المسػػػػػتمدة مػػػػػف بيػػػػػم ىػػػػػذه  األمػػػػػكاؿالتبػػػػػرع بقيمػػػػػة ىػػػػػذه المتحصػػػػػبلت ك  -1
، أك جزب كبير مف ىذه القيمة أك المبالغ ، لمييمػات الدكليػة  األمكاؿالمتحصبلت أك 

ة ف  مكافحة االتجار اير المهركع ف  المخدرات ك المػؤثرات الحككمية المتخصص
 العقبية كاسابة استعماليا .

، أك المبػالغ المسػتمدة مػف بيػم ىػذه المتحصػبلت  األمػكاؿاقتساـ ىذه المتحصبلت أك -2
، مم إطراؼ أخرل ، عمى أسػاس مػنظـ أك فػ  كػؿ حالػة عمػى حػدة ككفقػا  األمكاؿأك 

باتيا اإلدارية أك االت اقات الثنامية أك المتعددة األطراؼ الت  لقكانينيا الداخمية أك إجرا
 أبرمتيا ليذا اليرض.

 األمػػػكاؿإذ حكلػػػت المتحصػػػبلت أك بػػػدلت إلػػػى أمػػػكاؿ مػػػف نػػػكع آخػػػر ، خضػػػعت ىػػػذه أ /  – 6
 األخرل ، بدال مف المتحصبلت ، لمتدابير المهار إلييا ف  ىذه المادة .
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 األمػػػػكاؿاؿ اكتسػػػػبت مػػػػف مصػػػػادر مهػػػػركعة ، كانػػػػت إذا اختمطػػػػت المتحصػػػػبلت بػػػػأمك ب /     
خاضػػعة لممصػػادرة ، فػػ  حػػدكد مػػا يعػػادؿ القيمػػة المقػػدرة لممتحصػػبلت المختمطػػة كذلػػؾ 

 دكف اإلخبلؿ بأية سمطات تتعمؽ بالتح ظ عمييا أك التجميد .

تخضػػػػػم أيضػػػػػا لمتػػػػػدابير المهػػػػػار إلييػػػػػا فػػػػػ  ىػػػػػذه المػػػػػادة ، اإليػػػػػرادات أك ايرىػػػػػا مػػػػػف ج /     
 ت المستمدة مف :المستحقا

 المتحصبلت . - 1

 الت  حكلت المتحصبلت أك بدلت إلييا . األمكاؿأك  – 2

التػػ  اختمطػػت المتحصػػػبلت بيػػا ، بػػن س الكي يػػػة كن ػػس القػػدر المػػػذيف  األمػػكاؿأك  – 3
 تخضم بيما المتحصبلت.

كؿ طرؼ أف ينظر فػ  عكػس عػبب إثبػات مػا يػدع  هػرعية مصػدره مػف المتحصػبلت أك  – 7
أخرل خاضعة لممصادرة ، بقدر ما يت ؽ ىذا اإلجراب مم مبادئ قانكنو الػداخم  كمػم أمكاؿ 

 طبيعة اإلجرابات القضامية كايرىا مف اإلجرابات .

 ال يجكز ت سير أحكاـ ىذه المادة بما يضر بحقكؽ اير الحسف النية. – 8

فييػػا ، كفقػػا لمقػػانكف  لػػيس فػػ  ىػػذه المػػادة مػػا يمػػس مبػػدأ تحديػػد كتن يػػذ التػػدابير المهػػار إلييػػا – 9
 الداخم  لكؿ طرؼ كبالهركط الت  يقررىا ىذا القانكف .

 6المػػادة 

 تسليـ المجرميف

 .3مف المادة  1تطبؽ ىذه المادة عمى الجرامـ الت  تقررىا األطراؼ كفقا لم قرة  – 1
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ا تعتبػػر كػػؿ جريمػػة مػػف الجػػرامـ التػػ  تنطبػػؽ عمييػػا ىػػذه المػػادة مدرجػػة كجريمػػة يجػػكز فييػػ – 2
تسػػػميـ المجػػػرميف ، فػػػ  أيػػػة معاىػػػدة لتسػػػميـ المجػػػرميف سػػػارية فييػػػا بػػػيف األطػػػراؼ . كتتعيػػػد 
األطػػراؼ بػػلدراج تمػػؾ الجػػرامـ فػػ  عػػداد الجػػرامـ التػػ  يجػػكز فييػػا تسػػميـ المجػػرميف فػػ  أيػػة 

 معاىدة لتسميـ المجرميف تعقد فيما بينيا .

طمػب تسػميـ مػف طػرؼ آخػر ال إذا تمقى طرؼ ، يخضم تسميـ المجرميف لكجكد معاىػدة ،  – 3
يػػرتبط معػػو بمعاىػػدة تسػػميـ ، جػػاز لػػو أف يعبػػر ىػػذه االت اقيػػة األسػػاس القػػانكن  لمتسػػميـ فيمػػا 
يتعمػػؽ بأيػػة جريمػػة تنطبػػؽ عمييػػا ىػػذه المػػادة ، كعمػػى األطػػراؼ ، التػػ  تسػػتمـز كجػػكد تهػػريم 

فػػػ  سػػػف ىػػػذا ت صػػػيم  العتبػػػار ىػػػذه االت اقيػػػة أساسػػػا قانكنيػػػا لتسػػػميـ المجػػػرميف  أف تنظػػػر 
 التهريم .

تسمـ األطراؼ ، الت  ال تخضم تسميـ المجرميف لكجكد معاىػدة ، بػأف الجػرامـ التػ  تنطبػؽ  – 4
 عمييا ىذه المادة جرامـ يجكز فييا التسميـ فيما بينيا.

يخضم تسميـ المجرميف ، بمػا فػ  ذلػؾ األسػباب التػ  يجػكز أف يسػتند إلييػا الطػرؼ متمقػ   – 5
 سػػػػميـ ، لمهػػػػركط التػػػػ  يػػػػنص عمييػػػػا قػػػػانكف الطػػػػرؼ متمقػػػػ  الطمػػػػب الطمػػػػب فػػػػ  رفػػػػض الت

 أك المعاىدات تسميـ المجرميف الكاجبة التطبيؽ .

لػػدل النظػػر فػػ  الطمبػػات الػػكاردة عمػػبل بيػػذه المػػادة يجػػكز لمدكلػػة متمقيػػة الطمػػب أف تػػرفض  – 6
 قضػػاميةاالسػػتجابة لمثػػؿ ىػػذه الطمبػػات عنػػد كجػػكد دكاع كافيػػة تػػؤدم إلػػى اعتقػػاد سػػمطاتيا ال

أك سػػمطاتيا المختصػػة األخػػرل بػػأف االسػػتجابة ستيسػػر مبلحقػػة أم هػػخص    أك معاقبتػػو  
بسػػبب عرقػػو أك دينػػو أك جنسػػيتو أك معتقداتػػو السياسػػية أك أنيػػا سػػتمحؽ ضػػرار ، ألم سػػبب 

 مف ىذه األسباب ، بأم هخص يمسو الطمب .

سػػيط متطمباتيػػا بهػػأف أدلػػة تسػعى األطػػراؼ إلػػى تعجيػػؿ إجػػرابات تسػػميـ المجػرميف ك إلػػى تب – 7
 اإلثبات فييا ، فيما يتعمؽ بأية جريمة تنطبؽ عمييا ىذه المادة .
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يجػػكز لمطػػرؼ متمقػػ  الطمػػب ، مػػم مراعػػاة أحكػػاـ قانكنػػو الػػداخم  كمػػا يبػػـر مػػف معاىػػدات  – 8
لتسػػميـ المجػػرميف ، كبنػػاب عمػػى طمػػب مػػف الطػػرؼ الطالػػب ، أف يحتجػػز المطمػػكب تسػػميمو 

مػػو أك أف يتخػػذ تػػدابير مبلممػػة أخػػرل لضػػماف حضػػكر ذلػػؾ الهػػخص عنػػد كالمكجػػكد فػػ  إقمي
إجرابات التسميـ ، كذلؾ متى اقتنػم الطػرؼ بػأف الظػركؼ تبػرر ذلػؾ كبأنيػا ظػركؼ عاجمػة 

.       

لمطػػرؼ دكف اإلخػػبلؿ بممارسػػة أم اختصػػاص قضػػام  جنػػام  مقػػرر كفقػػا لمقػػانكف الػػداخم   – 9
 المنسكب إلييا ارتكاب الجريمة : عمى الطرؼ الذم يكجد ف  إقميمو الهخص

، لؤلسػباب المبينػػة  3مػف المػادة 1 إذا لػـ يسػممو بصػدد جريمػة منصػػكص عمييػا فػ  ال قػرة - أ
، أف ييػػػػرض القضػػػػية عمػػػػى سػػػػمطاتو  4مػػػػف المػػػػادة  2فػػػػ  ال قػػػػرة ال رعيػػػػة )أ( مػػػػف ال قػػػػرة 

 المختصة بيرض المبلحقة ، ما لـ يت ؽ عمى خبلؼ ذلؾ مم الطرؼ الطالب.
سممو بصدد الجريمة المذككرة كقرر اختصاصو فيما يتصؿ بيا كفقا لم قرة ال رعيػة إذا لـ ي - ب

، أف يعػػػػرض القضػػػػية عمػػػػى سػػػػمطاتو المختصػػػػة بيػػػػرض  4مػػػػف المػػػػادة  2)ب( مػػػػف ال قػػػػرة 
 المبلحقة ما لـ يطمب الطرؼ الطالب خبلؼ ذلؾ تمسؾ باختصاصو القضام  المهركع.

 

يػػذ عقكبػػة مػػا ألف الهػػخص المطمػػكب تسػػميمو مػػف إذا رفػػض طمػػب التسػػميـ الرامػػ  إلػػى تن  – 10
مكاطن  الطرؼ متمق  الطمب ، ينظر الطرؼ متمقػ  الطمػب ، إذا كػاف قانكنػو يسػما بػذلؾ 
كطبقػػا لمقتضػػيات ىػػذا القػػانكف ، كبنػػاب عمػػى طمػػب مػػف الطػػرؼ الطالػػب  فػػ  تن يػػذ العقكبػػة 

 عقكبة .المحككمة  بيا بمكجب قانكف الطرؼ الطالب ، أك ما يتبقى مف تمؾ ال

 تسػػػػعى األطػػػػراؼ إلػػػػى إبػػػػراـ ات اقيػػػػات ثناميػػػػة كمتعػػػػددة األطػػػػراؼ لتن يػػػػذ تسػػػػميـ المجػػػػرميف  – 11
 أك تعزيز فعاليتو . 
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 يجػػػػػكز لئلطػػػػػراؼ أف تنظػػػػػر فػػػػػ  إبػػػػػراـ ات اقػػػػػات ثناميػػػػػة أك متعػػػػػددة األطػػػػػراؼ ، خاصػػػػػة     – 12
ف العقكبػػة أك عامػػة ، بهػػأف نقػػؿ األهػػخاص المحكػػـك عمػػييـ بالسػػجف ك بلهػػكاؿ أخػػرل مػػ  

السػػػالبة لمحريػػػة بسػػػبب جػػػرامـ تنطبػػػؽ عمييػػػا المػػػادة إلػػػى بمػػػدىـ ، لكػػػ  يكممػػػكا ىنػػػاؾ بػػػاق  
 العقكبة المحكـك عمييـ بيا .

 7المػػػادة 

 المساعدة القانكنية المتبادلة

تقػػدـ األطػػراؼ بعضػػيا إلػػى بعػػض ، بمكجػػب ىػػذه المػػادة اكبػػر قػػدر مػػف المسػػاعدة القانكنيػػة  -1
جػرابات قضػامية تتعمػؽ بأيػة جريمػة منصػكص عمييػا المتبادلة فػ  أم تحق يقػات كمبلحقػات كاا

 .3مف المادة   1ف  ال قرة 

يجكز أف تطمب المساعدة القانكنية المتبادلة الت  تقػدـ كفقػا ليػذه المػادة ألم مػف اإلاػراض  – 2
 التالية :

 اخذ هيادة األهخاص أك إقراراتيـ . - أ
 تبميغ األكراؽ القضامية . - ب
 الضبط.إجراب الت تيش ك  - ت
 فحص األهياب كت قد المكاقم. - ث
 اإلمداد بالمعمكمات كاألدلة . - ج
تػػكفير النسػػق األصػػمية أك الصػػكر المصػػدؽ عمييػػا مػػف المسػػتندات كالسػػجبلت ، بمػػا فػػ   - ح

 ذلؾ السجبلت المصرفية أك المالية أك سجبلت الهركات أك العمميات التجارية 
األهػػػػػياب أك اقت ػػػػػاب أثرىػػػػػا أك الكسػػػػػامط أك ايرىػػػػػا مػػػػػف  األمػػػػػكاؿتحديػػػػػد المحصػػػػػبلت أك  - خ

 ألاراض الحصكؿ عمى األدلة .
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يجػػػػكز لئلطػػػػراؼ أف تقػػػػدـ بعضػػػػيا إلػػػػى بعػػػػض أم إهػػػػكاؿ أخػػػػرل مػػػػف المسػػػػاعدة القانكنيػػػػة  – 3
 المتبادلة يسما بيا القانكف الداخم  لمطرؼ متمق  الطمب .

 

و الداخميػة عمى األطراؼ إذا طمب منيا ىذا ، أف تسيؿ أك تهجم إلى الذم يت ؽ مم قكانينػ – 4
ك ممارستيا الكطنيػة ، حضػكر أك تكاجػد األهػخاص ، بمػف فػييـ األهػخاص المحتجػزكف ، 

 الذيف يكافقكف عمى المساعدة ف  التحقيقات أك االهتراؾ ف  اإلجرابات القضامية .

ال يجػػكز ألم طػػرؼ أف يمتنػػم عػػف تقػػديـ المسػػاعدة القانكنيػػة المتبادلػػة بمكجػػب ىػػذه المػػادة  -5
 عمميات المصرفية .بحجة سرية ال

 ال تخػػػػػػؿ أحكػػػػػػاـ ىػػػػػػذه المػػػػػػادة بااللتزامػػػػػػات المترتبػػػػػػة عمػػػػػػى أيػػػػػػة معاىػػػػػػدة أخػػػػػػرل ، ثناميػػػػػػة            – 6
أك متعػددة األطػراؼ ، تػنظـ أك سػػكؼ تػنظـ ، كميػا أك جزميػػا ، المسػاعدة القانكنيػة المتبادلػػة 

 ف  المسامؿ الجنامية .

عمػػى الطمبػػات التػػ  تقػػدـ اسػػتنادا إلػػى ىػػذه مػػف ىػػذه المػػادة  19إلػػى  8تطبػػؽ ال قػػرات مػػف  – 7
المادة ، إذا لـ تكف األطراؼ المعنية مرتبطة بمعاىدة لممساعدة القانكنية المتبادلة ، أمػا إذا 
كانػػت ىػػذه األطػػراؼ مرتبطػػة بمعاىػػدة مػػف ىػػذا القبيػػؿ ، فتطبػػؽ األحكػػاـ المقابمػػة فػػ  تمػػؾ 

مػف ىػذه المػادة بػػدال  19إلػػى  8المعاىػدة ، مػا لػـ تت ػؽ األطػػراؼ عمػى تطبيػؽ ال قػرات مػف
 منيا .

تعػػيف األطػػراؼ سػػمطة ، أك عنػػد الضػػركرة سػػمطات ، تكػػكف مسػػؤكلة كمخكلػػة لتن يػػذ طمبػػات  – 8
المسػػاعدة القانكنيػػة المتبادلػػة أك إلحالتيػػا إلػػى الجيػػات المختصػػة بيػػرض تن يػػذىا . كيتعػػيف 

تحػػاؿ طمبػػات المسػػاعدة إبػبلغ األمػػيف العػػاـ بالسػػمطة أك السػػمطات المعينػػة ليػػذا اليػػرض . ك 
القانكنيػة المتبادلػػة ك أيػة مراسػػبلت تتعمػؽ بيػػا فيمػػا بػيف السػػمطات التػ  عينتيػػا األطػػراؼ كال 
يخؿ ىذا الهرط بحؽ أم طرؼ فػ  أف يهػترط تكجيػو مثػؿ ىػذه الطمبػات كالمراسػبلت إلييػا 
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 عف طريؽ القنػكات الدبمكماسػية ، كفػ  الظػركؼ العاجمػة حػيف تكافػؽ األطػراؼ ،عػف طريػؽ
 قنكات المنظمة الدكلية لمهرطة الجنامية )أنتربكؿ ( إذا أمكف ذلؾ .

تقػدـ الطمبػات كتابيػة بميػة مقبكلػة لػدل الطػرؼ متمقػ  الطمػب .ك يتعػيف إبػبلغ األمػيف العػاـ  – 9
بالميػػػة أك الميػػػات المقبكلػػػة لػػػدل كػػػؿ طػػػرؼ .كفػػػ  الحػػػاالت العاجمػػػة ، إذا ات قػػػت األطػػػراؼ 

 عمى أف تؤكد كتابة عمى ال كر . يجكز أف تقدـ الطمبات مهافية

 يجب أف يتضمف طمب المساعدة المتبادلة المعمكمات التالية : – 10

 تحديد ىكية السمطة الت  تقدـ الطمب . - أ
ت القضػػػػػامية التػػػػػ  يتعمػػػػػؽ بيػػػػػا مكضػػػػػكع كطبيعػػػػػة التحقيػػػػػؽ أك المبلحقػػػػػة أك اإلجػػػػػرابا - ب

 حقػػػػػػػػات         ، كاسػػػػػػػػـ كاختصػػػػػػػػاص السػػػػػػػػمطة القاممػػػػػػػػة بيػػػػػػػػذه التحقيقػػػػػػػػات أك المبلالطمػػػػػػػػب
 أك اإلجرابات القضامية .

ممخصػػػا لمكقػػػامم ذات الصػػػمة بالمكضػػػكع ، باسػػػتثناب الطمبػػػات المقدمػػػة ليػػػرض تبميػػػغ  - ت
 المستندات القضامية .

