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  :ــة مـقدمـ

العيش مع غيرها من تحتاج كل دولة قدراً من األمن و االستقرار ليسهل عليها االستمرار، و   
الدول، و تشكل الجريمة إحدى القضايا الرئيسية التي تعكر صفو هذا االستقرار في كثير من 

و انتشار الظواهر اإلجرامية التي لم تقف عند الحدود  ،دول العالم في ظل زيادة معدالتها
  .اإلقليمية بل تخطتها إلى أبعد من ذلك في السلوك و التنظيم و األهداف

لعب القانون الجنائي في كل دولة دوراً فعاالً في المحافظة على استقرار أي مجتمع و و ي  
القانون الجنائي إقليمي بطبيعته، شرعته الدولة بمالها من سلطان و سيادة ليطبق على الجرائم 
المقترفة فوق أراضيها، و ضمن حدودها، لهذا يمكن القول أن أي دولة ذات سيادة ال تستطيع أن 

س سلطتها القضائية أو أن تتخذ أي إجراء على إقليم يخضع لسيادة دولة أجنبية، و هذه هي تمار
  .القاعدة المعروفة بإقليمية القانون الجنائي

و لكن التطبيق المطلق لمبدأ إقليمية القانون الجنائي يؤدي إلى نتائج ال تتفق و مقتضيات العصر  
حة اإلجرام، و تحقيق العدالة على الوجه األمثل، و كونه يتعارض مع فكرة التعاون الدولي لمكاف

من ثم كان من الضروري في سبيل تحقيق العدالة الجنائية أن تنهار أسطورة الحدود التي يتخذ 
منها المجرمين دروعاً واقية لإلفالت من العقاب ، فتمسك الدولة بسيادتها يجب أن ال يتعارض 

  .ى حماية كيان الدولة و سيادتهامع وظيفة القانون الجنائي الذي يهدف إل
كما أن الواقع العملي أثبت أن الدولة بجهودها المنفردة ال تسطيع القضاء على الجرائم المنظمة   

العابرة للحدود الوطنية ، و ذلك نتيجة للتطور المذهل الذي شهده العالم على جميع األصعدة و 
االجرام المنظم ،و هذا لن يتأتى إال  هو ما دفع بالدول إلى تكثيف جهودها من أجل مكافحة

  . ب و معاقبة مرتكبي هذه الجرائمبترسيخ مبادئ و مظاهر التعاون الدولي في تعق
تأتي عمليات تبييض األموال في مقدمة األنماط المستحدثة للجريمة المنظمة سواء على    

قة في تقنيات المعلومات النطاق المحلي، اإلقليمي أو الدولي، مستغلة في ذلك التطورات المتالح
و االتصاالت ، و مستفيدة من المتغيرات االقتصادية التي تزامنت مع تلك التطورات و المتمثلة 
في تداعيات عولمة االقتصاد، و التوجه نحو تحرير و تدويل األسواق ، و نمو األنشطة التجارية 

ضخم لألموال و الخدمات بين و المالية و حركة النقل و السياحة و ما صاحبها  من تدفق دولي 
  . البلدان المختلفة 
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و بالرغم من توافر قدر هائل من المعلومات عن تبييض األموال، إال أنه يصعب التسليم بأية   
إحصاءات حول الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة مهما كانت دقتها، و إنما المؤكد هو أن المبالغ التي 

الدوالرات، و أن ارتكاب جرائم تبييض األموال لم يعد يتم تبييضها سنوياً تصل إلى مليارات 
  .يقتصر على دول أو مناطق معينة لتشمل بذلك الدول النامية و الدول المتقدمة على حد سواء

و في ضوء إدراك المجتمع الدولي لآلثار السلبية لظاهرة تبييض األموال و مخاطرها    
تمثل أهمها في اختراق و تلويث و إفساد هياكل و االجتماعية والسياسية، و التي ي االقتصادية

اتجهت الحكومات و المؤسسات التجارية و المالية المشروعة، بل و كافة قطاعات  المجتمع، 
الجهود الدولية إلى التفكير في وضع سياسة جنائية عالمية لتجريم هذه الظاهرة، وتقرير عدد من 

و الغرامة و العقوبات  لب الحريةسكصلية لتي جمعت بين العقوبات األالعقوبات الجنائية ا
  .التكميلية كالمصادرة، و ذلك بهدف القضاء على الحافز الرئيس الرتكاب هذه الجرائم 

وقد تمثلت أول خطوة دولية مهمة لمواجهة هذه الظاهرة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    
م، و التي يشار إليها 1988سنة غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ل راإلتجا

باتفاقية فيينا اختصاراً، إذ بموجبها تم تجريم تبييض األموال المتحصلة من االتجار غير 
المشروع في المخدرات، و توالت بعد هذه االتفاقية المجهودات على المستويين الدولي و 

الدول إلى ضرورة  م1988فقد دعت اتفاقية فيينا لسنة . اإلقليمي ثم على المستوى الوطني
تطويع تشريعاتها لتتماشى مع االتفاقيات الدولية، حيث يضمن إدماج هذه االتفاقيات في القانون 
الداخلي حسن تطبيقها ، كما أن هذه االتفاقيات تركت للتشريعات الوطنية تنظيم بعض األحكام 

لى عدم التعارض الموضوعية و اإلجرائية بما يتفق و خصوصية قانونها الوطني ،مع الحرص ع
و هو ما يساهم في خلق حالة من . بين القواعد القانونية االتفاقية و القواعد القانونية الداخلية

،و من هنا يأتي أهمية األطرافاالستقرار و األمن القانوني، و يضمن السيادة التشريعية للدول 
  .انوني الداخليالتوفيق و التنسيق بين كل من النظام القانوني الدولي و النظام الق

و قد سعت معظم الدول نحو اصدار قوانين خاصة لمكافحة عمليات تبييض األموال ،  خاصة  
بعد الضغوط الدولية المتزايدة بعد ما تعرضت له الواليات المتحدة األمريكية فيما يعرف بأحداث 

رائم م، حيث أضحت العالقة بين جرائم تبييض األموال و ج2001الحادي عشر من سبتمبر 
تمويل االرهاب جد وثيقة فال تذكر هذه حتى تثار تلك، األمر الذي انعكس بدوره على  إيقاع 

  .      جهود األسرة الدولية حيال مكافحتها فازداد تسارعاً و نضوجاً 
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و مما سبق تظهر أهمية معالجة مثل هذا الموضوع حيث تتوقف أي مكافحة فاعلة لجريمة 
ا النوع ون الدولي فيما بينها، لمكافحة هذلدول في ترسيخ مبادئ التعاتبييض األموال على رغبة ا

من اإلجرام و خلق آليات تمكن الجهات القضائية من التعاون فيما بينها على نحو يضمن مالحقة 
حيث وجدنا من خالل اطالعنا على المراجع أن معظم . المجرمين و توقيع العقاب عليهم

يض األموال، اهتمت بشكل موسع بهذه الجريمة من حيث تعريفها الدراسات المتعلقة بجريمة تبي
و طبيعتها القانونية و بيان مراحلها و خطورتها ، في حين أن موضوع معالجتها و مكافحتها و 

و هو سنحاول الوقوف عنده من خالل هذه . الحد من انتشارها لم يلق العناية التي يستحقها
دور القانون الداخلي في تكريس آليات مكافحة هذه  الدراسة ، باإلضافة إلى التعرض إلى

  .  الجريمة
  :و عليه فإن اهتمامنا بهذا الموضوع يرجع لعدة أسباب عملية و علمية منها

أسباب عملية تتمثل في تفشي هذه الظاهرة على المستوى الداخلي و الدولي و ما يترتب  .1
، باإلضافة إلى اإلضرار التي عنها من أضرار جسيمة تؤثر سلباً على االقتصاد العالمي

تلحق الجزائر بشكل خاص جراء تبييض األموال الناتجة عن جرائم الفساد السياسي و 
 .المالي و اإلداري

أسباب علمية ترجع إلى قلة الدراسات القانونية المتخصصة التي تناولت الموضوع  .2
 .السيما على المستوى الوطني 

ية مكافحة تبييض األموال على الصعيد الدولي من خالل و تهدف هذه الدراسة إلى بيان  أهم  
بيان دور الجهود الدولية في رسم سياسة جنائية دولية لمكافحة تبييض األموال و ايجاد الحلول 

  . التشريعية المناسبة من أجل مسايرة هذه الجهود  
  :و قد و اجهتنا عدة صعوبات في اطار إنجاز هذا البحث تتمثل في 

 .التي تناولت هذا الموضوع على الصعيد الوطني قلة المراجع .1
غياب احصائيات على المستوى الوطني توضح حجم األموال التي يتم تبييضها سنوياً،  .2

للوقوف على األضرار التي تسببها هذه الظاهرة، كما أن غياب االحصائيات حال دون 
  .  والالتقييم الحقيقي ألداء الجهات المتخصصة لمكافحة جريمة تبييض األم

  :و تطرح دراسة هذا الموضوع اشكالية رئيسية هي
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إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري مسايرة الجهود الدولية الرامية لمكافحة جريمة  _  
   و ما مدى فعاليتها؟  تبييض األموال ؟

  :و هو ما يقودنا إلى طرح التساؤالت التالية 
 جريمة تبييض األموال؟كيف عالجت االتفاقيات الدولية البعد الدولي ل .1
كيف نظم المشرع الجزائري اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال على مستوى  .2

 المنظومة الجنائية الداخلية؟
ما مدى فعالية اآلليات المعتمدة على الصعيدين الدولي و الوطني في مكافحة جريمة  .3

 تبييض األموال؟
  

على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد و قد اعتمادنا لإلجابة على هذه اإلشكالية    
على وصف للظاهرة و تحديد أبعادها، و  دراسة و تحليل مصادر المعلومات المختلفة ، 
و سيساعدنا هذا المنهج في فهم مختلف النصوص القانونية التي بحوزتنا ، حيث تعتمد 

ساسية باإلضافة إلى هذه الدراسة أساسا على مجموعة من االتفاقيات و الوثائق الدولية األ
كما استعنا بالمنهج المقارن الذي يمكننا من مقارنة االتفاقيات الدولية . التشريعات الوطنية

  . بنصوص القانون الداخلي  
ن هما مبدأ سمو االتفاقيات الدولية على تيو قد اعتمدنا في تقسيمنا للخطة على فكرتين أساسي  

الجهود الدولية لمكافحة تبييض األموال على الجهود الداخلية  القوانين الداخلية ، و الثانية أسبقية
  :للدول، لذلك كان تقسيم خطتنا كاآلتي 

  .اإلطار االتفاقي لآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال: الفصل األول
اإلطار التشريعي لآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال في التشريع الجنائي : الفصل الثاني

. ريالجزائ
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  :األولالفصل 

  اإلطار االتفاقي لآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال
  
الى اتخاذ يرمي  الدولي صعيدالقرن العشرين على الأواخر ظهر اتجاه قوي في    
األموال ،و قد توضحت معالم السياسة الجنائية في  تبييضلوسائل الكفيلة بمكافحة ظاهرة ا

وقعة ـزام الدول المـلإ، و ذلك من خالل ة في هذا المجالالدولية المتعاقب االتفاقيات
ليات غسل ـم التصرفات المنطوية على المساهمة بشكل أو بأخر في عمـبتجري

راءات ـخاذ اإلجــزامها باتـلن خالل إـمتأتية من الجرائم ، أو موال الــاألم
ها و توقيع الجزاء و إثبات العمليات ذهـاون الدولي في مجال الكشف عن هالزمة للتعــال

 ،دولياً داًـذ المكافحة بعـقد تفطن المجتمع الدولي الى ضرورة أن تأخ، و1مرتكبيهاعلى 
 رطا أساسياـتبر شـــلذا فإن التعاون الدولي يع،  في مواجهة هذا النوع من الجرائم

يما في صورتها ــريمة تبييض األموال، السـة الجنائية في مكافحة جـلنجاح السياس
و اإلقليمية  دوليةـهود الـل ذلك الجـد تظافرت من أجـوق رة للحدود الوطنية، ــابالع
 نقسم هذا رأينا أن لذلك  .بين الدول  تعزز سبل التعاون  الوصول الى آليات بغية، 

  :التاليين مبحثينالإلى  الفصل
  الجهود الدولية و اإلقليمية لمكافحة جريمة تبييض األموال: المبحث األول  
  اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال على ضوء االتفاقيات الدولية: المبحث الثاني  
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  :المبحث األول
  لمكافحة جريمة تبييض األموال و اإلقليمية الجهود الدولية

دولية و ــات الظمــمنالو من جانب  ،دولـلدولي من جانب اال االهتمامتصاعد      
المستحدثة مواجهة الظواهر اإلجرامية  والـمنظمة، ريمةــالج حةلمــكاف اإلقليمــية

و ،ة ــرق المتاحــعلى كافة المستويات و بكل الطدولي ـالسيما منها ذات البعد ال
لذلك نجد أن األمم المتحدة قد تفطنت الى  . المالئمة لتحقيق المصالح المشتركة للدول

ة رسم استراتيجيلها الدور األساسي في  خطر اإلجرام المنظم على استقرار الدول وكان
، ميةـظم المنظمات اإلقليـم المتحدة معـعلى نهج األم كما سار ،مكافحة تبييض األموال

و تواصلت هذه الجهود لتطال النظام المصرفي الذي يشكل نقطة ارتكاز في اطار مكافحة 
  :التالية مطالبال حث من خاللهو ما سنحاول تفصيله في هذا المبو  تبييض األموال،

  ماهية جريمة تبييض األموال: المطلب األول
  دور األمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض األموال:المطلب الثاني
  دور المنظمات اإلقليمية في مكافحة جريمة تبييض األموال :المطلب الثالث
  دور النظام المصرفي الدولي في مكافحة جريمة تبييض األموال:المطلب الرابع

  :لمطلب األولا
 ماهية ظاهرة تبييض األموال

الطريقة التي يعتمدها المجرمون لضمان االستفادة من  عملية تبييض األموال هيإن    
لإلحــاطة بماهية تبييض األموال أن  يتعين، و ةجرامياإل همالعائدات الناتجة عن أعمال

 ، ئص هذه الجريمة و الوقوف عند خصا بييض األموال،نتعرض في بادئ األمر لمفهوم ت
و ذلك من خالل . الظاهرة هذه او في األخير سنتطرق ألهم اآلثار السلبية التي تخلفه

  :التالية الفروع
  تبييض األموال مفهوم :الفرع األول
  خصائص جريمة تبييض األموال :الفرع الثاني
 تبييض األموال تآثار عمليا :الفرع الثالث
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  مـــوالــهوم تبييض األمف :األول الفرع

األموال و ذلك من خالل ما توصل  الوصول إلى تعريف لظاهرة تبييض سنحاول بداية  
المراحل و لإلحاطة أكثر بمفهوم هذه الظاهرة سنقف عند  ، تفاقيات الدوليةاالالفقه و  إليه 

  .تبييض األموال  التي تمر بها عملية 
  يض األموال تعريف تبي: أوال

موال كما هو ظاهر من اسمها أنها عملية تطهر من خاللها يقصد بعملية تبييض األ   
أموال لم يكن باإلمكان التعامل فيها إال من خالل إضفاء صفة المشروعية عليها، بسبب 
أنها كانت ناتجة عن عمل غير المشروع، و مخالف لقوانين الدولة الواقع فيها، و من أمثلة 

  .1اريم الفساد المالي و االداإلتجار غير المشروع بالمخدرات، و جرائ: ذلك
تعتبر جريمة تبييض األموال، جريمة الحقة ألنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير  و 

مشروعة ، و هي تهدف إلى إضفاء طابع المشروعية على هذه العوائد، ليتمكن مالكوها أو 
 .المختصة  القضائية حائزوها من استخدامها، دون إثارة لشكوك السلطات

ى البعض أن تبييض األموال يعني إخفاء حقيقة األموال المستمدة من طريق غير و ير  
مشروع، عن طريق القيام بتصديرها أو ايداعها في مصارف دول أخرى، أو نقلها أو 
توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة لإلفالت بها من الضبط و المصادرة، و 

عة، سواء كان اإليداع أو النقل أو اظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشرو
  .2التحويل أو التوظيف أو االستثمار قد تم في دول متقدمة أو في دول نامية

عملية تنطوي على إخفاء لمصدر ما متحصل عليه من أنشطة " بأنه  و يرى البعض األخر
  .3"إجرامية

داخلة إلخفاء مجموعة العمليات المالية المت" و في تعريف أخر يعني تبييض األموال   
المصدر غير المشروع لألموال و إظهارها في صورة متحصلة من مصدر مشروع، أو 

  .4"المساهمة في توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة
في تعريفها لتبييض األموال إلى قسمين ضيق  و قد انقسمت التشريعات و اآلراء الفقهية  

ألموال الناتجة عن تجارة ف الضيق لتبييض األموال ،على احيث يقتصر التعريو واسع، 

                                                           

 )'�& ا%�$ال، �<�
 ا	=>$ق، ا	:$�9، ��رس : !�دل !�6 ا	���5 - 1�� .77ص , 2005ا	(/��ن ا	>��6�$ 	<

 	���$م ا%�/�
، ا	��ض   - 2�� .15. ، ص�2004=�� �=�6 ا	��+ !$ض، �اBC )'& ا%�$ال، ����
 ���� ا	�

3_ jean larguier et Philippe conte , droit pénal spécial, 14eme édition, dalloz,  2008,237 .   

، ا	>�هة ،  - 4��
 ا	�F�
 )'& ا%�$ال �G� 6Hق ا	���ون ا	�و	6، دار ا	/�� .7،ص 2004ه�ى ,��� ��>$ش، �
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المخدرات و المؤثرات العقلية، و قد أخذت بهذا التعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
  . 1)م1988فيينا (اإلتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية 

يشمل جميع األموال القذرة الناتجة عن جميع أما التعريف الواسع لتبييض األموال فأنه 
الجرائم و األعمال غير المشروعة ، و ليس فقط الناتجة عن تجارة المخدرات و المؤثرات 
العقلية، و قد أخذت بهذا التعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

  . 2)م2000باليرمو(المنظمة
جب توافر العناصر التالية لكي نكون بصدد و من خالل  التعاريف السابقة، نجد أنه ي  

  :جريمة تبييض األموال و هي
  .أموال مستمدة من مصدر غير مشروع_ 1
سلوك يتمثل في مجموعة عمليات مالية أو أنشطة إقتصادية متداخلة و مترابطة، _ 2

  .تنصب على األموال غير المشروعة
لك األموال، و قطع الصلة هدف يتمثل في الرغبة في إضفاء صفة المشروعية على ت_ 3

  .3منها دون مالحقة السلطات المختصة لالستفادةبينها و بين مصدرها غير المشروع 
  مراحل عملية تبييض األموال: اثاني

لتي تم عملية تبييض األموال إلى إضفاء صفة الشرعية على األموال القذرة ا تهدف  
ة مراحل من شأنها قطع عبر عد هذه العملية تتم فإنلذلك تحصيلها بطرق غير شرعية، 

و هذه . 4هذه األموال و مصدرها، و بالتالي صعوبة تعقبها أو تتبع مراحلهاالصلة بين 
   :المراحل هي

  : مرحــــــلة اإليــــداع_ 1

حيث أنه من البديهي هذه المرحلة يتم التخلص المادي من األموال غير المشروعة، في  
االنتباه، فالهدف من هذه المرحلة النقدية ، يمكن أن تجلب  أن الكميات الكبيرة من السيولة

، ويتم ذلك عادة هو التخلص من السيولة النقدية التي أصبحت ثقالً على كاهل المجرمين 

                                                           

 H��/� 	��م  -1���Lات +� 
N	�N	دة ا��	م1988را�5 ا. 

: را�5 - 2�اBC ا	���رات، ط �PLGQ *�ه ، ا	�$ا�� +� 
�Q=�
 	�Sهة )'& ا%�$ال ا	������
 ، ا	>�هة ، 2ا	*�، �G� ،2004�5 ا	

 .12ص 

 )'�& ا%�$ال �+ �/S$ر إ���Qدي و ���6�$، �<�
 ا	�/��ى ا	>��$�6، ا	��د ا	'�دس ، ص  - 3��� ،B��( Vا �)!293. 
4 -  
�C�/>	ف اQ�	ا 

 س����ن !(� ا	�/�X'� ،Bو	�L�S/	ا  و ا	�$ز�5،  )]�هة )'�& ا%�$ال)!+ ا%�$ال (��، دار ا	<���
 ا	<���ة 	�/

 ،
 .41. م، ص1999ا^س:/�ر�
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األموال من إيداع متحصالت النشاط اإلجرامي إلى داخل النظام  مبيضوعندما يتمكن 
  :على األساليب اآلتية لمجرم، و في هذه المرحلة يعتمد ا1 المصرفي او النقدي

إيداع النقود في أحد أو بعض المصارف أو في إحدى المؤسسات المالية غير  _أ
  .المصرفية مثل مكاتب تغيير العملة، و شركات التحويالت المالية

  .)عقارات، ذهب ، مجوهرات( تحويل النقود إلى أصول أخرى  _ب
  .لتهريبها إلى الخارج استبدال هذه النقود بعمالت أجنبية تمهيداً _ج
إقامة أنشطة تجارية مشروعة مع اإليحاء بضخامة عوائدها مثل محالت المجوهرات و _ د

  المطاعم أو أنشطة غير مشروعة كصاالت القمار، بحيث تصلح تلك العوائد لتكون مصدراً 
  .2وهمياً لألموال المغسولة

ذلك مراحل تبييض األموال  و يالحظ أن مرحلة اإليداع تعد بصفة عامة من أهم و أخطر
أنه يتم فيها إخراج النقود القذرة من الخفاء ألول مرة إلى حيز التعامل المادي ، و تكون 
األموال في هذه المرحلة عرضة للتتبع و االكتشاف من جانب السلطات من خالل البيانات 

 . 3و المستندات المسجلة بشأنها في المؤسسات المالية 
  : مويهــلة التـــمرح_ 2 

على هذه المرحلة أيضا مرحلة التعتيم أو الفصل، و تهدف هذه المرحلة إلى  و يطلق  
قطع الصلة بين النقود موضوع التبييض و أصلها غير المشروع، حيث يتم فيها إجراء 
سلسلة من العمليات المصرفية و غير المصرفية المتعاقبة و المعقدة، إلخفاء األصل غير 

يعمدون إلى  ، و تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة لغاسلي األموال، الذين4المشروع لألموال
خلق طبقات مركبة و مضاعفة من الصفقات التجارية و التحويالت المالية، التي تكفل 

  .إخفاء العائدات غير المشروعة و تمويه طبيعتها، الستخدامها بحرية في أغراض مختلفة
تعقيداً، وأكثرها اتصافاً بالطبيعة الدولية، فغالباً ما كما تعد هذه المرحلة أكثر المراحل   

ة و بعستخدام العديد من األساليب المتشتجري وقائعها في بلدان متعددة، و تنطوي على ا
  :المتنوعة و منها ما يلي

                                                           
 1- voir: Olivier jerez, le blanchiment d’argent, la revue banque éditeur, 2eme édition, 2003 , p 99 .   


 6H ا	���>P ا	��6 ا%ول ��/$ان !�دل !(� ا	�`�` ا	'+ ، ا	<$ا�_ ا	>��$� - 2��<� &�! 
اBC )'& ا%�$ال، ور�>	 

 و ا^���Qد�� " 
=H�:�
ا� " )'& ا%�$ال)H ، 
 .230، ص 2007، ا	��ر�

3- Wilfrid jeandidier , droit pénal des affaires, 2eme édition, Dalloz ,1996 , p 66 .     
ي، )'�& ا%�$ال - 4�F�	ة،  :�='+ ا
، ا	>�ه�� .70، ص 2003ا	�Sهة، ا%س(�ب، ا	� ج، �<�$!
 ا	/�& ا	�
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ذات نقل األموال بسرعة فائقة، من دولة ألخرى، السيما صوب المرافئ أو المال •
الل التحويالت المالية البرقية، أو باستخدام النظم ، و ذلك من خ1المالية اآلمنة

المصرفية السرية و فروعها المنتشرة في العديد من البلدان، و التي تقدم خدماتها 
بقدر أكبر من السرية و السرعة، و بتكلفة أقل، و ال تخلف تحويالتها أية آثار 

  .2مستندية
ختلفة، مع اعادة بيع األصول توزيع األموال بين استثمارات متعددة، و في بلدان م •

المشتراة و نقل االستثمارات باستمرار، لتجنب اقتفاء أثرها، من جانب السلطات 
  .المختصة

تسهيل حركة األموال غير المشروعة، من خالل شركات الواجهة أو الشركات  •
 . 4، التابعة للمنظمات اإلجرامية  3الوهمية

  : جمرحــلة الدمــ_ 3

هذه المرحلة  و األموال، و تهدفمبيضة هي الغاية التي يسعى إليها هذه المرحل تعتبر  
في  ع صلتها بمصدرها غير المشروع ـبعد تمويه طبيعتها أو انقطا إلى ضخ األموال ـ

االقتصاد القومي الرسمي في صورة أموال معلومة المصدر، إلكسابها مظهراً قانونياً و 
  .5دون خشية المطادرة أو المصادرةشرعياً، بحيث يتم توظيفها بعد ذلك بحرية 

و يتحقق في هذه المرحلة تمام اندماج األموال غير المشروعة في النظام المالي و   
المصرفي المشروع واختالطها باألموال المشروعة بحيث تبدو و كأنها أموال مشروعة 

  .معلومة المصدر
ث السابق اإلشارة إليها و في األخير تجدر اإلشارة أن المرور بمراحل التبييض الثال  

ليس أمراً حتمياً ألن وسائل التبييض تختلف باختالف حجم األموال المطلوب غسلها أو 
تبييضها، و الظروف المحيطة بعمليات الغسل، و بالظروف الشخصية لغاسلي األموال 

                                                           
�e� 5 �+ �`ا�� خ� - 1��ا 	�� تS� 
ا���fات ا�C��	ب اg>6 ت�
، أو ���ان ا	� ذ ا	��	6، ت�h ا	(��ان ا	/�kا 
: ص
 أه����>�Q ��	� ذات ا	��	�

 

 ، ض�� إشاف و ر����HQ�	ا 
�ف ا%�/(6، آ�� ت�'�ه& �$ا��/�� 6H ات'�ع ��Gق ا	'Q	ا 
��
 إ	P !�م !Hض�f�� ،
ا	��Qرف ا	�آ`�
آ�ت� .10، ص  ا	'��s ا	��PLGQ� 5 *�ه، : ا	���$��ت را�5	�`�� �+ . تrس�q ا	

 2-  Olivier jerez , op , cit,p 106 .  
3 - �S�
 ه6 آ����ت �/�rة �Q$رة ���$��
 و ت��رك أو ت�و!
، �N& شآ�ت ا^س���Nرات ا	�>�ر�
، و شآ�ت ا	$ا����رآ
 6H ت<�رة ��	�� ه

Q=�� &�$=�	  u�$س	م ��ور ا��>	ت )'& ا%�$ال، و ا����! 
�Gvت P	آ�ت إ� ت شآ�ت ا	/>& و ا	'��,
، و ت<�رة ا	�<$هات ، و ت��ف هwg ا	
�6 شآ�ت ص$ر�
 ^ ت$�� H 
آ�ت ا	$ه���ا��
، أ�� ا	�fا 
G� 6H ا%��S$�6، و ت���ط رس�6 أو ��6H ا	$ا�5  إ^ ��^سB و ^ �$�� 	�� أي �

	 ��و!
، آ�� �'���م اس����ف إخ�Lء ا	�'��B ا	/�� 6C	�x$ال )� ا	�� ��
 ا	�س& إ	���(�ره� ا	<!�� +=� ا%,��ن، 6H وث�sC ا	Nت أآ���', {�L

 	�ى ا	(/$ك و إ�اء ا	�HQت� �$=� .11، ص ا	'��sا	��5  *�ه، �PLGQ : را�5 . 