 بيانا لممساعدة الممتمسة كت اصيؿ أم إجراب خاص يكد الطرؼ الطالب أف يتبم  - ث
 تحديد ىكية أم هخص معن  كمكانو كجنسيتو ، عند اإلمكاف . - ج
 ليرض الذم تطمب مف اجمو األدلة أك المعمكمات أك اإلجرابات .ا - ح

يجكز لمطػرؼ متمقػ  الطمػب إذف يطمػب معمكمػات إضػافية عنػدما يتبػيف لػو أنيػا ضػركرية  – 11
لتن يػػذ الطمػػب كفقػػا لقانكنػػو الػػداخم  ، أك عنػػدما يكػػكف مػػف هػػأف ىػػذه المعمكمػػات أف تسػػيؿ 

 ىذا التن يذ .

كف الػػػداخم  لمطػػػرؼ متمقػػػ  الطمػػػب ،كمػػػا ين ػػػذ ، بالقػػػدر الػػػذم ال ين ػػػذ الطمػػػب كفقػػػا لمقػػػان – 12
يتعػػػارض مػػػم القػػػانكف الػػػداخم  لمطػػػرؼ متمقػػػ  الطمػػػب ، كحيثمػػػا أمكػػػف ، كفقػػػا لئلجػػػرابات 

 المحددة ف  الطمب .
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ال يجػػػػكز لمطػػػػرؼ الطالػػػػب دكف مكافقػػػػة مسػػػػبقة مػػػػف الطػػػػرؼ متمقػػػػ  الطمػػػػب ، أف يحػػػػكؿ  -13
الطػرؼ متمقػ  الطمػب ، أك أف يسػتخدميا فػ  تحقيقػات  المعمكمات أك األدلة الت  زكده بيػا

 أك مبلحقات أك إجرابات قضامية اير تمؾ الت  كردت ف  الطمب .

يجػػػكز لمطػػػرؼ الطالػػػب أف يهػػػترط عمػػػى الطػػػرؼ متمقػػػ  الطمػػػب أف يحػػػافظ عمػػػى سػػػرية  – 14
 الطمػػب ك مضػػمكنو ، باسػػتثناب القػػدر الػػبلـز لتن يػػذه . إذا تعػػذر عمػػى الطػػرؼ متمقػػ  الطمػػب

 التقيد بهرط سرية فعمية أف يبادر ببل إبطاب إلى إببلغ الطرؼ الطمب بذلؾ .
 

 يجكز رفض تقديـ المساعدة القانكنية المتبادلة : – 15

 إذا لـ يقدـ الطمب بما يت ؽ كأحكاـ ىذه المادة . - أ
 إذا رأل الطػػػػػرؼ متمقػػػػػ  الطمػػػػػب أف تن يػػػػػذ الطمػػػػػب يػػػػػرجا أف يخػػػػػؿ بسػػػػػيادتو أك أمنػػػػػو     - ب

 اـ أك مصالحو األساسية األخرل . أك نظامو الع
إذا كػػػاف القػػػانكف الػػػداخم  لمطػػػرؼ متمقػػػ  الطمػػػب يحظػػػر عمػػػى سػػػمطاتو تن يػػػذ اإلجػػػراب  - ت

المطمػػكب بهػػأف أيػػة جريمػػة مماثمػػة ، كذلػػؾ متػػى كانػػت ىػػذه الجريمػػة خاضػػعة لتحقيػػؽ 
 أك لمبلحقة أك إلجرابات قضامية بمكجب اختصاصو القضام  .

لمنظػػػاـ القػػػانكن  لمطػػػرؼ متمقػػػ  الطمػػػب فيمػػػا يتعمػػػؽ  إذا كانػػػت إجابػػػة الطمػػػب منافيػػػة - ث
 بالمساعدة القانكنية المتبادلة .

 يجب إبداب أسباب أم رفض لتقديـ المساعدة القانكنية المتبادلة . – 16

يجكز لمطرؼ متمق  الطمب تأجيؿ المساعدة القانكنية المتبادلة عمى أساس أنيا تتعارض  -17
بات قضامية جارية كف  ىذه الحالة يتعيف عمى الطرؼ مم تحقيقات أك مبلحقات أك إجرا

متمق  الطمب أف يتهاكر مم الطرؼ الطالب لتقرير ما إذا كاف يمكف تقديـ المساعدة 
 حسب ما يراه الطرؼ متمق  الطمب ضركريا مف هركط أك أكضاع.
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ال يجػػػػكز أف يبلحػػػػؽ قضػػػػاميا أم هػػػػاىد أك خبيػػػػر أك هػػػػخص آخػػػػر يكافػػػػؽ عمػػػػى اإلدالب  – 18
ادتو ف  دعكل أك عمى المسػاعدة  فػ  تحقيقػات أك مبلحقػات أك إجػرابات قضػامية فػ  بهي

 إقمػػػػػػػيـ الطػػػػػػػرؼ الطالػػػػػػػب ، أك أف يحتجػػػػػػػز ذلػػػػػػػؾ الهػػػػػػػاىد أك الخبيػػػػػػػر أك الهػػػػػػػخص اخػػػػػػػر     
أك يعاقب أك يخضم لهكؿ آخر مف إهػكاؿ تقييػد حريتػو الهخصػية فػ  إقمػيـ ذلػؾ الطػرؼ،  

ر أحكػػاـ بلدانتػػو قبػػؿ ميادرتػػو إقمػػيـ الطػػرؼ بخصػػكص فعػػؿ أك امتنػػاع عػػف فعػػؿ أك بصػػدك 
متمق  الطمػب كينتيػ  أمػاف المػركر إذا بقػ  الهػاىد أك الخبيػر أك الهػخص ااخػر بمحػض 
اختياره فػ  اإلقمػيـ ، بعػد أف تكػكف قػد أتيحػت لػو ال رصػة  لمرحيػؿ خػبلؿ مػدة خمسػة عهػر 

ابمغ فيو بأف حضكره لـ يـك متصمة أك أم مد يت ؽ عمييا الطرفاف اعتبارا مف التاريق الذم 
يعد مطمكبا مف السمطات القضامية  أك ف  حاؿ عكدتو إلى اإلقميـ بمحػض اختبػاره بعػد أف 

 يككف اادره .

يتحمػػؿ الطػػػرؼ المتمقػػػ  الطمػػػب التكػػاليؼ العاديػػػة لتن يػػػذ الطمػػػب ، مػػا لػػػـ تت ػػػؽ األطػػػراؼ   -19
ذا احتاجت تمبيػة الطمػب أك كانػت سػتحتا ج إلػى مصػاريؼ كبيػرة المعنية عمى اير ذلؾ . كاا

أك ذات طبيعػػة ايػػر عاديػػة ، تهػػاكرت األطػػراؼ المعنيػػة لتحديػػد الهػػركط كاألكضػػاع التػػ  
 سين ذ الطمب بمقتضاىا ككذلؾ الطريقة الت  يجب تحمؿ التكاليؼ بيا.

 

تنظػػػػػػر األطػػػػػػراؼ ، حسػػػػػػب االقتضػػػػػػاب فػػػػػػ  إمكانيػػػػػػة عقػػػػػػد ات اقػػػػػػات أك ترتيبػػػػػػات ثناميػػػػػػة           - 20
راؼ تخػػػدـ اإلاػػػراض المتكخػػػاة فػػػػ  ىػػػذه المػػػادة كتضػػػم أحكاميػػػا مكضػػػػم أك متعػػػددة األطػػػ

 التطبيؽ العمم  أك تعزز ىذه اإلحكاـ .
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 8المػػػػادة 

 إحالة الدعاكل

 

تنظر األطراؼ ف  إمكانية إحالة دعاكل المبلحقة الجنامية مف طرؼ إلى آخػر بهػأف 
ت التػ  يػرل فييػا أف ىػذه اإلحالػة فػ  الحػاال 3مف المػادة  1الجرامـ المنصكص عمييا ف  ال قرة 

 ليا فامدة ف  إقامة العدؿ .

 9المػػػػادة 

 أشياؿ أخرل مف التعاكف كالتدريب

 

تتعػػػاكف األطػػػراؼ بصػػػكرة كثيقػػػة ، بمػػػا يت ػػػؽ مػػػم نظميػػػا القانكنيػػػة كالدرايػػػة الداخميػػػة ، بييػػػة   -1
نصػػكص عمييػػا فػػ  تعزيػػز فعاليػػة إجػػرابات إن ػػاذ القػػكانيف البلزمػػة لمنػػم ارتكػػاب الجػػرامـ الم

كتعمؿ ، بصػ ة خاصػة ، كذلػؾ بنػاب عمػى ات اقػات أك ترتيبػات ثناميػة  3مف المادة  1ال قرة 
 أك متعددة األطراؼ عمى :

 

أنهػػػاب قنػػػكات اتصػػػاؿ فيمػػػا بػػػيف أجيزتيػػػا كدكامرىػػػا المختصػػػة ، كاالحت ػػػاظ بتمػػػؾ القنػػػكات  - أ
نػػب الجػػرامـ المنصػػكص لتسػػيير التبػػادؿ المػػأمكف كالسػػريم لممعمكمػػات المتعمقػػة بجميػػم جكا

، بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ صػػػبلت ىػػػذا االتجػػػار ايػػػر المهػػػركع  3مػػػف المػػػادة  1عمييػػػا فػػػ  ال قػػػرة 
 باألنهطة اإلجرامية األخرل ، إذا رأت األطراؼ المعنية أف ذلؾ مناسب.

 

مػف 1التعػاكف فيمػا بينيػا عمػى إجػراب التحريػات بهػأف الجػراـ المنصػكص عمييػا فػ  ال قػرة  - ب
 الدكل  فيما يتصؿ بما يم  : كذات الطابم 3المادة 
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كهؼ ىكية األهخاص المهػتبو فػ  تػكرطيـ فػ  الجػرامـ المنصػكص عمييػا فػ  ال قػرة  – 1
 ، كأماكف تكاجدىـ ك أنهطتيـ . 3مف المادة  1

 المستمدة مف ارتكاب ىذه الجرامـ . األمكاؿحركة المحصبلت أك  -2

فػ  الجػدكؿ األكؿ كالجػدكؿ الثػان   حركة المخػدرات كالمػؤثرات العقميػة كالمػكاد المدرجػة -3
اسػػػػتخداميا فػػػػ  ارتكػػػػاب ىػػػػذه مػػػػف ىػػػػذه االت اقيػػػػة كالكسػػػػامط المسػػػػتخدمة أك المقصػػػػكد 

 .الجرامـ

 

ذا لػػـ يتعػػارض ذلػػؾ مػػم القػػانكف الػػداخم   لتن يػػذ   - ت أنهػػاب فػػرؽ مهػػتركة إذا اقتضػػى الحػػاؿ كاا
ميػػػات . كعمػػػى أحكػػػاـ ىػػػذه ال قػػػرة ، مػػػم مراعػػػاة الحاجػػػة إلػػػى حمايػػػة امػػػف األهػػػخاص كالعم

مػػػكظ   كػػػؿ طػػػرؼ المهػػػتركيف فػػػ  ىػػػذه ال ػػػرؽ أف يمتزمػػػكا بتكجييػػػات السػػػمطات المختصػػػة 
لمطػػػرؼ التػػػ  سػػػتجرم العمميػػػة داخػػػؿ إقميميػػػا ، كفػػػ  كػػػؿ ىػػػذه الحػػػاالت ، تك ػػػؿ األطػػػراؼ 

 المهاركة االحتراـ التاـ لسيادة الطرؼ الذم ستجرم العممية داخؿ إقميمو .
 

 فير كميػػات مػػف المػػكاد الخاضػػعة لممراقبػػة ألاػػراض التحميػػؿ    القيػػاـ ػ عنػػد االقتضػػاب ػ بتػػك  - ث
 أك التحقيؽ 

تيسػػير التنسػػيؽ ال عمػػ  فيمػػا بػػيف أجيزتيػػا كدكامرىػػا المختصػػة ، كتهػػجيم تبػػادؿ المكظ ينػػك  - ج
 ايرىـ مف الخبراب بما ف  ذلؾ تعييف ضباط اتصاؿ .

بػػرامج التدريبيػػة يقػػـك كػػؿ طػػرؼ ػ حسػػب الضػػركرة ػ باسػػتحداث أك تطػػكير أك تحسػػيف ال – 2
الخاصػػػػة بػػػػالمكظ يف المكم ػػػػيف بانقػػػػاذ القػػػػكانيف كايػػػػرىـ مػػػػف مكظ يػػػػو ، بمػػػػف فػػػػييـ مكظ ػػػػك 

   3مػػف المػػادة  1الجمػػارؾ المكم ػػيف بمنػػم ارتكػػاب الجػػرامـ المنصػػكص عمييػػا فػػػ  ال قػػرة 
 تناكؿ ىذه البرامج بص ة خاصة ، ما يم  :ك 
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مػف المػادة  1ييػا فػ  ال قػرة األساليب المستخدمة بكهػؼ كمنػم الجػرامـ المنصػكص عم - أ
3 . 

المسػػػػالؾ كالتقنيػػػػات التػػػػ  يسػػػػتخدميا األهػػػػخاص المهػػػػتبو فػػػػ  تػػػػكرطيـ فػػػػ  الجػػػػرامـ  - ب
كخاصػػػػة فػػػػ  دكؿ العبػػػػكر ، كتػػػػدابير  3مػػػػف المػػػػادة  1المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػ  ال قػػػػرة 

 المضادة المناسبة .
لجػػػدكؿ مراقبػػػة اسػػػتيراد ك تصػػػدير المخػػػدرات كالمػػػؤثرات العقميػػػة كالمػػػكاد المدرجػػػة فػػػ  ا - ت

 األكؿ ك الجدكؿ الثان  ك الكسامط المستخدمة أك المعدة الستخداميا ف  ارتكابيا .
كالكسػػامط أك إخ اميػػا     أك  األمػػكاؿالطرامػػؽ المسػػتخدمة فػػ  نقػػؿ ىػػذه المحصػػبلت ك  - ث

 تمكيميا .
 جمم األدلة . - ج
 تقنيات المراقبة ف  مناطؽ التجارة الحرة ك المكانئ الحرة . - ح
 ن اذ القكانيف .التقنيات الحديثة إل - خ

تساعد األطراؼ بعضيا بعضا عمى تخطيط كتن يذ برامج األبحاث كالتدريب التػ  تسػتيدؼ  – 3
مػػف ىػػذه المػػادة ، كمػػا  2المهػػاركة فػػ  الخبػػرة ال نيػػة فػػ  المجػػاالت المهػػار إلييػػا فػػ  ال قػػرة 

لتعػاكف تعقد ليذا اليرض ، عند االقتضاب مؤتمرات كحمقات دراسية إقميميػة كدكليػة لتعزيػز ا
كالح ز عمى مناقهة المهاكؿ الت  تمثؿ هاابل مهتركا بما ف  ذلؾ المهػاكؿ كاالحتياجػات 

 الخاصة بدكؿ العبكر .

 10المػػػادة 

 التعاكف الدكلي كتقديـ المساعدة إلى دكؿ العبكر

تتعػػاكف األطػػراؼ مباهػػرة أك مػػف خػػبلؿ المنظمػػات الدكليػػة أك اإلقميميػػة المختصػػة  لمسػػاعدة  -1
ة دكؿ العبكر كالسيما البمداف الناميػة التػ  تحتػاج إلػى مثػؿ ىػذه المسػاعدة كالمسػاندة كمساند
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كيكػػػػكف ذلػػػػؾ بقػػػػدر اإلمكػػػػاف ، عػػػػف طريػػػػؽ بػػػػرامج التعػػػػاكف التقنػػػػ   فيمػػػػا يخػػػػص األنهػػػػطة 
 المتعمقة بتحريـ العقاقير المخدرة كما يتصؿ بيا مف أنهطة أخرل .

 

بلؿ المنظمػات الدكليػة أك اإلقميميػة المختصػة يجكز لئلطراؼ أف تتعيػد ، مباهػرة أك مػف خػ – 2
، بتقديـ المساعدة الماليػة إلػى دكؿ العبػكر بيػرض زيػادة كتعزيػز المرافػؽ األساسػية البلزمػة 

 ل عالية مراقبة كمنم االتجار اير المهركع .

 

يجػػػػكز لئلطػػػػراؼ أف تعقػػػػد أفاقػػػػات أك ترتيبػػػػات ثناميػػػػة أك متعػػػػددة األطػػػػراؼ لتعزيػػػػز فعاليػػػػة  – 3
كف الػػدكل  كفقػػا ليػػذه المػػادة ، كيجػػكز ليػا أف تأخػػذ فػػ  اعتبػػار الترتيبػػات المت ػػؽ عمييػػا التعػا

 ف  ىذا الهأف 

 11المادة 

 التسليـ المراقب 

تتخذ األطراؼ ، إذا سمحت المبادئ األساسػية لنظميػا الداخميػة ، مػا يمػـز مػف التػدابير  فػ   -1
استخداما مناسبا عمى الصػعيد الػدكل  ، حدكد إمكانياتيا ، إلتاحة استخداـ التسميـ المراقب 

اسػػػػتنادا إلػػػػى مػػػػا تتكصػػػػؿ إلييػػػػا األطػػػػراؼ مػػػػف ات اقػػػػات أك ترتيبػػػػات ، بييػػػػة كهػػػػؼ ىكيػػػػة 
كاتخػػػاذ إجػػػراب قػػػانكن   3مػػػف المػػػادة 1المػػػكرطيف فػػػ  الجػػػرامـ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػ  ال قػػػرة 

 ضدىـ .

يراعػػػى فييػػػا  عنػػػد  تتخػػػذ قػػػرارات التسػػػميـ المراقػػػب ، فػػػ  كػػػؿ حالػػػة عمػػػى حػػػدة ، كيجػػػكز أف – 2
الضػػػػػػركرة االت ػػػػػػاؽ كالت ػػػػػػاىـ عمػػػػػػى أمػػػػػػكر الماليػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بممارسػػػػػػة األطػػػػػػراؼ المعنيػػػػػػة 

 لبلختصاص القضام  .
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يجػػػكز باالت ػػػاؽ مػػػم األطػػػراؼ المعنيػػػة أف يعتػػػرض سػػػبيؿ الهػػػحنات ايػػػر المهػػػركعة المت ػػػؽ  -3
بمػا يحتكيػو عمى إخضػاعيا لمتسػميـ المراقػب ، ثػـ يسػما ليػا بمكاصػمة السػير دكف المسػاس 
 مف المخدرات أك المؤثرات العقمية ، أك أف تزاؿ أك تستبدؿ كميا        أك جزميا.