 .PLGQ�11 *�ه،  ا	��5 ا	'��s ، ص  - 4
5 -  ، B��( Vا �)!5� . 296،ص  ا	'��s ا	�
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أنفسهم، فقد تتم عملية التبييض في مرحلة واحدة تمثل المراحل الثالث دفعة واحدة أو 
  .1طى مرحلة أو أكثر أو انتهاج طرق و أساليب جديدة تماماً لغسل األموالتخ

 خصائص جريمة تبييض األموال: الفرع الثاني

يتضح من خالل التعاريف السابقة لجريمة تبييض األموال، وجود عدد من الخصائص التي 
  :تتسم بها هذه الجريمة، و تتمثل أهم هذه الخصائص في

  جريمة منظمةبالييض األموال جريمة تبارتباط  _أوال

جماعة :" ظهرت عدة محاوالت لتعريف الجريمة المنظمة، حيث عرفها البعض على أنها  
التنظيم و االنضباط، تقوم  إجرامية تمارس نشاطها من خالل أعضاء على مستوى عال من

ير مشروع، و تنفيذ خططها بهدف الحصول على ربح أو طيط الرتكاب نشاط غـبالتـخ
مادي ومكاسب اقتصادية ،وترتكب في سبيل ذلك أعماال تتصف بالتهديد و االبتزاز و  عائد

  . 2"العنف من أجل اخضاع األخرين و فرض إرادتهم الشريرة 
مشروع إجرامي قائم على أشخاص يوحدون صفوفهم من أجل :" كما عرفها البعض بأنها 

هذا التنظيم بكونه ذي بناء القيام بأنشطة إجرامية على أساس دائم و مستمر، و يتسم 
هرمي و يحكم هذا الكيان نظم و لوائح داخلية تضبط ايقاع سير العمل داخله و يستخدم في 
سبيل تحقيق أغراضه العنف و التهديد و االبتزاز و الرشوة، بهدف تحقيق أقصى ربح من 

    3."نشاطهم اإلجرامي
  : و مما سبق يتضح لنا خصائص الجريمة المنظمة، و هي

 .رتكابها عن طريق عصابات منظمةا •
 .الشكل الهرمي المتدرج في المسؤوليات أي تقسيم األدوار اتخاذها •
 .السرية التامة لألعمال و الخطط التي تقوم بهااتسامها ب •
 .االستمرارية و الثبات في وجودها •
 .استخدام وسائل الترويع و الترغيب و العنف •
 .4تحقيق الربح هو هدف نشاطها اإلجرامي •

                                                           
اBC )'& ا%�$ال  - 1� +! 

، ا	>�هة، )6H ض$ء أ,:�م ا	>��$ن ا	�و	6 ا	��م(�(�& �=�� !(� ا	=��B !$ا�e، ا	�'|$	�
 ا	�و	���
 ا	�F�، دار ا	/

      .80، ص2009

 و )'�& ا%�$ال، �<�
 ا%�+ و ا	=��ة، ا	��د  - 2�S/�	ا 
�� .50، ص 2000، د�'�( 19، ا	'/
 220!�دل !(� ا	<$اد �=��، ا	<
 .51ا	��e'L�  5، ص  - 3

 ا%�+ و ا	=��ة، ا	��د  �=�� - 4�>� ،
�S/�	ا 
��>�	 

 ا	�و	�=H�:�	، ا��6 !=�H228 
 .44ص ، 2001، �$	�$ 20، ا	'/
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هذه الخصائص تجعلنا نقول بأن هناك عالقة جدلية بين الجريمة المنظمة و تبييض  و
األموال ألن المال هو عصب الحياة الذي تعتمد عليه المنظمات اإلجرامية، فالهدف 
الرئيسي الذي تسعى اليه المنظمات اإلجرامية  هو الحصول على أكبر قدر ممكن من 

مر الذي يتطلب معه ضرورة اللجوء إلى نشاط المال و بطريقة سهلة و سريعة ، األ
تبييض األموال حتى تتمكن المنظمات اإلجرامية من االستفادة من العوائد الضخمة التي 

عليها نتيجة نشاطاتهم ، فتجريم تبييض األموال و ما يتضمنه من عقوبات فعالة و  تحصل
القضاء على القوة  خاصة المصادرة تعتبر أداة حاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة و

  .االقتصادية و المالية للتنظيمات اإلجرامية
  جريمة تبييض األموال ذات طابع دولي  _2

يقصد بالبعد الدولي لجريمة تبييض األموال وجود عنصر أجنبي، سواء تعلق األمر  
   .باألموال المراد تبييضها أو غسلها، أو بالمكان المرتكب فيه هذا النشاط، أو باألشخاص

عملية تبييض األموال، عملية معقدة و متشابكة اإلجراءات، تتم عادة على مراحل، أولها ف
مرحلة االيداع ثم التمويه ثم مرحلة الدمج، و يستخدم فيها وسائل فنية عديدة قابلة للتطور 

  .دائما، و غالبا ما تتم هذه العملية في اقاليم دول مختلفة
انتشار جرائم تبييض األموال و يسرت ارتكابها  و كان من أهم العوامل التي ساعدت على

التغيرات التي شهدها االقتصاد العالمي في نهاية القرن العشرين و من بينها انتشار مفهوم 
العولمة، و تحرير التجارة العالمية، و الخدمات المالية، و سهولة انتقال األموال بين الدول 

في مجال االتصاالت و تكنولوجيا  المختلفة، و ما صاحب ذلك من تطور تقني هائل
المعلومات، و من ثم لم تعد جرائم تبييض األموال مقصورة على عدد محدود من الدول 

  . 1بل أصبحت تهدد الدول النامية و المتقدمة على حد سواء
و من ثم يمكن اعتبار جريمة تبييض األموال من جرائم القانون الداخلي ذات الطابع 

بأنها مجموعة الجرائم التي تقتضي لظروف خاصة ترتبط بجنسية الدولي و التي تعرف 
مرتكبيها و بمكان ارتكابها تعاوناً وثيقاً فيما بين الدول بهدف ضمان منع وقوعها و معاقبة 

  .2مرتكبيها
  

                                                           

 اfدار�
، ا	>�هة،   - 1��/��	 
��
 ا	��S/�	دي و إداري، ا�Q� .13، ص 2008!�دل !(� ا	�`�` ا	'+، )'& ا%�$ال �+ �/S$ر ���$�6 و ا�
2 -   5� .14، ص�e'L  ا	�
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  جريمة تبييض األموال جريمة ذات طابع اقتصادي _3

بالسياسة االقتصادية  تعتبر جرائم اقتصادية ، كل جريمة من شأنها أن تلحق أضراراً
ؤسساته ـتصاد الوطني و مـلى المساس بسالمة و مصالح االقـللدولة أو تعمل ع

  . 1تجارية و المالية ـال
و لما كانت جريمة تبييض األموال يترتب عليها إضفاء طابع المشروعية على األموال 

بية على الدخل غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ، و ما قد ينجم عن ذلك من آثار سل
و قيمة العملة  القومي و الناتج القومي و على أنماط االستهالك، و االدخار، و االستثمار،

الوطنية، و ذلك نتيجة اندماج األموال غير المشروعة في االقتصاد الرسمي للدولة مما 
يرتب أضراراً بالغة على مستوى النظام االقتصادي للدولة، مما يمكن معه القول بأن 

  . 2يمة تبييض األموال تعتبر من أخطر صور الجرائم االقتصاديةجر
    3جريمة تبييض األموال متطورة فنياً و تقنياً  _4

سم جريمة تبييض األموال بأنها دائمة التطور، مدفوعة في ذلك بالتزايد الكبير في حجم تت  
ي التي تستخدم ف األموال و المتحصالت، و كذلك بالتطور الكبير في الوسائل التكنولوجية

ففي ضوء تطور أنظمة التحويالت المالية . 4نقل األموال و تحويلها عبر الحدود الدولية
الكترونياً و انتشار التجارة االلكترونية ، و تزايد استخدام شبكة األنترنت في عمليات 

ي األموال، و تمويه طبيعتها، و هو ما يعن رؤوس األمر الذي يسر انتقال تبييض األموال
و هو ما يجعل  .، و دون أن تترك أثراً 5سرعة تنفيذ جريمة التبييض في أقل وقت ممكن

  .من من تتبع هذه األموال تحدياً معقداً للغاية
  ـوالتبييض األم ثار عملياتآ :الثالث الفرع

نشاط تبييض األموال كأي نشاط إجرامي ينتج عنه آثاراً سلبية تمس نواحي مختلفة من  
و ما سنحاول تفصيله يما على مستوى اقتصاديات الدول وبنية المجتمع، و هالمجتمع، الس

  .   من خالل هذا الفرع
  

                                                           

 	���$م ا%�/�
، ا - 1��
 ���� ا	����� ،
��
 ا	<اBC ا^���Qد�
 6H ا	�ول ا	�� .    12م، ص، 2006	��ض ، س�� ش$ر�<6، �$ا�

 )'�& ا%�$ال : را�5  - 2��� ،
�� و ا	�$ز�5، !��ن )دراس
 �>�ر�
(أ�<� س�$د ا	��/�	 
H�<N	81، ص 2009، دار ا. 
3 -  ،  .12،ص  ا	'��sا	��PLGQ�  5 *�ه
4 -  ،eا�$! B��=	& �=�� !(� ا�5  �(� .59، صا	'��sا	�
 و ا	�$ز�5، !��ن ،�=�$د �=�� س���L: را�5  - 5�/�	 
H�<N	& ا%�$ال، دار ا�ت )'����! 
=H�:� 6H (/$ك	دور ا B��<& و ت�ص 2008ن، ت=� ،

48. 
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  ـار االقتصادية لجريمة تبييض األموالاآلث: أوال

لعمليات تبييض األموال آثار اقتصادية بالغة الخطورة، إذ تؤثر بشكل واضح  على قيمة   
  . ومي و االدخار كما سيأتي بيانهالعملة الوطنية،  كما تؤثر على الدخل الق

  أثر تبييض األموال على قيمة العملة الوطنية -1

إن نشاط تبييض األموال و ما يرتبط به من تحويل األموال إلى الخارج إلجراء عمليات    
التبييض عليها، يؤثر تأثيراً سلبياً و مباشراً على قيمة العملة الوطنية حيث يؤدي استبدال 

ية المستمدة من األنشطة اإلجرامية بعملة أجنبية بهدف غسلها عن طريق العملة الوطن
تحويلها يترتب عنها انخفاض قيمتها تجاه العملة المحول إليها، و ذلك ما يؤدي إلى زيادة 

كما يؤدي عرض العملة .  1عرض العملة الوطنية و زيادة الطلب على العملة األجنبية 
لة األجنبية إلى استنزاف االحتياطي النقدي للدولة من مع زيادة الطلب على العم وطنيةال

العمالت األجنبية، مما قد يلجأ المسؤولون معه رفع سعر الفائدة لإلحتفاظ على المدخرات 
المحلية لتحول الى عمالت أجنبية، و مما الشك فيه أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل أحد 

     . 2لالستثمارالعقبات الهامة 
  ألموال على الدخل القومي أثر تبييض ا -2

طاعات من تأن األموال المهربة إلى الخارج إلجراء عمليات التبييض عليها تمثل اق الشك
الدخل القومي، إذ تعد نزيفاً لالقتصاد الوطني إلى االقتصاديات الخارجية، وهذه األموال 

يجنون حساب بقية أصحاب الدخول المشروعة في الدولة، فاألفراد الذين على تكون  
أموالهم من اقتراف الجرائم إنما يحصلون على جانب مهم من الدخل الذي يتم تحويله إلى 
الخارج ليستثمر هناك و ليكون في محصلة اقتصاديات الدول المضيفة لرأس المال و 

كما أن بعض األموال . 3حرمان االقتصاد الوطني من استثماره في مشروعات محلية
ما تكون ناتجة عن التهرب الضريبي ، و هذا يترتب عليه المهربة إلى الخارج عادة 

ضعف في اإليرادات العامة للدولة، مما ينتج لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة أو 
زيادة عبء الضرائب الحالية أو  اللجوء إلى االقتراض أو اإلصدار النقدي من أجل 

  .4تمويل برامجها االقتصادية

                                                           
 و ا	�$ز�5، !��ن، "دراس
 �>�ر�
"�L�� ���� ا	�	��6، )'�& ا%�$ال 6H ا	>��$ن ا	</�6C: را�5  - 1�/�	 
H�<N	70، ص 2006، دار ا . 
 .125، ص   ا	'��s ا	��5 �=�$د �=�� س���Lن ،   - 2
 .67، ص ا	'��s ا	��L� 5�� ���� ا	�	��6،   - 3
4 -  e'L� 5� .68، ص  ا	�
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إلى عدم قدرة  البالد يؤدياألموال المغسولة إلى خارج ن تسرب باإلضافة إلى ذلك فإ
الدولة على قياس مؤشراتها االقتصادية، و عدم الدقة في المعلومات و التضارب فيما بينها 

، بسبب وجود )و غيرهما...الناتج المحلي، ميزان المدفوعات ( بحيث ال تستطيع قياس 
  . 1تسربات من األموال غير المشروعة خارج البالد

  أثر تبييض األموال على االدخار و االستثمار  -3

تؤثر عمليات تبييض األموال سلباً على االدخار و االستثمار، فبالنسبة لالدخار يؤدي    
تهريب رأس المال الوطني إلى الخارج، و التحويالت النقدية إلى البنوك األجنبية إلى 

و عجزه عن الوفاء باحتياجات و انخفاض معدل االدخار  ،تسرب جزء من الدخل القومي
االستثمار، في نفس الوقت الذي يتزايد فيه معدل االستهالك دون حدوث زيادة مماثلة في 
الناتج، و قد تلجأ الدولة لتعويض هذا النقص في المدخرات المحلية عن احتياجات 

تبعه االستثمار إلى االستعانة بالموارد األجنبية سواء في صورة قروض أجنبية و ما يست
من زيادة المديونية الخارجية و ما تسفر عنه من آثار اقتصادية و سياسية على البلد 

  .2المقترض
كذلك يالحظ أن هذه األموال غير المشروعة ال تتصف باالستقرار حيث تنتقل من شكل 
آلخر من أشكال االحتفاظ بالثروة أو االستثمار بحثا عن مالذ آمن لها من المصادرة كأن 

ن ودائع إلى أسهم و سندات، ثم شراء عقارات، مما يجعلها ال تمثل إضافة حقيقية تتحول م
  .3للطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي

  اآلثار االجتماعية لجريمة تبييض األموال: اثاني

يمكن القول أن عوائد الجريمة التي أمكن غسلها تؤدي إلى مجموعة من اآلثار االجتماعية 
  :لعل من أهمها

 االستمتاع بعوائد جرائمهم   إن تمكين مرتكبي الجرائم من: يد معدالت الجريمةتزا -1
إلى زيادة دوافعهم اإلجرامية و دخولهم ميادين جديدة للجريمة و بالتالي  حتماً يؤديس

  .4تتزايد معدالت الجريمة

                                                           
 .111، ص 2008!(� �=�$د ه ل ا	'��ات، !����ت )'�& ا%�$ال ��+ ا^���Qد اfس �6 و ا^���Qد ا	$ض�6، دار ا	/qC�L، ا%ردن ، - 1

 ت(�� - 2��� ،6H`�` ش��	ا%�$ال��در !(� ا } )
��ب، 	(/�ن، )دراس
 �>�ر�:�	 
N��=	ا 
 .361،ص 2005، ا	�Xس'
اBC )'�& ا%�$ال، !�دل !(� ا	�`�` ا	'+، ا	<$ا�_ ا	>��$��
 و ا^ -3>	 
��Qد��  5� .253، صا	'��s ا	�
 .��361در !(� ا	�`�` ش�6H، ا	��5 ا	'��s، ص :را�5  - 4
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أن انتشار الجريمة و الفساد في المجتمع، يؤثر بدرجة كبيرة على فيه و ما من شك 
راره االجتماعي و االقتصادي، خاصة إذا ما استخدمت األموال المتحصلة من الجرائم استق

  . 1في تمويل األنشطة اإلرهابية، أو التي تستهدف تغيير أنظمة الحكم في الدول
تبييض األموال إلى زيادة معدالت البطالة حيث أن   تؤدي جرائم :البطالة زيادة معدل -2

الناتجة عن الفساد اإلداري أو السياسي مثالً، إلى خارج خروج األموال غير المشروعة 
البالد، إنما تعني نقل جزء من الدخل القومي إلى الدول األخرى، و من ثم تعجز الدول 
التي هرب منها رأس المال عن اإلنفاق على االستثمارات الالزمة لتوفير فرص عمل 

على المواطنين، و هو ما يؤدي  للمواطنين، بل تلجأ هذه الدولة إلى فرض ضرائب إضافية
حيث يعتبر الفساد المالي و اإلداري و هروب األموال . 2إلى تفاقم مشكلة البطالة

التي تحد من مصادر التمويل الالزمة لالستثمارات  تحصلة منه لغسلها من أهم األسبابالم
  .المطلوبة لمواجهة مشكلة البطالة في البالد النامية 

دخول ناتجة عن فساد ال التي يتم تبييضها في الخارج إنما هي كما أن جانب من األمو
جزء كبير من المنح و المساعدات و المعونات سياسي، و هو ما يؤدي إلى تسرب 

و القروض الخارجية إلى جيوب البعض بدالً من أن توجه نحو االستثمار المنتج  األجنبية
  .3لبطالةالتوظيف و التقليل من معدالت االذي يساعد في زيادة 

تؤدي جرائم تبييض األموال إلى اختالل هيكل توزيع : اختالل التوازن االجتماعي -3
الدخول في المجتمع، فإذا كانت األموال غير المشروعة متحصلة من التهرب الضريبي 
مثالً، فإن ذلك يعني أن هناك فئة تتحمل الضرائب و فئة أخرى يمكنها التهرب منها، و 

نسبياً في توزيع الدخول و ما يستتبعه من خلق طبقة متميزة اجتماعية في  هذا يعني اختالالً
حيث كانت الجريمة في السابق ترتكب عادة . 4مواجهة طبقة تعيش في مستوى أقل منها

من أفراد مهمشين، أو عصابات خارجة عن القانون، أما اليوم فهي ترتكب من موقع 
حيث تسخر أجهزة الدولة "  إجرام السلطة"    السلطة، أو بالقرب منها، لذا يطلق عليها

                                                           
1 -  5� .361ا	'��s، ص ��در !(� ا	�`�` ش�6H، ا	�
 .44، ص ا	'��s ا	��5 و ا���Qدي و إداري،  !�دل !(� ا	�`�`ا	'+، )'& ا%�$ال �+ �/S$ر ���6�$ - 2
  .122، ص   ا	'��s ا	��5 !(� �=�$د ه ل ا	'��ات،  - 3
 و ا	��	B، ط - 4Q� 6H )'& ا%�$ال ، B�S�	ة، 1,��ي !(� ا .210، ص1997، ا	>�ه
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لخدمة األغراض اإلجرامية بتحريف الوظائف األصلية للدولة عن الغرض األساسي لها و 
  .1هو خدمة المصلحة العامة لتحقيق منافع خاصة

فلم تعد الطبقات الفقيرة و األكثر حرمانا في المجتمع هي األكثر خطورة على أمن و   
أصبحت النخب المتحكمة سياسيا و اقتصاديا هي مصدر اإلجرام في  بل سالمة المجتمع،

  .2المجتمع
  :المطلب الثاني

  دور األمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض األموال

 الجهود بين الدولالجهاز الرئيسي الذي يتولى تنسيق تعتبر منظمة األمم المتحدة    
، و من هذه  لدولي في مختلف المجاالتالمنظمات الدولية و اإلقليمية لتحقيق التعاون او

ة خاصة، ـظمة بصفـريمة المنـامة، و الجـصفة عـريمة بـالمجاالت مكافحة الج
مكافحة  أجلدول من ـيق التعاون بين الــاألمم المتحدة على ضرورة تحقحيث أكدت 

 في اطار مكافحة تبييضرامية ، و هو ما سعت اليه األمم المتحدة  ـهذه الظاهرة اإلج
عدة مستويات، و هو ما سنتطرق اليه  هودها المبذولة علىـاألموال، و ذلك من خالل ج

  :في هذا المطلب من خالل الفروع التالية
  االتفاقيات الدولية المبرمة في إطار مكافحة تبييض األموال:الفرع األول
  القانون النموذجي لألمم المتحدة لمكافحة تبييض األموال:الفرع الثاني

  دور لجان و هيئات األمم المتحدة في مكافحة تبييض األموال:الثالثالفرع 
  لتبييض األموا مكافحة اطار في  المبرمةاالتفاقيات الدولية  :الفرع األول 

افحة تبييض األموال، أبرمت األمم ـة جنائية دولية لمكــرسم سياس إطارفي     
مة تبييض ـوني لجريـالقان إلطاراملها ـي مجـن االتفاقيات تناولت فـالمتحدة العديد م

لمؤسسات لالوقائي  دورالتفعيل لي، باإلضافة إلى األموال، و سبل تعزيز التعاون الدو
  ي عملية المكافحة، و لعل أهم هذه االتفاقيات ـالمالية ف

  )م1988فيينا (اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية _1   
  )م2000باليرمو (تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ا _2   
    م2003 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد _3   

                                                           
،  ��H`ة ���6�$ - 1F�خ ��=� 
���� ، 6C�F<	د ا���
 ]�هة ا	L'�د، �<�
 ا^��ي 6H �$ا�C<`ا	ع ا���	  
�C�/>	ا 
اد، ا	'��س� 
L�و خ�

،q���	د ا��	ة، ا .224م، ص2009�':
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  1م1988اتفاقية فيينا لعام : أوال 

درات و ــاألمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع في المخ اقيةـــاتفتعد    
و التي دخلت  ،و التي يشار اليها اختصارا باتفاقية فيينا ، 1988العقلية لسنةؤثرات ــالم

تعتمد تدابير و أحكاما  أول وثيقة قانونية دولية م ،11/11/1990حيز التنفيذ بتاريخ 
محددة لمكافحة غسل األموال ،المستخدمة في أو المتحصلة من اإلتجار غير المشروع  

الدولي و اإلقليمي و الوطني في هذا  ماماالهتوما أن ـ، على أن يكون مفه2بالمخدرات
ار البحث ــقي ضمن اطـكنه بـذا التاريخ بسنوات، لـبل هـد بدأ قـالموضوع  ق
ي ـدول إطار إلىصل ـ، دون أن ي االستراتيجياتخطط و بناء ـم الـالعلمي و رس

ية ـفاقـتواها اتـال تعد من حيث مح االتفاقية، و هذه 3المكافحة   دوهـوحيد جـلت
خاصة بتبييض األموال، اذ هي في األساس اتفاقية في اطار مكافحة اإلتجار بالمخدرات 

درات باعتبار أن ـوال المتحصلة من تجارة المخـييض األمـيد أنها تناولت أنشطة تبـ،ب
  .4القذرة محل عمليات التبييضثر المصادر أهمية لألموال ــتجارة المخدرات تمثل أك

و  ، تضمنت أحكاما موضوعية ، مادة (34) أربعة و ثالثينفي  يةاقفاالتصدرت     
اجرائية ،رسمت الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في مجال مكافحة ظاهرة  أخرى

تبييض األموال، و التي سارت على نهجها فيما بعد معظم االتفاقيات الدولية و اإلقليمية 
ى أهم األحكام الموضوعية و ال بإيجازباإلضافة الى التشريعات الداخلية ،وسنتعرض 

  .م1988لسنة  اتي نصت عليها اتفاقية فييناإلجرائية ال
  األحكام الموضوعية :  أوال

وال، ـــريف لعملية غسل األمـاسا في وضع تعـو تتمثل األحكام الموضوعية أس   
من التوسع  في تحديد الركن المادي و الركن المعنوي   ءبشيهذه العمليات  و تجريم 

  .ه الجريمة ،و تقرير الجزاءات و التدابير المقررة  لهذه األخيرة لهذ
  تجريم عمليات غسل األموال_  1

ريفا قانونيا لغسيل األموال، عأول النصوص الدولية التي تضمنت تتعد هذه االتفاقية      
زته هذه االتفاقية و ر الذي يمكن معه القول أن تجريم عمليات غسيل األموال أفرـاألم

                                                           
1 -  B�س6 ر�C�=L~ ، ��$�_ ا	�س$م ا	� 
���Lا^ت wgه P�! C<`ا	9 ا�41ــ95ص�د H رخX�	628 ا  ��/�1995. 

2  -  ،  .33،ص ا	��5 ا	'��PLGQ� s *�ه
3- Picca  George, le blanchiment des produits du crime, vers les nouvelles stratégies internationale  , revue 
international de criminologie et technique N° 4, 1992, p 483 .    

��د �=�� ا	(:  را�5  - 4� 
�S/�	ا 
�� و ا	�$ز�5، !��ن ،" دراس
 ت=����
" �`ات، ا	<�/�	 
H�<N	90م، ص 2008، دار ا.  
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،و رغم أن االتفاقية لم تستعمل 1يمية أخرى ــلى اتفاقيات دولية و اقلإمنها  طلقان
مر ــصراحة مصطلح غسل األموال  اال أنه لوحظ أن تعريفها قد تضمن المراحل التي ت

ف ـو تعريـه، و2) جــدمـال _ويه ــالتم _االيداع  (ملية غسل األموال ـبها ع
مدت ــ،حيث ع3ن عنايته بالمفهوم االصطالحيثر مـأك ، عنى بالنطاق التجريميي

قا ـالزمة ، وفــاالتفاقية الى حث الدول األطراف على اتخاذ االجراءات التشريعية ال
عال ـدد من األفـوري لكل طرف ، لتجريم عـــللقانون الداخلي ، و النظام الدست

د بشكل أساسي العمدية، التي رأت  أنها تشكل جوهر عملية غسل األموال  و التي تتجس
  :في 
 مة منريــن أية جـمدة مـعلم بأنها مستـتحويل األموال أو نقلها مع ال _أ    

ال أفع من أو من فعل) جرائم المخدرات (عليها في االتفاقية ص منصوالرائم ـجال
مويه المصدر غير المشروع لألموال أو ـبهدف اخفاء أو تفي مثل هذه الجرائم  االشتراك

متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم ،على اإلفالت من العواقب  شخص أي قصد مساعدة
  .4القانونية ألفعاله

ا ـاء أو تمويه حقيقية األموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيهـاخف _ب   
ن جريمة ــدة مـلم بأنها مستمـيتها، مع العـأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملك

ل من أفعال االشتراك في ــعليها في االتفاقية أو المستمدة من فعأو جرائم منصوص 
 .5مثل هذه الجرائم 

لمها بأنها مستمدة من ـت تسـوال مع العلم وقمازة أو استخدام األتساب أو حيـاك _ج   
راك في مثل هذه ـجرائم منصوص عليها في االتفاقية، أو مستمدة من فعل من أفعال االشت

  .6الجرائم
 و المتمثل ،لركن المادي لجريمة غسيل األموالح من خالل نص هذه المادة اــيتض    

ن ـويه حقيقتها ، فضال عـــأو تم أو اخفائها، أو نقلها، تحويل األموال،في  أساسا
لم بأنها ـبعض األفعال األخرى ،مثل اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال، مع الع تجريم

                                                           
  .239،ص   ا	'��s ا	��5د	��
 �(�رآ6،  - 1
2  -   

، دار ا	�G($!�ت ا	<����
 ،ا^س:/�ر��S/�	ا 
��>�	 
�Cا�fو ا 
 .63،ص �2009=�� !�6 س$��B ،ا%,:�م ا	�$ض$!�
 .34، ص  ا	'��s ا	��PLGQ 5 *�ه، �: را�5 - 3

 H��/� 	��م  1_ ب/3ا	��دة را�5    - 4���Lم�1988+ ات.  


 H��/� 	��م  1_ ب /3را�5 ا	��دة    - 5���Lم�1988+ ات.  

 H��/� 	��م )1_ج /3( را�5 ا	��دة  - 6���Lم�1988+ ات.  
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ار غير المشروع  بالمخدرات ،أو فعل من أفعال ن احدى جرائم االتجـمستمدة م
 .1فيها   االشتراك

بهدف تضييق الخناق على كافة وقد عمدت االتفاقية إلى تعداد أنماط نشاط غسيل األموال 
األشخاص المتورطين بصورة مباشرة، أو غير مباشرة في أنشطة غسيل األموال أيا كانت 

  .مصرفية التي يلجئون اليها في هذا الصددالوسائل أو التقنيات المصرفية أو غير ال
ررت الطبيعة العمدية ــد قــ، و من خالل هذه المادة قينايـية فـاقـد أن اتفـكما نج

وال صراحة حيث قررت أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا ،و من ثم ـلجريمة غسيل األم
القصد الجنائي يتضح لنا جليا أن جوهر الركن المعنوي الذي تطلبته اتفاقية فيينا هو 

العمد ، و عليه فان االتفاقية استبعدت أن ترتكب جريمة غسيل األموال بطريق  ةبصور
  .2الخطأ

  الجزاءات و التدابير في اتفاقية فيينا_ 2

رير جزاءات مشددة ،تتناسب مع جسامة هذه ــحثت االتفاقية الدول األطراف على تق  
:" هــعلى أن) أ/4رة ـقـالف(ثالثة ــيث نصت في المادة الــالجرائم و خطورتها، ح

من هذه المادة )1(على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم ،كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية 

  ."و الغرامة و المصادرة 
تشدد في ـــي العقاب، و يتجلى هذا الفاقية فيينا نحو التشدد فـــو قد اتجهت ات  
قرير بعض الظروف المشددة للعقوبة، و الخروج على القواعد ـدة مظاهر منها تـع

حيث  .3و تقادم العقوبة مشروطاالفراج ال: وال سيما حالتي   التالحا العامة في بعض
و ذلك نصت االتفاقية على ضرورة أن تأخذ الدول ببعين االعتبار خطورة هذه الجريمة 

 العقوباتبتضييق حاالت االستفادة من االفراج المشروط، و تقرير مدد طويلة للتقادم 
  .4المقررة لهذه الجرائم

  األحكام االجرائية : ثانيا 

                                                           
  1_ voir : Casenave decheix ,le blanchiment de largent de la drogue , in :  revu internationale de droit comparé . 
vol. 46 N° 1 , janvier. Mars 1994. P156.    

 .260 ، ص ا	'��s  ا	��5 د	��
 �(�رآ6 ،   -  2
3  -  ،  .149، ص ا	'��sا	��PLGQ�  5 *�ه
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غسيل األموال في ظل اتفاقية يمكن رد أهم أحكام النظام االجرائي لمكافحة ظاهرة     
قضائي، و ثانيهما ــال ختصاصباالتعلق ــهما تــأول: تينـفـــفيينا الى طائ

  . 1ق بالتعاون القضائي الدولي ــتتعل
 النعـــقاددت االتفاقية على األخذ بمبدأ اإلقليمية ـففي مجال االختصاص أك

ليم الدولة أو ـعلى اقواء وقعت الجريمة ـة نشاط غسيل األموال سبمتابع االخــتصاص
  .2ضى قوانينها وقت وقوع الجريمةعلى متن سفينة ترفع علمها أو طائرة مسجلة بمقت

قد ــازت أن ينعــذ أجــجابي إقه اإليــفي شمبدأ الشخصية  االتفاقيةبنت ـكما ت
عالمية اذ ـو أقرت أيضا مبدأ ال.3تي ينتسب اليها مرتكب الجريمةـللدولة ال االختصاص

خص مرتكب ولت انعقاد االختصاص للدولة التي يقع في اقليمها محل اإلقامة المعتاد للشخ
  .  4 الجريمة

ن ـم تستبعد ممارسة أي اختصاص جنائي يتقرر مـ، فان االتفاقية لو في كافة األحوال 
  . 5قبل أي دولة وفقا لقانونها الداخلي

: ين أساسين و هماـد عالجت االتفاقية في مجال التعاون القضائي الدولي موضوعـق و 
اق تعزيز التعاون الدولي ـي نطـو هذا ف دلة،المتباتسليم المجرمين و المساعدة القانونية 

   .و هو ما سنتناوله بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل .ين الدول األطرافــب
أسست بدرجة كبيرة لمكافحة عمليات تبييض ص هذه االتفاقية أنها بخصوو ما يالحظ   

ل كعملية تهدف إلى األموال، حيث تبلور من خالل هذه االتفاقية مفهوم تبييض األموا
هذه االتفاقية لم تذكر عوائد اإلجرام ، و ذلك بالرغم من أن إضفاء الصفة المشروعة على 

تبييض  صراحة مصطلح تبييض األموال، كما يؤخذ على هذه االتفاقية أنها اكتفت بتجريم
   .األموال الناتجة عن جرائم االتجار بالمخدرات دون غيرها من الجرائم

في تحديد الخطوات األولى ال يقلل من شأن هذه االتفاقية و دورها المهم  إال أن هذا  
  .  باتجاه مكافحة جريمة تبييض األموال

 

                                                           
1 -  �)! V9 !(� ا��اBC )'& ا%�$ال !�P ش(:
 ا%�� ،Vا �)! B� .213،ص 2008،ا	>�هة  ،دارا	<���
 ا	<���ة"دراس
 �>�ر�
"ا	:
ة 4/1را�5 ا	��دة   - 2<H �/��H 
���Lأ �+ ات.  

 H��/� 1/ 4را�5 ا	��دة  - 3���Lة ب �+ ات<H. 
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باليرمو  (األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةاتفاقية : ثانيا

                                                :1)م2000لعام 

متحدة في ـم الــن الجمعية العامة لألمــفاقية عـذه االتـدرت هــص    
و تعد هذه االتفاقية   ـ2003سبتمبر  29 ذ فيو التي دخلت حيز التنفي ـ م2000ديسمبر

اهتمت  الوثائق الدولية المهمة على صعيد مكافحة جريمة تبييض األموال، حيث من
دف ـن هـمال مـكسب ال را لما يمثله ـموال، نظاأل فاقية بتجريم عمليات بتبييضاالت

ذه ــهمن سبة كبيرة ـلى الرغم من أن نـظم، و عـالمن اإلجرامرئيسي لعصابات 
ر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية فإن األنشطة ـغي االتجاراألموال تأتي من 

تي األخرى لإلجرام المنظم تشكل نسبة عالية من مجموع العائدات غير المشروعة ال
  .العالمي المالي تتسرب إلى النظام

كانت أكثر دقة من فاقية على خطى اتفاقية فيينا ، اال أنها ــد سارت هذه االتـو ق  
سل ــتدابير الوقائية و القمعية لجريمة غـلية ، و من حيث الـالجرائم األص تحديد حيث
  :ليما ي بدليلوال، ــاألم

وع معين من ـالمستمدة من نعلى األموال  ل األموال فيها ليس مقصوراـأن غس ـ1  
رفت المادة ـو لذلك ع م،1988نا لعامــتلك الواردة في اتفاقية فييـاألنشطة اإلجرامية ك

أي ممتلكات تتأتى أو ( بأنه " عائدات اإلجراميةـال" بيرـمن اتفاقية باليرمو تع) ـه/2(
ذا أمر طبيعي ـ، و ه) يتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة ما

ال ــديدة في مجـمتعددة و يمكن استحداث أنشطة جألن أنشطة اإلجرام المنظم 
  .ليها هذا النوع من اإلجرامـقوم عـتي يـارة اإلجرامية الـالتج

ساءلة األشخاص المعنوية، جنائيا على جواز م االتفاقيةنصت المادة العاشرة من  ـ2  
و ذلك دون اإلخالل  الدولة الطرف،ئ القانونية التي تعتنقها و اداريا تبعا للمباد ومدنيا

     .الطبيعيين جنائيا عما اقترفوه من جرائمبمساءلة األشخاص 
ير المصرفية ، و ـظام رقابي على المصارف و المؤسسات المالية غـشاء نـإن ـ3 

كشف ـلطاق اختصاصها، و ذلك ـوال في نـات األخرى المعرضة لغسل األمـالجه

                                                           
�=L~، ��$�_ ا	�س$م ا	�Cس6   - 1� 
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جالت، ـميل، و حفظ السـسل األموال مع التشديد على هوية العـكال صور غـميع أشج
   .1عمليات المشبوهةـن الـو اإلبالغ ع

تعزيز التعاون الدولي و االقليمي و الثنائي بين األجهزة القضائية ، و أجهزة تنفيذ  ـ4
  .2القانون و أجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل األموال

فيينا  ةجدر االشارة فيما يتعلق بهذه االتفاقية أنها تداركت النقائص التي تضمنتها اتفاقيو ت  
حيث برزت جريمة تبييض األموال من خالل هذه االتفاقية كإحدى الجرائم م، 1988لسنة 

المنظمة و الخطيرة، و قد حددت االتفاقية اإلطار القانوني لهذه الجريمة، و وسعت من 
أما في مجال التعاون الدولي فقد أكدت صلية لتشمل كل الجرائم الخطيرة، نطاق الجرائم األ

لتعاون في مجال المساعدة التقنية، االتفاقية على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول و ا
خصوصية  جاءت  معظم نصوص هذه االتفاقية على نحو يكفل األخذ في االعتباركما 

      .النظام القانوني لكل دولة
  3)م2003فيينا(ية األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاق: ا ثالث

سباب التي تطيح باقتصاديات الدول، و هذه االتفاقية التي يعتبر الفساد واحد من أهم األ   
قضائي بين ــق التعاون الــتستهدف تحقيم، 2003ليها في العام ــم التوقيع عـــت
هرة الفساد،  حيث تعتبر ظاهرة تبييض ظامكافحة لصعدة األدول األطراف على كافة ـال

  .4األموال من أخطر صور الفساد
من عمق الصلة بين الفساد في ديباجتها إلى قلق الدول األطراف  االتفاقية قد أشارتو    

 ا اإلطار عددت االتفاقية األموال، و في هذ تبييضو سائر أشكال الجريمة و في طليعتها 
طة تبييض األموال، و طلبت من سائر الدول األطراف أن تدخل في إطار أنش التياألفعال 

، و أن تزود األمين العام لألمم المتحدة تجرم تلك األفعال بمقتضى تشريعاتها الداخلية
   . 5بنسخة من تلك التشريعات و كافة ما تجريها عليها من تعديالت الحقة

منع الفساد و التحري عنه، و تنصب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد باألساس على   
العائدات المتأتية من األفعال مرتكبيه و ذلك من خالل تجميد و حجز و إرجاع مالحقة  و

إعادة ضخ تلك العائدات عبر القنوات المالية و المجرمة وفقا ألحكامها ، مما يحول دون 
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عاون الدولي ، كما أولت االتفاقية اهتماماً خاصاً بالتالشرعية للدول األطرافالمصرفية 
 .1ودوره في مكافحة الفساد

و قد تناولت هذه االتفاقية موضوع تبييض األموال من عدة زوايا، حيث جرمت تبييض  
في الفصل الثاني منها على تدابير منع تبييض األموال الناتجة عن جرائم الفساد، و نصت 

رة عوائد جرائم األموال، كما ركزت االتفاقية على ضرورة التعاون الدولي بشأن مصاد
استرداد " لفصل الخامس من االتفاقية بعنوانحيث جاء الموجودات،الفساد و استرداد ا

هو مبدأ " استرداد الموجودات " من االتفاقية على أن ) 51المادة (، و نصت "الموجودات 
بأكبر قدر ممكن أساسي في هذه االتفاقية، و على الدول األطراف أن تمد بعضها البعض 

   .عون و المساعدة في هذا المجالمن ال
  القانون النموذجي لألمم المتحدة لمكافحة تبييض األموال :الثانيالفرع 

األمم المتحدة قانوناً نموذجياً لمكافحة تبييض األموال يقدم كمقترح إلى دول  صاغت   
صدرت هذه  العالم لتستعين به عند وضعها قانونا خاص لمكافحة تبييض األموال ،و قد

به، في استكمال و تحديث تشريعاتها،  االستهداء و يمكن للدول ،1995في عام  لوثيقةا
، من بين األحكام أو الخيارات و البدائل العديدة المقترحة في هذه على أن تتخير كل دولة 

الوثيقة، ما يتفق مع مبادئها الدستورية، و المفاهيم التي يقوم عليها نظامها القانوني، و ما 
  .2ا أنه أكثر قدرة على المكافحة الفعالة لجرائم غسل األموال يبدو له

عما جاءت به اتفاقية ولم يكن هذا القانون يختلف في الكثير من أحكامه الموضوعية    
، و لكن الجديد في هذا القانون ما اشتمل عليه الباب األول و الثاني من 1988فيينا لعام 

قواعد محددة ري في نشاط غسيل األموال ليعطي اجراءات سماها بإجراءات المنع و التح
فحة نشاط غسيل يمكن للدول أن تسير على هديها في وضع أنظمة قانونية داخلية لمكا

  .3األموال
  إجراءات المنع في القانون النموذجي: أوال

،و 4يقصد به منع استخدام النظام المالي في أغراض غسيل األموال أيا كانت صورته    
  :في عدة واجبات هيات المنع في القانون النموذجي تتمثل إجراء
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  تحديد مبلغ المدفوعات النقدية _1
حظر عمليات السداد النقدي ألية مدفوعات ،تتجاوز قيمتها ، قيمة  نص القانون على  

،و قد أشار القانون النموذجي ، في 1المبلغ المحدد بمرسوم أو بقرار من وزير المالية 
  . 2كانية تحديد قيمة هذا المبلغ بعشرة آالف دوالر، الى امموضع آخر منه

ال أن الواقع أثبت عدم فاعلية مثل هذا اإلجراء، حيث يلجأ غاسلو األموال إلى تجزئة إ  
به فال يثير الشبهة، و يكون كل إيداعاتهم بحيث يصبح كل جزء في إطار الحد المسموح 

هذه المبالغ المذكورة إلى  لغاسلي األموال، ثم تحولجزء بإسم شخص من الموالين 
ليها العمليات المصرفية حتى تضيع معالمها و الخارج في حساب مركزي حيث تتوالى ع

  .3تنقطع الصلة بينها و بين أصلها غير المشروع
  تقديم تقارير عن التحويالت الدولية لألموال و األوراق المالية   _2

ى المؤسسات المالية أن تقدم تقارير بشأن أوجبت المادة الثانية من القانون النموذجي عل   
بأموال أو أوراق مالية ،  جميع التحويالت الى أي من الدول األجنبية، سواء تعلق األمر

إلى البنك المركزي في الدولة و وزارة المالية و هيئة الجمارك و يشتمل التقرير على بيان 
  .طبيعة و مبلغ التحويل  و عناوين المرسل و المستلم 

  ضوابط التعامل في الصرف األجنبي خارج البورصة _3
 فرض القانون النموذجي في المادة الثالثة منه قواعد محددة يجب على من يتعامل كما  

و  ،أو المعنويين االلتزام بها نالطبيعيياألشخاص  منفي النقد األجنبي خارج البورصة 
  :في  تتمثل

م الى البنك المركزي و وزارة المالية و هيئة أن يقدموا قبل بدء عملهم تقريرا بنشاطه _أ 
  .الجمارك

هوية عمالئهم بطلب تقديم مستند معتمد قبل أي معاملة تجارية تشتمل على أن يحددوا  _ب
  .مبلغ أكثر من المبلغ الذي يحدده أي قرار

أن يسجلوا هذه العمليات بترتيب زمني يبين لقب العميل، األسماء و العناوين، و أن  _ج
  .ظوا بالسجالت خمس سنوات على األقل من أخر عملية مسجلة يحتف
  إجراءات التحري في القانون النموذجي : ثانيا
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اتباعها من جانب المؤسسات يقصد بإجراءات التحري مجموعة اإلجراءات الواجب     
المالية و البنوك تجاه السلطات األمنية و القضائية التي يحددها القانون و قانون كل دولة 

اإلجراءات نص عليها الباب الثاني من القانون  ، و هذه1لمالحقة نشاط غسيل األموال
  :النموذجي و حددها في عدة نقاط هي 

  تقديم التقارير عن غسيل األموال المشتبه بها_ 1
القانون ضرورة تقديم التقارير عن غسيل األموال المشتبه بها ، و حدد األشخاص اشترط  

ب منها تقديم التقارير ، و هي مؤسسات التسليف و المؤسسات و المؤسسات التي يطل
المالية أو شركات المقايضة و جميع األشخاص اآلخرين الذين يقومون أثناء ممارسة 

و ذلك في العمليات التي .  2أعمالهم بتنفيذ و مراقبة العمليات التي تشمل حركة رأس المال
  .يشتبه أنها مرتبطة باإلتجار بالمخدرات

  جراءات تقديم التقاريرإ_ 2
تقوم المؤسسات المالية بتقديم تلك التقارير إلى الجهة القضائية المنوط بها اتخاذ     

 ثم يرسل اإلقرار و تجمع أي معلومات إضافية ، باالستالمالجنائية التي تقر اإلجراءات 
إيقاف  يمكن و المؤسسة المالية خالل المدة المسموح بها لتنفيذ العملية، الى  باالستالم

     .3العملية لمدة ال تتجاوز األربع و العشرين ساعة 
أي   -مصدر رؤوس األموال خالل مدة تأجيل تنفيذ العملية و عند عدم امكانية تحديد    
بناء على طلب المدعي العام أو قاضي التحقيق أن  االبتدائيةلرئيس المحكمة  -ساعة 24

سابات و األوراق المالية التي أشار إليها التقرير يصدر أمرا بتجميد رؤوس األموال ، الح
     واجب التنفيذ  االبتدائيةالمرفوع من المؤسسة المالية ، ويعتبر قرار رئيس المحكمة 

  . 4فورا 
  وسائل التحري الخاصة_ 3

قدم القانون النموذجي باإلضافة إلى ما سبق ، وسائل خاصة للتحري عن العمليات 
لك األموال محل الجريمة ، و ذلك باإلشراف على حسابات المشبوهة و عن مصدر ت

من البنوك و خطوط الهواتف و أنظمة الكمبيوتر و وسائل االتصاالت الخاصة بالمستفيد 
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و أكد القانون أيضا على ضرورة أن تقف سرية الحسابات المصرفية عائقا أمام .العملية 
  .االتجاهات الدول التي تؤيد هذا وضع قواعد تشريع

  دور لجان و هيئات األمم المتحدة في مكافحة تبييض األموال: لفرع الثالث ا

لم تقف جهود األمم المتحدة عند اتفاقية فيينا أو اصدار القانون النموذجي لمكافحة     
و ذلك برعاية لجنة منع غسيل األموال ، بل استطاعت هيئاتها أن تنشط في نفس المجال 

، حيث جاءت العديد من توصيات و تقارير  االجتماعيو  االقتصاديالجريمة في المجلس 
  .و استغالل عوائدهاالجرائم  النتشاراللجان و الهيئات الدولية من أجل وضع حد 

   لألمم المتحدة  الهيئات الفرعية الدولية : أوال 

ت  الجمعية العامة لألمم المتحدة الى اتخاذ ـدع في اطار مجهودات األمم المتحدة ،  
جمعية العامة ـقرار الـيذا لــنفـ، وتدولية بتـنفيذ أحكام االتفاقيات الفيلة ـبير الكالتدا

على مستوى الهيئات الفرعية في كل من أمريكا و أسيا  االجتماعاتقدت العديد من ـع
لتمتين أواصر التعاون الدولي في مكافحة المخدرات، و غسيل  التينية و غيرهماال اوأمريك

  .ة عوائدها اإلجرامي
  :1وقد انتهت االجتماعات المتعددة للهيئات السابقة الى ما يلي 

مواءمة و ضرورة  1988تنفيذ أحكام غسيل األموال الواردة في اتفاقية فيينا لعام _ 1
  .باالتفاقيةالتشريعات الوطنية مع األحكام ذات الصلة 

الحقة تجار ضرورة التعاون بين الدول من خالل االتفاقيات الثنائية من أجل م_ 2
 .المخدرات و مصادرة ثرواتهم 

ي التحقيق في جرائم غسيل األموال ، و بواسطة إنشاء كل دولة لوحدات متخصصة ف_ 3
  .التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بالموضوع 

الدخل الذي يتم مصادرته و غيره من  انية إلقاء عبء اإلثبات لمشروعيةالنظر في امك _4
للمصادرة على صاحب الدخل، و ذلك في الت و األموال األخرى الخاضعة المتحص

   .الظروف المالئمة و بما يتفق مع الشروط القانونية المحددة 
  I.N.C.B(2(الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات :ثانيا 
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م و التي تساهقابية باألمم المتحدة، لمراقبة المخدرات من األجهزة الر تعد الهيئة الدولية  
بمثابة خطاب للرأي  الذي يعد ،خالل تقريرها السنويمن في مكافحة غسل عوائد االجرام 

ورا واضحا لمي عن حركة المخدرات حول العالم، فهذه التقارير تعطينا تصالعام العا
  . 1ألبعاد مشكلة المخدرات، و حجم عائداتها 

على ضرورة تتبع 1993نة لمراقبة المخدرات في تقريرها لسالدولية أكدت الهيئة  و قد  
أموال أو متحصالت االتجار غير المشروع في المخدرات و تجميدها و مصادرتها و 
يتطلب ذلك اكتشاف طرق تغيير األساليب التي يستخدمها المهربون في غسل متحصالتهم 
و البحث عن البنوك المركزية الضعيفة التي يمكن أن تكون مرتعا خصبا لعمليات غسيل 

و أكد التقرير أيضا على ضرورة أن ال تقف السرية المصرفية عائقا أمام األموال، 
  . 2لطات التحقيق في جرائم غسيل األموال س
أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تقريرا آخر دعت فيه الى  1994و في عام   

و ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة غسيل األموال و التي تعد دعامة هامة 
أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة و االتجار غير المشروع في المخدرات ، و دعت الهيئة 
أيضا في تقريرها الى ضرورة اصدار اتفاقية دولية لمكافحة غسيل األموال الناتجة عن 
أنشطة الجريمة المنظمة و ذلك بإدراج كافة اإلجراءات و التدابير الدولية التي يتم اتخاذها 

  . 3الوطني لمكافحة األنشطة غير المشروعة في وثيقة واحدة  على الصعيد
شدد على أهمية اتخاذ التدابير المالئمة نحو مالحقة عائدات الجريمة و مصادرتها، كما  

غير المشروع في  لمكافحة االتجارعلى أن يخصص جزء من األموال المصادرة 
   .4حدة لمكافحة المخدراتالمخدرات و المؤثرات العقلية ، ودعم برنامج األمم المت

 5(C.N.D)لجنة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات: ثالثا 

إحدى اللجان الوظيفية الفنية الرئيسية التي تعمل في إطار تعد لجنة مكافحة المخدرات     
  .باألمم المتحدة المجلس االقتصادي و االجتماعي 

على المخدرات قرارات هامة م أصدرت لجنة األمم المتحدة لمكافحة 1995و في عام   
صعيد مكافحة جرائم غسل األموال، و قد صدرت هذه القرارات بعد االجتماعات التي 
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في النمسا ، و بحثت التدابير الكفيلة بتعزيز  1995مارس  23_14الفترة من  عقدتها في 
التعاون الدولي في مجال إساءة استعمال المخدرات ، و كان من بين الموضوعات التي 

حثت في هذه اإلجتماعات موضوع غسيل األموال و فيما يتعلق بهذا األخير أصدرت ب
  :اللجنة القرارين التاليين 

مركزية للتحليل  ضرورة اإلبالغ عن الصفقات المشبوهة ،أو الغريبة الى وحدة _1
ين أجهزة إنشاؤها في كل دولة على حدة مع تطوير االتصاالت الفعالة فيما ب ، يتمالمالي

، و إحالة من يقوم بها التحريات عن أنشطة غسيل األموال سهولة إجراء انون من أجلالق
  .على القضاء 

و أشار التقرير الى ضرورة تكوين فرق عمل متعددة التخصصات تختص بالتحريات 
المالية ، و توفير التدريب للدول على كيفية االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في 

 .سيل األموال ضمن برنامج األمم المتحدة مكافحة الجريمة و غ
المهتم بمكافحة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التعاون بين برنامج األمم المتحدة _ 2

  .المخدرات و فرع منع الجريمة و العدالة الجنائية التابع لألمانة العامة لألمم المتحدة 
بواسطتها لمكافحة  ةالمساعد و قد أشار هذا التقرير الى بعض األمور التي يمكن تقديم

  :غسيل األموال، و منها 
و إدارية من أجل كشف جميع اإليرادات  ،إقرار التشريعات الوطنية إلجراءات جزائية _أ

  .الناتجة عن الجرائم ذات الصلة و مكافحة غسلها بطرق ناجحة و فعالة 
 ، و اقرارليها ات غير المشروعة أو التحفظ عاصدار تشريعات بشأن مصادرة العائد _ب

و  المالي و فرض تدابير تعزيز التعاون بين القطاع، ية على القطاع الماليإجراءات وقائ
    .و السلطات المنوط بها تطبيق القانون  االقتصادي