 12المػػادة 

 المكارد التي ييثر استخدامها في الصنع غير المشركع للمخدرات أك المؤثرات العقلية 

 

  الجػػدكؿ تتخػػذ األطػػراؼ مػػا تػػراه مناسػػبا مػػف تػػدابير لمنػػم تحكيػػؿ اسػػتخداـ المػػكاد المدرجػػة فػػ -1
األكؿ كالجػػػػػدكؿ الثػػػػػان  ، ليػػػػػرض الصػػػػػنم ايػػػػػر المهػػػػػركع لممخػػػػػدرات كالمػػػػػؤثرات العقميػػػػػة، 

 كتتعاكف فيما بينيا ليذه الياية .

 

إذا تػػػكافرت لػػػدل احػػػد األطػػػراؼ أك لػػػدل الييمػػػة معمكمػػػات قػػػد تقتضػػػ  ، فػػػ  رأم أم منيمػػػا   -2
طػػرؼ المػػذككر     أك إدراج مػػادة مػػا فػػ  الجػػدكؿ األكؿ أك الجػػدكؿ الثػػان  ، كجػػب عمػػى ال

الييمػػػة إهػػػعار األمػػػيف العػػػاـ بػػػذلؾ كتزكيػػػده بمعمكمػػػات التػػػ  تػػػدعـ ىػػػذا اإلهػػػعار . كيطبػػػؽ 
ـ ىػػػػذه المػػػػادة أيضػػػػا حينمػػػػا تتػػػػكفر لػػػػدل احػػػػد  7إلػػػػى  2اإلجػػػػراب المبػػػػيف فػػػػ  ال قػػػػرات مػػػػف 

األطػػراؼ أك لػػدل الييمػػة معمكمػػات تسػػكغ حػػذؼ مػػادة مػػا مػػف الجػػدكؿ األكؿ أك مػػف الجػػدكؿ 
   ك نقؿ مادة مف احد الجدكليف إلى آخر.الثان  أ

لػى  -3 يحيؿ األميف العاـ ىذا الهعار ، كأية معمكمػات يعتبرىػا ذات صػمة بػو ، إلػى األطػراؼ كاا
لػػى الييمػػة حينمػػا يقػػدـ احػػد األطػػراؼ ىػػذا اإلهػػعار ، ككػػؿ المعمكمػػات اإلضػػافية  المجنػػة ، كاا

 كصؿ إلى قرار ف  ىذا الهأف .الت  يمكف أف تساعد الييمة عمى التقييـ كالمجنة عمى الت
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إذا كجػػػت الييمػػػة ، بعػػػد أف تأخػػػذ فػػػ  االعتبػػػار مقػػػدار كأىميػػػة كتنػػػكع االسػػػتعماؿ المهػػػركع  – 4
مكانيػػة كسػػيكلة اسػػتعماؿ مػػكاد بديمػػة سػػكاب ليػػرض االسػػتعماؿ المهػػركع      أك  لممػػادة ، كاا

 الصنم اير المهركع لمخدرات أك مؤثرات عقمية :

 ميا ف  المنم اير المهركع لمخدر أك مؤثر عقم  .أما المادة يكثر استخدا - أ
أف حجـ كنطػؽ المنػم ايػر المهػركع لمخػدر أك لمػؤثر عقمػ  يسػبب مهػاكؿ خطيػرة فػ   - ب

أرسػػمت مجػػاؿ الصػػحة العامػػة أك فػػ  المجػػاؿ االجتمػػاع  ممػػا يبػػرر اتخػػذ إجػػراب دكلػػ  
  احػػػد إلػػػى المجنػػػة تقييمػػػا المػػػادة ، يتضػػػمف بيػػػاف مػػػا يػػػرجا أف يترتػػػب عمػػػى إدراجيػػػا فػػػ

الجدكليف األكؿ أك الثان  مف أثر ف  االستعماؿ المهركع كف  الصػنم ايػر المهػركع ، 
 مم تكصيات بما قد تراه مناسبا مف تدابير المراقبة ف  ضكب ذلؾ التقييـ .

لمجنػػػة ، بعػػػد أف تأخػػػذ فػػػ  اعتبارىػػػا التعميقػػػات المقدمػػػة مػػػف األطػػػراؼ كتعميقػػػات كتكصػػػيات  -5
ا حاسػػػما مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة ، كبعػػػد أف تػػػكل  أيضػػػا االعتبػػػار الييمػػػة التػػػ  يكػػػكف تقييميػػػ

الكاجػب ألم عكامػؿ أخػرل ذات صػمة بالمكضػكع ػ أف تقػر ػ بأامبيػة ثمثػ  أعضػاميا إدراج 
 مادة ما ف  الجدكؿ أك الجدكؿ الثان  .

لػى الجيػ – 6 ات يبمغ األميف العاـ أم قرار تتخذه المجنة عمبل بيذه المادة إلى جميػم الػدكؿ ، كاا
لى الييمػة ،  األخرل األطراؼ ف  ىذه االت اقية أك الت  يحؽ ليا أف تصبا األطراؼ فييا كاا
كيصبا ىذا القرار نافذا تماـ الن اذ بالنسبة لكػؿ طػرؼ بعػد انقضػاب مامػة كثمػانيف يكمػا مػف 

 تاريق ىذا اإلببلغ .

مػػػس إلعػػػادة تعػػػرض القػػػرارات التػػػ  تتخػػػذىا المجػػػاف بمقتضػػػى ىػػػذا المػػػادة عمػػػى المج –أ  - 7
النظػػر فييػػا ، بنػػاب عمػػى طمػػب يقدمػػو أم مػػف األطػػراؼ فػػ  اضػػكف مامػػة أك مامتػػا يكمػػا 
مف تاريق إلهعار بالقرار ، كيرسؿ طمب إعادة النظر إلى األمػيف العػاـ مهػ كعا بجميػم 

 المعمكمات ذات الصمة الت  يستند إلييا الطمب .
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بو مف معمكمات إلػى المجنػة  يحيؿ األميف العاـ نسخا مف طمب إعادة النظر كما يتصؿ - ب
لػػى جميػػم األطػػراؼ ، كيػػدعكىا إلػػى تقػػديـ تعميقاتيػػا فػػ  اضػػكف تسػػعيف  لػػى الييمػػة كاا كاا

 يكما ، كتعرض جميم التعميقات الممقاة عمى المجمس النظر فييا .
يجكز لممجمس أف يؤيد قرار المجنة أك أف يمييو ، كيبمغ قرار المجمػس إلػى جميػم الػدكؿ  - ت

لػػى الجيػػات األخػػر  ل األطػػراؼ فػػ  ىػػذه االت اقيػػة أك التػػ  يحػػؽ ليػػا أف تصػػبا أطرافػػا كاا
لى الييمة . لى المجنة كاا  فييا كاا

 1961مػػف ىػػذه المػػادة كأحكػػاـ ات اقيػػة سػػنة  1مػػم عػػدـ اإلخػػبلؿ بعمكميػػة أحكػػاـ ال قػػرة  – أ – 8
، تتخػػػذ األطػػػراؼ مػػػا تػػػراه مناسػػػبا مػػػف تػػػدابير لمراقبػػػة 1971بصػػػييتيا المعدلػػػة كات اقيػػػة 

كالتكزيػػػم الجػػػارييف داخػػػؿ إقميميػػػا لممػػػكاد المدرجػػػة فػػػ  الجػػػدكؿ األكؿ كالجػػػدكؿ الصػػػنم 
 الثان  .

 كليذا اليرض يجكز لؤلطراؼ : /   ب
 مراقبة جميم األهخاص كالمؤسسات العامميف ف  صنم مثؿ ىذه المكاد كتكزيعيا . -1   

هػػػػتراط مراقبػػػػة المنهػػػػآت كاألمػػػػاكف التػػػػ  يجػػػػكز أف يػػػػتـ فييػػػػا الصػػػػنم أك التكزيػػػػم با - 2   
 الترخيص بمزاكلتيا .

 اهتراط حصكؿ المرخص ليػـ عػمى إذف بلجراب العمػميات السال ة الذكر. - 3   

منػػم تػػراكـ مثػػؿ ىػػذه المػػكاد فػػ  حػػكزة الصػػناع ك المػػكزعيف بكميػػات تزيػػد عمػػى مػػا  – 4   
 يستكجبو النهاط التجارم العادم كالظركؼ السامدة ف  السكؽ.

عمػػؽ بػػالمكاد المدرجػػة فػػ  الجػػدكؿ األكؿ كالجػػدكؿ الثػػان  التػػدابير يتخػػذ كػػؿ طػػرؼ ، فيمػػا يت – 9
 التالية :

أنهاب نظاـ لمراقبة التجارة الدكليػة بػالمكاد المدرجػة فػ  الجػدكؿ األكؿ كالجػدكؿ الثػان  ،  - أ
كاالحت ػػػػاظ بػػػػو ، تسػػػػييبل لكهػػػػؼ الصػػػػ قات المهػػػػبكىة ، كتسػػػػتخدـ نظػػػػـ المراقبػػػػة ىػػػػذه 
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مسػػتكرديف كالمصػػدريف كتجػػار الجممػػة كالتجزمػػة الػػذيف بالتعػػاكف الكثيػػؽ مػػم الصػػانعيف كال
 عمييـ أف يحيطكا السمطات المختصة عمما بالطمبات كالص قات المهبكىة .

العمؿ عمى ضبط أم مف المػكاد المدرجػة فػ  الجػدكؿ األكؿ كالجػدكؿ الثػان  إذا تػكفرت  - ب
أك مػؤثر   أدلة كافية عمى أنيا معدة لبلستعماؿ ف  الصنم ايػر المهػركع لمخػدر      

 عقم   .
إببلغ السمطات كالدكامر المختصة لدل األطػراؼ المعنيػة ، فػ  اقػرب فرصػة ممكنػة إذا  - ت

كػػاف ىنػػاؾ مػػا يػػدعك لبلعتقػػاؿ بػػأف اسػػتيراد أك تصػػدير أك عبػػكر إحػػدل المػػكاد المدرجػػة 
فػػػػ  الجػػػػدكؿ األكؿ كالجػػػػدكؿ الثػػػػان  مكجػػػػو نحػػػػك الصػػػػنم ايػػػػر المهػػػػركع لمخػػػػدرات أك 

مف ببلاػػو ىػػذا عمػػى كجػػو الخصػػكص أيػػة معمكمػػات عػػف كسػػامؿ مػػؤثرات عقميػػة ، كيضػػ
 التسديد كعف أية عناصر جكىرية أخرل أدت إلى ىذا االعتقاؿ .

استمـز رسـ الكاردات كالصػادرات كتكثيقيػا مسػتندا حسػب األصػكؿ ، كيجػب أف تتضػمف  - ث
 المستندات التجاريػة ، كػال كاتير ككهػكؼ البضػامم كالمسػتندات الجمركيػة كسػندات النقػؿ
كايرىػػػػا مػػػػف مسػػػػتندات الهػػػػحف ، أسػػػػماب المػػػػكاد الجػػػػرم اسػػػػتيرادىا      أك تصػػػػديرىا ، 
حسػػػب التسػػػػميات الػػػكاردة فػػػػ  الجػػػدكؿ األكؿ أك الجػػػػدكؿ الثػػػان  كالكميػػػػة المسػػػػتكردة أك 
المصػػدرة ، كاسػػـ كعنػػكاف كػػؿ مػػف المصػػدر كالمسػػتكرد  ككػػذلؾ اسػػـ كعنػػكاف المرسػػؿ أف 

 تيسر معرفتيا .
تندات المهار إلييا ف  ال قرة ال رعية )ث( مف ىذه ال قرة لمػدة ال ضماف االحت اظ بالمس - ج

مكاف إتاحتيا لم حص مف جانب السمطات المختصة .  تقؿ عف سنتيف كاا
، كبنػػاب عمػػى طمػػب يقػػدـ إلػػى األمػػيف العػػاـ مػػف طػػرؼ  9باإلضػػافة إلػػى أحكػػاـ ال قػػرة  –أ  – 10

مػػػادة مدرجػػػة فػػػ  الػػػذم ييمػػػو األمػػػر ، يتعػػػيف عمػػػى كػػػؿ طػػػرؼ ستصػػػدر مػػػف إقميمػػػو 
الجػػدكؿ األكؿ أف يكمػػؼ قيػػاـ سػػمطاتو المختصػػة ، قبػػؿ التصػػدير ، بتزكيػػد السػػمطات 

 المختصة ف  البمد المستكرد بالمعمكمات التالية :
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اسػػـ كعنػػػكاف المصػػػدر كالمسػػػتكرد ، ككػػػذلؾ اسػػـ كعنػػػكاف المرسػػػؿ إلييػػػا أف تيسػػػر  -1
 معرفتيا.

 كؿ .تسمية المادة حسب ما ىك كارد ف  الجدكؿ األ -2

 كمية المادة الت  تصدر . -3

 نقطة الدخكؿ المتكقعة كالتاريق المتكقم لئلرساؿ . -4

 أية معمكمات أخرل تت ؽ عمييا األطراؼ . -5

يجكز ألم طرؼ أف يتخذ تدابير رقابية أهػد ممػا ىػك منصػكص عمييػا فػ  ىػذه ال قػرة  - ب
 إذا رأل أف تمؾ التدابير مناسبة أك ضركرية .

مػػف ىػػذه المػػادة ، جػػاز  10ك  9إلػػى طػػرؼ آخػػر معمكمػػات كفقػػا لم قػػرتيف إذا قػػدـ طػػرؼ  -11
لمطػػرؼ الػػذم يقػػدـ ىػػذه المعمكمػػات أف يطمػػب مػػف المكظػػؼ الػػذم يحصػػؿ عمييػػا أف يحػػافظ 

 عمى سرية أية عمميات صناعية أك تجارية أك مينية أك أية عممية تجارية . 

ذيف تحػػددىما كعمػػى االسػػتمارات يقػػدـ كػػؿ طػػرؼ إلػػى الييمػػة سػػنكيا ، بالهػػكؿ كاألسػػمكب الػػ -12
 الت  تكفرىما ، المعمكمات المتعمقة بما يم  :

الكميػػات المضػػبكطة مػػف المػػكاد المدرجػػة فػػ  الجػػدكؿ األكؿ كالجػػدكؿ الثػػان   كمصػػدر  - أ
 ىذه الكميات ػ أف كاف معمكما ػ

أيػػة مػػكاد أخػػرل ايػػر مدرجػػة فػػ  الجػػدكؿ األكؿ أك الجػػدكؿ الثػػان  يتبػػيف أنيػػا اسػػتخدما  - ب
صػػػنم فيػػػر المهػػػركع لمخػػػدرات أك مػػػؤثرات عقميػػػة ، كيعتبػػػر الطػػػرؼ أف ليػػػا مػػػف فػػػ  ال

 األىمية ما يك   لم ت نظر الييمة إلييا.
 طرامؽ التحكيؿ أك الصنم اير المهركع . - ت

تقدـ الييمة إلى المجنة تقريرا سنكيا عف تطبيؽ ىذه المػادة ، كتقػـك المجنػة دكريػا ببحػث مػدل  -13
 ؿ كالجدكؿ الثان  .ك اية كمبلممة الجدكؿ األك 
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ال تطبؽ أحكػاـ ىػذه المػادة عمػى المستحضػرات الصػيدلية كال عمػى المستحضػرات األخػرل  -14
التػػ  تحتػػكم عمػػى المػػكاد المدرجػػة فػػ  الجػػدكؿ األكؿ أك الجػػدكؿ الثػػان  تكػػكف مركبػػة عمػػى 
 نحك يجعؿ مف اير اليسير استخداـ ىذه المكاد أك استخبلصيا بكسامؿ سيمة التطبيؽ .

 كاد كالمعدات الم

تتخذ األطراؼ ما تراه مناسبا مف تدابير لمنم االتجار ف  المكاد كالمعدات لتحكيؿ 
استعماليا إلى إنتاج أك صنم المخدرات كالمؤثرات العقمية بصكرة اير مهركعة كينتيكف لتحقيؽ 

 ىذه الياية .

 14المادة 

كعلى الطلب غير تدابير للق اء على الزراعة غير المشركعة للنباتات المخدرة 
 المشركع على المخدرات كالمؤثرات العقلية 

 

ال يجػػػػكز أف تكػػػػكف أيػػػػة تػػػػدابير تتخػػػػذىا األطػػػػراؼ بمكجػػػػب ىػػػػذه االت اقيػػػػة اقػػػػؿ تهػػػػددا مػػػػف  – 1
األحكػػػػاـ الكاجبػػػػة التطبيػػػػؽ الراميػػػػة إلػػػػى القضػػػػاب عمػػػػى الزراعػػػػة ايػػػػر المهػػػػركعة لمنباتػػػػات 

لى القضاب عمى الطمػب ايػر المهػركع عمػى  المحتكية عمى مكاد مخدرة كمؤثرات عقمية ، كاا
بصػػييتيا  1961كات اقيػػة 1961المخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة بمقتضػػى أحكػػاـ ات اقيػػة سػػنة 

 .1971المعدلة كات اقية سنة 

 

يتخذ كؿ طرؼ مػا يػراه مبلممػا مػف التػدابير لمنػم الزراعػة ايػر المهػركعة لمنباتػات المحتكيػة  -2
، مثؿ خهخاش األفيػكف كهػجيرات الكككػا كنبػات القنػب  عمى مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية

، كالستمصػػاؿ مػػاىك مػػزركع منيػػا بصػػكرة ايػػر مهػػركعة فػػ  إقميمػػو ، كيجػػب أف تراعػػى فػػ  
التػػػػدابير المتخػػػػػذة حقػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف األساسػػػػية ، كأف تػػػػػكلى المراعػػػػاة الكجبػػػػػة لبلسػػػػػتخدامات 
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االسػتخداـ ، ككػذلؾ لحمايػة  التقميدية المهركعة ، حيثما يككف ىناؾ دليؿ تاريخ  عمى ىػذا
 البيمة .

أف تتعػارؼ عمػى زيػادة فعاليػة جيػكد القضػاب عمػى الزراعػة كالمزركعػات أ / يجكز لؤلطراؼ  -3
ايػػػر المهػػػركعة ، كيجػػػكز أف يهػػػمؿ ىػػػذا التعػػػارؼ ، فػػػ  جممػػػة أمػػػكر تقػػػديـ الػػػدعـ ، عنػػػد 

يات الزراعػػة ايػػر االقتضػػاب ، لتنميػػة ري يػػة متكاممػػة تػػؤدم إلػػى تػػكفير بػػدامؿ مجديػػة اقتصػػاد
المهركعة ، كتراع  عكامؿ مثؿ إمكانية الكصػكؿ إلػى األسػكاؽ كتػكافر المػكارد ، كالظػركؼ 
االجتماعيػػة االقتصػػادية السػػامدة قبػػؿ تن يػػذ بػػرامج التنميػػة الري يػػة المػػذككرة كيجػػكز لؤلطػػراؼ 

 أف تت ؽ عمى أية تدابير مناسبة أخرل لمتعاكف .

جػراب البحػكث التػ  تعنػ  بالقضػاب تيسر األطػراؼ أيػا تبػادؿ المعمكمػ /   ب ات العمميػة كالتقنيػة كاا
 عمى الزراعة المزركعات اير المهركعة .

تسعى األطراؼ ، متػى كػاف ليػا حػدكد مهػتركة ، إلػى التعػاكف فػ  بػرامج االستمصػاؿ فػ   /   ت
 مناطقيا الكاقعة عمى امتداد تمؾ الحدكد .

كالقضاب عمػى الحػكافز الماليػة لبلتجػار األطراؼ ، بيية التخ يؼ مف المعاناة  البهرية  تتخذ -4
ايػػر المهػػركع ، مػػا تػػراه مػػف التػػدابير لمقضػػاب عمػػى الطمػػب ايػػر المهػػركع عمػػى المخػػدرات 
كالمػػؤثرات العقميػػة أك التقميػػؿ منػػو ػ كيجػػكز أف تسػػتند ىػػذه التػػدابير ػ فػػ  جممػػة أمػػكر إلػػى 

ة مثػػػػؿ منظمػػػػة تكصػػػػيات األمػػػػـ المتحػػػػدة ، ك الككػػػػاالت المتخصصػػػػة التابعػػػػة ألمػػػػـ المتحػػػػد
لػػى تكصػػيات المخطػػط  الصػػحة العالميػػة ػ كايرىػػا مػػف المنظمػػات الدكليػػة المختصػػة ػ كاا
الهػػػػامؿ المتعػػػػدد التخصصػػػػات الػػػػذم اعتمػػػػده المػػػػؤتمر الػػػػدكل  المعنيػػػػة بلسػػػػابة اسػػػػتعماؿ 

، بقػػدر مػػا يػػدخؿ فػػ  اختصػػاص 1987العقػػاقير كاالتجػػار ايػػر المهػػركع بيػػا المعقػػكد سػػنة 
الحككميػػػػة ك الجيػػػػكد الخاصػػػػة المبذكلػػػػة فػػػػ  مجػػػػاالت الكقايػػػػة  الككػػػػاالت الحككميػػػػة كايػػػػر

عػػادة التػػػأىيؿ ، كيجػػكز لؤلطػػراؼ أف تعقػػد ات اقػػات أك ترتيبػػات ثناميػػة أك متعػػددة  كالعػػبلج كاا
األطػراؼ ترمػ  إلػى القضػاب عمػى الطمػػب ايػر المهػركع عمػى المخػدرات كالمػؤثرات العقميػػة 

 أك التقميؿ منو.
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تدابير البلزمة مف اجؿ التبكير بلبادة المخدرات كالمؤثرات العقميػة لؤلطراؼ أف تتخذ أيضا ال -5
كالمػػكاد المدرجػػة فػػ  الجػػدكؿ األكؿ كالجػػدكؿ الثػػان  التػػ  تكػػكف قػػد ضػػبطت أك صػػدرت أك 
التصػػرؼ المهػػركع فييػػا ، كمػػف اجػػؿ أف تكػػكف الكميػػات البلزمػػة المهػػيكد حسػػب األصػػكؿ 

 بأنيا مف ىذه المكاد مقبكلة كدليؿ .

 15المادة 

 الناقلكف التجاريكف 

تتخػػػذ األطػػػراؼ التػػػدابير المناسػػػبة التػػػ  تك ػػػؿ عػػػدـ اسػػػتخداـ كسػػػامؿ النقػػػؿ ، التػػػ  يهػػػيميا  -1
كيجػكز  3مف المادة 1الناقمكف التجاريكف ، ف  ارتكاب الجرامـ المنصكص عمييا ف  ال قرة 
 أف تهمؿ ىذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مم الناقميف التجارييف .

كػػؿ طػػرؼ النػػاقميف التجػػارييف أف يتخػػذكا احتياطػػات معقكلػػة لمنػػم اسػػتخداـ مػػا ليػػـ مػػف يمػػـز  -2
كيجػكز أف تهػمؿ  3مػف المػادة 1كسامؿ لمنقؿ ف  ارتكاب جرامـ منصكص عمييا ف  ال قػرة 

 ىذه االحتياطيات ما يم  :

 إذا كاف محؿ العمؿ الرميس  لناقؿ تجارم يقم ف  إقميـ الطرؼ . /   أ
 ى التعرؼ عمى الهحنات المهبكىة أك األهخاص المهبكىيف.تدريب العامميف عم -1

 تنمية ركح النزاىة عند العامميف . -2

 إذا كاف ناقؿ تجارم يقـك بعمميات ف  إقميـ الطرؼ : /   ب
 تقديـ كهكؼ البضامم مسبقا ، كمما أمكف ذلؾ .  -1

 ختـ الحاكيات بأختاـ يتعذر تزكيرىا كيمكف التحقؽ مف كؿ منيا عمى حدة. -2

إببلغ السمطات المختصة ف  اقرب فرصة ممكنة عػف جميػم الظػركؼ المهػبكىة التػ   -3
 .3مف المادة  1قد يككف ليا صمة بارتكاب جرامـ منصكص عمييا ف  ال قرة 
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يسػػػعى كػػػؿ طػػػرؼ إلػػػى ضػػػماف تعػػػاكف النػػػاقميف التجػػػارييف كالسػػػمطات المختصػػػة فػػػ  نقػػػاط  -3
ركيػة ، بييػة الكصػػكؿ ايػر المػأذكف إلػػى الػدخكؿ كالخػركج كايرىػػا مػف منػاطؽ المراقبػػة الجم

 كسامؿ النقؿ كالبضامم ، كقصد تن يذ التدابير البلزمة المبلممة .

 

 16المادة 

 المستندات التجارية ككسـ الصادرات 

 

يسػػتمـز كػػؿ طػػرؼ أف تكػػكف الصػػادرات المهػػركعة مػػف المخػػدرات كالمػػؤثرات العقميػػة مكثقػػة  -1
مػػػػف  21مسػػػػتمزمات التكثيػػػػؽ بمقتضػػػػى المػػػػادة مسػػػػتندا حسػػػػب األصػػػػكؿ ، كباإلضػػػػافة إلػػػػى 

مػػػػػػف 12بصػػػػػػييتيا المعدلػػػػػػة ، كالمػػػػػػادة  1961ك مػػػػػػف ات اقيػػػػػػة سػػػػػػنة  1961ات اقيػػػػػػة سػػػػػػنة 
يجػػب أف تتضػػمف المسػػتندات الجمركيػػة كسػػندات النقػػؿ كايرىػػا مػػف مسػػتندات  1971ات اقيػػة

فػ  الهحف ، أسماب المخدرات كالمؤثرات العقميػة التػ  يجػرم تصػديرىا حسػب مػا ىػك مبػيف 
، 1971بصػػػييتيا المعدلػػة كات اقيػػػة سػػػنة  1961كات اقيػػػة سػػنة  1961جػػداكؿ ات اقيػػػة سػػنة 

كأف تتضػػػمف الكميػػػة المصػػػدرة كاسػػػـ كعنػػػكاف كػػػؿ مػػػف المصػػػدر كالمسػػػتكرد ، ككػػػذلؾ اسػػػـ 
 كعنكاف المرسؿ إلييا أف تيسر معرفتيا .

 17المادة 

 االتجار غير المشركع عف طريؽ البحر 

أقصى حد ممكف ، كبما يت ؽ مم القانكف الدكل  لمبحار ، عمى منم تتعاكف األطراؼ إلى  -1
 االتجار اير المهركع عف طريؽ البحر .

يجكز لمطرؼ الذم تككف لديو أسباب معقكلة لبلهتباه ف  أف إحدل الس ف التػ  ترفػم عممػو  -2
 أك ال ترفم عمما كال تحمؿ عبلمات تسجيؿ ، ضالعة ف  االتجار اير المهركع كأف يطمػب
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مسػػػاعدة إطػػػراؼ أخػػػرل عمػػػى منػػػم اسػػػتخداميا ليػػػذا اليػػػرض  كيجػػػب عمػػػى األطػػػراؼ التػػػ  
 يطمب إلييا ذلؾ أف تقدـ المساعدة المطمكبة منيا ف  حدكد اإلمكانات المتاحة لدييا .

يجكز لمطرؼ الذم تككف لديو أسباب معقكلة لبلعتقاد بأف إحػدل السػ ف التػ  تمػارس حريػة  -3
دكل  ، كترفم عمـ طرؼ آخر أك تحمؿ عبلمػات تسػجيؿ خاصػة بػو المبلحة كفقا لمقانكف ال

، ضالعة ف  االتجار اير المهركع ، أف يخطر الدكلة الت  ترفم السػ ينة عمميػا بػذلؾ كأف 
يطمػػب منيػػا إثبػػات لمتسػػجيؿ ، ك يطمػػب منيػػا عنػػد إثباتػػو إذنػػا باتخػػاذ التػػدابير المبلممػػة إزاب 

 ىذه الس ينة .

             3فػػػػػػػم السػػػػػػػ ينة عمميػػػػػػػا أف يػػػػػػػأذف لمدكلػػػػػػػة الطالبػػػػػػػة كفقػػػػػػػا لم قػػػػػػػرة يجػػػػػػػكز لمدكلػػػػػػػة التػػػػػػػ  تر  – 4
أك لمعاىػػدات نافػػذة  بينيمػػا أف ألم ات ػػاؽ أك ترتيػػب تتكصػػؿ إليػػو األطػػراؼ عمػػى أم نحػػك  

 آخر ، بالقياـ ، ف  جممة أمكر ، بما يم  :

 اعتبلب الس ينة . /   أ
 كت تيش الس ينة . /   ب
ف  االتجار اير المهركع ، اتخاذ ما يمـز مػف  كف  حالة العثكر عمى أدلة تثبت التكرط /   ت

 إجرابات إزاب الس ينة كاألهخاص كالبضامم الت  تحمميا الس ينة .
حيثما تتخذ إجرابات عمبل بيذه المادة ، يضم الطرفػاف المعنيػاف مكضػم االعتبػار الكاجػب   -5

مم  كعػػػدـ ، الحاجػػػة إلػػػى عػػػدـ تيديػػػد سػػػبلمة الحيػػػاة فػػػ  البحػػػار ، كامػػػف السػػػ ينة ك البضػػػا
اإلضرار بالمصالا التجارية كالقانكنية لمدكلة التػ  ترفػم السػ ينة عمميػا أك ألم دكلػة معنيػة 

 أخرل .

مػف  1يجكز لمدكلة التػ  ترفػم السػ ينة عممػا أف تعمػد ، بمػا يت ػؽ كالتزاميػا الػكارد فػ  ال قػرة  – 6
كبػػيف الطػػرؼ  ىػػذه المػػادة ، إلػػى إخضػػاع اإلذف الػػذم تصػػدره لهػػركط يت ػػؽ عمييػػا ، بينيػػا

 الطالب  بما ف  ذلؾ الهركط المتعمقة بالمسؤكلية .
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مػػف ىػػذه المػػادة ، يسػػتجيب كػػؿ طػػرؼ دكف إبطػػاب  4ك  3لئلاػػراض المتكخػػاة فػػ  ال قػػرتيف  -7
لمطمب الذم يرد مف طرؼ آخر لبلست سار عما إذا كانػت السػ ينة التػ  ترفػم عممػو مخكلػة 

كيعػيف كػؿ طػرؼ  عنػدما يصػبا طرفػا  3ل قرة بذلؾ ، كلطمبات االسػتمذاف المقدمػة عمػبل بػا
فػػ  ىػػذه أالت اقيػػة ، سػػمطة أك عنػػد الضػػركرة ، سػػمطات ، لتمقػػ  ىػػذه الطمبػػات الػػرد عمييػػا ، 
كيجب إبػبلغ سػامر األطػراؼ ، عػف طريػؽ األمػيف العػاـ ، بيػذا التعيػيف  فػ  اضػكف هػير 

 كاحد مف التعييف .

دة أف يبمػػغ دكف إبطػػاب الدكلػػة التػػ  ترفػػم عمػػى الطػػرؼ الػػذم يقػػـك بػػأم عمػػؿ كفقػػا ليػػذه المػػا -8
 الس ينة المعنية عمميا بنتامج ذلؾ العمؿ .

تنظػػػػر األطػػػػراؼ فػػػػ  عقػػػػد ات اقػػػػات أك ترتيبػػػػات ثناميػػػػة أك إقميميػػػػة تن يػػػػذ أحكػػػػاـ ىػػػػذه المػػػػادة         -9
 أك تعزيز فعاليتيا .

يػػػة أك طػػػامرات مػػػف ىػػػذه المػػػادة إال سػػػ ف حرب 4ال يجػػػكز أف تقػػػـك بػػػأم عمػػػؿ طبقػػػا لم قػػػرة  -10
عسكرية أف سػ ف أك طػامرات أخػرل تحمػؿ عبلمػات كاضػحة كيسػيؿ تبيػيف أداميػا فػ  ميػاـ 

 رسمية كليا الصبلحية لمقياـ بذلؾ العمؿ .

يػػكل  االعتبػػػار الكاجػػػب فػػػ  أم عمػػػؿ يجػػػرم كفقػػا ليػػػذه المػػػادة لضػػػركرة عػػػدـ التػػػدخؿ فػػػ   -11
ا القضػػام  كفقػػا لمقػػانكف الػػدكل  حقػػكؽ الػػدكؿ السػػاحمية كالتزاماتيػػا ك ممارسػػتيا الختصاصػػي

 لمبحار كعدـ المساس بتمؾ الحقكؽ ك االلتزامات ك الممارسة .
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 18المػػػادة 

 مناطؽ التجارة الحرة كالمكانئ الحرة 
 

األطػػراؼ فػػ  منػػاطؽ التجػػارة الحػػرة كفػػ  المػػكانئ الحػػرة تػػدابير لمنػػم االتجػػار ايػػر   تطبيػػؽ  -1
العقمية المدرجة ف  الجدكؿ األكؿ كالجدكؿ الثان  ال تقػؿ  المهركع ف  المخدرات كالمؤثرات

 هدة عف التدابير المطبقة ف  سامر أنحاب إقميميا .

 تسعى األطراؼ إلى :  -2

مراقبة حركة البضامم كاألهخاص ف  مناطؽ التجارة الحرة كالمػكانئ الحػرة كتخػكؿ ليػذه  /   أ
كالخارجة بما ف  ذلؾ قػكارب الياية السمطات المختصة ت تيش البضامم كالس ف الداخمة 

النزىػػة كسػػ ف الصػػيد ، ككػػذلؾ الطػػامرات كالمركبػػات ، كعنػػد االقتضػػاب ، ت تػػيش الطقػػـ 
 القيادة كالمسافريف كأمتعتيـ . 

إقامػػة نظػػاـ كاالحت ػػاظ بػػو لكهػػؼ الهػػحنات التػػ  يهػػتبو فػػ  أنيػػا تحتػػكم عمػػى مخػػدرات  /   ب
لثػػػػان  كالتػػػػ  تػػػػدخؿ إلػػػػى كمػػػػؤثرات عقميػػػػة كمػػػػكاد مدرجػػػػة فػػػػ  الجػػػػدكؿ األكؿ كالجػػػػدكؿ ا

 مناطؽ التجارة الحرة كالمكانئ الحرة أك تخرج منيا .
إقامػة أجيػزة مراقبػة كاالحت ػاظ بيػا فػ  منػاطؽ المرافػئ كأرصػ تيا كفػ  المطػارات كنقػػاط  /   ت

 الت تيش الكاقعة عمى الحدكد ف  مناطؽ التجارة الحرة كالمكانئ الحرة .
 

 19المػػػػػادة 

 استخداـ البريد 

األطػػراؼ ، طبقػػا اللتزاماتيػػا بمكجػػب ات اقيػػات االتحػػاد البريػػدم العػػالم  ، كبمػػا يت ػػؽ  تتخػػذ  -1
مم المبادئ األساسية لنظميا القانكنية الداخمية لكؿ منيا ، تػدابير لمنػم اسػتخداـ البريػد فػ  

 االتجار اير المهركع ، كتتعاكف فيما بينيا تحقيقا لتمؾ الياية .
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 مف ىذه المادة ، عمى كجو الخصكص ما يم :  1يا ف  ال قرة تهمؿ التدابير المهار إلي  -2

 اتخاذ إجرابات منسقة لتكق  كمنم استخداـ البريد ف  االتجار اير المهركع . /   أ
األخذ بتقنيات لمتحرم كالمراقبة كمتابعة استخداميا مف جانب المػكظ يف المكم ػيف بلنقػاذ  /   ب

يػػر المهػػركعة مػػف المخػػدرات القػػكانيف ، بييػػة كهػػؼ مػػا يرسػػؿ بالبريػػد مػػف الهػػحنات ا
 كالمؤثرات العقمية كالمكاد المدرجة ف  الجدكؿ األكؿ كالجدكؿ الثان .

اتخػػػاذ تػػػدابير تهػػػريعية لمتمكػػػيف مػػػف اسػػػتخداـ الكسػػػامؿ المبلممػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى األدلػػػة  /   ت
 البلزمة لئلجرابات القضامية .