و أصدرت  1996 أبريل 26_17و اجتمعت اللجنة مرة أخرى في فيينا في الفترة من   
المؤسسات المالية باتخاذ االجراءات التي يمكن  يطالب البنوك و قراراً االجتماعفي هذا 

بواسطتها معرفة هوية أصحاب المعامالت التجارية ، و تشديد الرقابة و القوانين التي 
و فرض حظر على إيداع أموال في  ،تتعلق بالبنوك المستخدمة في غسل أموال المخدرات

  . بنوك دون معرفة أسماء أصحابها ال
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نا أن نثمن جهود األمم المتحدة في مجال مكافحة جرائم تبييض وفي األخير يمكن  ـ  

األموال حيث استطاعت هذه األخيرة أن ترسم سياسة جنائية دولية لمكافحة هذه الجرائم، 
و التي وفقت الى حد بعيد في االلمام م، 1988و كان هذا بداية من خالل اتفاقية فيينا لعام 

ية لجريمة تبييض األموال، كما لم تغفل اتفاقية بمختلف الجوانب الموضوعية و االجرائ
فيينا أهمية التعاون الدولي، كخطوة ضرورية باتجاه أي مكافحة فعالة لمثل هذا النوع من 

يمكن أن  للدور الذي قد تنبهت األمم المتحدةاالجرام المنظم و العابر للحدود الوطنية، و 
ت من خالل رصد مجموعة من الخبراء لذلك سعالمكافحة  سياسةيلعبه النظام المالي في 

المؤسسات المالية و تعزز دورها  و التقنيين من أجل وضع قواعد و ضوابط تحكم سير
      .مم المتحدة كنتاج لهذه المجهوداتالرقابي، و قد جاء القانون النموذجي لأل

  :المطلب الثالث
  مكافحة تبييض األموالدور المنظمات اإلقليمية في 

، خاصة على منظمة األمم المتحدة تسعى لخلق قنوات إتصال بين الدول  من أن بالرغم
 و لها جهودها البارزة على مستوى العالم ،اال أنه ال غنى عن وجود  ،المستوى األمني

تجمع بين عدة دول في إقليم أو منظمة معينة ، تربط بينها التي المنظمات اإلقليمية 
مما يحتم عليها وضع  شتركةتصادية مخصائص و مميزات ثقافية و حضارية و اق

 الى المزيد من التكامل  المميزات وصوالاألسس الكفيلة بصيانة و حماية هذه و،السياسات
  .ها الى التطور و الرخاء و األمنالذي يدفع بها و بشعوب االقتصاديالثقافي و الحضاري و

مع الجهود المبذولة على  لما تقدم ، برزت العديد من الجهود اإلقليمية لتكمل و تأكيداً  
ي طريق مكافحة تبييض األموال و زعزعة بنيان وى العالم مسيرة المجتمع الدولي فمست

و سنتطرق من خالل الجريمة المنظمة التي تهدد األمن و المصالح المشتركة لدول العالم ، 
 جهود و ،المجلس األوروبي   ،و المتمثلة في جهود كل منهذه الجهودهم أل هذا المطلب 

     .د جامعة الدول العربية ، و جهو األمريكيةمنظمة الدول 
  دور المجلس األوروبي في مكافحة تبييض األموال :الفرع األول
  دور منظمة الدول األمريكية في مكافحة تبييض األموال:الفرع الثاني
  الدول العربية في مكافحة تبييض األموال  ةدور جامع :الفرع الثالث
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  المجلس األوروبي في مكافحة تبييض األموال دور: الفرع األول

و م، و يعد من أقدم التنظيمات السياسية األوروبية 1945تأسس المجلس األوروبي عام    
بفرنسا ، و للمجلس األوروبي دور كبير  ، و يقع مقره بمدينة ستراسبورغ شمولية أكثرها

   . ألموال بصفة خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام و جرائم تبييض ا
على جانبين، أحدهما  و قد اعتمد المجلس األوروبي في سياسته لمكافحة تبييض األموال   

ي للنظام المالي، كما سعى تعزيز الدور الوقائ، و ذلك من خالل وقائي و اآلخر ردعي
سبل من خالل تعزيز تقارب بين نظم العقاب الوطنية  أو التقاء الى محاولة تحقيق المجلس

تشكيل لجنة من خبراء القانون الجنائي ، و علم  وفي هذا اإلطار تم  ،1التعاون الدولي
لمحاولة وضع اليد على أوجه النقص في آليات  الجريمة المنظمة في المجلس األوروبي

رغبة من الدول األعضاء في المجلس األوروبي في مكافحة  ، و تفعيلها،التعاون الدولي
ءت اتفاقية غسيل األموال لتقدم أحدث الطرق، و أكثرها فعالية على ، جانظماإلجرام الم

  .2المستوى الدولي لتلبي هذه الرغبة، و لعلها أهمها حرمان المجرم من منافع جريمته
من أبرز و  1990لغسيل األموال عام " ستراسبورغ"يعد ابرام اتفاقية المجلس األوروبي   

، و قد بدأ 1988ل بعد معاهدة األمم المتحدة فيينا أهم أوجه التقدم لمكافحة غسيل األموا
و كان الهدف منها االستقصاء عن متحصالت الجريمة ، و  1993العمل بها في سبتمبر 

  .ضبطها ، و مصادرتها بعد البحث و التحري عن األموال المغسولة 
 و جريم نشاط غسيل األموالعلى ثالث موضوعات رئيسية هي ت االتفاقيةوقد ركزت   

 المساعدة في عمليات التحقيق و التحري ، و المصادرة باعتبارها الجزاء األساس لمكافحة
  .3هذا النشاط 

  تجريم نشاط غسيل األموال: أوال 

تبديل ، بمقتضى هذه االتفاقية تلتزم الدولة الموقعة عليها بتجريم األفعال التي تنطوي على 
يمة ، كما تلتزم هذه الدولة بتجريم حيازة أو تحويل ، أو اخضاع األموال الناشئة عن الجر

  .4، أو المساهمة في أي من هذه األفعال أو استعمالها ، األموال 

                                                           
1_Cutajar  Chantal,  la politique de lutte contre le blanchiment des capitaux d’origine criminelle de l’Union 
européenne, Revue  Etudes européennes ,.29/04/2004 ,p . 7 . 
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و اذا كانت هذه االتفاقية لم تختلف عن اتفاقية فيينا لمكافحة اإلتجار غير المشروع في  
من حيث بيان صور الركن المادي للجريمة ، و العقاب على  1988المخدرات لسنة 

لجريمة غسيل لشروع بعقوبة الجريمة التامة ، و اشتراط العمد في الركن المعنوي ا
األموال ، إال أنها مع ذلك تميزت عن اتفاقية بتوسيع ركن المحل في جريمة غسيل 
األموال حيث شمل التجريم كل مال ذا منشأ إجرامي و لم يقتصر ذلك على األموال 

 إنما امتد التجريم ليشمل أية  تفاقية فيينا ،عن تجارة المخدرات كما ورد االناتجة 
تدر أرباحا تستدعي غسلها إلخفاء مصدرها غير متحصالت متأتية من جريمة جسيمة 

، أيا كانت الجريمة ، و بذلك تكون اإلتفاقية قد هدفت الى مكافحة غسيل األموال1المشروع 
ه االتفاقية جاءت لمعالجة و هذا نابع في األساس من كون هذ .المستمدة منها هذه األموال

مشكلة غسيل األموال بصورة رئيسية في حين كان هذا األخير موضوعا عارضا بالنسبة 
  .فيينا  التفاقية
  المساعدة في عمليات التحقيق و التحري : ثانيا 

التشريعية الضرورية على وجوب أن تتخذ كل دولة طرف اإلجراءات  االتفاقيةصت ن   
بتقديم أعلى درجات المساعدة ، وذلك 2الخاضعة للمصادرة األموال  لإلثبات أو للبحث عن

و تقديم  عن أدوات الجريمة ، و ما ينتج عنها من أموالالممكنة من أجل التقصي 
راها التشريعية التي يإلجراءات ايتبنى  طرف أنكما يمكن ألي  .المعلومات المتعلقة بها 

علق بتنفيذ إجراءات التحقيق و التحري عن فيما يتسلطات المختصة  هجهاتضرورية لمنح  
  . 3األموال موضوع المصادرة 

فإن تنفيذ المساعدة يتم وفقا للقانون الداخلي لكل دولة  االتفاقيةو بموجب المادة التاسعة من 
على احترام السيادة الوطنية للقانون الداخلي لكل  االتفاقية، وذلك حرصا من واضعي هذه 

  .دولة 
  درة المصا: ثالثا

نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه عقوبة المصادرة في مكافحة نشاط غسيل األموال، فقد   
ريعية و ـعلى كل دولة طرف أن تتبنى اإلجراءات التش االتفاقيةأوجبت المادة الثانية من 
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اإلجراءات األخرى التي تبدو ضرورية من أجل مصادرة أدوات الجريمة أو األموال 
  .الجريمة المتأتية من هذه 

و على صعيد التعاون الدولي في مجال مكافحة أنشطة تبييض األموال فإن اتفاقية   
ستراسبورغ تهدف بشكل أساسي إلى حث الدول األطراف على تبادل المعلومات فيما بينها 

و كذلك التعاون في مجال ، و ذلك فيما يتعلق بخط سير األموال المتحصلة من الجرائم، 
           ي لمالحقة المجرمين و تسليمهم، و في هذا اإلطار تم إنشاء هيئةالتعاون القضائ

تحسين فاعلية التعاون الدولي بين على مستوى االتحاد األوروبي، وذلك بهدف " األيروبل" 
  . 1الجهات المعنية فيما يتعلق بمكافحة األشكال الخطيرة لإلجرام المنظم

  ية في مكافحة تبييض األموالدور منظمة الدول األمريك:الفرع الثاني

متعددة األطراف مكرسة ، و هي منظمة 1890تأسست منظمة الدول األمريكية عام     
، و يقع مقرها في واشنطن بالواليات المتحدة، وفي السلم و التنمية في األمريكيتين لعملية
منظمة العامة لاتساع مشكلة المخدرات و اإلتجار بها ، أنشأت الجمعية مواجهة اطار 

ريكية لمكافحة تعاطي ــــاألملجنة لمراقبة البلدان  1986عام الدول األمريكية 
هذه اللجنة مارست المنظمة دورا كبيرا في مكافحة المخدرات ، و المخدرات، و من خالل 
نموذج القوانين المضادة لغسيل األموال و قد أعدت هذه اللجنة .الجرائم المرتبطة بها 

لدول المنطقة ، و من أجل تنسيق اإلختالف في األنظمة القانونية عضاء لتتبناها الدول األ
النموذجية المتعلقة بجرائم غسيل األموال المتحصلة من  اللوائح(تسمى هذه القوانين 

  .2 )اإلتجار غير المشروع بالمخدرات و الجرائم المتصلة بها 
، عرفت المادة الثانية ولة النموذجية تسعة عشر مادة مفصلة و مط اللوائحتضمنت هذه    

غسيل األموال يرتكبه أي فرد يقوم بتحويل ، امتالك ، حيازة ، "فيها غسيل األموال بقولها 
استخدام ، إخفاء أو عرقلة إثبات الطبيعة الحقيقة للممتلكات التي يعرف أو يتعمد الجهل 

 ." بأنها عائدات لتجارة غير مشروعة في المخدرات 
وفقا للقانون و دون "  :بقولهاعلى تجميد األموال  للوائحرابعة من هذه او نصت المادة ال  

إعالن مسبق يمكن للمحكمة أن تأمر بأي إجراء مؤقت أو وقائي الزم للحفاظ على عائدات 
  . ،و تلك اإلجراءات يمكن أن تشمل التجميد أو وضع اليد " الجريمة 

                                                           
1 -   
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  .لمشروعة بحكم المادة الخامسة منها أيضا مصادرة العوائد غير ا اللوائح كما ألزمت   
و نصت هذه التشريعات كذلك على إجراءات متعددة تتعلق بالتعاون بين الدول كالمساعدة 

بوصفه عائقا يحول دون التذرع بالسرية المصرفية  اللوائح، و حظرت 1القانونية المتبادلة 
  .2الكشف عن عمليات غسيل األموال 

 االلتزاماتالنموذجية مجموعة من  اللوائح، فقد فرضت ائي أما فيما يتعلق بالجانب الوق
  :على عاتق المؤسسات المالية تتمثل في اآلتي 

اليجوز للمؤسسات المالية أن تحتفظ بحسابات بدون أسماء أو بأسماء وهمية ، و عليها   _
  ).10المادة (التأكد من هوية العميل 

من الى السلطات المختصة التي يكون على المؤسسات المالية تسليم جميع السجالت   _
شأنها أن تساعد السلطات المحلية ، أو األجنبية في التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات 

  ).11المادة (
  ).12المادة (على المؤسسات المالية اإلبالغ عن كل صفقة تتجاوز مبلغا معينا   _
ريخ انجاز الصفقة ، و يجب بالسجالت لمدة خمس سنوات من تا االحتفاظيجب أن يتم   _

أن يتاح للمحاكم أو السلطات استعمالها في الدعاوى المدنية و الجنائية و اإلدارية المتعلقة 
  ).13المادة (بارتكاب جريمة ما 

و اذا ما انتهكت المؤسسات المالية أحكام هذه التشريعات فإنها تكون معرضة لعقوبات    
  . رامة ، أو وقف رخصتها مشددة ، ويمكن أن تتعرض لعقوبة الغ

و التعاون الدولي الفعال في  ،كما تعترف الدول األعضاء بأن تنفيذ البرامج الوطنية   
تدريب و إدارة عمليات البحث و الكشف و مصادرة ـو ال ،ادل المعلوماتـمجال تب

تطويرها مع الشحنات غير المشروعة ، هي جوانب مهمة لالستراتيجية الشاملة التي يجب 
   . اإلقليمي لكل الدولة االستقاللالحترام الكامل للسيادة و ا

 العربية في مكافحة تبييض األموال دور جامعة الدول:الفرع الثالث 

، و حرص ميثاقها ووثائق لجنتها  م1945تأسست جامعة الدول العربية في سنة    
ورية لتوثيق لدا االجتماعاتالتحضيرية على تعزيز الروابط بين الدول العربية و عقد 

التي  أهم المواضيع الصالت بينها ، و حيث أن الناحية األمنية و مكافحة الجريمة تشكل 
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لألنظمة العربية ، و  االستقرارلكونها تمثل أحد أهم دعائم  هذه الدول بمواجهتها تهتم
 دوما لتفعيل التعاونبالتالي تلتقي عند مكافحتها مصالح كافة هذه الدول ، مما يدفعها 

رصد و متابعة و مكافحة األمني العربي و تعاون األجهزة األمنية العربية في أعمال 
و اإلرهاب  الجرائم خاصة منها ، تلك الجرائم العابرة للحدود مثل جرائم المخدرات

  .1وتبييض األموال 
و حيث أن من مهام جامعة الدول العربية ، تحقيق األمن الداخلي للدول األعضاء ،فقد تم 

تم إنشاؤه عام ، حيث ) مجلس وزراء الداخلية العرب (  اسممجلس أطلق عليه اء إنش
 دولة  22م ،ويعتبر أعلى سلطة أمنية عربية مشتركة ،  و يضم وزراء الداخلية في 1982

و يهدف إلى تنمية و توثيق التعاون و تنسيق الجهود العربية في مجال مكافحة الجريمة ، 
عربي ، و قد حقق هذا المجلس منذ إنشائه خطوات كبيرة في و تعزيز األمن الداخلي ال

مجال التعاون األمني العربي المشترك ، و ساهم مساهمة فاعلة في دعم جهود مكافحة 
  .2الجريمة على صعيد الوطن العربي 

و  ،و سنتطرق ألهم مجهودات جامعة الدول العربية في مجال مكافحة تبييض األموال 
  :المتمثلة في 

  ) :1986(الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب  االتفاقية :أوال

العربية لمكافحة  االستراتيجية" تحت عنوان  2/12/1986بتاريخ  االتفاقيةتم توقيع هذه    
 االتفاقية،و لقد استهدفت تلك "غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية  االستعمال

تجار غير المشروع بالمخدرات و و مكافحة اإلتوحيد جهود الدول العربية األعضاء نح
إال أنها ، ل األموال كالية غسو إن كانت لم تنصب بشكل أساسي على إشثرات العقلية المؤ

أي أنها و  رة ،و التعامل معها مالحقة و تحفظا و مصادتطرقت الى عائدات تلك الجريمة 
ت من اإلستفادة بحصيلة بطريق غير مباشر كانت حائال دون تمكن المتاجرين بالمخدرا

  .جرائمهم من خالل ادخالها كرؤوس أموال في مشروعات 
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العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية  اإلتفاقية: ثانيا 

  ):م1994(

  لسنة  215بدورته الحادية عشرة القرار رقم داخلية العرب ـجلس وزراء الـدر مـأص  
العربية لمكافحة اإلتجار غير  االتفاقيةم متضمنا الموافقة على 5/2/1994بتاريخ م 1994

ز ـــيـح يةــاالتفاق ذهـهالمشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، و لقد دخلت 
  .1م 3/06/1996خـتاريــيذ بــنفــتـال
رات و من الضوء على العالقة القوية بين تجارة المخد مزيداً االتفاقيةألقت تلك و لقد   

، و من ثم فإنها )1988(غسل األموال ، و هي في ذلك قد اقتفت أثر اتفاقية فيينا أنشطة 
التي لتلك األخيرة و نرى ذلك جليا من نصوص موادها و بخاصة تلك  تعد استنساخاً

و التحفظ و المصادرة ، الوقائية و التدابير ،الجزاءاتو  ،و الجرائم ،تتحدث عن التعاريف
، و  مجرمين و التسليم المراقب ، و التعاون القانوني و القضائي المتبادل، و تسليم ال

  .القضاء على الزراعات غير المشروعة للنباتات المخدرة 
غسيل األموال ، و إخفاء طبيعة نشاط تجريم ضرورة حثت اإلتفاقية العربية على  حيث 

ا و مالكها مع العلم بأنها اكتسابهالقذرة ، أو تمويهها أو تضليل مصدرها و مكان األموال 
هذه األموال و مصادرتها و ضرورة مستمدة من طريق غير مشروع ، فضال عن تتبع 

اتاحة الفرصة لإلطالع على السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية ، كما بينت أهمية 
التعاون بين الدول األطراف في مجال مصادرة األموال القذرة و النص على كيفية 

  .  2رف فيها و اقتسامهاالتص
  ):م1998(العربية لمكافحة اإلرهاب اإلتفاقية : ثالثا 

بموافقة مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الخامسة عشرة بالقرار  االتفاقية حظيت هذه
م ،و تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الداخلية ، و العدل 5/1/1998بتاريخ  290رقم 

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة و المنعقد  العرب في مؤتمرهم المشترك
  .م7/5/1999حيز التنفيذ اعتبارا من  االتفاقيةو لقد دخلت تلك م، 22/4/1998بتاريخ 

حول العائدات المتحصلة عن  االتفاقيةو ما يهمنا هنا هو ما جاءت به التاسعة من هذه   
، و لقد أشارت هذه المادة الى أنه اذا تقرر تسليم  الجريمة اإلرهابية و الناتجة عن ضبطها
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أي من الدول المتعاقدة بضبط و تسليم األشياء و  الشخص المطلوب تسليمه ، تلتزم
العائدات المتحصلة من الجريمة اإلرهابية ، أو المتعلقة بها ، للدولة الطالبة سواء وجدت 

 استخدامحباط الشك أن اأو لدى الغير ، و في حيازة الشخص المطلوب تسليمه ، 
رهابية لعائدات جرائمهم إنما يعد بمثابة أول خطوة للقضاء على هذه اإلات منظمال

  .1المنظمات 
  ):م2000(مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة تبييض األموال: رابعا 

 ء الداخلية العرب ، ليكون بمثابةأعد هذا المشروع من قبل األمانة العامة لمجلس وزرا  
كافة الدول العربية من البناء عليه سعيا نحو وضع التشريعات الالزمة حجر أساس تتمكن 

لمكافحة تبييض األموال المتأتية من اإلتجار غير المشروع بالمخدرات، و لقد أدرج هذا 
عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المشروع إلقراره ضمن أعمال المؤتمر العربي الرابع 

  .2 19/7/2000ية و المنعقد في تونس بتاريخ المخدرات في الدول العرب
   

و في األخير يمكننا القول أن جهود المنظمات اإلقليمية و أن كانت تسير باتجاه   ـ  
 واحد نحو مكافحة فعالة لجرائم تبييض األموال ، اال أن هذه الجهود لم تكن في نفس

روبي أن يخطو خطوات الفعالية و الجدية ، ففي حين استطاع المجلس األو الدرجة من 
سريعة في مجال المكافحة خاصة على مستوى التعاون بين دول المجلس السيما التعاون 

التي أبرمت،  االتفاقياتمتواضعة بالرغم من المؤتمرات و الجهود العربية األمني، ظلت 
م بالرغعاون االقليمي بين الدول العربية، لدعم سبل الت استراتيجية موحدةحيث نلحظ غياب 

هذا في الوقت الذي تشهد فيه من االتفاقيات المبرمة و المؤتمرات المنعقدة في هذا الشأن ،
الدول العربية نزيف لرؤوس أموالها باتجاه  دول المالذ المصرفي و الناجمة عن جرائم 

لجامعة قودنا الى القول بالدور المحدود و هو ما ي ،الفساد االداري و السياسي و غيرهما 
عربية في مجال الوصول إلى إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الالدول 

  .بشكل عام 
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  :المطلب الرابع
  في مكافحة تبييض األموال دور النظام المصرفي الدولي

يلعب القطاع المصرفي ، دورا رئيسيا في مجال مكافحة جرائم تبييض األموال، إذ ال    
، سواء كانت أمنية أو وقائية أو عقابية  في هذا المجال  يمكن تصور نجاح أية إجراءات
تعد الوسيلة القانونية المتاحة و فالبنوك و المصارف  .دون تعاون القطاع المصرفي 
مشروعة، من بصورة تبدو  االستفادةمكن المجرمين من األكثر فاعلية و أمانا، و التي تُ

العمل المصرفي  بالنظر إلى طبيعةو ذلك ،روعة ـغير مشاألموال المستمدة من مصادر 
ها لزيادة حجم اإليداعات المالية، الستقطاب العمالء، و محاوالتسعي المصارف  حيث من

 و هو ما جعل ،تمسك هذه المؤسسات بمبدأ السرية المصرفية  و يظهر ذلك من خالل
 تبييضالدول الصناعية تعمل من أجل عدم استغالل النظام المصرفي الدولي في عمليات ال

و هو ما سنحاول تفصيله في هذا المطلب .المالية نوات اتصال بين المؤسسات خلق ق و
  :من خالل ثالث نقاط هي

  الحد من مبدأ السرية المصرفية:الفرع األول
  دور لجنة العمل المالي الدولية في مكافحة تبييض األموال:الفرع الثاني
  ات الماليةآليات التعاون الدولي بين المؤسس:الفرع الثالث

  ةالمصرفي مبدأ السرية الحد من :األولالفرع 

إن اإلجراءات الخاصة بمكافحة نشاط تبييض األموال، تبقى غير فاعلة خارج اطار    
في تمرير تعاون القطاع المصرفي ، نظرا للدور البالغ األهمية الذي يؤديه هذا القطاع 

  .عمليات تبييض األموال الملوثة 
، و هي أحد المبادئ القواعد األساسية في عمل البنوك ية المصرفية، منتعتبر السر حيث  

المصرفي، و بموجب هذا المبدأ، يلتزم المصرف بحفظ سرية المستقرة في العرف 
بسرية حسابات العمالء و جميع األنشطة  االحتجاجاألعمال العائدة للعميل، و يشمل ذلك 

  . 1المالية المرتبطة بهذه الحسابات 
أسس التزام البنك بالمحافظة على أسرار عمالئه على مبدأ هام ، وهو حماية الحق و يت  

لكل شخص الحق في حماية حرمة حياته الخاصة بما فيها شؤونه   أن في الخصوصية، إذ
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و الشك أن اطالع الغير على أسرار . كمعامالته المصرفية مع البنوك االقتصاديةالمالية و 
اضح على حرية حياتهم الخاصة ، وبما قد يرتب مسؤولية و اعتداءعمالء البنك فيه 

  . 1البنك
و لما كان من مصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم إفشاء أسراره حفاظا على مركزه    

صونا لسمعته و ائتمانه، فإن اخالل البنك بهذا المالي الذي يحرص دائما على إخفائه 
   . 2تعاقدي  بالتزاميعتبر اخالال  االلتزام

ال غنى عنه  و شرطاً ملحاً  و في هذا المجال أصبح الحد من السرية المصرفية مطلباً   
 االتفاقياتفي المكافحة الجادة و التعاون الدولي في هذا الصدد، و هو األمر الذي عنيت به 

و الوثائق الدولية األساسية ذات الصلة، حيث اشتملت على عدة تدابير يتعين على الدولية 
للحد من إطالق السرية المصرفية و الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي اتخاذها الدول 

في عمليات تبييض األموال، و أكدت على التعاون مع أجهزة الشرطة و القضاء في 
الكشف عن الصفقات و التحويالت المشبوهة ، و في تحديد و تعقب هذه العائدات و 

م، و قد لعبت هذه 1988ه اتفاقية فيينا لعام و هو ما دعت الي. درتهااتجميدها و مص
نصت ، حيث 3دورا فعاال في تعميق اإلتجاه الرامي الى تقييد السرية المصرفية  االتفاقية
على كل طرف أن يخول يتعين منها على أنه ) فقرة ثالثة( في مادتها الخامسة االتفاقية

سجالت المصرفية أو المالية أو محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة ، أن تأمر بتقديم ال
سلطات عليها، و ليس لطرف ما أن يرفض القيام بذلك بحجة التجارية أو أن تتحفظ هذه ال

  .سرية العمليات المصرفية 
إال أنه و بالرغم من ذلك نجد أن بعض الدول تحرص على سرية الحسابات المصرفية،   

يث تعتبر لوكسمبورغ اآلن من ألهم ، ح"لوكسمبورغ " و من هذه الدول على سبيل المثال 
المراكز المالية في العالم لدرجة أن بنوكها أصبحت تضاهي البنوك السويسرية في حجم 

و تجذب بنوك لوكسمبورغ غاسلي األموال بالنظر إلى قوانين السرية اإليداعات لديها 
شاء للسرية المصرفية المطلقة المطبقة فيها، إذ يعاقب القانون و بصرامة أي خرق أو إف

  . 4المصرفية 
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فلقد استفاد غاسلو األموال من تطبيق بعض الدول لمبدأ السرية المطلقة و عليه    
للحسابات المصرفية بصرامة، كما في لوكسمبورغ، و لبنان، و جزر كايمن ، للقيام 
بعملياتهم المشبوهة ، و لعل هذا هو ما دعى سويسرا ، حفاظا على سمعة بنوكها الى 