 

 20المػػػػادة 

 المعلكمات التي تقدمها األطراؼ 
 

إلػػى المجنػػة ، بكاسػػطة األمػػيف العػػاـ ، معمكمػػات عػػف تن يػػذ ىػػذه االت اقيػػة فػػ   تقػػدـ األطػػراؼ -1
 أقاليميا  كخاصة : 

 نصكص القكانيف كالمكاما الت  تصدر تن يذا لبلت اقية. /   أ
ت اصػػػيؿ حػػػاالت االتجػػػار ايػػػر المهػػػركع الداخمػػػة فػػػ  اختصاصػػػيا القضػػػام  ، كالتػػػ   /   ب

أك الكميػػػػػات ذات العبلقػػػػػات       تعتبرييػػػػػا ميمػػػػػة بسػػػػػبب االتجاىػػػػػات الجديػػػػػدة المكتهػػػػػ ة ،
أك المصػػادرة التػػ  حصػػؿ منيػػا عمػػى المػػكاد ، أك األسػػاليب التػػ  اسػػتخدميا األهػػخاص 

 المهتيمكف ف  االتجار اير المهركع .
 تقدـ األطراؼ ىذه المعمكمات بالطريقة كف  المكاعيد الت  تطمبيا المجنة . -2
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 21المػػػادة 

 اختصاصات اللجنة 

ية النظػػػر فػػػ  جميػػػم المسػػػامؿ المتصػػػمة ألىػػػداؼ ىػػػذه االت اقيػػػة تخػػػكؿ المجنػػػة صػػػبلح
 كخاصة المسامؿ التالية :

، باسػتعراض تن يػذ  20المجنػة ، عمػى أسػاس المعمكمػات المقدمػة إلييػا كفقػا لممػادة  تقـك /   أ
 .االت اقية ىذه

لمجنة تقديـ اقتراحات كتكصيات عامة عمى أساس دراسة المعمكمػات الػكاردة مػف   يجكز /   ب
 .األطراؼ 

 

يجػػػكز لمجنػػػة أف تم ػػػت نظػػػر الييمػػػة إلػػػى أيػػػة أمػػػكر قػػػد تكػػػكف ليػػػا عبلقػػػة باختصاصػػػات  /   ت
 الييمة .

/ب ، مػػف المػػادة 1تتخػػذ المجنػػة بهػػأف أيػػة مسػػالة تحػػاؿ إلييػػا مػػف الييمػػة بمكجػػب ال قػػرة  /   ث
 ، اإلجراب الذم تراه مناسبا . 22

ألكؿ كالجػػػدكؿ ، تعػػػديؿ الجػػػدكؿ ا12يجػػػكز لمجنػػػة ، عمػػػبل بالتػػػدابير المبينػػػة فػػػ  المػػػادة  /   ج
   الثان .

يجػػػػكز لمجنػػػػة أف تم ػػػػت نظػػػػر ايػػػػر األطػػػػراؼ إلػػػػى القػػػػرارات كالتكصػػػػيات التػػػػ  تعتمػػػػدىا  /   ح
 بمكجب ىذه االت اقية، ك  تنظر ىذه األطراؼ ف  اتخاذ تدابير بمكجبيا .
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 22المػػػػػادة  

 اختصاصات الهيية 
 

كمػػػػػػم عػػػػػػدـ اإلخػػػػػػبلؿ  ،21مػػػػػػم عػػػػػػدـ اإلخػػػػػػبلؿ باختصاصػػػػػػات المجنػػػػػػة بمقتضػػػػػػى المػػػػػػادة  -1
بصػػييتيا  1961كات اقيػػة سػػنة  1961باختصاصػػات الييمػػة كالمجنػػة بمقتضػػى ات اقيػػة سػػنة 

 .1971المعدلة كات اقية سنة 

إذا تػكافرت لػدل الييمػة ، بنػاب عمػى نظرىػػا فػ  المعمكمػات المتاحػة ليػا أك لبلمػيف العػػاـ  /   أ
أسػػػباب تػػػدعكىا إلػػػى  أك لمجنػػػة أك فػػػ  المعمكمػػػات الػػػكاردة مػػػف أجيػػػزة األمػػػـ المتحػػػدة ،

االعتقاد بأنو ال يجرم تحقيؽ أىداؼ ىذه االت اقية فيما يتعمػؽ باختصاصػاتيا  جػاز ليػا 
 . أف تدعك طرفا ما أك أطرافا إلى تقديـ أية معمكمات ذات صمة

 :16ك13ك 12فيما يتعمؽ بالمكاد  /   ب
ب الطػرؼ المعنػ  ، لمييمة ، بعد اتخاذ التدابير البلزمة كفقا لم قرة ال رعية )أ( ، أف تييػ-1

أف رأت لزكمػػا لػػذلؾ ، أف يتخػػذ التػػدابير العبلجيػػة التػػ  تبػػدك الزمػػة فػػ  ىػػذه الظػػركؼ 
 .16ك13ك12لتن يذ أحكاـ المكاد 

أ أدنػػػػاه ، أف تحػػػػافظ عمػػػػى سػػػػرية  3عمػػػػى الييمػػػػة ، قبػػػػؿ اتخػػػػاذ إجػػػػراب بمكجػػػػب البنػػػػد أ -2
   ف .مراسمتيا مم الطرؼ المعن  بمكجب ال قرتيف ال رعيتيف السابقتي

إذا كجدت الييمة أف الطرؼ المعن  لػـ يأخػذ التػدابير العبلجيػة التػ  دعػ  إلػى اتخاذىػا -3
بمكجػب ىػػذه ال قػرة ال رعيػػة ، جػاز ليػػا أف تكجػو أنظػػار األطػراؼ كالمجمػػس كالمجنػة إلػػى 
المسالة . ك أم تقرير تنهػره الييمػة بمكجػب ىػذه ال قػرة ال رعيػة يجػب أف يتضػمف أيضػا 

 .ن  أف طمب ىذا األخير كجيات الطرؼ المع
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أم طػػػرؼ إلػػػى إي ػػػاد مػػػف يمثمػػػو فػػػ  اجتمػػػاع تعقػػػده الييمػػػة كتبحػػػث فيػػػو بمكجػػػب ىػػػذه  يػػػدع  -2
 المادة مسالة تعن  ذلؾ الطرؼ بص ة مباهرة .

إذا لـ تتخذ الييمة بالجماع قرارا ف  إطار ىذه المادة ، ف  قضػية مػا ، كجػب بيػاف كجيػات  – 3
 نظر األقمية .

 . ت الييمة ف  إطار ىذه المادة بأامبية ثمث  جميم أعضاب الييمةتتخذ قرارا -4 

)أ( مف ىذه المادة ، أف تضػمف  1عمى الييمة ، عند اضطبلعيا باختصاصاتيا طبقا لم قرة  -5
 سرية جميم المعمكمات الت  قد ترد إلى حكزتيا .

أك االت اقػػات التػػ  ال تنطبػػؽ مسػػؤكلية الييمػػة فػػ  إطػػار ىػػذه المػػادة عمػػى تن يػػذ المعاىػػدات  – 6
 تعقدىا األطراؼ كفقا ألحكاـ ىذه االت اقية.

ال تنطمػػػؽ أحكػػػاـ ىػػػذه المػػػادة عمػػػى المنازعػػػات التػػػ  تنهػػػأ بػػػيف األطػػػراؼ ، كالتػػػ  تهػػػمميا   – 7
 .32أحكاـ المادة 

 

 23المػػػػػادة 

 تػقػاريػػر الهيػيػػة

ت المتكفرة لدييا ، كف  حػاالت تعد الييمة تقريرا سنكيا عف أعماليا يتضمف تحميبل لممعمكما – 1
مناسبة بيانا باإليضاحات ، أف كجػدت ، المقدمػة أك المطمكبػة مػف األطػراؼ باإلضػافة إلػى 
أية مبلحظػات أك تكصػيات تراػب الييمػة  أف تعػد مػا تػراه الزمػا مػف المعمكمػات اإلضػافية، 

مػػػا تػػػراه كتقػػػدـ المعمكمػػػات إلػػػى المجمػػػس عػػػف طريػػػؽ المجنػػػة التػػػ  قػػػد تبػػػدم مػػػف التعميقػػػات 
 .  مبلمما
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يػػكاف  األمػػيف العػػاـ األطػػراؼ بتقػػارير الييمػػة ثػػـ ينهػػرىا فػػ  كقػػت الحػػؽ  كعمػػى  – 2
 األطراؼ أف تسما بتكزيعيا دكف قيد .

 24            المػػػػػادة

 تطبيؽ تدابير اشد مما تقت يه هذا االتفاقية

اقيػة إذا رأل ألف طرؼ يتخذ تدابير اهػد مػف التػدابير المنصػكص عمييػا فػ  ىػذه االت 
 أف مثؿ ىذه التدابير مناسبة أك الزمة لمنم أك كقؼ االتجار اير المهركع .

 25المػػػػػػػادة 

 عدـ انتقاص مف حقكؽ أك التزامات تعاهدية سابقة 

ليس ف  أحكاـ ىذه االت اقية ما ينقص مف حقكؽ أك التزامات األطراؼ فييا  
 .1971بصييتيا المعدلة كات اقية سنة 1961، كات اقية سنة 1961بمقتضى ات اقية سنة 

 26المػػػػادة 

 التكقيع 

ي ػػتا بػػاب الكديعػػة عمػػى ىػػذه االت اقيػػة فػػ  مكتػػب األمػػـ المتحػػدة فػػ  فيينػػا ، فػػ  ال تػػرة 
، كبعػػػد ذلػػػؾ فػػػ  مقػػػر األمػػػـ 1989إلػػػى هػػػباط /فبرايػػػر  1988كػػػانكف األكؿ /ديسػػػمبر  20مػػػف 

 ، كذلؾ مف جانب : 1989بر كانكف األكؿ /ديسم 20المتحدة ف  نيكيكرؾ حتى 

 جميم الدكؿ . /   أ
 ناميبيا ، ممثمة بمجمس األمـ المتحدة لناميبيا . /   ب
منظمػػػػات التكامػػػػؿ االقتصػػػػادم اإلقميميػػػػة التػػػػ  ليػػػػا اختصػػػػاص فػػػػ  الت ػػػػاكض بهػػػػأف  /   ت

االت اقػػات الدكليػػة فػػ  المسػػامؿ التػػ  تهػػمميا ىػػذه االت اقيػػة، كفػػ  إبػػراـ تمػػؾ االت اقػػات 
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هارة إلى األطراؼ أك الدكؿ أك الدكامر الكطنيػة ، فػ  إطػار كتطبيقيا ، مم انطباؽ اإل
 االت اقية، عمى ىذه المنظمات ف  حدكد اختصاصاتيا .

 27المػػػػادة  

 التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك اإلقرار الرسمي

تخضػػم ىػػذه االت اقيػػة لمتصػػديؽ عمييػػا أك لقبكليػػا أك لممكافقػػة عمييػػا مػػف جانػػب   -1 
ناميبيػػا ، ممثمػػة لمجمػػس األمػػـ المتحػػدة لناميبيػػا ، كاإلقػػرار الرسػػم  مػػف جانػػب  الػػدكؿ كمػػف جانػػب

.  26منظمػػػات التكامػػػؿ االقتصػػػادم اإلقميميػػػة المهػػػار إلييػػػا فػػػ  ال قػػػرة ال رعيػػػة )ج( مػػػف المػػػادة 
كتكدع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة كالصككؾ المتعمقة باإلقرار الرسم  ، لدل األمػيف 

 العاـ .

عمػػػػػف منظمػػػػػات التكامػػػػػؿ االقتصػػػػػادم اإلقميميػػػػػة ، فػػػػػ  صػػػػػككؾ إقرارىػػػػػا الرسػػػػػم  ، مػػػػػدل ت -2
اختصاصػػيا بالمسػػامؿ التػػ  تنظميػػا ىػػذه االت اقيػػات ، كمػػا تخطػػر ىػػذه المنظمػػات األمػػيف 

 العاـ بأم تعديؿ يطرأ عمى نطاؽ اختصاصيا ف  المسامؿ الت  تنظميا االت اقية.
 

 28المػػػػادة 

 االن ػػػماـ

ه االت اقية م تكحة لبلنضماـ إلييا مف جانب أية دكلة كمف ناميبيا ، ممثمة بمجمػس تظؿ ىذ – 1
األمـ المتحدة لناميبيا ،كمف جانب منظمات التكامؿ االقتصادم اإلقميميػة المهػار إلييػا فػ  

، كيصػػبا أالنضػػماـ نافػػذا بليػػداع صػػؾ االنضػػماـ لػػدل  26ال قػػرة ال رعيػػة )ج( مػػف المػػادة 
 األميف العاـ .
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تعمػػػػػف منظمػػػػػات التكامػػػػػؿ االقتصػػػػػادم اإلقميميػػػػػة ، فػػػػػ  صػػػػػككؾ إقرارىػػػػػا الرسػػػػػم  ، مػػػػػدل  -2
اختصاصيا بالمسامؿ الت  تنظميػا االت اقيػة، كمػا تخطػر ىػذه المنظمػات األمػيف العػاـ بػأم 

 تعديؿ يطرأ عمى نطاؽ اختصاصيا ف  المسامؿ الت  تنظميا االت اقية.

 29المػػػػادة 

 الدخػػكؿ حيز التنفيذ

ؿ ىذه االت اقية حيز الن اذ ف  اليـك التسعيف الذم يم  تػاريق إيػداع الصػؾ العهػريف مػف تدخ -1
صػػػككؾ التصػػػديؽ أك المكافقػػػة أك االنضػػػماـ لػػػدل األمػػػيف العػػػاـ لؤلمػػػـ المتحػػػدة مػػػف جانػػػب 

 الدكؿ أك مف جانب ناميبيا ، ممثمة بمجمس األمـ لمتحدة لناميبيا .

يػة أك تقبميػا أك تكافػؽ عمييػا أك تنضػـ إلييػا بعػد إيػداع بالنسبة لكػؿ دكلػة تصػدؽ عمػى االت اق -2
الصػػػؾ العهػػػريف مػػػف صػػػككؾ التصػػػديؽ أك القبػػػكؿ أك المكافقػػػة أك االنضػػػماـ ، أك بالنسػػػبة 
لناميبيػػػػا ،ممثمػػػػة بمجمػػػػس األمػػػػـ المتحػػػػدة لناميبيػػػػا ، تػػػػدخؿ االت اقيػػػػة حيػػػػز الن ػػػػاذ فػػػػ  اليػػػػـك 

يبيػا ، صػؾ تصػديقيا أك قبكليػا         أك التسعيف الذم يم  تاريق إيداع تمؾ الدكلة أك نام
 مكافقتيا أك انضماميا .

بالنسبة لكؿ منظمة مف منظمات التكامؿ اإلقميميػة المهػار إلييػا فػ  ال قػرة ال رعيػة )ج( مػف  -3
تػػػكدع صػػػكا متعمقػػػا بػػػاإلقرار الرسػػػم  أك صػػػؾ انضػػػماـ ، تػػػدخؿ االت اقيػػػة حيػػػز  26المػػػادة 

  إيػػداع ذلػػؾ الصػػؾ ، أك فػػ  تػػاريق دخػػكؿ االت اقيػػة حيػػز الن ػػاذ فػػ  اليػػـك التسػػعيف الػػذم يمػػ
 مف ىذه المادة ، أييما الحؽ . 1الن اذ عمبل بال قرة 
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 30المادة 

 االنسحاب 

يجػػػكز ألم طػػػرؼ أالنسػػػحاب مػػػف ىػػػذه االت اقيػػػة فػػػ  أم كقػػػت بلهػػػعار كتػػػاب  يكجػػػو إلػػػى  – 1
 األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .

لم عػػكؿ بالنسػػبة لمطػػرؼ المعنػػ  بعػػد مػػركر سػػنة كاحػػدة عمػػى يصػػبا ىػػذه االنسػػحاب نافػػذ ا – 2
 تاريق تمق  األميف العاـ لئلهعار .

 31المادة 

 التعديبلت 

يجكز ألم طرؼ أف يقترح إدخاؿ تعديؿ عمػى ىػذه االت اقيػة، كعمػى ذلػؾ الطػرؼ أف يرسػؿ  - 1
إلػػػى  نػػػص أم تعػػػديؿ مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿ مهػػػ كعا بأسػػػبابو إلػػػى األمػػػيف العػػػاـ ، الػػػذم يرسػػػمو

ذا لػـ يػرفض  أم طػرؼ  األطراؼ األخرل كيسأليا ، ما إذا كانت تقبؿ التعػديؿ المقتػرح . كاا
تعػػػديبل مقترحػػػا جػػػرل تعميمػػػو عمػػػى ىػػػذا النحػػػك خػػػبلؿ أربعػػػة كعهػػػريف هػػػيرا مػػػف تعميمػػػو ، 
اعتبر ىذا التعديؿ مقبكال كدخؿ حيز الن اذ ، بالنسبة لمطرؼ المعنػ   بعػد تسػعيف يكمػا مػف 

 رؼ لدل األميف العاـ كثيقة تعبر عف مكافقتو عمى االلتزاـ بذلؾ التعديؿ .إيداع ذلؾ الط

إذا رفػػض أم طػػرؼ تعػػديبل مقترحػػا ،كمػػا عمػػى األمػػيف العػػاـ أف يتهػػاكر مػػم األطػػراؼ كأف  -2
يعػػػرض األمػػػر مهػػػ كعا بػػػأم تعميقػػػات أبػػػدتيا األطػػػراؼ ، عمػػػى المجمػػػس إذا طمبػػػت االبيػػػة 

مػف المػادة  4ر الػدعكة إلػى عقػد مػؤتمر كفقػا لم قػرة األطراؼ ذلؾ ، كيجكز لممجمػس أف يقػر 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة كيدرج أم تعديؿ ينبثؽ مف ىذا المػؤتمر فػ  بركتككػكؿ تعػديؿ  62

 كيمـز إيداع األميف العاـ عمى كجو التحديد بالمكافقة عمى االلتزاـ بيذا البركتكككؿ .
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  32 المػػػػادة

 تسكية المنازعات 

ع بػػػػيف طػػػػرفيف أك أكثػػػػر بهػػػػأف ت سػػػػير ىػػػػذه االت اقيػػػػة أك تطبيقيػػػػا ، كػػػػاف عمػػػػى إذا نهػػػػأ نػػػػزا  -1
األطػػػراؼ أف تتهػػػاكر معػػػا لتسػػػكية النػػػزاع عػػػف طريػػػؽ الت ػػػاكض أك التحػػػرم أك الكسػػػاطة أك 
التكفيػػؽ أك التحكػػيـ أك المجػػكب إلػػى الييمػػات اإلقميميػػة أك اإلجػػرابات القضػػامية أك ايػػر ذلػػؾ 

 ا .مف الكسامؿ السممية الت  تختارى

مػػف ىػػذه المػػادة يحػػاؿ ، بنػػاب عمػػى  1أم نػزاع تتعػػذر تسػػكيتو بالطريقػػة المكضػػحة فػػ  ال قػػرة  – 2
 طمب أم مف األطراؼ ف  النزاع ، إلى محكمة العدؿ الدكلية ،لمبث فيو .