، فلقد بدأت سويسرا في تقديم ف من تطبيق مبدأ السرية المصرفية بشكل مطلق التخفي
تعاونها دوليا لتدعيم موقف الحكومات األجنبية و مساعدتها على مالحقة بعض جرائم 

ففي الخامس عشر من أكتوبر ، تبييض األموال، و بالذات تلك التي تتخذ طابعا سياسيا 
ة باإليعاز إلى بنوكها لتجميد حسابات رئيسة وزراء م، قامت الحكومة السويسري1997عام 

أن هناك و عائلتها بناء على طلب حكومة باكستان، و تبين " ير بوتوبناظ"باكستان السابقة 
، و تم سبعة حسابات لهم في بنوك سويسرية مختلفة بمبالغ تزيد عن ثمانين مليون دوالر

مليون دوالر  15,6غ يقدر بــ تجميد أحد هذه الحسابات و كان فيه مبلعلى الفور 
  .1أمريكي

 العليا السويسرية في العاشر من ديسمبر عام و في سابقة قضائية هامة ، حكمت المحكمة  
في حسابات الرئيس م، بإعادة مائة مليون دوالر من أصل خمسمائة مليون دوالر 1997
  .المجمدة في البنوك السويسرية إلى حكومة الفلبين " ماركوس"السابق 

، و ذلك "حسني مبارك"السابق ية حسابات الرئيس المصري كما جمدت البنوك السويسر  
بعد تنحيه عن الحكم مباشرة، حيث أعلنت الحكومة السويسرية تجميد حسابات حسني 

     .2مليار أورو 2،27مبارك و أقربائه و التي قدرتها بحوالي 
ك السويسرية إلبراز تعاونها في هذا اإلتجاه يكشف عن روح جديدة في البنوو الشك أن 

سرية حاالت غسيل األموال، و ذلك حفاظا على سمعتها المالية، وإن كانت قاعدة 
        . 3الحسابات المصرفية مازالت مطبقة في البنوك السويسرية بصرامة شديدة

  في مكافحة تبييض األموال الدولية  دور لجنة العمل المالي :الفرع الثاني 

م أنشأت مجموعة الدول السبع الكبار ، لجنة العمل المالي المسماة 1989في عام    
)FATF()GATF(4  لقادة الدول الصناعية السبع  االقتصاديةالقمة  اجتماعو ذلك في

                                                           
1-   s��'	5 ا� .91، ص  � ل و�Hء �=���+، ا	�

، !�د   - 2�C<`ا	وق ا� .7.،ص1432ر��5 ا%ول  03ا	�$اsH 	ــ16/02/2011ا	�Qدر ���ر��  �3206��ة ا	
 .91.، ص ا	'��s ا	���5 ل و�Hء �=���+،  - 3

 )'�& ا%�$ال�<�$!
 ا	��& ا	��	6 ا	�و  - 4=H�:�	 
�	 . 
�`��>�f�� ����! s�G�FATF  

        (  Financial Action Task Force on Money Laundering) 
 
�'�L	�� ����! s�G� و :GAFI  

        )(  Groupe d’action Financière internationale            
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دولية ضد غسيل األموال المتأتية من األنشطة غير  استراتيجيةبباريس من أجل وضع 
  .1المشروعة

ا هاما على صعيد تعزيز سالمة األنشطة المصرفية، و تلعب لجنة العمل المالي  دور    
منع استخدام العمليات المصرفية ستارا تتم من ورائه عمليات تبييض األموال ،و ذلك على 
ضوء ما يصدر عنها من مبادئ و أوراق و إرشادات و تعليمات و وثائق، و ما تمخضت 

  . 2عنه من التزامات بمكافحة جرائم تبييض األموال
المالي ، و توسيع نطاق  االستقراراللجنة في مجال بحث أفضل السبل لتدعيم  و تعمل

اإلشراف و الرقابة المصرفية في مختلف دول العالم، و قد أثمرت تلك الجهود عن وضع 
البنوك و المؤسسات المالية األخرى في عمليات  استخداممجموعة من المبادئ لمنع 

  .3تبييض األموال 
الصادرة عن تلك اللجنة على صعيد مكافحة جرائم غسل األموال هي  و لعل أبرز الوثائق

نحو بمثابة اللبنة األساسية  نم، لتكو1990التوصيات األربعون و التي صدرت عام 
مكافحة استخدام عصابات اإلجرام المنظم، للنظام المصرفي بهدف تبييض عائدات 

  .4إجرامهم 
األربعون بشأن مكافحة غسيل األموال الى  التي تناولتها التوصياتو يمكن رد األحكام 

ثالثة مجاالت رئيسية تتمثل في تطوير األنظمة القانونية الوطنية ،و تعزيز دور النظام 
  .المالي ، و تعزيز التعاون الدولي 

  األموال ة القانونية الوطنية لمكافحة تبييضتحسين األنظم: أوال

 التشريعية نحو تجريم أنشطة تبييض األموال البد أن تتخذ كافة الدول سائر اإلجراءات    
تكييف جريمة غسل  االعتبارم، و أن تأخذ في 1988كما هي موضحة في اتفاقية فيينا 

  .5 األموال على أنها جريمة من الجرائم الخطرة
م على 1988فيينا  اتفاقيةأن تتبنى سائر الدول منظومة اإلجراءات التي جاءت بها و يجب 

األموال ، و من قبيل هذه اإلجراءات التجميد و الضبط لمنع أي  صعيد مكافحة غسل

                                                           
5_Chappez Jean. La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d'origine illicite et le financement du 
terrorisme. In Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. P.545. 

 .237، ص  ا	'��s ا	��6SH�,5 س��د، : را�5  - 2
Plus d’informations  sur le GAFI in :  http://www.fatf.gafi.org.     _5  

4_ voir : Chappez Jean , op , cit ,p .546.   
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تصرف أو نقل لتلك األموال ، كما يجب العمل على مصادرة الممتلكات المغسولة أو 
في ارتكاب أي جريمة من  استخدمهاأو التي يراد  استخدمتعائداتها أو الوسائل التي 

اثلة ،  و في ذلك اإلطار ينبغي على جرائم غسل األموال أو الممتلكات ذات القيمة المم
المختصة في كل دولة أن تتعرف على تلك الممتلكات موضوع المصادرة و السلطات 

  .تتولى متابعتها و تقويمها و التحري عنها 
  تعزيز دور النظام المالي : ثانيا 

 فيالشك فيه أن عمليات غسيل األموال تتم في الغالب من خالل النظام المصرفي ، و مما 
ضوء ذلك و باعتبار النظم المصرفية المتساهلة و المتطورة المرتع الخصب لعمليات 

لزاما على المؤسسات المالية أن تتحلى بخصيصة اليقظة و الحذر غسيل األموال ، بات 
بشأن العمليات المصرفية التي تقوم بها ، بما يؤدي الى سد الثغرات التي قد تتسلل منها 

و هذا الدور الوقائي الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية . 1 األموال غير النظيفة
  :يقتضي منها مراعاة مجموعة من اإللتزامات تتمثل أساسا في 

  الكشف عن هوية العمالء و مسك السجالت _ 1

ية أال تحتفظ أوجبت التوصية العاشرة من التوصيات األربعين على المؤسسات المال
بحسابات تستخدم فيها أسماء من الواضح أنها وهمية ،و على  بحسابات مجهولة اإلسم أو

المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير الالزمة للحصول على المعلومات حول الهوية الحقيقية 
لألشخاص المفتوح بإسمهم الصفقات إذا ما كانت هناك أية شكوك حول ما إذا كان هؤالء 

  .  2األشخاص ال يعملون لحسابهم الخاص 
يجب أن تحتفظ المؤسسات المالية بكل السجالت الضرورية للعمليات المحلية و  كما

و على المؤسسات المالية أن تولي اهتماما ، 3لمدة خمس سنوات على األقل   الدولية
،و التي ليس لها غرض خاصا لكل الصفقات الكبيرة ،وكل األنماط غير التقليدية للصفقات 

ب بقدر اإلمكان التحري عن خلفية مثل تلك الصفقات و اقتصادي أو قانوني واضح ، و يج
   .4الغرض منها، و تدوينها كتابة و جعلها متاحة لمساعدة جهات اإلشراف و المراقبة 

                                                           
1 - ،���=H�:� ت��	و � 
�S/�	ا 
��� ,$ل ا	<	�N	$*/6 ا	ا P<����	 
��<� 

 ت(��{ ا%�$ال ، ��اخ�=H�:� 6H (/$ك	اد ، دور ا
 ��:��(�ت ����� 

 .10، ص2008ا%)$اط 
2 - � ,$ل ا	<	�N	$*/6 ا	ا P<����	 
��<� 

 ت(��{ ا%�$ال و ت�$�& اfره�ب، ��اخ���� +� 
�C<`ا	و ا 
�C��$	ا 
 !��رة !��رة، ا	��ا����


 ا%)$اط ���� ،���=H�:� ت��	و � 
�S/�	07، ص2008ا. 
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  التبليغ عن المعامالت و الصفقات المشبوهة _2

في عالقتها  بعمالئها، إال أنه إستثناءا من ذلك إذا تلتزم المؤسسات المصرفية بالسرية 
شبهات لدى المؤسسة تفيد أن أموال العميل تحصلت من نشاط اجرامي فإنه يجب  قامت

من  االستثناءو هذا السماح لها أو مطالبتها بالتبليغ فورا عن شكوكها للسلطات المعنية ، 
و في هذا اإلطار جاءت . مبدأ السرية المصرفية تمليه ضرورات مكافحة غسيل األموال

وجود نصوص قانونية لحماية المؤسسات المالية و  التوصية السادسة عشرة لتوجب
موظفيها من المساءلة الجنائية أو المدنية المترتبة على إنتهاك أي تقييد يتعلق بإفشاء 

يفرضه عقد أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري إذا ما تم اإلبالغ عن المعلومات 
  .حسن نية 

  تعزيز التعاون الدولي : ثالثا

 قوية التعاون الدولي ، الى تبادلار دعت التوصيات األربعون تحت بند تفي هذا اإلط   
المعلومات الدولية المتعلقة بالمعامالت المشتبه فيها أو األشخاص أو الشركات المتورطة 
في تلك المعامالت، كما أوجبت التوصية الثانية والثالثون بأن يتم وضع الضوابط الدقيقة 

ات مطابق للنصوص الوطنية و الدولية المتعلقة بحق صيانة للتأكد من أن تبادل المعلوم
  .الخصوصية و حماية المعلومات 

كما دعت التوصيات في نفس السياق الى تبادل المساعدات القانونية في األمور الجنائية    
، باإلضافة الى تجميد و حجز و مصادرة العائدات و ذلك فيما يتعلق بإجراء التحقيقات 

  .اسها غسل األموال أو الجرائم التي تتعلق بغسل األموال التي يكون أس
أن تقوم الدولة و فيما يتعلق بتسليم المجرمين، أكدت التوصية األربعون على ضرورة   

اإلجراءات لتسليم األشخاص المتهمين بجريمة غسيل األموال، كما يجب أن تعترف  باتخاذ
  .ئم التي يجوز فيها التسليم كل دولة أن تعترف أن غسيل األموال هي من الجرا

سبتمبر  11و لم تقف جهود فريق العمل المالي عند هذا الحد، فعندما تبين بعد أحداث   
أكيدة بين تمويل اإلرهاب و غسل بالواليات المتحدة األمريكية أن هناك صلة  2001
تضاف ، ثمان توصيات جديدة 2001أكتوبر 31المخدرات، لذا أصدر الفريق في  أموال
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للتوصيات األربعين، واضعة بذلك اإلطار األساسي للكشف عن تمويل اإلرهاب، و 
  .1األعمال اإلرهابية و مكافحتها

و نظراً لما حققته مجموعة العمل المالي الدولية من نجاح على صعيد تعزيز دور النظام 
سط و المالي فقد تم انشاء مجموعة إقليمية للعمل المالي على مستوى منطقة الشرق األو

على غرار مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة تبييض األموال و تمويل شمال افريقيا 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا :" االرهاب، و قد أطلق عليها

  ." MENAFATF(2( من أجل مكافحة غسل األموال و تمويل االرهاب 
    ي بين المؤسسات الماليةالتعاون الدول آليات :الفرع الثالث

جمع المعلومات : بين المؤسسات المالية عدة صور ، و لعل أهمهايأخذ التعاون الدولي  
حول العمليات المشبوهة و تبادلها، و أيضا تبادل الخبرات و تدريب العاملين بالمؤسسات 

  .المالية
   جمع و تبادل المعلومات :أوال

تقوية التعاون الدولي، إلى تطوير اإلستعالم بتدفق  ون تحت بنددعت التوصيات األربع    
، على النطاق الدولي، و معرفة الطرق التي تتم بها عمليات غسل األموال النقدية األموال

التوصية الثالثين على الدولي، حيث نصت  و يجب أن تتاح هذه المعلومات لصندوق النقد
بإجمالي التدفق الدولي لألموال النقدية  أنه يجب على اإلدارات المحلية أن تتقدم على األقل

تدفق النقد و اعادة تدفقه من مصادر مختلفة بأي عملة كانت حتى يمكن إجراء تقديرات 
يجب أن تتاح هذه المعلومات لصندوق النقد الدولي، و صندوق التسويات في الخارج و 

  .لتسهيل الدراسات الدوليةالدولي 
المعلومات الدولية المتعلقة بالمعامالت المشتبه فيها، أو الدعوة إلى تبادل و بالرغم من   

في تلك المعامالت، و أوجبت الثانية و الثالثون بأن يتم األشخاص أو الشركات المتورطة 
وضع الضوابط الدقيقة للتأكد من أن تبادل المعلومات مطابق للنصوص الوطنية و الدولية 

    .3لوماتالمتعلقة بحق صيانة الخصوصية و حماية المع

                                                           
1_ Banifatemi  yas . la lutte contre le financement du terrorisme international . in : Annuaire français de droit 
international . volume 48, 2002, p. 108.     
2- Middle East and North Africa Financial Action Task Force.  

 .216، ص  ا	'��s ا	��L�5�� ���� ا	�	��6، _ 3
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دولية على أن تتولى سلطات و نفس السياق نصت التوصية الحادية و الثالثين   
مهمة جمع المعلومات و توزيعها متخصصة مثل اإلنتربول و مجلس التعاون الجمركي 

  .للسلطات المختصة حول آخر التطورات في عمليات تبييض األموال
بجرائم تبييض لومات فيما يتعلق و تجدر اإلشارة إلى أن مهمة جمع و ربط المع   

األموال، هي من أكثر المهام مشقة و صعوبة على الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة، 
و تنشأ هذه الصعوبة من الكيفية التي تتم بها عمليات تبييض األموال، و التي تختلف و 

عت تدعيم أو األشخاص الذين يرتكبونها، و هذه الصعوبة استدالجهة تتنوع باختالف 
عال من التدريب و الكفاءة خاصة الجهات التي تتولى هذه المهمات بعناصر على مستوى 

و هو ما دعت إليه اتفاقية فيينا حيث أكدت على ، 1فيما يتعلق بأعمال التحليل و التدقيق
على تدريب موظفي المؤسسات المالية على طرق ضرورة أن تحرص الدول األطراف 

، و من األموال التي يتم إيداعها، و على أن يكونوا تأكد من شخصياتهممعاملة العمالء و ال
العاملين دوما لبرامج على دراية تامة بأساليب و طرق تبييض األموال ، و يجب إخضاع 

، و التي تساير الوسائل المستحدثة التي يلجأ اليها المجرمون لغايات 2 التدريب المتطورة
  .3ير المشروعةإخفاء أو تمويه مصادر أموالهم غ

   ريب العاملين و تبادل الخبراتدت: ثانيا 

على ) م2000(اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية نصت 
، و لعل ذلك يعود إلى التفاوت بين 4ضرورة تبادل المساعدة التقنية و الخبرات بين الدول

الدول النامية من نقص الخبرات ، حيث تعاني الدول في مجال مكافحة تبييض األموال
فانعدام الخبرة بطرق كشف عمليات . المؤهلة لمتابعة و كشف مثل هذه العمليات المعقدة

تبييض األموال لدى العاملين في القطاع المصرفي من شأنه أن يخلق عقبة في وجه 
لياً ، وتكوين خبرات في هذا المجال يتطلب عقد دورات تدريبية مح مكافحة هذه العمليات

و دولياً حول الطرق التي تتبع إلخفاء حقيقة النشاط اإلجرامي، و طرق تمويه المصدر 
  . 5األساسي للدخل غير المشروع و تضليل السلطات األمنية

                                                           
 .200، ص  ا	'��sا	��5  !(� اV �=�$د ا	=�$، - 1

  2_ Voir:  Casenove decheix , op. cit , p 158.  

 H��/� 	��م ) 9/2(را�5 ا	��دة   - 3���Lم�1988+ ات. 
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 و لكي تكون مثل هذه البرامج التدريبية فعالة يجب أن يتولى التدريب فيها خبراء على
كالقانون الجنائي ، و القانون : يدة أعلى مستوى من التخصص العلمي، في مجاالت عد

اإلداري ، و من رجال اإلقتصاد، و  رجال الشرطة و الجمارك، و خبراء من العاملين 
الخ ، و قد يستلزم األمر استقدام أو توجيه الدعوات إلى .....القيادين في الجهاز المصرفي

ييض األموال بعض الخبراء األجانب من الدول التي لها خبرة عملية في مكافحة تب
للحضور إلى البالد و نقل خبراتهم إلى العاملين في القطاع المصرفي، من خالل ندوات 

  .1تعقد على فترات زمنية متقاربة 
  
  
  

  :المبحث الثاني
  الدولية االتفاقياتاآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال على ضوء 

  
الوطنية ، حيث   العابرة للحدودظمة تعتبر جرائم تبييض األموال من قبيل الجرائم المن    

بعيدا عن المكان الذي أرتكبت فيه  يسعى مرتكبوها الى الفرار بأموالهم المشبوهة المصدر
د من ــالجرائم األصلية التي تمخضت عنها تلك األموال محل التبييض ،ومن ثم كان الب

ين ،و مالحقة تلك المجرمهؤالء أعضاء األسرة الدولية من أجل إلقاء القبض على ف تكات
ديد من الدول إلى إبرام الع اتجهتمن أجل تحقيق تلك الغاية و ،األموال و مصدرتها

بهدف التخلص من تأثيرات البعد الدولي لهذه الجرائم، و قد أجمعت هذه المواثيق  اتفاقيات
 مطلب( نظام تسليم المجرمين : تتمثل أساسا في ة في مجملها على جملة من اآللياتالدولي

المتحصالت  و مصادرة )مطلب ثان(المساعدة القانونية المتبادلة ، و )أول
  .)مطلب رابع( آلية التسليم المراقب ،و أخيرا  )مطلب ثالث(اإلجرامية
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  :المطلب األول
  مجرمينـــــظام تسليم الــــن

حيث  بعيد،أحد النظم المستقرة في العالقات الدولية منذ زمن  المجرمين،يعد تسليم      
من أكثر الوسائل فعالية لتحقيق العدالة الدولي، فهو من أهم مجاالت و سبل التعاون يعتبر 

تهم اإلجرامية ، حيث يحرم لعمليا ارتكابهمالجناة الذين التقف الحدود عائقا أمام و ردع 
من تفاوت  االستفادةالمجرمون من العثور على مأوى آمن لهم و كذلك يحرمهم من 

  . 1نونية و القضائية األنظمة القا
االتفاقيات الدولية  على الضوءنظام تسليم المجرمين ـــلو سنتطرق في هذا المطلب    

و التي من أهمها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  بجريمة تبييض األموال،ذات الصلة 
 ،و اتفاقية األمم)م1988فيينا (المؤثرات العقلية اإلتجار غير المشروع بالمخدرات و 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باإلضافة الى المعاهدة النموذجية لألمم 
وهو ما سنتناوله من خالل هذا المطلب في .  2م1990 المتحدة بشأن تسليم المجرمين

  :ثالث نقاط أساسية
  شروط تسليم المجرمين: الفرع األول
  إجراءات التسليم :الفرع الثاني
  منظمة اإلنتربول في تسليم المجرمين دور:الفرع الثالث
  شروط تسليم المجرمين:الفرع األول 

منها ما و تسليمه،شروط عدة منها ما يتعلق بالشخص المطلوب يتطلب تسليم المجرمين    
  .و شرط التجريم المزدوج ، و قاعدة الخصوصية  المرتكبة، الجريمةب يتعلق
  فيما يتعلق بالشخص المطلوب تسليمه : أوال 

هناك الكثير من التساؤالت ، التي تتعلق بجنسية الشخص المطلوب تسليمه ، حول مدى    
، ومدى إمكانية تسليم األشخاص الدولة المطالبة جنسيةجواز تسليم الرعايا من حاملي 

الشخص المطلوب مزدوج أو الذين يحملون جنسية دولة ثالثة، او في حالة ما إذا كان 
  .3ديم الجنسيةمتعدد الجنسية، أو كان ع
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  مدى جواز تسليم الرعايا ـ1

ال تثار أية مشكلة في حالة كون الشخص المراد، أو المطلوب تسليمه يحمل جنسية     
الدولة الطالبة ، فتبادر الدولة المطلوب منها التسليم بتلبية الطلب طالما أرتكبت الجريمة 

  .على إقليم الدولة الطالبة 
ة كون الشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة المشكلة تثور في حالغير أن 

 فاقياتـــاالتعظم ـــالمطلوب منها التسليم، و في هذا الشأن تكاد تتفق م
بصفة مطلقة ، و بهذا الخصوص، فقد نصت  تسليم الرعايالى حظر ـــدولية عـــال

ي إلى تنفيذ إذا رفض طلب التسليم الرام" : م على أن 1988األمم المتحدة فيينا  اتفاقية
تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف عقوبة ما، ألن الشخص المطلوب 

و بناء على ك، و طبقا لمقتضيات هذا القانون، متلقي الطلب ،إذا كان قانونه يسمح بذل
أو ،  لباقانون الطرف الطفي تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب الطرف الطالب  طلب من

   . 1"تلك العقوبةما تبقى من 
أنه في حالة رفض طلب التسليم، إذا كان الشخص المطلوب نستخلص من هذه المادة     

المطلوب منها التسليم، و ذلك تطبيقا لمبدأ حظر تسليم الرعايا ، تسليمه من رعايا الدولة 
   وبة هي بتنفيذ العق فيينا قد قررت عوضا على تسليم الدولة لرعاياها أن تقوم اتفاقيةفإن 

  . المحكوم بها
إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد " باليرمو في ذات السياق على أنه  اتفاقيةكما نصت    

بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة  الجاني المزعوم في إقليمها 
تطلب التسليم لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها وجب عليها ، بناء على طلب الدولة التي 

 أن تحيل القضية دون إبطاء ال مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد المالحقة و يتعين
على تلك السلطات أن تتخذ قرارها و تضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي 

آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون لتلك الدولة الطرف، و يتعين على الدول جرم 
نية أن تتعاون معا ، خصوصا في الجوانب اإلجرائية و المتعلقة باألدلة األطراف المع

  .2"ضمانا لفعالية تلك المالحقة

                                                           

 H��/� ) 6/10(ا	��دة   - 1���Lم�1988+ إت. 
�$) 16/1(ا	��دة   -2�	�� 
���Lم�2000+ إت. 