إذا كانت منظمة مف منظمات التكامؿ االقتصادم اإلقميميػة المهػار إلييػا فػ  ال قػرة ال رعيػة  -3
مػف ىػذه  1طرفا ف  نػزاع تتعػذر تسػكيتو بالطريقػة المكضػحة فػ  ال قػرة  26)ج( مف المادة 

المػػادة ، جػػاز ليػػا أف تطمػػب إلػػى المجمػػس ، مػػف خػػبلؿ دكلػػة عضػػك فػػ  األمػػـ المتحػػدة ، 
مػػػف النظػػػاـ األساسػػػ  لممحكمػػػة  65إصػػػدار فتػػػكل مػػػف محكمػػػة العػػػدؿ الدكليػػػة كفقػػػا لممػػػادة 

 كتعتبر ىذه ال تكل حاسمة مف النزاع .

لكػػؿ دكلػػة، كقػػت تكقيػػم ىػػذه االت اقيػػة أك التصػػديؽ عمييػػا أك قبكليػػا أك المكافقػػة عمييػػا  يجػػكز -4
أك االنضػػػماـ إلييػػػا ، كلكػػػؿ منظمػػػة إقميميػػػة لمتكامػػػؿ االقتصػػػادم ، كقػػػت التكقيػػػم أك إيػػػداع 

ك  2كثيقػػة اإلقػػرار الرسػػم  أك االنضػػماـ ، أف تعمػػف أنيػػا ال تعتبػػر ن سػػيا ممتزمػػة بػػال قرتيف 
أم  3ك  2ادة . كتكػػػكف األطػػػراؼ األخػػػرل فػػػ  حػػػؿ مػػػف االلتػػػزاـ بػػػال قرتيف مػػػف ىػػػذه المػػػ 3

 طرؼ يككف قد صدر عنو ىذا اإلعبلف .

مػػػف ىػػػذه المػػػادة أف يسػػػحب ىػػػذا  4يجػػػكز ألم طػػػرؼ صػػػدر عنػػػو إعػػػبلف كفقػػػا لم قػػػرة  -5
 اإلعبلف ف  أم كقت بلهعار يكجو إلى األميف العاـ .

6-  



329 
 

 33المػػػػادة 

 النصكص ذات الحجية 

صػػكص االسػػبانية ك أالنجميزيػػة كالركسػػية كالصػػينية كاليربيػػة كال رنسػػية ليػػذه تكػػكف الن
 االت اقية متساكية الحجية .

 34المػػػػادة 

 الكديػػع

 تكدع ىذه االت اقية لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .

ثباتا لما تقدـ ، قاـ المكقعكف أدناه ، الم كضكف بذلؾ حسب األصػكؿ ، بتكقيػم ىػذه  كاا
 .يةاالت اق

حررت ف  فيينا فػ  نػص أصػم  كاحػد ، كفػ  ىػذا اليػـك المكافػؽ لمعهػريف مػف كػانكف 
 األكؿ ديسمبر مف عاـ إلؼ كتسعمامة كثمانية كثمانيف .
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 02اٌٍّسك سلُ

 : األمكاؿ( بشأف غسيؿ F.A.T.Fتكصيات الفاتؼ )
 

 الهييؿ العاـ للتكصيات : –أ  -

تتخػذ الخطػكات المناسػبة التػ  تػؤدم إلػى تطبيػؽ عمى كؿ دكلة كدكف أدنى تػأخير أف  – 1
 معاىدة فيينا تطبيقا كامبل كأف تهرع فكرا ف  التصديؽ عمييا .

 

يجػػب أف ال تكػػكف قػػكانيف السػػرية المتعمقػػة بالمؤسسػػات الماليػػة عامقػػا نحػػك تن يػػذ ىػػذه  – 2
 التكصيات .

 

يف أطػػراؼ متعػػددة تعاكنػػا بػػ األمػػكاؿيتعػػيف أف يتضػػمف النظػػاـ ال عػػاؿ بمكافحػػة اسػػيؿ  – 3
ككػذا فػ  مػا   األمػكاؿمم تعاكف قانكن  متبادؿ ف  مجاؿ االسػتعبلـ كالتحريػات عػف اسػيؿ 

 يتعمؽ بمكافحة المتيميف كتسميميـ لحككماتيـ ، عندما يككف ذلؾ ممكنا .
 

  األمكاؿدكر األنظمة القانكنية الكطنية بمحاربة عمليات غسؿ  –ب  -

بات البلزمة ، بما ف  ذلػؾ اإلجػرابات التهػريعية ، لكػ  تجػـر عمى كؿ دكلة أف تتخذ اإلجرا -4
 المخدرات كفؽ ما ىك مقرر بمعاىدة فيينا . األمكاؿاسيؿ 

عمػى كػػؿ دكلػة أف تعمػػؿ عمػػى معاممػة اسػػيؿ أمػػكاؿ المخػدرات كػػأم جػػرامـ أخػرل ليػػا صػػمة  -5 
ذا لـ يكف ذلػؾ ممكنػا فػيمكف ، كأسػمكب بػديؿ ، تجػريـ اسػيؿ  اسػتنادا  كاؿاألمػبالمخدرات كاا

إلى كؿ ما تسببو مػف أضػرار جكىريػة ، أك إلػى كػؿ الجػرامـ التػ  يػنجـ عنيػا حصػامؿ يعتػد 
 بيا أك إلى جرامـ جكىرية معينة .
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يجػػب أف تكػػكف الهػػركات ن سػػيا كلػػيس مكظ ييػػا فقػػط عرضػػة لممسػػؤكلية الجناميػػة متػػى كػػاف  -6 
 ذلؾ ممكنا .

تكػػػكف عرضػػػة  –كلػػػيس مكظ كىػػػا فحسػػػب  –عنػػػدما يكػػػكف ذلػػػؾ ممكنػػػا فػػػاف المنهػػػأة ذاتيػػػا  – 7
لممسابلة الجنامية . كيبلحظ مف التكصيات المذككرة أنيا تهمؿ عمى ال كػر األساسػ  الػذم 

 األمػكاؿ. كيػتمخص ذلػؾ فػ  معاممػة اسػيؿ  األمػكاؿيتعيف أف يحكـ تهػريم مكافحػة اسػيؿ 
 لؾ فقط .جناميا باعتباره جرما متصبل بالمخدرات مم التكييؼ القانكن  المناسب لذ

كنظرا ألف ذلػؾ العمػؿ بطبيعتػو يقػـك بػو أكثػر مػف هػخص ينتمػكف إلػى مؤسسػات ماليػة     
( ضػػركرة العقػػاب عمػػى العمػػـ باسػػتنتاج كهػػمكؿ العقػػاب 7( ك )6فقػػد أكضػػحت الكصػػيتاف )

لممؤسسػػات ذاتيػػا لت ػػادم التحايػػؿ عمػػى النصػػكص مػػف خػػبلؿ االدعػػاب بعػػدـ المعرفػػة .ىػػذا 
مـ باالستنتاج كمبدأ قانكن  فقد هممت التكصػيات البلحقػة مػا يػنظـ كنظرا لخطكرة تجريـ الع

 قانكنا ذلؾ األمر كيحم  األفراد مف هطط الت سير .

 المصادرة كالتدابير االحتياطية : – 8

راـ أف التكصية الثامنة تدخؿ ضػمف التكصػيات المتعمقػة بتحسػيف النظػاـ القػانكن  إال أنيػا 
 أم إيضاح كذلؾ عمى النحك التال  :  جابت بم ردىا ك بت صيؿ يين  عف

عمى الدكؿ أف تتبنى إجرابات مماثمة لتمؾ التػ  كردت بمعاىػدة فيينػا ، عنػدما يكػكف ذلػؾ 
ضػػػركريا . كيتضػػػمف ذلػػػؾ إجػػػرابات  تهػػػريعية لتمكػػػيف السػػػمطات المختصػػػة لػػػدييا مػػػف مصػػػادرة 

تخدمة المزمػػػػػم الممتمكػػػػػات محػػػػػؿ اليسػػػػػيؿ ، ك الحصػػػػػامؿ الناجمػػػػػة عنيػػػػػا ، ككػػػػػذا األدكات المسػػػػػ
 .الميسكلة األمكاؿاستخداميا ف  ارتكاب جريمة اسيؿ أمكاؿ ، كأيضا الممتمكات الت  ليا قيمة 

 كيجب أف تت مف تلؾ اإلجراءات :

 التعرؼ عمى كمتابعة كتقييـ الممتمكات محؿ المصادرة . /   أ
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أك  اتخاذ إجرابات مؤقتة ، مثؿ التجميد كالكقؼ ، كذلؾ لمنػم أم تعػامبلت             /   ب
 التصرؼ ف  ىذه الممتمكات 

 اتخاذ أم تدابير الزمة لمقياـ بالتحقيؽ المناسب .   /   ت
كباإلضػػػػافة إلػػػػى المصػػػػادر كالعقكبػػػػات الجناميػػػػة ، يمكػػػػف لمدكلػػػػة النظػػػػر فػػػػ  تطبيػػػػؽ 
عقكبػػػػػات ماليػػػػػة كمدنيػػػػػة ، ككػػػػػذا فيمػػػػػا يخػػػػػص الحصػػػػػامؿ بمػػػػػا فييػػػػػا ضػػػػػمنا الحصػػػػػامؿ المتعمقػػػػػة 

ليػػاب التعاقػػ دات التػػ  تتضػػمف أطرافػػا يعرفػػكف أك كػػاف عمػػييـ أف يعممػػكا أنػػو بالمعػػامبلت المدنيػػة كاا
نتيجػة لتمػؾ التعاقػدات يمكػػف إعاقػة قػدرة الدكلػػة عمػى تحقيػؽ مطالباتيػا مػػف الناحيػة الماليػة )سػػكاب 

 بالمصادرة أك أداب ارامات أك عقكبات (.
 

 دكر النظاـ المالي في محاربة عمليات غسؿ ألمكاؿ   –ج  

( لػػيس عمػػى البنػػكؾ فحسػػب بػػؿ أيضػػا عمػػى 29( إلػػى رقػػـ )12ف رقػػـ )تنطبػػؽ التكصػػيات مػػ -9
 المنهات اير المصرفية .

يتعيف أف تتخذ السمطات المحميػة المعنيػة الخطػكات التػ  تك ػؿ تن يػذ تمػؾ التكصػيات عمػى  -10
 أكسم نطاؽ يمكف أف تسما بو الجكانب العممية .

اد قاممػػػػة بالحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف يتعػػػػيف أف تقػػػػـك أيضػػػػا مجمكعػػػػة عمػػػػؿ ب حػػػػص إمكانيػػػػة إعػػػػد -11
التػ  ينبيػ   –بخبلؼ البنكؾ كالميف األخرل الت  تتعامؿ فػ  النقديػة  –المؤسسات المالية 

 إخضاعيا ليذه التكصيات .

 إثبات هكية العميؿ كقكانيف حفظ السجؿ . 

يتعػػػيف عمػػػى المؤسسػػػات الماليػػػة أف ال تح ػػػظ بحسػػػابات ايػػػر محػػػددة باالسػػػـ أك حسػػػابات  -12
أنيػػػا تحػػت أسػػػماب كىميػػة ، حيػػػث يتعػػيف مطالبػػػة ىػػذه المؤسسػػػات بمػػا ىػػػك كارد يتضػػا ليػػا 
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بالبنكد التالية ، كذلؾ سكاب بلصدار تهريم ، أك تعميمات ، أك بات ػاؽ يػتـ فيمػا بينيمػا كبػيف 
 السمطات الرقابية ، أك بنظاـ تطبقو البنكؾ باالت اؽ بيف بعضيا البعض .

ية أك أم كسػيمة أخػرل يمكػف االعتمػاد عمييػا التعرؼ عمى عمبلميػـ كفػؽ مسػتندات رسػم -
 كالكثكؽ بيا .

 تسجيؿ ىكيات العمبلب سكاب بص ة داممة أك مف كقت ألخر عندما تدعك الحاجة  -

إتبػػػاع مػػػا سػػػبؽ عنػػػدما تبػػػدل فػػػ  التعامػػػؿ مػػػم عميػػػؿ أك عنػػػد إجػػػراب عمميػػػة مػػػا كبصػػػ ة  -
رة ، أك عنػػػد عمميػػػات خاصػػػة عنػػػد فػػػتا حسػػػاب أك دفتػػػر أك عنػػػد القيػػػاـ بعمميػػػات نقديػػػة كبيػػػ

 الككالة أك إيجار خزف حديدية .
 

عمى المنهػات الماليػة أف تتخػذ اإلجػرابات المعقكلػة لمحصػكؿ عمػى معمكمػات حػكؿ حقيقػة  -13
هخصػػػية مػػػف يػػػتـ فػػػتا الحسػػػابات أك إجػػػراب عمميػػػات لصػػػالحيـ حػػػاؿ الهػػػؾ فيمػػػا إذا كػػػاف 

اصػػة لمجيػػات سػػكاب العمػػبلب مجػػرد كاجيػػة كيعممػػكف لحسػػاب أهػػخاص آخػػريف ، كبصػػ ة خ
كانػػت هػػركات أك مؤسسػػات أك مكاتػػب أك أم كيانػػات أخػػرل ال تمػػارس نهػػاطا صػػناعيا أك 

 أية نهاط آخر سكاب تجارم أك خبلفو بالبمد الت  يقم بيا مكتبيا المسجؿ .
 

يجػػب أف تحػػت ظ المنهػػات الماليػػة لمػػدة خمػػس سػػنكات عمػػى األقػػؿ بكػػؿ السػػجبلت البلزمػػة  -14
المحميػػػػة كالدكليػػػػة لتػػػػتمكف مػػػػف الكفػػػػاب بسػػػػرعة بمػػػػا قػػػػد تبذلػػػػو السػػػػمطات المتعمقػػػػة بعممياتيػػػػا 

المختصة مف المعمكمات . كىذه السجبلت ينبي  أف تككف كافية كبما يسػما بلعػادة تكػكيف 
العمميػػػات ال رديػػػة )بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ القػػػيـ كنكعيػػػة العمػػػبلت ( ك بهػػػكؿ يعطػػػ  الػػػدليؿ الخػػػاص 

 بلدانة التصرؼ اإلجرام  .

 ظ المؤسسػػػات بسػػػجبلت العمػػػبلب المتعمقػػػة بػػػالتعرؼ عمػػػييـ )مثػػػاؿ كمػػػا يجػػػب أف تحػػػت
ذلػػؾ مسػػتندات تحقيػػؽ الهخصػػية ( كمم ػػات العمػػبلب كمراسػػبلتيـ لمػػدة خمػػس سػػنكات عمػػى األقػػؿ 
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بعػػد إاػػبلؽ حسػػاباتيـ ، كأف تتػػاح ىػػذه البيانػػات لمسػػمطات المختصػػة بالتحريػػات كاالدعػػاب بهػػأف 
 الجرامـ المذككرة 

 سسات المالية :المزيد مف الحرص للمؤ 

 يتعيف أف تبذؿ المؤسسات المالية عناية كافية بهأف : -15

 العمميات الكبيرة بهكؿ اير معتاد . -   

 كؿ العمميات ذات األنماط اير المعتادة  -   

 كؿ العمميات الت  ليس ليا ارض أك مردكد قانكن  أك اقتصادم كاضا . -

قدر اإلمكاف ، ب حص اليرض مػف تمػؾ  كمف المأمكؿ فيو أف تقـك المؤسسات المالية
 العمميات كتدكيف النتامج لمساعدة جيات الرقابة كالمراجعيف كجيات تن يذ القانكف .

إذا كانت المؤسسات المالية تهؾ ف  أف الماؿ قد نػتج عػف نهػاطا إجراميػة ، يصػبا لزامػا  -16
سػػمطات المختصػػة . السػػماح ليػػذه المؤسسػػات أك مطالبتيػػا ، بػػاإلقرار بدقػػة حػػكؿ هػػكككيا لم

كبالتػػػػال  فأنػػػػو مػػػػف الكاجػػػػب أف تكػػػػكف ىنػػػػاؾ نصػػػػكص قانكنيػػػػة لحمايػػػػة المؤسسػػػػات الماليػػػػة 
كمكظ ييا مف الخضكع لعقكبات جنامية أك ماليػة نتيجػة عػدـ االلتػزاـ بمػا قػد يكػكف م ركضػا 
مػػف قيػػكد عمػػى كهػػؼ المعمكمػػات ، سػػكاب كانػػت ىػػذه م ركضػػة بمكجػػب القػػانكف أك بمكجػػب 

داريػػػػة ، كذلػػػػؾ إذا مػػػػا كػػػػاف تعاقػػػػدات بػػػػيف ا لبنػػػػكؾ كالعمػػػػبلب أك بمكجػػػػب قكاعػػػػد تنظيميػػػػة كاا
إفصػػاحيـ قػػد تػػـ بنيػػة حسػػنة إلػػى السػػمطات المختصػػة حػػكؿ نهػػاط إجرامػػ  مهػػككؾ فيػػو ، 
حتػػػى كلػػػك لػػػـ يكػػػف ليػػػدىـ عمػػػـ كامػػػؿ كبهػػػكؿ محػػػدد بمػػػا ينطػػػكم عميػػػو النهػػػاط مػػػف مخال ػػػة 

 اير مخالؼ لمقانكف.لمقانكف ، بؿ حتى كلك كاف النهاط الذم يحدث فعبل 

عمى المؤسسات المالية كمديرىا كمكظ ييػا عػدـ تحػذير عمبلميػا عنػدما يػتـ اإلبػبلغ  يتعيف -17
 عف البيانات المتعمقة بيـ إلى السمطات المختصة  .
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عنػػدما تكػػكف ىنػػػاؾ بيانػػات إلزاميػػػة يػػتـ اإلقػػرار عنيػػػا أك أف تكػػكف ىنػػػاؾ بيانػػات اختياريػػػة  -18
ر المؤسسػػػػات الماليػػػػة يتعػػػػيف أف يتطػػػػابؽ مػػػػم تعميمػػػػات السػػػػمطات مت ػػػػؽ عمييػػػػا ، فػػػػلف إقػػػػرا

 المختصة .