# لNل��ت ال�ول�� ل*+��5� !3��4 ا��2ال                                            :J�0 ا2ولال�J!Oر ا�PQا  
 

49 
 

باليرمو تطبق مبدأ إما التسليم و إما المحاكمة إذا كان  اتفاقيةو بناءا على هذه المادة فإن 
يصدر و كان هذا الشخص لم  ،المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم

  .1باإلدانة فتقوم هي بمحاكمته وفقا لقوانينها ضده بعد حكم 
إذا رفض طلب التسليم " باليرمو على أنه  فاقيةـاتمن ) 16/12(ما نصت المادة ـك   

مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي ، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني 
ف متلقية الطلب ، إذا كان قانونها الدولة الطرف متلقية الطلب ، وجب على الدولة الطر

الداخلي يسمح بذلك ، و إذا كان ذلك يتفق و مقتضيات ذلك القانون ، و بناء على طلب 
أو من الطرف الطالب أن تنظر في الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي 

  "كوم بها تنفيذ ما تبقى من العقوبة المح
إذا كان الشخص المطلوب  " التسليم أو العقاب" ت مبدأ قد طبق  يالحظ أن اإلتفاقية   

الدولة المطلوب منها التسليم ،و صدر ضده حكم باإلدانة في الدولة تسليمه من رعايا 
  .2الطالبة ، في هذه الحالة تقوم الدولة المطالبة بتنفيذ الحكم وفقا لقانون الدولة الطالبة 

  دولة ثالثة مدى جواز تسليم الشخص الذي يحمل جنسية_ 2

الفرض في هذه الحالة أن الشخص المطلوب تسليمه ال يحمل جنسية أي من الدولتين 
طرفي عالقة التسليم ، بل ينتمي لدولة ثالثة ، وإن كان ال يقيم على إقليمها ، و هي حالة 
لم تعن النصوص اإلتفاقية بالتصدي لها ، مــؤثرة إخضاعها لمبدأ المعاملة بالمثل و 

  .3جامالت الدولية قواعد الم
   حالة الشخص متعدد الجنسية _ 3

الشخص مزدوج أو متعدد هو شخص يتمتع بجنسية دولتين أو أكثر ، و هو ما يجعل 
و التنازع بين الجنسيات بصدد التسليم الدولة المطلوب منها التسليم أمام حالة من حاالت 

المسألة ، وتركت األمر الى يم لهذه لدولية ذات الصلة بالتسللم تلتفت الكثير من اإلتفاقيات ا
  .مبدأ المعاملة بالمثل و قواعد المجامالت الدولية 

  مسألة تعدد الطلبات _ 4
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مطلوب منها التسليم  أكثر من يقصد بتعدد الطلبات ، تلك الحالة التي تتلقى فيها الدولة ال   
ته ، سواء كانت ، تطلب منها ذات الشخص، لمقاضاته أو معاقبطلب تسليم، من عدة دول 

متعددة و متنوعة ، و هو أمر ، أو بجرائم تتعلق جميعها بذات الجريمةتلك الطلبات 
  .متصور الحدوث فيما يتعلق بجرائم تبييض األموال

و من خالل استقراء نصوص االتفاقيات ذات الصلة بموضوع تسليم المجرمين، نجد أن    
  : 1هناك حالتين وهما

و بنفس الجريمة، هنا تكون األولوية في ت على نفس الشخص حالة تعدد الطلبا _1   
للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، فإذا ارتكبت الجريمة في الدولتين فينظر التسليم 

تكون األولوية إلى الضرر الذي أصاب دولة أكثر من دولة أخرى، فإن تساوى الضرر 
  .لمن قدم الطلب أوال

بات على نفس الشخص و تعدد الجرائم من نفس الشخص هنا في حالة تعدد الطل _2   
بمصالح الدولة يكون األمر مختلفا، حيث ينظر أوال إلى خطورة الجريمة التي أضرت 

الجريمة فإذا ارتكبت الجريمة أكثر، و في حالة التساوي في الضرر يؤخذ بمكان ارتكاب 
ثم بعد ذلك لتاريخ الطلب أو على أكثر من إقليم تعطى األولوية لدولة جنسية الجاني، 

  .حسب ما تراه الدولة
  الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم: ثانيا

ما يتسم منها بطبيعة  باستثناءاألصل أنه يجوز التسليم في مختلف أنواع الجرائم،    
ال، فإن ثمة أساليب وحفي كل األو . خاصة كالجرائم السياسية أو المالية أو العسكرية

: ، تلجأ  إليها الدول بصدد تحديد الجرائم التي يمكن تسليم مرتكبيها، وهي متنوعة
، و النظام األسلوب الحصري للجرائم، و معيار جسامة الجريمة أو الحد األدنى للعقوبة 

  .2المختلط الذي يجمع بين األسلوبين
يجوز التسليم و قد أخذت إتفاقية فيينا باألسلوب األول، أي أسلوب تحديد الجرائم التي    

على  تطبق)"تسليم المجرمين(بشأنها على سبيل الحصر، حيث نصت  المادة السادسة 
هذه من اإلتفاقية و تتضمن  )3(من المادة1وفقا للفقرة الجرائم التي تقررها األطراف 

تحويل أو نقل األموال ، (  بصورها المختلفة ،الفقرة النص على جريمة غسيل األموال
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و ألزمت االتفاقية ) . حقيقة األموال، اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال إخفاء أو تمويه
     .يجوز فيها التسليم مة من تلك الجرائم ضمن الجرائم التيالدول األطراف باعتبار كل جري

، بشأن )FATF(مجموعة العمل المالي كما نصت التوصية األولى من توصيات   
اقية فيينا، ومن بينها األحكام المتعلقة بتسليم المجرمين ، ضرورة التطبيق الكامل ألحكام اتف

مع جرائم غسل األموال، باعتبارها من الجرائم  كما أوجبت على الدول األعضاء التعامل
                              .1القابلة للتسليم 

أى عن وتجدر اإلشارة في هذا الصدد الى أن مرتكبي الجرائم المالية لم يعودوا بمن   
التسليم، كما كان الوضع بالنسبة لهم في السابق، السيما بعد ارتباط الكثير من هذه الجرائم 

، و تسرب باألنشطة غير المشروعة، المتعلقة باإلتجار بالمخدرات و تبييض األموال
  . عائداتها اإلجرامية الى العديد من الدول

ال يجوز للدول األطراف أن  لذلك نجد أن اتفاقية باليرمو نصت صراحة على أنه   
     . 2ترفض طلبا بالتسليم، لمجرد أن الجرم يعتبر منطويا على مسائل مالية 

  المزدوج شرط التجريم: ثالثا 

مجرما في يقصد بشرط التجريم المزدوج أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله   
   .قوانين الدولتين الطالبة و المطالبة بالتسليم

أن يكون الفعل  باستلزامشرط التسليم المزدوج قيد على الطالبة و المطالبة  و يعتبر   
يعد كذلك ضمانة للشخص المطلوب  ب عليه في كال الدولتين، كما أنهمحل التسليم معاق

  .تسليمه 
و إنما يكتفي فقط  التماثل في الوصف القانونيال يعني المزدوج على أنه التجريم 

لم تشترط المعاهدة النموذجية لكي يتم  ذا المعنىهفي  والتجريم، بالخضوع لنصوص 
التكييف أو الوصف من ناحية ، ومن ناحية أخرى أجازت إختالف قوانين التسليم وحدة 

الدولتين الطالبة و المطالبة في بيان العناصر المكونة للجرم ، طالما أن مجموع األفعال 
  .3 تباراالعكما تعرضها الدولة الطالبة هي التي تؤخذ في 
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فيينا على شرط التجريم المزدوج  اتفاقيةالسادسة الفقرة األولى من  و قد نصت المادة
من المادة )1(تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها األطراف وفقا للفقرة: " بقولها

)3("  
التدابير الالزمة لتجريم غسيل األموال في  اتخاذالدول األطراف  3/1وقد ألزمت المادة  

  .قانونها الداخلي 
وقد حذت اتفاقية باليرمو حذو اتفاقية فيينا في هذا الشأن إذ نصت على أن تطبق هذه 

يلتمس بشأنه الذي ن الجرم شريطة أن يكو االتفاقيةالمادة على الجرائم المشمولة بهذه 
عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة و الدولة با التسليم معاق

  .1الطلب  الطرف متلقية 
  قاعدة الخصوصية : رابعا

 يقصد بمبدأ الخصوصية ، عدم جواز قيام قضاء الدولة الطالبة بمحاكمة أو معاقبة   
سليم للدولة الشخص المطلوب تسليمه ، عن جريمة سابقة ، لتلك الجريمة التي تم بشأنها الت

  .2اعادة تسليمه لدولة ثالثة الطالبة ، كما ال يجب
لتسليم من المعاهدة النموذجية ) 14(و قد أكدت على قاعدة الخصوصية المادة    

ال يحاكم الشخص المسلم بموجب هذه المعاهدة ، و ال "المجرمين حيث نصت على أنه 
و ال يحتجز و ال يعاد تسليمه لدولة ثالثة، و ال يتعرض ألي تقييد آخر   يصدر حكم ضده

الطالبة بسبب أي جرم مقترف قبل التسليم إال في لحريته الشخصية في أراضي الدولة 
  :الحاالت التالية 

  .جرم تمت الموافقة على التسليم بشأنه ـ1
  .أي جرم آخر، تعطي الدولة المطلوب منها التسليم موافقتها بشأنه  ـ2
إذا كانت قد أتيحت للشخص فرصة مغادرة الدولة الطالبة، و لم يغادرها في غضون  ـ3
، من تاريخ اإلفراج النهائي عنه ، فيما يتعلق بالجرم الذي جرى التسليم يوما ) 30/45(

  ." ألجله ، أو إذا عاد الشخص طوعا إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها
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  تسليمـراءات الــإج:الفرع الثاني 

أن التسليم عمل مشروع بين الدول إال أنه ال يتم عشوائيا، بل البد من بالرغم من     
في ممارستها له، و هذه اإلجراءات نصت عليها االتفاقيات المبرمة راءات تتبعها الدول إج

و . ، و كذلك التشريعات الداخلية للدول1بين الدول سواء كانت اتفاقيات جماعية أو ثنائية 
  :تتمثل هذه اإلجراءات في 

  تقديم الطلب: أوال

لطالبة صراحة عن رغبتها في استالم يعد طلب التسليم األداة التي تعبر بها الدولة ا    
  .2الشخص المطلوب ، إذ أنه بدون هذا الطلب ال يمكن أن ينشأ الحق في التسليم 

بطلب التسليم المستندات التي تدل على ارتكاب الشخص المطلوب تسليمه للفعل و يرفق    
وبة اق المطلمن المعاهدة النموذجية ، المستندات و األور) 5(اإلجرامي فقد حددت المادة 

  :يلي  يرفق بطلب التسليم ما:" فنصت على أنه  للتسليم 
أخرى تحدد هويته و جنسيته و أدق وصف ممكن للشخص المطلوب مع أي معلومات  -1

  .مكانه
نص الحكم القانوني الذي يحدد الجريمة ،و عند الضرورة بيان بما يتضمنه القانون  -2

  .فرضها بخصوص الجرم، و بيان العقوبة المحتمل 
ن محكمة ، أو سلطة قضائية إذا كان الشخص متهما بجرم ، أمر قبض صادر ع -3

أو نسخة مصادق من األمر، و بيان الجرم المطالب بالتسليم ألجله ، و وصف  مختصة 
  .إقترافه لألفعال المكونة للجرم المدعى به ، بما في ذلك بيان زمان و مكان 

  ن بالجرم المطالب بالتسليم ألجله، و وصف لألعمال إذا كان الشخص مدانا بجرم، بيا -4
المكونة للجرم و الحكم األصلي أو نسخة مصادقة منه، أو أية وثيقة أخرى نبين اإلدانة و 

  .العقوبة المفروضة، و كون العقوبة واجبة التنفيذ، و المدة المتبقية من العقوبة 
  ." يقدم طلب التسليم كتابة"أنه من المعاهدة النموذجية على ) 5/1(هذا و نصت المادة 
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  القبض المؤقت: ثانيا

ضمن أوراق التسليم، فتقوم الدولة  المتهم على قد ترسل الدولة الطالبة أمر القبض    
المطلوب و إلقاء القبض عليه، و لكن في المطلوب إليها التسليم بالتحري عن الشخص 

ولة ض على شخص ما ، فتقوم الدتطلب الدولة الطالبة من األخرى القبحالة االستعجال 
المطالَبة هنا بإصدار أمر القبض بناء على ذلك لحين إرسال ملف التسليم و البيانات 

   . 1الالزمة
 االستعجالقد أتاحت للدولة الطالبة في حالة فالنموذجية المعاهدة و هو ما نصت عليه    

قديم طلب التسليم ، يتم للشخص المطلوب الى حين ت) التحفظ(المؤقت  االعتقالأن تطلب 
إرسال الطلب في هذه الحالة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، أو البريد ، أو 

  . 2بأية وسيلة أخرى تتيح التسجيل الكتابي 
يطلق سراح الشخص " من المعاهدة النموذجية على أنه ) 9/4(المادة  تنصكما    

يوما من يوم اإلعتقال و لم يتم الحصول ) 40(المعتقل بموجب طلب كهذا ، إذا إنقضى 
، و ال 5من المادة 2في الفقرة على طلب التسليم مدعوما بالوثائق ذات الصلة المحددة 

  ".يوما)40(تمنع هذه الفقرة إمكانية إخالء السبيل المشروط على الشخص قبل إنقضاء 
إجراءات التسليم  و إذا ما أفرج على الشخص جاز التحفظ عليه مجددا و الشروع في   

  . 3إذا ما تلقت الدولة المطلوب منها التسليم مشفوعا بالمستندات المطلوبة في وقت الحق 
ـ  و ـ  ـقد أخذت إتفاقية بإمكانية التحفظ علـى ال سليمه فـي حالـة   ـشخص المطلـوب ت

يجـوز للطـرف متلقـي الطلـب مـع      "على أنه ) 6/8(نصت المادة حيث  االستعجال 
لداخلي و يبرمـه مـن معاهـدات لتسـليم المجـرمين ، و بنـاء       مراعاة أحكام قانونه ا

على طلب من الطرف الطالب أن يحتجز الشـخص المطلـوب تسـليمه ، و الموجـود     
في إقليمه ، و أن يتخذ تدابير مالئمة أحـرى لضـمان حضـور ذلـك الشـخص عنـد       

الطـرف بـأن الظـروف تبـرر ذلـك بأنهـا        اقتنـع إجراءات التسليم ، و ذلك متـى  
  ."جلة ظروف عا

   رفض التسليم:  اثالث
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م و المعاهدة النموذجية 2000باليرمو  اتفاقية، و م1988اتفاقية فيينا حددت كل من 
رفض ــتتسليم أن ـمطلوب منها الـدولة التيح للـأسباب ترمين ـلتسليم المجم 1990

  :1 لب التسليم و هذه األسباب تتمثل فيـط
  .اد التسليم ألجله ذو طابع سياسي تسليم الجرم المرالدولة المطلوب منها ال اعتبرتإذا  - 
شخص قوي بأن طلب التسليم، قد قدم بغرض مالحقة أو معاقبة  اعتقادإذا كان هناك  - 

  .بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية 
بشأن الفعل المطالب  ،في الدولة المطلوب منها التسليم إذا كان قد صدر حكم نهائي -  

  .بتسليم الشخص من أجله
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح وفق قانون أي من الطرفين، متمتعا  -  

  .سبب، بما في ذلك التقادم و العفوبالحصانة من المقاضاة و العقاب ألي 
يب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض في الدولة الطالبة للتعذ -  

أو معاملة أو عقوبة قاسية ، أو ال إنسانية أو مهينة، أو إذا لم يتوافر أو لن يتوافر لذلك 
في المادة الجنائية على النحو المبين الشخص الحد األدنى من الضمانات في اإلجراءات 

  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ) 14(
  تسليم المجرمين في  لاإلنتربودور منظمة : ثالثالفرع ال

تمثل منظمة الشرطة الجنائية الدولية ، أقدم صور التعاون الدولي ضد الجريمة     
وخاصة الجريمة المنظمة ،إذ أن هذا النوع الجرائم تتعدى آثاره حدود الدولة الواحدة ، 
فمالحقة مرتكبي هذه الجرائم و تقديمهم للمحاكمة بات يتطلب ضرورة التعاون و تنسيق 
الجهود بين األجهزة المكلفة بحفظ األمن و مكافحة الجريمة ، و مثل هذا الدور عهدت به 

  .2المجتمع الدولي إلى منظمة الشرطة الجنائية 
إال أنه لفداحة اآلثار التي تتركها جريمة تبييض األموال على المجتمع الدولي بشتى جوانبه 

الجلسة الرابعة و الستين للجمعية  حظيت هذه الجريمة بإهتمام المنظمة بشكل خاص ،ففي
أو إعالن  قرار إصدار م ، أعتمد و باإلجماع 1995وبرالعامة للمنظمة المنعقدة في أكت

تبنى مثل هذا القرار من الدول تم لمكافحة تبييض األموال ألول مرة في تاريخ المنظمة ، و
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و رغبة هذه الدول في األعضاء يبين دور المنظمة في مكافحة الجرائم المالية و الدولية 
  . تقوية و تعزيز التعاون الدولي 

هذا و يوصي اإلعالن الدولي األعضاء بتبني اإلجراءات التالية في تشريعاتها      
  :  1الداخلية 

اإلدانة الجنائية لألشخاص الذين يساهمون بصورة عمدية في غسل العائدات الناجمة _ 1
  .عن األنشطة اإلجرامية الخطيرة 

ح السلطات القائمة على تنفيذ القانون الصالحية الكافية لتعقب و متابعة و تجميد من_ 2
  .األموال المتحصلة من األنشطة غير القانونية 

السماح للمصارف و المؤسسات المالية األخرى بتقديم تقارير بشأن الصفقات غير _ 3
 بالتزامد ذلك إخالال االعتيادية أو المشكوك فيها التي تتم من جانب العمالء دون أن يع

  .السرية المصرفية 
لمدة خمس سنوات على األقل من تاريخ انتهاء  االحتفاظالطلب من المؤسسات المالية _ 4

تمكين رورية حول التعامالت المحلية و الدولية من أجل ــالصفقة ، بكل السجالت الض
 تعاونـزيز الـسيل األموال ، و تعــورة كافية عن غاألعضاء من التحري بص الدول

للطلبات المقدمة من الدول األخرى فيما  االستجابةالدول األعضاء من  من خالل تمكين
  .السجالت  يتعلق بهذه 

السماح بالتسليم السريع لألشخاص المتهمين بجرائم غسيل األموال، و بهذا عد _ 5
  .اإلعالن جريمة غسيل األموال من الجرائم التي يجوز فيها التسليم 

و دورها متزايد في مجال تطبيق نظام إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  ومنذ  
ذلك كون هذه المنظمة  ،و  ين الدول األعضاء في هذه المنظمةتبادل تسليم المجرمين ب

تتكون المنظمة من المكاتب المركزية الوطنية لإلنتربول حيث  .2متخصصة في هذا المجال
في المنظمة ، و تتصل هذه المكاتب مع األمانة العامة ، و الموجودة في الدول األعضاء 

مع بعضها البعض عبر وسائل اتصال سريعة و حديثة و متطورة هدفها سرعة نقل 
المعلومات و الوثائق الالزمة لتنفيذ التعاون الدولي الشرطي بين الدول عضها البعض في 

  .3مكافحة الجرائم المختلفة
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مرحلة السابقة على التسليم، فيقوم بتعميم طلبات تهدف للقيام و يبدأ دور اإلنتربول في ال
بتحريات على الصعيد الدولي في شأن المجرمين الهاربين من الدول التي ارتكبوا فيها 

كمل ـالقبـض، حتى تستـر بـم صدرت ضدهم أوامـرى، ثـدول أخـجرائمهم ل
جنائية الدولية المتواجدة حيث تتبادل أجهزة الشرطة الد، ــراءات تسـليمهم فيما بعـإج

أوامر بالقبض ضد  تب مركزية وطنية للشرطة الجنائيةعلى مستوى الدول في شكل مكا
المكاتب إلى وزارة الداخلية التي تختص بدراسة  األشخاص المطلوب تسليمهم، فتحيلها هذه

  .طلب التسليم 
يث يقوم ببعض و أيضا يقوم اإلنتربول بدور بحثي آخر في مجال تسليم المجرمين ، ح

الدراسات القانونية التي تهدف إلجراء بعض التعديالت في قوانين الدول الخاصة بالتسليم 
  .   1لتبسيط و تيسير إجراءاته

  

  ثانيالالمطلب 
  المتبادلة المساعدة القانونية

تظهر الحاجة  _و هذا حال جريمة تبييض األموال  _عندما تعبر الجريمة حدود الدول    
تحديث العديد من المفاهيم القانونية، و آليات المالحقة لكي تتمكن بدورها من ملحة إلى 

لذلك نجد أن معظم اإلتفاقيات الدولية . 2عبور هذه الحدود و مالحقة مرتكبي هذه الجرائم 
أكدت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي عن طريق تبادل المساعدات ذات الصلة 

المطلب على اإلطار العام للمساعدة القضائية  و سنتعرف من خالل هذا. القضائية
  :المتبادلة، و ذلك في ثالث نقاط أساسية

  مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة :الفرع األول
  األحكام العامة للمساعدة القانونية المتبادلة :الفرع الثاني
  الجوانب اإلجرائية المساعدة القانونية المتبادلة :الفرع الثالث
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  المتبادلة انونيةمفهوم المساعدة الق: األولالفرع 

كنا قد خَلُصنا الى أن جريمة تبييض األموال في الغالب من أحوالها تعتبر جريمة عبر     
الوطنية بمعنى أنه قد ترتكب الجريمة األصلية و التي تتمخض عنها األموال محل التبييض 

في بالد أخرى ، و في اطار  في بلد ما، و يحدث نشاط تبييض األموال في بلد آخر أو
السيطرة على هذا السرطان المنتشر فقد تحتاج  دولة من دولة أخرى مساعدة السيما على 

  .  1الصعيد القضائي
يمكن تعريف المساعدة القانونية المتبادلة على أنها كل إجراء قضائي من شأنه تسهيل  و 

  .2ن الجرائم القضائي في دولة أخرى ، بصدد جريمة م االختصاصممارسة 
و يرى البعض أن المساعدة القانونية على الصعيد الدولي تعني الصالحيات القانونية   

المقررة ألجهزة إدارة العدالة الجنائية في الدولة، و التي يتم بمقتضاها قيام تلك األجهزة 
بإتخاذ إجراءات معينة، بغرض تعقب و تتبع أي نشاط إجرامي تم في نطاق اختصاصها 

باألجهزة المقابلة لها بالدول األخرى، و ذلك في أي من  االستعانةليمي من خالل اإلق
إجراءات التحقيق أو المحاكمة التي تجريها ، سواء لضبط الجناة أو للوصول إليهم أو 
لجمع األدلة أو استدعاء الشهود أو االستعانة بالخبراء ، أو لتوفير المعلومات الالزمة 

  . 3مسندة للمتهم ال االتهاماتللفصل في 
و قد أرست اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات   

، مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة في مادتها السابعة، و التي أكدت )م1988فيينا ( العقلية
ر قدر من في فقرتها األولى على ضرورة أن تقدم الدول األطراف إلى بعضها البعض أكب

المساعدات القانونية المتبادلة في أي تحقيقات و مالحقات و إجراءات قضائية تتعلق بأية 
  .جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها

  األحكام العامة للمساعدة القانونية المتبادلة:الفرع الثاني 

حكام العامة ، اشتملت االتفاقيات الدولية و الوثائق الدولية األساسية على طائفة من األ   
التي تؤكد على مبدأ االلتزام بتقديم المساعدة ، و تحديد أغراض و أوجه المساعدة ، و 
التأكيد على رفض التذرع بالسرية المصرفية لعدم تقديم المساعدة ، فضال عن إقرار 

  .السيادة التشريعية للطرف متلقي طلب المساعدة 
                                                           

1 -  ،eا�$! B��=	& �=�� !(� ا�5 �(� .406، ص ا	'��s ا	�
 .900، ص ا	'��sا	��B  5 ،�=�� !�6 س$�� - 2
3 - 5� . 901، ص �e'L ا	�
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  بالمساعدة  االلتــزام: أوال 

لدى الطلب  _قية فيينا ، على إلتزام الدول األطراف بأن تقدم لبعضها البعض أكدت اتفا  
الحد األقصى الممكن من المساعدة القانونية المتبادلة ،و ذلك فيما يتعلق بالتحقيقات  _

  .1والمالحقات و الدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم تبييض األموال 
  أغراض و أوجه المساعدة : ثانيا

لوثائق الدولية األساسية أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة ألي غرض من أجازت ا   
أخذ شهادة األشخاص أو إقراراتهم ،و تبليغ األوراق القضائية، : األغراض التالية 

  وإجراءات
التفتيش و الضبط و فحص األشياء و تفقد المواقع و اإلمداد بالمعلومات و األدلة و كذلك 

ية أو الصور المصدق عليها من المستندات و السجالت بما في ذلك توفير النسخ األصل
السجالت المصرفية أو المالية أو سجالت الشركات أو العمليات التجارية ،و تحديد ماهية 
المتحصالت أو األموال أوغيرها من األشياء أو اقتفاء أثرها ألغراض الحصول على أدلة، 

ض أية أشكال أو صور أخرى من المساعدة كما يمكن لألطراف أن تقدم لبعضها البع
  .2القانونية المتبادلة ،التي يسمح بها القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب  

  رفض التذرع بالسرية المصرفية : اثالث

عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، بحجة  االمتناعأكدت إتفاقية فيينا على عدم جواز    
  .3السرية المصرفية 

  دة التشريعية للطرف متلقي الطلب السيا: بع را

أكدت الوثائق الدولية األساسية على مبدأ السيادة الوطنية التشريعية للطرف المطلوب منه   
تنفيذ المساعدة القانونية، عندما أوجبت أن يتم تنفيذ تلك المساعدة وفقا للقانون الداخلي 

  .للطرف
  عدة القانونية المتبادلةالجوانب اإلجرائية للمسا: الفرع الثالث

نقصد بالجوانب اإلجرائية، اإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب المساعدة وتنفيذه ، باإلضافة   
الى ضوابط استخدام المعلومات و األدلة المتبادلة ، و األسباب التي تجيز رفض أو تأجيل 

  .المساعدةتقديم المساعدة، و أخيرا ما يتعلق بالنفقات التي يتطلبها تنفيذ طلب 
                                                           


 H��/� �+ ) 7/1(ا	��دة : را�5   - 1���Lم1988ات. 

 H��/� ) 7/3، 2/ 7(ا	��دة : را�5 - 2���Lم�1988+ ات. 

3_ Voir: Casenove decheix . op. cit . p. 156.  
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  السلطة المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة: أوال

يجب على الدول األطراف أن تقوم بتعيين سلطة مركزية، أو عند الضرورة سلطات   
مركزية، تناط بها مسؤولية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، أو إحالتها الى 

دة القانونية المتبادلة، وأية الجهات المختصة بغرض تنفيذها، و تحال طلبات المساع
مراسالت تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عينتها الدول األطراف، و ال يخل ذلك بحق 
أي طرف في اشتراط توجيه مثل هذه الطلبات و المراسالت إليها، عن طريق القنوات 

يتم ذلك  كما يجوز في الظروف العاجلة ، و لدى موافقة األطراف المعنية أن. الدبلوماسية
  .    1)نتربولاإل(عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

  بيانات طلب المساعدة: ثانيا

  :يجب أن يتضمن طلب المساعدة البيانات التالية 
تفـاصيل كل إجراء أو تدبير خاص قد ترغب الدولة الطالبة في إتبــاعه وأسباب   -

  .ذلك متى كان ذلك ضروريا
عنوان الشخص أو األشخاص موضوع الطلب متى كان ذلك شخصية و جنسية و  -

  .ممكنا
موجزا بالوقائع المرتبطة بالموضوع و القوانين متضمنة تفاصيل الجريمة التي قدم من  -

  .أجلها الطلب
  .بيانا بالغرض الذي قدم من أجله الطلب و طبيعة المساعدة المطلوبة  -
  .وصفها أو وصف محتوياتهافي حالة طلب مستندات، وثائق أو مواد، يتم   -
في حالة طلبات الحصول على شهادة شخص، بيان يفيد عما إذا كان المطلوب هو  -

شهادة مصحوبة بحلف اليمين أو بالتأكيد القاطع ووصف لموضوع الشهادة أو البيان 
  .المطلوب 

في حالة تقديم طلبات للتحفظ و تجميد متحصالت الجريمة، بيان أو وصف تفصيلي   -
تحصالت متضمنا تحديد مكانها ، بيان بأساس االعتقاد بأن األموال أو األشياء من للم

  .متحصالت الجريمة، متى كان ذلك ممكنا

                                                           
1_voir : Chappez  jean ,  op,cit, p . 548.  
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و يجوز للطرف المطلوب منه تقديم المساعدة ، طلب أية معلومات إضافية ، يرى أنها  -
  .1ضرورية لتنفيذ الطلب أو لتسهيل هذا التنفيذ

  دة تنفيذ طلب المساع: ثالثا

يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا لقانون الدولة متلقية الطلب، و عند سماح قانون الدولة  -
  .متلقية الطلب، يتم وفقا للتوجيهات الواردة في الطلب

ال يجوز للدولة الطالبة استخدام المعلومات أو األدلة ألي غرض آخر غير المبين  -
  .2ة متلقية الطلب بالطلب المقدم ، بدون الموافقة المسبقة للدول

تبذل الدولة متلقية الطلب أقصى جهدها للحفاظ على سرية الطلب و محتوياته، مالم يكن  -
، و إذا لم يكن باإلمكان تنفيذ الطلب دون  باإلمكان تنفيذ الطلب دون خرق لهذه السرية

دولة اإلخالل بالتزام السرية الواردة في الطلب ، تقوم الدولة متلقية الطلب بإخطار ال
موافقتها على اإلستمرار في تنفيذ الطلب  الطالبة بذلك، و التي تقرر بعد ذلك و توضح

  .   3برغم ذلك 
  تأجيل و رفض طلب المساعدة : رابعا

ذا كانت تتعارض مع تحقيقات أو إ يجوز للدولة متلقية الطلب تأجيل تنفيذ المساعدة، 
لطرفين في هذه الحالة أن يتشاورا مالحقات أو إجراءات قضائية جارية، و يتعين على ا

لتقرير مدى إمكانية تقديم المساعدة ، وفقا لما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من 
  . 4شروط و أوضاع

  :و يجوز للطرف متلقي الطلب رفض طلب المساعدة في الحاالت التالية
و أمنه أو إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب من شأنه أن يخل بسيادته أ -1

  .نظامه العام أو مصالحه األساسية األخرى
إذا كانت الجريمة المستهدفة بالطلب غير منصوص عليها في قانون الطرف متلقي  -2

  ).عدم توافر شرط التجريم المزدوج(الطلب 

                                                           

 H��/� ) 7/11، 7/10( 	�$اد ا:را�5   - 1���Lم�1988+ ات. 

 H��/� ) 7/13(ا	��دة :  را�5 - 2���Lم�1988+ ات. 

 H��/� ) 7/14(ا	��دة : را�5  - 3���Lم�1988+ ات. 

 H��/� ) 7/17(ا	��دة :را�5    - 4���Lم�1988+ ات. 
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إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن طلب المساعدة، إنما قدم بغرض  -3
بته بسبب جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه محاكمة شخص أو معاق

  .السياسية، أو بأن وضع ذلك الشخص قد يتعرض لألذى ألي من تلك األسباب
ـلب متصل بجرم هو موضوع تحقيق أو مالحقة قضـــائية في الدولة إذا كان الط -4

إبداء أسباب _ الفي كافة األحو_ و يتعين على الطرف متلقي الطلب .متلقية الطلب 
  . 1رفضه لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة 

  النفقات : خامسا

يتحمل الطرف متلقي الطلب، بالتكاليف العادية التي يتطلبها تنفيذ طلب المساعدة، مالم 
إما إذا كان ذلك يتطلب نفقات كبيرة أو ذات طبيعة . تتفق األطراف المعنية على غير ذلك

نها ، لتحديد الشروط و األوضاع على األطراف المعنية التشاور فيما بيغير عادية ، تعين 
  .2التي سينفذ الطلب بمقتضاها، و الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها

  المطلب الثالث
  ت اإلجراميةمصادرة المتحصال

تعتبر عقوبة المصادرة من الجزاءات الجنائية األكثر فعالية في مكافحة الجريمة      
على الغرض تعني القضاء  األموال الناتجة عن هذه الجريمة مة، ألن مصادرةالمنظ

خاصة بعدما تبين الرئيسي الذي تسعى التنظيمات اإلجرامية الى تحقيقه و هو الربح، 
لذا فإن التعاون  ،3اإلرهاب  بين عمليات تبييض األموال و تمويلوجود عالقة وثيقة 

لى أهمية بالغة ، خاصة وأن التنظيمات اإلجرامية الدولي في مجال هذه العقوبة ينطوي ع
تعمد في كثير من األحوال الى الحفاظ على أموالها و استثمارها في دول أخرى غير تلك 

الوقوف عند ثالث نقاط  و سنحاول من خالل هذا المطلب . 4التي أرتكبت فيها الجريمة 
    : أساسية

   ماهية المصادرة: الفرع األول

  إجراءات المصادرة :الفرع الثاني
  تنفيذ أحكام المصادرة :الفرع الثالث

                                                           

 H��/� ) 7/15(ا	��دة   - 1���Lم�1988+ ات. 

 H��/�  �+) 7/17(ا	��دة   - 2���Lم1988ات. 

3_ voir : Chappez jean , op. cit, pp. 544_545.    
�5ا	 ش�� س�� آ��& ،  - 4� s��'	284، ص   ا. 
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  مصادرةـة الــماهي:األولالفرع   

سنتطرق من خالل هذا الفرع، بداية الى تحديد مفهوم المصادرة على ضوء االتفاقيات     
    .، و أخيرا معرفة شروط مصادرة عوائد اإلجرام  ثم تحديد محل المصادرة  ،الدولية
  لمصادرةتعريف ا: أوال

نزع مال الجاني و اضافته جبرا و بدون مقابل الى " : بأنها المصادرة يعرف البعض    
  .1 "ملك الدولة

" : ، حيث نصت على أنه عنيت بوضع تعريف محدد للمصادرة فقد  اما اتفاقية فيينا  
  "2يقصد بتعبير المصادرة ، الحرمان الدائم من األموال، بأمر من محكمة أو سلطة أخرى

مزيد من الضوء على تعريفها للمصادرة من خالل تعريفها لكل إلقاء  االتفاقيةو قد عمدت 
أي أموال " حيث عرفت المتحصالت بأنها " األموال" و ) "العائدات( المتحصالت" من 

جريمة، منصوص من ارتكاب _ بطريق مباشر او غير مباشر_ مستمدة أو حصل عليها 
األصول، أيا كان نوعها  " بينما عرفت األموال بأنها )" . 3(دة من الما) 1(عليها في الفقرة 

مادية كانت أو غير مادية ، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة ، و المستندات 
  ".  القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك األموال، أو أي حق متعلق بها 

  محل المصادرة: ثانيا

لدولية ذات الصلة بموضوع االتجار بالمخدرات و تبييض ا االتفاقياتمن المالحظ أن 
، فقد اقتصر هذا المحل بداية "المصادرة"في تناولها لجزاء التدرج  التزمتاألموال، قد 

ثم شمل األدوات، و من بعدها المواد المستخدمة أو المعدة على المواد المخدرة وحدها، 
م، عناية 1988و قد أولت إتفاقية فيينا  .جرائم اإلتجار بالمخدرات ارتكابفي  لالستخدام

على  خاصة بالمصادرة، بداية بإعطاء تعريف لها في المادة األولى منها، ثم بالنص
المصادرة ضمن الجزاءات التي يتعين على كل طرف أن يخضع لها مرتكبي جريمة غسل 

مادة اتسع و من خالل هذه ال، للمصادرة منها ) 5(كما خصصت اإلتفاقية المادة . األموال
نطاق محل المصادرة ، ليشمل بذلك المتحصالت المستمدة من جريمة غسل األموال و 

جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات، أو األموال التي تعادل قيمتها قيمة غيرها من 
المتحصالت المذكورة، فضال على المخدرات و المؤثرات العقلية، و المواد و المعدات، أو 

                                                           
 . 218، صا	'��sا	��5  د	��
 �(�رآ6،  - 1

 H��/� 	��م  -  2���Lات +� P	دة ا%و��	م 1988ا. 
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مستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب هذه سائط الغيرها من الو
  .الجرائم

  وط المصادرة شر: ثالثا

  :من أجل إعمال النصوص المتعلقة بالمصادرة يجب توافر عدة شروط نوجزها فيما يلي  
 االعتبارفال محل للمصادرة ما لم ترتكب جريمة ، مع األخذ في  :  ارتكاب جريمة _1

جال المصادرة يقتصر على الجنايات و الجنح بصورة عامة من غير حاجة للنص أن م
فاألصل أنه ال  المخالفات،ب أما فيما يتعلق،  عليها في كل جناية أو جنحة بصورة خاصة

  .1خاص بخالف ذلك نص مالم يكن هناك  تجوز المصادرة في المخالفات
يكون مضبوطا من قبل ضمانا  أن الذي يقضى بمصادرته ءالشييشترط في  :الضبط  _2

  . 2ألن يصادف الحكم بالمصادرة محال، و تحققا من قابليته للتنفيذ 
، أي وضعه تحت يد السلطات العامة، سواء تم ءالشيو يقصد بالضبط هو التحفظ على   

بمعرفة تلك السلطات، أو قدمه إليها أحد األطراف، أو قدمه المتهم من  ءالشيضبط ذلك 
  . 3تلقاء نفسه

و الضبط إجراء مؤقت، من شأنه تغيير الملكية لفترة محدودة، دون أن ينقلها إلى الدولة   
 كإجراء ضروري لضمان تنفيذ" الضبط" موضوع  يات  الدولية تناولت االتفاق وقد

و هو ما نصت . األموال المستخدمة في أو المتحصلة من جريمة غسل األموالمصادرة 
اريف، و ذلك عند تعريفها ادة األولى منها، و المتعلقة بالتعفيينا في الم اتفاقيةعليه 

أو " التجميد" يقصد بتعبير :" ، حيث نصت على ما يلي"التحفظ"و  "التجميد"   لمصطلحي
تحريكها أو الحظر المؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو  " التحفظ"

ساس أمر صادر من محكمة أو سلطة وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أ
  ."مختصة

تحت يد السلطات بالفعل ، و ال  ءو األصل أن يكون الضبط عينيا، بمعنى أن يكون الشي
محل المصادرة في محضر  ءالشييكفي مجرد الضبط الحكمي، و المتمثل في إثبات 

                                                           
 و ا	�$ز�5 ، ا%ردن"دراس
 �>�ر�
">��$ن ا	</�6C !�6 أ,�� ا	`!(6 ، أ,:�م ا	��Qدرة 6H ا	: را�5  - 1�/�	 
H�<N	40، ص 2002، دار ا.  
2 -  5� .44، ص   �e'L ا	�
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تستطيع المحكمة  فال، العيني ، فإذا لم يباشر الضبطالتحقيق، و وصفه و تعيينه تعيينا دقيقا
  .1 أن تقضي بالمصادرة   -كقاعدة عامة -

، و ذلك في " المصادرة العينية" كبديل على " المصادرة الحكمية"  ه قد يتم اللجوء الىإال أن
  .حال عدم ضبط الشيء، أو األشياء محل المصادرة

ال تعذر فيينا القضاء بهذا النوع من المصادرة الحكمية ، في ح اتفاقيةو قد أجازت   
، على أن )المصادرة( في مادتها الخامسة االتفاقيةتوقيع المصادرة العينية، حيث نصت 

من جرائم يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير، للتمكين من مصادرة المتحصالت المستمدة 
قيمتها قيمة المتحصالت اإلتجار غير المشروع بالمخدرات ، أو األموال التي تعادل 

يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير ، لتمكين سلطاته المختصة من تحديد و أن . 2المذكورة
أثرها و تجميدها أو التحفظ  اقتفاءهذه المتحصالت، أو األموال التي تعادل قيمتها، و من 

  . 3عليها، بقصد مصدرتها في النهاية
  ):حسن النية(بحقوق الغيرعدم اإلخالل  _3
أو  ارتكابهافي تسهيل  استعملتريمة، و ة األشياء التي تحصلت من الجإن مصادر  

له من  فيها ال تبطل حقوق الغير حسن النية لملكيته لهذه األشياء أو بما الستعمالهاأعدت 
   . 4حقوق عليها

و ،راعت حقوق الغير حسن النية  ذات الصلة االتفاقياتو في هذا الصدد نجد أن أغلب 
منها ) 5/8(م، حيث أكدت من خالل المادة 1988فيينا  اتفاقيةهو األمر الذي أشارت إليه 

    .على عدم جواز اإلضرار بحقوق الغير حسن النية 
  صادرةـمـراءات الــإج:الفرع الثاني 

بعقوبة المصادرة، و التي تعد في كثير من الحاالت  خاصاً فيينا اهتماماً اتفاقيةأولت    
يمكن تفويت الفرصة  واسطتهاب، ألن أنجع الوسائل و أمثلها في مكافحة تبييض األموال

  .الحقيقية من وراء هذا النشاط و هو الحصول على عائدات طائلة غير مشروعة 
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و قد دعت االتفاقية كل طرف فيها أن يتخذ ما يلزم من تدابير للتمكن من مصادرة    
 في المادة الثالثة منها، أو األموال التيالمتحصالت المستمدة من الجرائم المنصوص عليها 

   .1تعادل قيمتها قيمة المتحصالت المذكورة 
م، بالنص على مجموعة من 2000لسنة و ألغراض هذا التعاون ، عنيت اتفاقية باليرمو 

األخرى  المختصةأنه على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها : القواعد، منها 
بسرية  االحتجاجال يجوز سلطة األمر بتقديم السجالت البنكية أو المالية أو التجارية، و 

  .بهذا الحكم الحسابات المصرفية لرفض العمل 
جرامية أو أموال أو أدوات أو متحصالت إ كل دولة طرف يقع في إقليمها كذلك على  

أشياء أخرى متعلقة بالجريمة، قدم اليها طلب بالمصادرة من طرف آخر له اختصاص 
أن تتخذ في اطار نظامها  االتفاقية قضائي بنظر احدى الجرائم النصوص عليها في هذه

حكم  الستصدار، إما القانوني الداخلي ما يلزم لتحويل الطلب إلى سلطاتها المختصة 
بالمصادرة، أو تنفيذه إذا كان قد صدر فغال، أو بغرض تنفيذ الحكم الصادر بالمصادرة من 

  .2ي الدولة الطالبة في حدود الطلب المحكمة المختصة ف
لة المطلوب اليها أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف و تحديد المتحصالت و و على الدو  

مصادرتها، إما بأمر من  الحتمالاألموال الناتجة عن الجريمة ، و تجميدها أو ضبطها ، 
 ، و ذلك وفقا ألحكام قانونها)أي الدولة المطلوب إليها( الدولة الطالبة أو من سلطاتها هي 

رائية ، و على ضوء ما ترتبط به من معاهدات ثنائية أو متعددة الداخلي و أحكامها اإلج
  .3األطراف مع الدولة الطالبة

، صورا  كرتارية العامة لألمم المتحدةـة طرف أن تقدم للسـل دولــلى كـو ع
ريعاتها و لوائحها الداخلية ذات الصلة بهذه المادة، و بالتعديالت التي تدخلها ـن تشــم

  .4شريعات أو اللوائح الحقا على تلك الت
أما فيما يتعلق بوضع المتحصالت أو األموال التي تمت مصادرتها وفقا للمادة السابقة، 

في النطاق الذي تسمح به قوانينها الداخلية ،  على أن تنظر الدول األطراف االتفاقيةنصت 
خيرة في رد هذه األموال أو المتحصالت الى الدولة الطرف الطالبة، لكي تقوم هذه األ
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بتعويض المضرورين من الجريمة أو رد تلك األشياء الى أصحابها الشرعيين ، كما يجوز 
أو ترتيبات تنص على تقديم  اتفاقياتالنظر بصفة خاصة في إبرام للدول األطراف المعنية 

تلك المتحصالت أو ما نتج عن بيعها من أموال، سواء كله أو بعضه ، للمنظمات 
مكافحة الجريمة المنظمة ، أو على إقتسام تلك المتحصالت أو  الحكومية المتخصصة في

  .1األموال فيما بينها 
  ادرةـام المصـكـفيذ أحـتن:الفرع الثالث 

إن األموال التي يمكن مصادرتها بصدد جريمة معينة قد تتواجد في دولة أخرى، و إذا    
درة سوف تكون عديمة لم يكن تعاون دولي في هذا الصدد، فإن األحكام الصادرة بالمصا

  .    2القيمة، طالما أن المال يوجد في غير دولة اإلدانة 
قضائي بإحدى جرائم  اختصاصقدم طلب لتنفيذ حكم المصادرة، من طرف من له إذا   

االتجار غير المشروع بالمخدرات و غسل األموال، إلى طرف آخر، تقع في إقليمه 
باتخاذ  لوب إليهصادرتها، قام الطرف المطالمتحصالت أو األشياء األخرى المطلوب م

  :، وفقا ألحكام قانونه الداخلي و قواعده اإلجرائية اإلجراءينأحد 
و القيام بتنفيذ هذا  ،"مصادرةأمر " الستصدارسلطاته المختصة،  إلىتقديم الطلب  -1

و يشترط أن يتضمن الطلب وصفا لألموال المراد مصادرته . األمر ، حال الحصول عليه
و بيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب، بما يكفي لتمكين الطرف المطلوب اليه 

  .من استصدار أمر المصادرة، في إطار قانونه الداخلي
ديم أمر المصادرة األجنبي، الصادر من الطرف الطالب، إلى سلطاته المختصة، تق -2

متحصالت أو األموال أو األشياء بهدف تنفيذه، بالقدر المطلوب ، و بقدر ما يتعلق بال
و يشترط أن يتضمن الطلب األخرى ذات الصلة، الواقعة في إقليم الطرف المطلوب إليه، 

صورة من أمر أو حكم المصادرة، و بيانا بالوقائع ، و معلومات عن النطاق المطلوب 
  .3تنفيذ األمر أو الحكم في حدوده 

لى ضرورة االعتراف بالحكم الجنائي األجنبي و في هذا الصدد حثت االتفاقيات الدولية ع
القاضي بمصادرة العائدات اإلجرامية المتأتية من جريمة غسل األموال، و ذلك في حالة 
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تلقت الدولة طلب المصادرة من دولة أخرى، وقعت على إقليمها جريمة تبييض   إذا  ما
  .1األموال و صدر حكم بمصادرة تلك العائدات و غيرها

بالقوة  االعتراففي توصياتها األربعين ) GAFI(برت لجنة العمل المالي و قد اعت  
التنفيذية للحكم الجنائي األجنبي القاضي بالمصادرة، يعد من أهم أوجه التعاون الدولي في 

    . 2مكافحة جريمة غسيل األموال
     

  المطلب الرابع
  للعائدات اإلجرامية يم المراقبآلية التسل

يقع على إقليم الدولة من جرائم، يخضع ألحكام قانون العقوبات  األصل أن كل ما   
، وهو ما يقتضي من السلطات العامة أن " النص الجنائيإقليمية " الوطني تطبيقا لمبدأ 
الجرائم ، التي تقع على إقليم الدولة، و ضبط كافة األشياء المتعلقة تبادر بضبط مختلف 

سالفة الذكر، إلى وقت  وفق تأجيل ضبط األشياءعلى أنه قد يكون من األبهذه الجرائم، 
داخل إقليم الدولة، أو عبرها إلى دولة أخرى، بعلم الحق، و السماح بمرورها إلى 

السلطات المختصة وتحت رقابتها السرية المستمرة، متى كان من شأن ذلك التعرف على 
قة بها، و هو ما يعرف المتعلالمقصد النهائي لهذه األشياء، و كشف هوية مرتكبي الجريمة 

و هو ما سنوضحه  من خالل .بأسلوب المرور أو التسليم المراقب للمواد غير المشروعة 
  :على النحو التالي هذا المطلب
  مفهوم التسليم المراقب :الفرع األول
  أحكام و ضوابط التسليم المراقب:الفرع الثاني
  تبييض األموال أهمية التسليم المراقب في مكافحة جرائم:الفرع الثالث

  
  مراقبـتسليم الـال فهومـم :الفرع األول 

يقصد به السماح بدخول األشخاص أو األشياء التي تعد حيازتها جريمة أو متحصلة     
في إرتكابها عبر الحدود اإلقليمية للدولة، و الخروج منها دون كانت أداة من جريمة أو 
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أو أنه .1لة بناء على طلب جهة أخرى، و ذلك تحت رقابة السلطات المختصة للدوضبطها
األسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر 
أو المرور عبره أو دخوله ، بمعرفة سلطاته و تحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم و 

  . 2كشف هوية األشخاص الضالعين في إرتكابه
م ، التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية في المادة األولى 1988كما عرفت اتفاقية فيينا    

يقصد بتعبير التسليم المراقب أسلوب السماح للشاحنات غير المشروعة من " على أنه 
المخدرات و المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول األول و الجدول الثاني 

لها لمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أو المواد التي أحلت مح االتفاقيةالمرفقين بهذه 
أكثر، أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة و تحت مراقبتها بغية كشف هوية األشخاص 

من ضمنها جريمة )" ( 3(من المادة) 1(في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة المتورطين
  ).تبييض األموال 

ي مجال غسيل األموال، هو تلك اإلجراءات فطبقا إلتفاقية فيينا يعني التسليم المراقب ف
التي يسمح بموجبها لشحنة تحمل أموال مستمدة من اإلتجار غير المشروع بالمخدرات 

إقليم الدولة أو أكثر أو غيرها أو إلى داخلها بعلم السلطات بمواصلة طريقها إلى خارج 
ف على الوجهة ، بهدف التعرلألجهزة المعنية بها المستمرة رقابةالالمختصة و تحت 

 .النهائية لهذه الشحنة و ضبط أكبر عدد ممكن من األشخاص المتورطين فيها
هذا األسلوب في أنه يتيح التغلب على صعوبة الكشف عن  استخدامو تظهر أهمية   

جريمة تبييض األموال، و مالحقة فاعليها، فجريمة تبييض األموال تتسم بأنها ذات طابع 
، فهي جريمة عابرة حيل التمويه التي يتم من خاللها التبييض  هااستخدامدولي زيادة إلى 

  . 3للحدود و مستترة المعالم 
من خالل التسليم المراقب بما و من هنا كان من األهمية التفكير في وسائل غير تقليدية    

يتيح التغلب على هذه الصعوبات التي تتميز بها جريمة تبييض األموال عما سواها من 
واع الجرائم األخرى ، فضال على أن هذا األسلوب يتيح التعرف على األموال غير سائر أن

و كذلك العائد من ايداع هذه في دولة معينة ،  ارتكبتالمشروعة المتحصلة من جريمة 
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األموال في البنوك أو استثمارها في مشروعات في نفس الدولة أو في دولة أخرى، األمر 
  .و مصادرتهابضبط هذه األموال  الذي يسمح

  :و من خالل ما تقدم يمكننا تحديد خصائص التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية و هي   
يهدف أسلوب التسليم للعائدات اإلجرامية إلى مكافحة غسيل األموال غير المشروعة  -1

فيينا، و لكن  اتفاقيةليس فقط المستمدة من اإلتجار غير المشروع بالمخدرات، كما ورد في 
  .باليرمو  التفاقيةمل كافة الجرائم الخطيرة و هذا وفقا يش
تبييض األموال و  إن السلطات المختصة في الدولة تكون على علم تام بقيام جريمة -2

  .تحركات األشخاص المتورطين فيها
إن التسليم المراقب يمكن أن تلجأ إليه السلطات المحلية في داخل الدولة ،أو يتم من  -3

  . الدولي بين دولتين أو أكثر خالل التعاون
إن الهدف من هذا األسلوب ليس فقط ضبط الجناة الظاهرين، بل الهدف منه ضبط  -4

الفاعلين األصليين و (كافة أفراد المنظمة اإلجرامية المتورطين في جريمة تبييض األموال 
  . داتهالتي تكون محال للغسيل و عائ، ومصادرة كافة األموال غير المشروعة ا)الشركاء

  مراقبـسليم الـام و ضوابط التـــأحك :الفرع الثاني

في مادتها الحادية عشرة ألحكام و ضوابط التسليم المراقب، و فيينا  اتفاقيةخصصت  
  :يلي  التدابير الالزمة للعمل بها، متضمنة ما اتخاذحثت الدول األطـراف على 

ا القانونية الداخلية ما يلزم من ، إذا سمحت المبادئ األساسية لنظمهتتخذ األطراف  -1
الصعيد مناسبا على تدابير، في حدود إمكانياتها، إلتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما 

أو ترتيبات بغية كشف هوية إلى ما تتوصل إليه األطراف من اتفاقيات  استناداً الدولي
و اتخاذ ) 3(المادة من) 1(األشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

  .إجراء قانوني ضدهم 
قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، و يجوز أن يراعى فيها عند تتخذ  -2

االتفاق و التفاهم على األمور المالية المتعلقة بممارسة األطراف المعنية الضرورة 
  .  لالختصاص القضائي
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رض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق مع األطراف المعنية أن يعت باالتفاقيجوز  -3
، دون المساس بما تحويه  على إخضاعها للتسليم المراقب ، ثم يسمح لها بمواصلة السير 

  .تزال أو تستبدل ، كليا أو جزئيامن المخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو أن 
تعقب حركة  و تجدر االشارة أنه ال يقتصر استخدام تنفيذ أسلوب التسليم المراقب على 

بل يمكن تنفيذه أيضا لدى نقل األموال في صورة العائدات اإلجرامية في صورتها المادية، 
غير مادية مثل التحويالت البرقية أو االلكترونية، و ذلك بالتنسيق بين المؤسسات المالية 

     . 1في الدول المختلفة
  يض األموالأهمية التسليم المراقب في مكافحة جرائم تبي :الفرع الثالث

أسلوب التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية  استخداممن خالل ما تقدم، يبدو جليا أهمية     
يتبادر الى الذهن سؤال حول مدى في تعقب الشحنات غير المشروعة ألموال المخدرات 

في تعقب حركة األموال أو العائدات اإلجرامية بوجه عام، و المتحصلة  استخدامإمكانية 
في المخدرات بوجه خاص حال نقلها أو تحويلها من دولة إلى أخرى ، و ذلك  إلتجارمن ا

أثرها و إمكانية التعرف على المتورطين فيها، و جمع المزيد من األدلة اقتفاء بقصد 
  .إلدانتهم 

، هي أول من بادرت "  GAFI"العمل المعنية باإلجراءات المالية و في الحقيقة أن فرقة 
السؤال في إطار سعيها المتواصل لرصد و متابعة مختلف األساليب بطرح مثل هذا 

محدداً من قبل أعضاء فرقة  االلتزاملمستعملة في جريمة تبييض األموال، و لما كان ا
 استخدامالعمل، و عدد كبير من البلدان األخرى بتنفيذ هذه التوصيات األربعين، بشأن منع 

دفع مبيضو األموال إلى أسلوب نقل شحنات األموال،  النظم المالية ألغراض تبييض
األموال غير المشروعة عبر الحدود الدولية تجاه الدول غير األعضاء أو إلى دول ال 

  .2تتوفر لديها اإلرادة الالزمة، و اإلجراءات المناسبة لمكافحة عمليات تبييض األموال
جهود الدول على عدم عرقلة و لمواجهة هذا الموقف و مع الحرص في الوقت ذاته 

بتنفيذ التوصيات األربعين، فقد رأت فرقة العمل أنه من األفضل  انشغلتاألعضاء التي 
إرجاء النظر في إدخال أية تعديالت جديدة على تلك التوصيات، و أثرت بدال من ذلك 

عدد من التدابير الرامية إلى تشجيع هذه الدول  اتخاذطرح عدد من الرؤى المتكاملة، و 
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أسلوب التسليم المراقب في تعقب العائدات اإلجرامية ، و  استخدامعلى غيرها األعضاء و 
كشف جرائم تبييض األموال، حيث حثت فرقة العمل لإلجراءات المالية في تقريرها الثالث 

اإلجراءات الضرورية للسماح  اتخاذ، الدول األعضاء على دراسة 1991/1992لعام 
في قضايا تبييض األموال ، بتأجيل القبض على لسلطاتها المختصة بإجراء التحريات 

ذلك  استهدف و مة إلدانتهم،جمع األدلة الالزاألشخاص المتورطين في هذه األنشطة ،و
مجال التسليم بعض اإلجراءات الضرورية  في  استخدامبالدرجة األولى المساعدة على 

    .المراقب و العمليات السرية 
وب التسليم المراقب من األساليب الصالحة و القابلة و في األخير يمكن القول بأن أسل 

للتطبيق في قضايا غسيل األموال التي تتضمن شحنات أو صفقات يشتبه في كونها عبارة 
  :1فالتسليم المراقب يعتبر إجرامية،عن عائدات 

ألشخاص أداة فعالة ذات فائدة كبيرة في عملية كشف أكبر عدد ممكن من ا -1
  . المتورطين