عنػػدما يتزايػػد الهػػؾ لػػدل المؤسسػػة الماليػػة حػػكؿ عمميػػات احػػد العمػػبلب ، كعنػػدما ال يكػػكف  -19
ىناؾ التػزاـ نحػك اإلقػرار حػكؿ تمػؾ الهػككؾ إلػى السػمطات المختصػة ، فػلف عمػى المؤسسػة 

 ات كتيمؽ حساباتو .المالية عدـ التعاكف مم ىذا العممي

كينبي  أف يكػكف الحػد  األمكاؿعمى المؤسسات المالية أف يتكافر لدييا برنامج ضد اسيؿ  -20
 األدنى لتمؾ البرامج ىك :

تطػػكير السياسػػات الداخميػػػة ك اإلجػػرابات ك الضػػػكابط بحيػػث تتضػػمف تحديػػػد مسػػؤكؿ التػػػزاـ  -  
خميػػػػة التػػػػ  تصػػػػدر فػػػػ  ىػػػػذا الخصػػػػكص  لمتابعػػػػة اللتػػػػزاـ المكاقػػػػم المختم ػػػػة بالتعميمػػػػات الدا

كيكػػكف ىػػذا المسػػؤكؿ مػػػف مسػػتكل اإلدارة العميػػا مػػم إتبػػػاع اإلجػػرابات المناسػػبة التػػ  تك ػػػؿ 
 ارت اع المستكل عند تعييف المكظ يف .

 كجكد برنامج مستمر لتدريب المكظ يف . -

جػراب االختبػارات المناسػبة لػو لمتحقػؽ مػف مناسػبتو ل - تحقيػؽ إاراضػو مػف متابعة النظػاـ القػامـ كاا
 خبلؿ الت تيش كالمراجعة .

إجراءات تتكافؽ مع مشايؿ الدكؿ التي ليس لديها إجراءات يافية أك ليس لديها أصبل إجراءات  ػد 
 األمكاؿغسيؿ 

عمى المؤسسات المالية أف تعط  عناية كافية لعبلقات العمؿ كالعمميات مم األهخاص بمػا فػ   -21
ية ، مػف الػببلد التػ  ال تطبػؽ أصػبل أك تطبػؽ بدرجػة ايػر كافيػة ذلؾ الهركات كالمؤسسات المال

 ىذه التكصيات  . 
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كعندما ال تتكافر ليذه العمميات ارض اقتصادم كاضا كمرم  يتعيف فحص خم ية كاػرض     
ىذه العمميات قػدر اإلمكػاف كاثبػات مػا يػتـ التكصػؿ إليػو كتابػة ، كتتػاح تمػؾ المعمكمػات لممػراقبيف 

 سمطات المختصة بتطبيؽ القانكف.كالمراجعيف كال

عمػػى المؤسسػػات الماليػػة أف تتأكػػد مػػف التػػزاـ فركعيػػا ككػػذا المنهػػات التابعػػة ليػػا بالخػػارج بيػػذه  -22
ك إلػػى الحػػد  -خاصػػة فػػ  الػػدكؿ التػػ  ال تطبقيػػا بدرجػػة كافيػػة أكال تطبقيػػا أصػػبل –التكصػػيات 

 كالدرجة الت  تسما بيا القكانيف المحمية كالقكاعد السرية .

كعندما تككف القػكانيف ك اإلجػرابات المحميػة تحػكؿ أك تحظػر تطبيػؽ ىػذه التكصػيات فيتعػيف     
إخطػار السػمطات المختصػػة فػ  الدكلػػة األـ عػف تمػؾ المؤسسػػات الماليػة التػػ  ال تسػتطيم تطبيػػؽ 

 تمؾ التكصيات .
 

  األمكاؿالتدابير األخرل لميافحة عمليات غسؿ 
 

تابعة النقدية عند االنتقاؿ عبر الحدكد مف دكلة ألخرل أمر يجب إجرابات ل حص كم كجكدأف  – 23
دراسػػػػتو ، كيكػػػػكف ذلػػػػؾ فػػػػ  إطػػػػار كجػػػػكد ضػػػػمانات حمايػػػػة صػػػػارمة لتحقيػػػػؽ االسػػػػتخداـ السػػػػميـ 

 . األمكاؿلممعمكمات كدكف أية عكامؽ لحرية حركة 

 

ف المؤسسػػات عمػػى الػػدكؿ أف تراعػػ  إمكانيػػة كجػػدكل كجػػكد نظػػاـ تقػػـك بمكجبػػو البنػػكؾ كايرىػػا مػػ -24
المالية كالكسامط  كاإلقرار إلى سػمطة محميػة مركزيػة لػدييا حاسػب إلػى بػو قاعػدة بيانػات . كتتػاح 

 .األمكاؿتمؾ المعمكمات إلى السمطات المختصة لبلستخداـ بهأف قضايا تبييض 
 

دارة عمى الدكلة أف تهجم بدرجة اكبر كبكجو عاـ تطكير نظـ االستخداـ ك كسامؿ تقنية أمنة إل – 25
النقدية ، بما ف  ذلؾ االستخداـ المتصاعد لمهيكات كبطاقات الدفم ، كاإليػداع المباهػر لهػيطات 

 المرتبات ، ك القيكد الدفترية لؤلكراؽ المالية ، كؿ ذلؾ ككسامؿ تحؿ محؿ تحكيبلت نقدية .
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 التنفيذ كدكر السلطات التنظيمية كاإلدارية 
 

البنػػػكؾ كالمؤسسػػػات الماليػػػة األخػػػرل أف تحقػػػؽ مػػػف أف عمػػػى السػػػمطات المختصػػػة التػػػ  تراقػػػب  -26
. كعمى ىذه السمطات أف  األمكاؿالمؤسسات محؿ الرقابة لدييا نظما كافية لمحماية ضد تبييض 

تتعػػػػاكف معيػػػػا ، كتعيػػػػر خبرابىػػػػا تمقاميػػػػا أك عنػػػػد الطمػػػػب لمجيػػػػات المحميػػػػة األخػػػػرل المختصػػػػة 
 القضامية .بالتحريات أك تن يذ القانكف أك اتخاذ اإلجرابات 

 

يتعيف أف يككؿ إلى سمطة مختصة التحقؽ مف التن يذ ال عاؿ كلكؿ التكصيات ، مم ما قد يككف  -27
 مف رقابة إدارية ك تعميمات ف  سامر الميف تتعمؽ بالنقدية كفؽ ماىك قامـ بكؿ دكلة 

 

ال عمػػى السػػمطات المختصػػة أف تضػػم إرهػػادات تسػػاعد المؤسسػػات الماليػػة فػػ  فحػػص أنمػػاط إ -28
عمػاؿ ك التصػػرفات التػ  تػػدعك إلػػى الهػؾ .  كمػػف الم يػـك أف تمػػؾ اإلرهػػادات تتطػكر مػػف كقػػت 
إلى آخر كال تككف ف  أم مف األكقات قد مر عمييا زمػف . كمػف الم يػـك أيضػا أف تسػتخدـ مثػؿ 

 ىذه اإلرهادات أكال كأداة تعميمية لمكظ   المؤسسات المالية .

 

ظـ كتراقػػػب المؤسسػػػات الماليػػػة أف تتخػػػذ اإلجػػػرابات القانكنيػػػة عمػػػى السػػػمطة المختصػػػة التػػػ  تػػػن -29
الضركرية لحماية البنكؾ كالمؤسسات المالية مف السػيطرة أك حيػازة مسػاىمات جكىريػة فػ  ممكيػة 
تمؾ المؤسسات مػف المجػرميف أك مػف ينػكب عػنيـ . كالمػكاد األربعػة السػابقة تجػاكب تمقاميػا عمػى 

كالت   األمكاؿالقضايا الميمة الت  يثيرىا مكضكع تبييض تخكؼ المصرفيف بالبنكؾ بهأف بعض 
يػػأت  فػػ  مقػػػدمتيا مػػا ىػػ  االعتبػػػارات التػػ  تػػدعك لمهػػػؾ ؟ كىػػؿ ىػػ  خبلفيػػػة أـ مت ػػؽ عمييػػػا . 

السابقة بالرد عمى ذلؾ حيث تجعؿ مف مياـ الجيات الرقابية كضػم إرهػادات  28كتج ب المادة 
ىػػذه الجيػػات مسػػمكلية متابعػػة كجػػكد نظػػـ فػػ   لمبنػػكؾ فػػ  ىػػذا الهػػأف . كفػػ  ذات الكقػػت تحمػػؿ
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هػأنيا فػ  ذلػػؾ هػأف سػامر نظػـ الضػػبط الػداخم  المقػرة بػػالبنكؾ  األمػػكاؿالبنػكؾ لمكافحػة تبيػيض 
 .27عمى النحك الذم نظمتو المادة 

كمف ثـ يحقؽ التزاكج بيف المػادتيف كجػكد نظػـ لممكافحػة مت ػؽ عمييػا بػيف البنػكؾ كالسػمطات كىػك      
كمػا تضػمنو مػف حمايػة  29مصرفيف مف أيػة مسػابلة فػ  ايػر محميػا . كلعػؿ المػادة ما يحم  ال

لمجيػػػػاز المصػػػػرف  مػػػػف السػػػػيطرة اإلجراميػػػػة سػػػػكاب بالنسػػػػبة لػػػػئلدارة أك الممكيػػػػة تػػػػدعك الطممنػػػػاف 
المصػػرفيف مػػف احتمػػاالت تعرضػػيـ لضػػيكط مػػف مػػالك  البنػػكؾ أك المسػػمكليف األكؿ عػػـ إدارتيػػا 

 . األمكاؿمكافحة اسيؿ  بهأف ممارستيـ لمياميـ ف 

 تقكية التعاكف الدكلي –د 

 العامة : أ / تبادؿ المعلكمات
 

التحريات الدكلية  –بهكؿ إجمال  عمى األقؿ –عمى السمطات الكطنية اإلدارية أف تراع  تسجيؿ -30
 األمػكاؿكاعدة تحركات  األمكاؿف  النقدية ف  أية عممة . كمف ثمة يتأتى عمؿ تقديرات لحركات 

المصادر المختم ػة بػالخراج .فػلذا مػا أصػي ت تمػؾ البيانػات إلػ  البيانػات المتػكافرة لػدل البنػؾ  مف
المركزم فأف الناتج يتاح لصندكؽ النقد الدكل  كبنؾ التسكيات الدكل  بمػا ييسػر إجػراب الدراسػات 

 ف  ىذا الهأف .

 

لتعاكف الجمرك  لجمم يجب أف تعط  السمطة لمجيات المتخصصة ، ربما االنتربكؿ كمجمس ا – 31
ككسػاممو .  األمػكاؿكتكزيم المعمكمات عمى السمطات المختصػة حػكؿ آخػر التطػكرات فػ  تبيػيض 

كبلمكاف البنكؾ المركزية كجيات الرقابة بيا أف ت عػؿ ذلػؾ عمػى هػبكات المعمكمػات الخاصػة بيػا 
مؤسسػات الماليػة .حينمذ يمكف لمسػمطات المحميػة بعػد التهػاكر ، أف تػكزع ىػذه المعمكمػات عمػى ال

 ف  الدكؿ المختم ة .
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 ب /تبادؿ المعلكمات المتعلقة بالعمليات المشبكهة .
 

يتعػػيف أف تبػػذؿ كػػؿ دكلػػة الجيػػكد البلزمػػة لتحسػػيف تبػػادؿ المعمكمػػات عمػػى مسػػتكل الػػدكل   فيمػػا  -32
بنػاب  بيف السمطات المختصة ، كفيما يتعمؽ بالعمميػات المهػبكىة سػكاب كػاف ذلػؾ تبػادال تمقاميػا أـ

عمػػى طمػػب ، ك سػػكاب كانػػت المعمكمػػات عػػف اإلفػػراد أك عػػف الهػػركات . كيتعػػيف كجػػكد ضػػكابط 
حمايػػة مهػػددة لمتحقػػؽ مػػف أف ىػػذا التبػػادؿ لممعمكمػػات يتسػػؽ مػػم القػػكانيف المحميػػة كالدكليػػة فيمػػا 

 يتعمؽ بالخصكصية ك حماية البيانات. 

 التعاكف فيما بيف السلطات القانكنية

 لتعاكف بشأف المصادرة كالمساعدة المتبادلة في تسليـ المتهميف أ / أسس ككسايؿ ا 
 

عمػػى الػػدكؿ أف تحػػاكؿ تأكيػػد ، سػػكاب عمػػى مسػػتكل الثنػػام  أك عمػػى مسػػتكل متعػػدد األطػػراؼ أف  -33
تعدد أنماط التعري ات بيف دكلة كأخرل )مثػؿ اخػتبلؼ م ػاىيـ خػرؽ المعاىػدات بػيف دكلػة كدكلػة( 

 الدكؿ إلمداد كؿ منيا األخرل بالمساعدة القضامية المتبادلة . ال يؤثر ف  قدرة أك استعداد

أف يدعـ التعػاكف الػدكل  بهػبكة مػف االت اقيػات الثناميػة كمتعػددة األطػراؼ كترتيبػات مبنيػة  يجب -34
عمػػى م ػػػاىيـ قانكنيػػة عامػػػة بيػػػرض إمػػداد اإلجػػػرابات العمميػػة بأكسػػػم قػػػدر ممكػػف مػػػف المسػػػاعدة 

 المتبادلة .

أف تهػػجم المعاىػػدات الدكليػػة ، مثػػؿ مهػػركع معاىػػدة المجمػػس األكركبػػ  لمصػػادرة  عمػػى الػػدكؿ -35
 الحصامؿ مف عمميات اجرامية .

 : األمكاؿب / الترييز على مساعدة متبادلة أف ؿ بشأف مك كعات تبييض 
 

 يتعيف تهجيم التعاكف ف  مجاؿ التحريات بيف السمطات المختصة بالدكؿ . -36
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ؾ سػػمطة التخػػاذ إجػػرابات سػػريعة فػػ  هػػأف اسػػتجابة الػػدكؿ األجنبيػػة لتحديػػد يتعػػيف أف تكػػكف ىنػػا -37
التػػ  تكػػكف قػػد نجمػػت عػػف  –أك أيػػة ممتمكػػات بقيمػػة مماثمػػة ليػػا  –كتجميػػد كمصػػادرة الحصػػامؿ 

تبيػيض أمػػكاؿ أك الجػػرامـ المتضػمنة لنهػػاطات تبيػػيض أمػػكاؿ . كيتعػيف أيضػػا أف تتكاجػػد ترتيبػػات 
 المصادرة كبما قد اقتساـ األصكؿ المصادرة. كاؿاألملمتنسيؽ فيما يخص حصامؿ 

لت ادم التضارب بيف القكانيف ينبي  أف تكجو العناية نحك تقسيـ المياـ كتطبيؽ االيات لتحديد  -39
أنسػب السػبؿ إلدانػة المتيمػيف لصػالا العدالػة ، كذلػؾ فػ  الحػاالت التػ  يكػكف فييػا المػتيـ مػدانا 

ف أف تكػكف ىنػاؾ ترتيبػات لمتنسػيؽ فيمػا يتعمػؽ بالمصػادرة قػد ف  أكثر مكف دكلػة .ك بالمثػؿ يتعػي
 يتضمف اقتساـ األصكؿ المصادرة .

مػػف األفػػراد المتيمػػيف  –كممػػا كػػاف ذلػػؾ ممكنػػا  –يتعػػيف أف تتكاجػػد إجػػرابات لتسػػميـ المجػػرميف  -40
 أك باتيامػػات متعمقػػة بيػػا . كفيمػػا يخػػص النظػػاـ القضػػام  الممحػػ  يتعػػيف األمػػكاؿبجػػرامـ تبيػػيض 

عمى كؿ دكلة أف تعامؿ جرامـ تبييض باعتبارىا جرامـ يتـ تسميـ مجرمييا لدكليـ . ك كفقا لمنظاـ 
القضػػام  فػػ  كػػؿ دكلػػة يػػتـ النظػػر الطمػػب إلػػى الػػكزارات المعنيػػة .كيػػتـ التسػػميـ بنػػاب عمػػى مػػذكرة 
 بػػالقبض عمػػى الهػػخص أك أمػػر قضػػام  بتسػػميـ المػػكاطنيف ك/ أك تقػػديـ طمػػب التسػػميـ بمكافقتيػػا

 الخاصة الذيف يقكمكف بص ة رسمية بلجرابات طمب تسميـ المجرميف .
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 30 سلُ ٍِسك

 تكصيات فريؽ العمؿ المالي لميافحة تمكيؿ اإلرهاب

 كتعرؼ اي ا بالتكصيات الخاصة التسعة

 اقرار كتنفيذ كثايؽ األمـ المتحدة التكصية األكلي:

ـ،بالكامػػؿ لكػػبا أعمػػاؿ 1999تن يػػذ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة لعػػاـ عمػػى كػػؿ بمػػد أف يتخػػذ التػػدابير ال كريػػة إلقػػرار ك 
كعمى الدكؿ أف تن ذ عمى ال كر قرارات األمـ المتحدة المتعمقػة لمكافحػة اإلرىػاب ككبحػو عمػى  تمكيؿ اإلرىاب.

 .1373التحديد قرار األمـ المتحدة رقـ

 تجريـ تمكيؿ االرهاب كغسؿ االمكاؿ التكصية الثانية:

تجػػـر اإلرىػػاب كاألعمػػاؿ اإلرىابيػػة كالمنظمػػات اإلرىابيػػة كأف تضػػمف تصػػنيؼ تمػػؾ الجػػرامـ  عمػػى كػػؿ دكلػػة أف
 عمى أنيا جرامـ اسؿ أمكاؿ صريحة

 تجميد كمصادرة االصكؿ االرهابية التكصية الثالثة:

ككػػػذلؾ أمػػػكاؿ الػػػذم  عمػػػى كػػػؿ بمػػػد أف يطبػػػؽ تػػػدابير تجميػػػد أمػػػكاؿ اإلرىػػػابييف كأصػػػكليـ األخػػػرل دكف تػػػأخير،
ف اإلرىػػاب كالمنظمػػات اإلرىابيػػة كفقػػا لقػػرارات األمػػـ المتحػػدة بهػػأف مكافحػػة األعمػػاؿ اإلرىابيػػة كالقضػػاب يمكلػػك 
كمػا يتعػيف عمػى كػؿ بمػد أف ين ػذ كافػة التػػدابير بمػا فييػا التهػريعية التػ  مػف هػأنيا أف تمكػف السػػمطات  عمييػا.

ىػػػػاب أك األعمػػػػاؿ اإلرىابيػػػػة أك المختصػػػػة مػػػػف احتجػػػػاز كمصػػػػادرة األمػػػػكاؿ الناتجػػػػة عػػػػف عامػػػػدات تمكيػػػػؿ اإلر 
 المنظمات اإلرىابية أك تمؾ المستخدمة أك المكجية ليذا اليرض

 باإلرهاباالببلغ عف العمليات المشبكهة المتعلقة  التكصية الرابعة:

إذا اهػػتبيت المؤسسػػات الماليػػة أك ايرىػػا مػػف المؤسسػػات الخاضػػعة اللتزامػػات مكافحػػة اسػػؿ األمػػكاؿ أك كػػاف 
قػػكؿ لبلهػػتباه فػػ  أف األمػػكاؿ مرتبطػػة باإلرىػػاب أك بعمػػؿ إرىػػاب  أك بمنظمػػة إرىابيػػة أك أنيػػا لػػدييا مبػػرر مع

 .فلف عمييا أف تبمغ السمطات المختصة بذلؾ عمى كجو السرعة ستستعمؿ ليذا اليرض،

 

 



342 
 

 التعاكف الدكلي التكصية الخامسة:

آلية أخرل لتبادؿ المساعدة القانكنيػة  عمى أساس أية معاىدة أك ات اؽ أك عمى كؿ دكلة أف تزكد أم بمد آخر،
بػػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف تػػدابير المسػػاعدة فيمػػا يتعمػػؽ بالتحقيقػػات كالمبلحقػػات الجناميػػة كتطبيػػؽ  أك المعمكمػػات،

القػػكانيف المدنيػػة كالتحقيقػػات اإلداريػػة المطمكبػػة كاالست سػػارات كالمرافعػػات القضػػامية المتعمقػػة بتمكيػػؿ اإلرىػػاب 
 كالمنظمات اإلرىابيةكاألعماؿ اإلرىابية 

كما يتعيف عمى كؿ دكلة أف تتخذ كافة اإلجرابات الممكنة لمتأكد مف أنا لف تػكفر مػبلذا آمنػا لؤلفػراد المتيمػيف 
كأف تضػػم اإلجػػرابات البلزمػػة لتسػػميـ مثػػؿ ىػػؤالب  بتمكيػػؿ اإلرىػػاب كاألعمػػاؿ اإلرىابيػػة كالمنظمػػات اإلرىابيػػة،

 ممكنان  األفراد إلى حككماتيـ حيثما يككف ذلؾ

 الحكاالت البديلة التكصية السادسة:

بمػػا فػػ  ذلػػؾ  عمػػى كػػؿ حككمػػة أف تتخػػذ التػػدابير البلزمػػة لمتأكػػد مػػف كػػؿ األهػػخاص الطبيعيػػيف أك المعنػػكييف،
الككبلب الذيف يقدمكف خدمة تحكيؿ األمكاؿ أك األصكؿ بما ف  ذلؾ تحكيؿ األمكاؿ عبػر نظػاـ أك هػبكة ايػر 

ى تػػرخيص أك تسػػجيؿ كيخضػػعكف لجميػػم تكصػػيات فريػػؽ العمػػؿ المػػال  التػػ  ممزمػػكف بالحصػػكؿ عمػػ رسػػمية،
كلمتأكػػػد أيضػػػان مػػػف أف ىػػػؤالب األهػػػخاص  تنطبػػػؽ عمػػػى البنػػػكؾ كايرىػػػا مػػػف المؤسسػػػات الماليػػػة ايػػػر البنكيػػػة،

 يخضعكف لمعقكبات اإلدارية أك المدنية الجنامية

 التحكيبلت االليتركنية التكصية السابعة:

بتػدكيف  بمػا فييػا مؤسسػات تحكيػؿ األمػكاؿ، لتدابير البلزمة لمطالبة المؤسسات الماليػة،عمى كؿ بمد أف يتخذ ا
كرقػػػـ الحسػػػاب(فيما يتعمػػػؽ بتحكيػػػؿ األمػػػكاؿ  كالعنػػػكاف، معمكمػػػات دقيقػػػة كذات معنػػػى الهػػػخص المحكؿ)االسػػػـ،

عمى  ؿ عممية الدفمكالرسامؿ المتعمقة بيا كأف تبقى ىذه المعمكمات مم الحكالة أك الرسالة المتصمة بو مف خبل
تجػػرم  بمػػا فييػػا مؤسسػػات تحكيػػؿ األمػػكاؿ، كػػؿ بمػػد أف يتخػػذ التػػدابير البلزمػػة لمتأكػػد مػػف المؤسسػػات الماليػػة،

فحصا كمراقبة مكث يف لنهاطات تحكيؿ األمكاؿ المهبكىة الت  ال تحتكم عمػى معمكمػات كاممػة عػف الهػخص 
 .المحكؿ)االسـ كالعنكاف كرقـ الحساب(
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 منة: الجمعيات الخيرية غير الربحيةالتكصية الثا

عمػػػى كػػػؿ بمػػػد أف يراجػػػم ك ػػػابة القػػػكانيف كاألنظمػػػة المتعمقػػػة بالمؤسسػػػات التػػػ  يمكػػػف إسػػػابة اسػػػتيبلليا لتمكيػػػؿ 
عػدـ  كعمى كػؿ بمػد أف يتأكػد ممػا يمػ : كتعتبر المنظمات اير الربحية بصكرة خاصة عرضو لذلؾ، اإلرىاب.

 إسابة استيبلؿ ىذه المنظمات:

 دـ إسابة استيبلؿ ىذه المنظمات مف جانب المنظمات اإلرىابية القاممة كمؤسسات هرعيةع - أ

بما ف  ذلؾ ليرض التيرب مف تدابير تجميد  عدـ استيبلؿ المؤسسات الهرعية كقنكات لتمكيؿ اإلرىاب، - ب
 األمكاؿ

األمػكاؿ لمنظمػػات  عػدـ اسػػتيبلؿ المؤسسػات الهػػرعية لحجػب أك إخ ػػاب اليػرض السػػرم مػف كراب تحكيػػؿ -جػػػ 
 إرىابية ستار أاراض هرعية.

 التكصية الخاصة التاسعة: مهربك النقد

 صدرت التكصية الخاصة التاسعة تحت مسم  ميرب  النقد كتنص عم  التال  2004اكتكبر عاـ 22  ف

ممػػػو عبػػػر لمتحكيػػػؿ لحا القابمػػػةعمػػ  الػػػدكؿ أف تضػػػم التػػػدابير لتحػػرم االنتقػػػاؿ المػػػادم لمعممػػػة كاالدكات الماليػػة 
 .باإلفصاحالحدكد بما ف  ذلؾ نظاـ االعبلف اك ايرىا مف ادكات االلتزاـ 

كعمػػ  الػػدكؿ ضػػماف اف السػػمطات المختصػػة لػػدييا تتمتػػم بالسػػمطة القانكنيػػة التػػ  تمكنيػػا مػػف كقػػؼ اك تقييػػد 
مكيػؿ االرىػاب اك العممة كاالدكات المالية القابمة لمتحكيؿ المهتبو بيا فػ  عبلقتيػا بعمميػات اسػؿ االمػكاؿ اك ت

 الت  هاب االفصاح عنيا الزيؼ اك لـ ب صا عنيا مف االصؿ

الػػذيف يعمنػػكف اك ي صػػحكف عػػف  األهػػخاصكعمػػ  الػػدكؿ ضػػماف كجػػكد عقكبػػات متناسػػبة كرادعػػة لمتعامػػؿ مػػم 
ة بيانػػات ايػػر حقيقيػػة كفػػ  الحػػاالت التػػ  تكػػكف فييػػا العممػػة أك االدكات الماليػػة القابمػػة لمتحكيػػؿ لحاممػػو مرتبطػػ

 بتمكيؿ االرىاب اك اسؿ االمكاؿ

عم  الدكؿ اف تتبن  ابضا تدابير تهريعية تتسؽ مم التكصية العامة الثالثة اك التكصية الخاصة الثالثة الت  
 تجيز مصادرة ىذه العممة كاالدكات المستخدمة
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 20 ................................................................................................................. اٌّبٌٟ إٌظبَ رشٖٛ -1
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 32 .................................................................................................................... ا٦ل١ّ١ٍخ ا٨رفبل١بد -ثب١ٔب



 

 32 ...................................................................................................1990 عٕخ ا٤ٚسٚث١خ ا٨رفبل١خ -1

 33 ............................................................... 1994 ٌغٕخ اٌّخذساد فٟ ا٨ردبس ٌّىبفسخ اٌؼشث١خ ا٨رفبل١خ -2

 33 .................................................................................................. ا٤خٕج١خ اٌزشش٠ؼبد ثؼغ -اٌثبٟٔ اٌفشع

 33 .................................................................................................................. اٌفشٔغٟ اٌزشش٠غ فٟ -أ٨ٚ

 35 ................................................................................................................. ا٤ِش٠ىٟ اٌزشش٠غ فٟ -ثب١ٔب

 36 ............................................................................................... اٌؼشث١خ داٌزشش٠ؼب ثؼغ فٟ -اٌثبٌث اٌفشع

 36 .................................................................................................................. اٌّظشٞ اٌزشش٠غ فٟ -أ٨ٚ

 37 ................................................................................................................ اٌدضائشٞ اٌزشش٠غ فٟ -ثب١ٔب

 40 .............................................................................................................. اٌّــطٍت اٌثـــبٟٔ: اٌشوٓ اٌّبدٞ

 41 ............................................................................................................. اٌّفزشع اٌشوٓ – ا٤ٚي اٌفشع

 41 .................................................................................................................... عبثمخ خش٠ّخ ٚخٛد -أ٨ٚ

 41 ........................................................................................................ اٌدضائشٞ ٌٍّششع ثبٌٕغجخ -1

 42 ....................................................................................................... اٌفشٔغٟ ٌٍّششٚع ثبٌٕغجخ -2

 43 ............................................................................................................... ِششٚع غ١ش ِبي ٚخٛد -ثب١ٔب

 43 ..................................................................................................... ا٦خشا١ِخ اٌؼبئذاد ٌفع ِؼٕٝ -1

 44 ..................................................................................... 05/01 سلُ اٌمبْٔٛ ثّمزؼٝ اٌّبي ِفَٙٛ -2

 44 ................................................................................................................. اٌّبدٞ اٌشوٓ -اٌثبٟٔ اٌفشع

 45 ............................................................................................. 1988ف١١ٕب ارفبل١خ زغت اٌّبدٞ اٌشوٓ -أ٨ٚ

 45 ............................................................................................................. اٌفشٔغٟ اٌزشش٠غ ِٛلف -ثب١ٔب

 47 ................................................................................................ اٌدضائشٞ اٌمبْٔٛ فٟ اٌّبدٞ اٌشوٓ -ثبٌثب

 47 ..................................................................................................................... اٌّبدٞ اٌشوٓ ػٕبطش-1

 51 .......................................................................................................... اٌّبدٞ اٌشوٓ إثجبد -ثاٌثبٌ اٌفشع

 53 .......................................................................................................... اٌّـــطٍت اٌثــــبٌث: اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ

 53 .....................................................................................1988ف١١ٕب ارفبل١خ فٟ اٌّؼٕٛٞ اٌشوٓ -ا٤ٚي اٌفشع

 54 ..................................................................................... اٌفشٔغٟ اٌزشش٠غ فٟ اٌّؼٕٛٞ اٌشوٓ -اٌثبٟٔ اٌفشع

 55 ................................................................................... اٌدضائشٞ اٌزشش٠غ فٟ اٌّؼٕٛٞ اٌشوٓ -اٌثبٌث اٌفشع

 55 ........................................................................................................... ا٤ِٛاي رج١١غ ثٕشبؽ اٌؼٍُ -أ٨ٚ

 56 .......................................................................................................................... ا٦سادح ػٕظش -ثب١ٔب

 58 ................................................................... ِٚشازً ل١بِٙب اٌفظً اٌثبٟٔ: ِب١٘خ خش٠ّخ ر٠ًّٛ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ

 59 ........................................................................................................ اٌّجسث ا٤ٚي: ِب١٘خ ا٦س٘بة اٌذٌٟٚ

 59 .......................................................................................... اٌّطٍت ا٤ٚي: اٌّفَٙٛ اٌمبٟٔٛٔ ٧ٌس٘بة اٌذٌٟٚ

 59 ................................................ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؼب٘ذاد ا٦ع١ِ٩خ اٌشش٠ؼخ فٟ ا٦س٘بة ِفَٙٛ -ا٤ٚي اٌفشع

 59 ............................................................................................. ا٨ع١ِ٩خ اٌشش٠ؼخ فٟ ا٦س٘بة ِفَٙٛ -أ٨ٚ

 61 ............................................................................................. ا٨طط٩ذ ز١ث ِٓ ا٦س٘بة رؼش٠ف -1

 62 ......................................................................................... اٌفمٟٙ اٌّفَٙٛ زغت ا٦س٘بة رؼش٠ف -2

 62 ....................................................................... ٚا٦ل١ّ١ٍخ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼب٘ذاد فٟ اٌذٌٟٚ س٘بةا٦ ِفَٙٛ -ثب١ٔب

 63 ....................................................................................... اٌذ١ٌٚخ: اٌّؼب٘ذاد ٚفك ا٦س٘بة ِفَٙٛ -1

 63 ......................................................................... اٌّزسذح ُِا٤ ػظجخ ٔظش ٚخٙخ ِٓ ا٦س٘بة رؼش٠ف - أ

 64 ....................................................................................... اٌّزسذح ا٤ُِ ١٘ئخ ٚفك ا٦س٘بة رؼش٠ف - ة

 65 ......................................................................... اٌذ١ٌٚخ ٚا٨رفبل١بد اٌّؤرّشاد ٚفك ا٦س٘بة رؼش٠ف - ج

 65 ...................................................................................................... اٌدٕبئٟ اٌمبْٔٛ رٛز١ذ ِؤرّشاد -(1

 65 .................................................................................. 1977 ٌؼبَ ا٦س٘بة ٌّىبفسخ ا٤ٚسٚث١خ ا٨رفبل١خ -(2

 66 .............................................. 1999 عٕخ اٌّزسذح ا٤ُِ ػٓ اٌظبدسح ا٦س٘بة ٚر٠ًّٛ ٌمّغ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼب٘ذح -(3



 

 66 ................................................ 15/11/2000 ثزبس٠خ: اٌٛؽ١ٕخ ػجش اٌدش٠ّخ ٌّىبفسخ اٌّزسذح ا٤ُِ ارفبل١خ  -(4

 66 .......................................................................................ا٦ل١ّ١ٍخ اٌّؼب٘ذاد ٚفك ا٦س٘بة ِفَٙٛ -2

 67 .................................................................. 1994 ا٦س٘بة ٌّىبفسخ ا٦ع٩ِٟ اٌّؤرّش ِٕظّخ ِؼب٘ذح - أ

 67 ................................................................................. 1998 ٌؼبَ ا٦س٘بة ٌّىبفسخ اٌؼشث١خ ا٨رفبل١خ - ة

 68 .................................................................................. 2004 ثزٛٔظ اٌؼشة اٌذاخ١ٍخ ٚصساء ِؤرّش - ج

 68 ............................................................... 2005 اٌمب٘شح فٟ ا٦س٘بة ٌّىبفسخ اٌؼشث١خ ا٦ل١ّ١ٍخ إٌذٚح - د
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 ملخص:

رةاميات تا  خم  فتلال الل ا ؼاهء ااواد ا تهنامات م اه أأل ا نهميات  لكل  عؼاا أأن زاة   تؼترب تبييض الأموال ظاهرة  اج

رةادات تؼهنب لضبط مصها  رذه الأموال  ا يت يمت  ما  داياا يف تؼز از الأة الت ااجرةاميات  اا تخااهمهال ره يف غةقةل اج

كمتويل ااج رهب ل غزػت الأاواخم لةرش ا فسها  لحمهلةل ا تأأثري ػىل أأهجز  ا ؼااةل اجلنهئيت لا  اسهت ا س يها يت لااجػالميت 

 ه .لغرير

ىل أ  يهت ال يت فؼهةل  اكحفت ظهرة  تبييض الأماوال لوويال ااج راهب  الأماة   هنا أأصبح اجملمتع ادلليل يف حهدت مهات اج

ىل   ػا  اتفهقيهت ال يت للاهئل قهنونيت حمليت   اكحفت رذا ا نوع م  ااجرةام. اغامتااذلي أأاى اب ؼايا م  ا نظامت ادلل يت اج

 ال يت  اتفهقيهت ا هنهنون اجلنهيئ  ا ؼااةل اجلنهئيت  وويل ااج رهب  وال لكامت مفتهحيت :تبيض الأم

Résumé: 

Le blanchiment d'argent est un Phénomène  criminel hautent divers  pays des monde, développés 

ou ceux en développement, et surtous après que son rôle jaillit dans l'obstruction des mesures de suivi 

et de contrôle des sources de ces fonds, qui sont utilisés à nouveau dans la promotion des activités 

criminelles comme le financement du terrorisme et la déstabiliser des marchés et la diffusion de 

mesures de corruption, et d'essayer d'influencer sur les organismes de justice pénal et les institutions 

politique et les médias et d' autres dispositifs. 

La communauté internationale est dans un besoin urgent  des mécanismes internationaux 

efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui a conduit de 

nombreuses organisations internationales à adopter un certain nombre d'accords internationaux et des 

moyens juridiques nationaux pour lutter contre ce type de crime. 

Mots-clés: blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la justice pénale, le droit pénal, 

les accords internationaux Exécutive Summary: 

Abstract : 

The international community has become an urgent need for effective international mechanisms 

to fight against money laundering and financing of terrorism, which has led many international 

organizations to adopt a number of international agreements and national legal means to fight against 

this type of crime. 

The international community has become an urgent need for effective international mechanisms 

to fight against money laundering and financing of terrorism, which has led many international 

organizations to adopt a number of international agreements and national legal means to fight against 

this type of crime. 

Keywords: money laundering, terrorist financing, criminal justice, criminal law, international 

agreements 

 

 