من اء هام لمكافحة أنشطة غسيل األموال على المستوى العالمي، نظرا لما يوفره إجر -2
امكانية الحصول على المعلومات، و توفير األدلة المتعلقة بالصفقات المشتبه بها و 

  .الشحنات النقدية العابرة للحدود
ة تطبيق التسليم المراقب يؤدي توفير المعلومات الالزمة عن اإلتجاهات الرئيسي -3

للتدفقات غير المشروعة لألموال، كما يتيح التعرف على البلدان المستهدفة أو األكثر 
  .لغاسلي األموا الختراقتعرضا 
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  :خالصة الفصل األول 
تمتاز بها جريمة تبييض  يتالمن خالل ما تقدم نخلص إلى أن خاصية البعد الدولي    

يجية جديدة لمواجهة مثل هذا النوع من على المجتمع الدولي خلق استراتفرضت  األموال
أفراد المجتمع الدولي، و تضافر الجهود الدولية و االقليمية  التعاون بين، تقوم على االجرام

رسم الخطوات األولى  ، و قد كان لهيئة األمم المتحدة دورا بالغ األهمية فيو الوطنية 
االتفاقيات التي أبرمتها في  مكافحة جريمة تبييض األموال، و كان ذلك من خالل باتجاه

وضعت ألول مرة تعريف لجريمة التي ، م1988اتفاقية فيينا لعام  هذا الصدد، السيما
ن الدولي ، تبييض األموال، و عالجت مختلف جوانبها القانونية،  و كرست مبادئ التعاو

قليمي و في تعزيز و دعم آليات المكافحة على المستوى االساهمت المنظمات االقليمية كما 
من أبرز هذه المنظمات، المجلس األوروبي ومنظمة الدول األمريكية، و جامعة الدول 

 تسهيل تداول والنظام المالي في للدور الذي يلعبه المجموعة الدولية  قد تفطنتالعربية، و
تضييق الخناق على المنظمات لذا سارعت لمحاولة ، اخفاء مصدر األموال المراد تبييضها

مجموعة العمل  قد قطعتة من خالل الحؤول دون استغاللها للنظام المالي، و االجرامي
حيث من خالل توصياتها األربعين  في هذا االطار كبيراً شوطاً ) GAFI(المالي الدولية 

يقع على المؤسسات المالية من التزامات تمكنها من اكتشاف العمليات  سعت الى تحديد ما
  .ى استلزم األمر ذلك المشبوهة، و التبليغ عنها مت

و قد أجمعت جميع هذه الجهود على جملة من اآلليات لدعم التعاون الدولي من أجل 
تقديم المساعدات القانونية و القضائية بين في تمثلت أساسا  مكافحة جريمة تبييض األموال

حقيقات التنتهي هذه نظرا إلمكانية أن تالدول في مجال التحقيقات و المتابعات الجزائية، و 
هي  بإدانة الفاعلين فقد  تطرقت هذه االتفاقيات لمبدأ تسليم المجرمين ، و ألن األموال

، كانت و تطورها االجرامية فهي التي تضمن استمرارها الهدف األساسي للمنظمات 
لحرمان المجرمين من عوائد مصادرة األموال محل التبييض احدى اآلليات الفعالة 

االتفاقيات آلية التسليم المراقب للعائدات االجرامية، و بالرغم من كما تناولت اجرامهم ، 
اال أن استخدامها في  ،أكثر إذا تعلق األمر بشحنات المخدرات يتم العمل بهاأن هذه اآللية 

لجوء بعض المجرمين امكانية أثبت فعاليته و نجاحه ، نظرا الى قضايا تبييض األموال 
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، إال أن هذه الجهود ينقصها التجسيد على أرض تقليديةهريب أموالهم بالطريقة الالى ت
:الواقع حيث تفتقد معظمها إلى الفاعلية ، و ذلك لعدة أسباب أهمها

الدول بضرورته و فائدته، انما كان في غالب  قناعةن ليس ناجماً عأن هذا التعاون  ـ
استخدام عمليات  و ،، خاصة بعد تنامي ظاهرة االرهابمجموعة الدوليةاألحيان بضغط من ال

     .تبييض األموال في تمويل العمليات اإلرهابية
حرص بعض الدول على مصالحها االقتصادية يدفع بها إلى االحجام عن تقديم المساعدة ـ 

.  المطلوبة إلى دول أخرى
الوطنية ، و رفضها لطلبات التعاون القضائي أو االداري  بعض الدول بمبدأ السيادة تذرع ـ

    .سها بمصالحها السياسية، أو االقتصادية، أو األمنيةبحجة مسا
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  :الفصل الثاني                               
  اإلطار التشريعي لآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال

  
بعدما خصصنا الجزء األول من هذه الدراسة لإلطار االتفاقي لآلليات الدولية لمكافحة   

األموال، و الذي قمنا من خالله بإلقاء الضوء على اآلليات الدولية التي تبنتها معظم  تبييض
االتفاقيات الدولية لمكافحة تبييض األموال، سنحاول في الجزء الثاني من هذه الدراسة 
التطرق إلى موقف المشرع الجزائري، وإلى أي مدى انسجم التنظيم القانوني لهذه اآلليات 

الدولية ذات الصلة بموضوع تبييض األموال ، و التي صادقت عليها مع االتفاقيات 
الجزائر تباعاً بداية من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات و 

، مروراً باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة )م1988فيينا ( المؤثرات العقلية
فيينا ( ، وصوال التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد) 2000و باليرم( عبر الوطنية     

  ).م2003
و الجدير بالذكر هو أن المصادقة على هذه االتفاقيات ألزمت الدول أن تصدر تشريعات  

تتماشى مع أحكام االتفاقيات لضمان تطبيق االتفاقية بشكل فعال، و هو ما عمد إليه 
المتضمن  2005فبراير  06المؤرخ في  01-05ن المشرع الجزائري حيث أصدر القانو

قانون الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما، كما أصدر المشرع 
م المتعلق بالوقاية من الفساد و 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06الجزائري القانون 

اءمة تشريعه الداخلي و قد حاول المشرع الجزائري من خالل هذين القانونيين مو. مكافحته
مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية التي صادق عليها، و سنحاول من خالل هذه 
النصوص التعرف على اآلليات التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة جريمة تبييض 
األموال على الصعيد الدولي، و كيفية تنظيمه لهذه اآلليات ،و ذلك من خالل المبحثين 

  .التاليين
  تكريس آليات التعاون اإلداري الدولي لمكافحة تبييض األموال: لمبحث األولا

 تكريس آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة تبييض األموال: المبحث الثاني
  
  



#'�R0 ال�J!                                       :  ال �ل*+��5 �ل��ت ال�ول�Nر ال,>�ی�# ل�PQ3��4 ا��2ال ا 

 

76 
 

  :المبحث األول
  لمكافحة تبييض األموال الدولي داريتكريس آليات التعاون اإل

الوسيلة  م المالي، فالبنوك و المصارف تعدايرتبط ارتكاب جريمة تبييض األموال بالنظ   
القانونية المتاحة و األكثر فاعلية و أمانا، و التي تمكن المجرمين من االستفادة من 
متحصالتهم اإلجرامية ، بصورة تبدو مشروعة، مستغلين في ذلك التطور التكنولوجي و 

رف و غيرها من تعقيدات العمل المصرفي، و ال شك أن االهتمام بتعزيز دور المصا
المؤسسات المالية و المصرفية يعد محوراً أساسياً من محاور مكافحة تبييض األموال، و 
ذلك نظراً لتنوع أساليب التبييض و تحديثها و تزايد استخدام النظام المالي في تسهيل 

و سعياً لتجنب االستخدام اإلجرامي للنظام المالي في مجال . عمليات تبييض األموال
األموال كان من الضروري خلق قنوات اتصال بين المؤسسات المالية فيما بينها  تبييض

من جهة ، و بين الهيئات الدولية المعنية من جهة أخرى، عن طريق تبادل المعلومات 
. حول العمليات و الصفقات المشبوهة و معالجتها، و تداولها بين األجهزة المتخصصة

  :الل ثالث مطالب على النحو التاليوهو ما سنبينه في هذا المبحث من خ
   ماهية تبادل المعلومات :المطلب األول
  الهيئات المعنية بجمع و تبادل المعلومات :المطلب الثاني

  دور خلية معالجة اإلستعالم المالي في مكافحة تبييض األموال:الثالثالمطلب 
  

  :المطلب األول
  لوماتـمعــادل الــــتباهية مـ

يات التعاون الدولي و أكثرها فاعلية في كشف عمليات تبييض األموال، إن من أهم آل    
تتمثل في مدى التعاون في موضوع جمع و تبادل المعلومات، و نشير هنا إلى أن مهمة 
جمع و ربط المعلومات هي من أصعب األمور التي تواجه القائمين على مكافحة عمليات 

هذه العمليات من ذكاء فائق و قدرة على تبييض األموال، نظرا لما يتمتع به مرتكبي 
استغالل الثغرات على مستوى األنظمة المالية، و عليه فإن فاعلية أداء الهيئات المنوط بها 

المعلومات التي تتوفر و تتجمع لديها عن هذه   على مكافحة تبييض األموال تتوقف
ثم مراحل التعامل األنشطة لذا تحرص هذه الهيئات على معرفة مصادر هذه المعلومات، 
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و هو ما . 1معها و كيفية معالجتها و من ثم اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة هذه األنشطة
  : سنحاول تفصيل من خالل هذا المطلب  في  ثالث فروع على النحو التالي

  أهمية تبادل المعلومات :الفرع األول
  مصدر المعلومات محل التبادل :الفرع الثاني
  طبيعة المعلومات محل التبادل :الفرع الثالث

  
  تبادل المعلومات أهمية :ولالفرع األ

يعد جمع و تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض األموال من أهم آليات التعاون    
الدولي لمكافحة تلك الجرائم، إذ تعتمد فاعلية أداء الهيئات و األجهزة الوطنية و اإلقليمية و 

مال المكافحة على التبادل السريع و البناء للمعلومات، لذا تحتاج المنوط بها أع  الدولية 
البنوك لمعرفة عميقة و شاملة بشأن اآلليات التي تتبع لتبييض األموال مع اإلدراك أنها 
آليات متغيرة و معقدة ، غالبا ما تنشأ من فكرة احتيالية أو إجرامية تتولد عن معرفة عميقة 

لم يكن قد لجأ إلى خبرة مصرفية مميزة للحصول على لصاحبها بالعمل المصرفي إن 
الفكرة ، و من هنا يتضح أن عمليات تبييض األموال يحتاج كشفها إلى خبرات مميزة و 

و بالتالي فإن نجاعة و . مدربة على هذا النوع من العمليات على مستوى الجهاز المصرفي
و المعطيات و كفاءة العاملين  فعالية أي مكافحة يتوقف على القدرة على تحليل البيانات

  . 2على مستوى المؤسسات المالية أو على مستوى أجهزة المكافحة على حد سواء
أيضا على الدول أن تتأكد من أن السلطات المختصة بها تقوم ) 40(كما أوجبت التوصية  

 بتقديم أقصى قدر من التعاون الدولي لنظيرتها األجنبية، و أن يكون هناك طرق لتسهيل
التبادل السريع و البناء للمعلومات التي تتعلق بتبييض األموال أو الجرائم األصلية مباشرة 
بين السلطات النظيرة ، سواء كان ذلك التبادل تلقائياً من جانب تلك السلطات، أو بناء على 

كذلك أوجبت نفس التوصية أن يتم السماح بالمعلومات دون . طلب تقدمت به سلطة أخرى
  :لذلك يجب في هذا الخصوص ما يلي . روط غير ضروريةفرض أي ش

أال ترفض السلطات المختصة تنفيذ طلبات المساعدة بحجة اشتمال الطلب على نواح  ـ
  .مالية
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أال تتذرع الدول بالقوانين التي تطالب المؤسسات المالية بأن تلتزم بالسرية أو  ـ
  .الخصوصية لرفض تقديم هذا التعاون

ت المختصة قادرة على إجراء االستعالمات، و كذلك التحقيقات إن أن تكون السلطا ـ
  .1أمكن ، نيابة عن الجهات األجنبية النظيرة

و أوجبت التوصية ذاتها على الدول أن تضع القواعد و الضوابط الالزمة للتأكد من أن  
بها  المعلومات التي يتم تبادلها بين السلطات المختصة يتم استخدامها بالطريقة المصرح

  .         فقط ، و بما يتفق مع مسؤوليتها التي تتعلق بالسرية و حماية البيانات
   محل التبادلدر المعلومات مص: الثانيالفرع 

الشك في أن الحصول على المعلومات المفيدة الكتشاف جرائم تبييض األموال، مسألة    
ي األموال البد و أن تتضمن ال تخلو من الصعوبة و التعقيد، لكون أساليب و تقنيات مبيض

كل ما من شأنه منع اكتشاف مصادر أموالهم، و عليه يلجأ هؤالء إلستعمال الطرق العلمية 
، و يكمن مصدر 2الحديثة و التي من طبيعتها التعقيد و صعوبة متابعتها و اكتشافها

و  المعلومات محل التبادل حول أنشطة تبييض األموال فيما تفرزه المؤسسات المالية
المصرفية في كل دولة باعتبار أن تلك المؤسسات األكثر احتكاكاً بمبيضي األموال، و 
أيضا ما تقدمه السلطات المختصة و التي تتولى اإلشراف و الرقابة على تلك المؤسسات، 
و كذلك وحدات مكافحة تبييض األموال التي تراقب التدفقات النقدية و ترصد الشواهد و 

، و كذلك منظومة البنوك المركزية، و تشكل كافة العمليات  بعضالشكوك المرتبطة ب
  .3الجهات المشار إليها مصدراً للمعلومات محل التبادل حول أنشطة تبييض األموال

و يشير البعض إلى أن هناك ثالث مصادر رئيسية يمكن من خاللها الحصول على هذه   
مفروض تقديمه من جانب األشخاص يتمثل في التقرير اإلجباري ال) األول( المعلومات، 

مصادر البيانات المعلوماتية ) الثاني(بحكم ممارستهم ألعمال مصرفية نص عليها القانون،
  .4تبادل المعلومات بين الجهات اإلدارية المعينة في هذا الصدد) الثالث(المستخدمة 

جية موحدة و ينبغي على دولة باعتبارها عضواً في األسرة الدولية أن تضع إستراتي   
للتعامل مع ذلك المد المعلوماتي حول أنشطة تبييض األموال بشكل يستثمر كل معلومة 
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و نرى أن معالم تلك االستراتيجية تتمثل في . 1على نحو صحيح و دون هدر ألي منها
تجميع تلك المعلومات أيا كان مصدرها في يد جهة واحدة تنشئها الدولة و تنص عليها في 

كون تلك الجهة بمثابة قاعدة للبيانات دائمة التطور و التجدد بحسب تشريعاتها، و ت
المجريات األحداث، ثم يعقب ذلك تولي تلك الجهة فحص تلك البيانات و دراسة جدوها و 
تصنيفها و غض الطرف على العادي منها و التركيز على ما يثير منها الشبهات حول 

الصعيد الوطني، ) األول(لومات على صعيدين عملية أو نشاط ما، و أخيراً تبادل تلك المع
بين كافة السلطات الداخلية المعنية في الدولة سواء كانت أمنية أو حيث يتم تبادل تلك  

الصعيد الدولي، حيث يتم التبادل بين كل دولة ) الثاني( إدارية أو قضائية أو مصرفية،     
ول و الجهات و المنظمات الدولية متمثلة في سلطاتها و جهاتها المعنية و بين سائر الد

   .  2المعنية بمكافحة أنشطة تبييض األموال
  طبيعة المعلومات محل التبادل: الفرع الثالث

أحيانا بشكل تلقائي بين األجهزة المعنية، و يتم تبادل المعلومات على الصعيد الدولي  
و ذلك بحسب  أحيانا يتطلب األمر ضرورة وجود طلب مع ضمان سرية هذه المعلومات،

  .طبيعة المعلومة 
  تبادل المعلومات ذات الطبيعة العامة: أوالً

المقصود بالمعلومات ذات الطبيعة العامة تلك المتعلقة بإجمالي التدفقات الدولية للنقود، و   
مقتضى ذلك أنه يتعين على دولة أن ترصد بشكل دائم و متجدد كافة المتغيرات على 

منها و إليها و دون أن يقتصر ذلك على عملة بعينها، و أن صعيد حركة النقد الدولي 
تتولى تلك المهمة السلطات اإلدارية الوطنية بالتنسيق و التعاطي مع كافة المؤسسات 
المالية و المصرفية المحلية و كذلك البنوك المركزية، ثم يعقب ذلك تبادل تلك المعلومات 

رف السلطات الدولية المختصة كصندوق ذات الطبيعة بين كافة الدول و وضعها تحت تص
النقد الدولي و اإلنتربول و مجلس التعاون الجمركي، و ذلك لكي تتوافر لدى تلك الجهات 
صورة متكاملة عن مستوى و حجم و نوع التدفقات المالية حول العالم على نحو دقيق، و 

على كافة  ذلك وصوالً إلى وضع سياسة دولية تحكم بموجبها تلك السلطات سيطرتها
  .أنشطة تبييض األموال
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  تبادل المعلومات ذات الطبيعة الخاصة : ثانيا
يقصد هنا بالمعلومات ذات الطبيعة الخاصة أي المعلومات المتعلقة بأية عمليات يشتبه   

في احتواها بصورة أو بأخرى على نشاط  من أنشطة تبييض األموال، و من ثم يمكن أن 
  ".دل المعلومات المتعلقة بالعمليات المشبوهةتبا" نطلق على هذه اآللية 

و من ثم يتعين على كل دولة من خالل أجهزتها و سلطاتها المختصة أن ترصد كافة   
العمليات محل الشك و الريبة في هذا الصدد سواء أكانت تلك العمليات متعلقة بأشخاص 

الشخصيات لومات حول طبيعية أو اعتبارية مهما اتسع نطاقها، و على ذلك يمكن تبادل مع
مثل هذه العمليات أو التي سبق ادانتها في جرائم من هذا النوع،  التي يشتبه ضلوعها في 

وأيضا المعلومات المتعلقة ببعض المشاريع التي يمكن أن تكون متورطة في عمليات 
تحت تصرف السلطات  التبييض، أن تضع كافة المعلومات التي تتعلق بهذه العمليات

ـى الصعيدين الوطني و الدولي، و ذلك إما من تلقاء نفسها  أو بطلب من علالمختصة 
تلك السلطات، و ينبغي أن تتم إجراءات هذا التبادل باحترام نصوص القانون الداخلي لكل 

،  ال سيما ما يضمن منها سرية هذه المعلومات و استعمالها في النطاق الذي طلبت 1دولة
  .من أجله

  
  

  :ني المطلب الثا
  المعلومات و تبادل الهيئات المعنية بجمع

نصت التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي الدولية على ضرورة تحديث و تطوير   
، كما أكدت ، على أن تبذل كل دولة جهدها لتحسين 2المصادر الخاصة بالمعلومات 

دولية، صالحية أسلوب تبادل المعلومات الخاصة بالعمليات المشبوهة، و تخويل السلطات ال
يتم   جمع و توزيع المعلومات بشأن آخر التطورات المتعلقة بتقنيات تبييض األموال، حيث

وفق ثالث طرق إما بين المؤسسات المالية فيما بينها، أو عن  تبادل المعلومات بين الدول
  .طريق وحدات التحريات المالية للدول، أو عن طريق هيئات دولية متخصصة  
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و سنحدد من خالل هذا المطلب أهم الهيئات الدولية التي تختص بتجميع المعلومات  
  :المتعلقة بعمليات تبييض األموال و كيفية عملها، على النحو التالي 

  وحدات المعلومات المالية: الفرع األول
  في تبادل المعلومات "اجمونت"دور مجموعة :الفرع الثاني
  التابعة لإلنتربول" فوباك"إدارة :الفرع الثالث

  
  وحدات المعلومات المالية  : الفرع األول

تعد وحدة التحريات المالية إحدى الهيئات التي يتم على مستواها جمع المعلومات و     
تـبييض وضوع الوثائـق الدولية ذات الـصلة بمـ تحليلها و معالجتها، حيث نــصت

لمعلومات جمع اوى الوطني للى ضرورة إنشاء وحدة مركزية على المستاألموال ع
  .المتعلقة بالعمليات المشبوهة، و هو ما أخذت به معظم الدول 

  FIU(1(المعلومات المالية تعريف وحدة: أوال

 -FATF(أوجبت التوصية السادسة و العشرون من توصيات مجموعة العمل المالي  
GAFI( مركز وطني، لتلقي على كل دولة أن تقوم بإنشاء وحدة للتحريات المالية، تعمل ك

و طلب و تحليل و توجيه اإلخطارات عن العمليات المثيرة لالشتباه، و المعلومات األخرى 
  .2ذات الصلة بحاالت تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب المحتملة

على الوصول في الوقت كما أوجبت التوصية ذاتها بأن يكون لهذه الوحدة القدرة   
إلى المعلومات المالية و اإلدارية، و  غير مباشرة ـ المناسب ـ بصورة مباشرة أو

الالزمة للقيام بعملها، بما في ذلك تحليل اإلخطارات عن العمليات المشتبه في أنها تتضمن 
و بناء على هذه التوصية تضمنت التشريعات التي . تبييض أموال أو تمويل إرهاب

ب إنشاء وحدات للتحريات المالية أصدرتها الدول لمكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرها
  .للنهوض بالمهام الواردة بالتوصية

التحريات أو و تسمى هذه الهيئة بوحدة المعلومات المالية ، كما يطلق عليها اسم وحدة   
  . االستخبارات المالية 
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و هي " خلية معالجة االستعالم المالي " أما في الجزائر فيطلق على هذه الوحدة اسم  
مختصة بتلقي البالغات عن العمليات غير الطبيعية و التي يشتبه في أن لها عالقة الجهة ال

بتبييض األموال، و القيام بتحليل تلك البالغات و جمع المعلومات الالزمة و التحري عن 
صحة تلك المعلومات، فوحدة المعلومات المالية تعد الجهة المختصة بجمع المعلومات حول 

التي تثير الشبهة و تحليلها و التحقق من مدى صحة توافر هذه  عمليات تبييض األموال
  .الشبهة

و اختلفت الدول في بيان الموقع التنظيمي لوحدات المعلومات المالية نسبة إلى سائر  
أجهزتها ، إذ ذهبت بعض الدول إلى وضع وحدة المعلومات المالية تحت هيكل وزارة 

كل وزارة العدل أو النيابة العامة، و ذهبت المالية، و ذهب البعض إلى وضعها تحت هي
دول أخرى إلى وضعها تحت هيكل جهاز الشرطة، بينما تضعها دول أخرى تحت اشراف 

  .  1و تبعية البنك المركزي أو تحت إشراف وزارتين معاً
أما التشريع الجزائري تتبع خلية معالجة االستعالم المالي لوزارة المالية، و هو ما يمكن   

المتضمن انشاء الخلية و  127-02المرسوم رقم  اجه من نص المادة األولى مناستنت
المؤرخ في  275 -08ب المرسوم التنفيذي رقم تنظيمها و عملها المعدل و المتمم بموج

تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خلية : " حيث نصت على ما يلي م،2008سبتمبر 06
  ."مستقلة لمعالجة االستعالم المالي

  المالية اختصاصات وحدة المعلومات: اانيث

وحدة المعلومات المالية هي الجهة المخولة قانوناً بتلقي البالغات من أي جهة بخصوص   
عمليات تبييض األموال، و ألداء هذا الدور فالوحدة ملزمة بإنشاء نظام معلوماتي متطور 

كل ما يرد للوحدة من يتماشى مع آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة حتى يتم حفظ 
بالغات و معلومات بشأن تبييض األموال ، و من ثم يسهل الرجوع لتلك البيانات و 
المعلومات عند الحاجة اليها سواء من قبل موظفي الوحدة نفسها أو من قبل السلطات 
المختصة ، و المقصود بالسلطات المختصة األجهزة الحكومية المنوط بها مكافحة تبييض 

وزارة العدل، و وزارة التجارة، و النيابة العامة، : وفقاً إلختصاص كل جهاز مثل األموال 
  .2و الجمارك 

                                                           
1 - �	 
��<� &�! 

 ا%�/�
 	v'& ا%�$ال ، ور�=H�:�	ا B!6 دH 
��ت ا	��	�=���، دور و,�ة ا	�
 ( Xت�س�$د �+ !(� ا	�`�` ا	���ا	<

 .4، ص 2007، ا	<�'
 ا	'���
 ، ا	��ض، ) ا	�/S$ر ا%�/6: ا	���صة 
2 -  5� .5، ص �e'L ا	�



#'�R0 ال�J!                                       :  ال �ل*+��5 �ل��ت ال�ول�Nر ال,>�ی�# ل�PQ3��4 ا��2ال ا 

 

83 
 

و بعد تلقي البالغات و ادخالها في النظام لديها للوحدة أن تقوم بالبحث و التحري أياً   
كان نوعه من أجل التأكد من مصداقية البالغ و صحته ، و لها في ذلك أن تطلب و تجمع 

ومات من أي جهة سواء أكانت محلية أو أجنبية إن أمكن ، و االستعانة بأهل الخبرة المعل
  .و االختصاص في هذا المجال إن لزم األمر إلعطاء رأي فني

و عند توافر الدالئل الكافية و المقنعة بوجود عمليات تبييض األموال حسب ما ورد في   
لمختصة بالتحقيق، مضمنة اإلحالة بتقرير البالغ فإن على الوحدة أن تحيل البالغ للجهات ا

مفصل عن الجريمة و مرتكبيها و القرائن و المستندات و الوثائق و المعلومات ذات 
العالقة ، أو التصرف في البالغ الذي ثبت بعد التحليل و الدراسة عدم وجود قرائن أو 

  .1دالئل أو شبهة على وجود عملية لتبييض األموال
عداد نماذج معينة للبالغات الصادرة من المؤسسات المالية و غير كما تختص الوحدة بإ

المالية  بخصوص اإلبالغ عن العمليات المشبوهة ، و يجب أن تشتمل هذه البالغات على 
الحد الكافي من البيانات و المعلومات الالزمة من أجل تسجيلها في النظام المعلوماتي 

  .للوحدة
كرات تفاهم مع مثيالتها من الوحدات في الدول األخرى و أخيراً تختص الوحدة بتوقيع مذ

في بعض المجاالت مثل التعاون و تبادل المعلومات و التدريب لمكافحة عمليات تبييض 
 .األموال
  آلية تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية  ثالثا ـ

ه المعلومة ، سواء يخضع تبادل المعلومات إلى معايير مختلفة تحدد امكانية تبادل هذ  
على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، و يتعلق األمر بطبيعة هذه المعلومة، و 

  .  التأكد منها، ثم كيفية التعامل معها على المستويين الوطني و الدولي
فعندما تكون المؤسسات المالية أو المصرفية بصدد عملية ما تثور حولها شبهة تبييض  

ها تقوم بإرسال كافة المعلومات المتعلقة بها إلى وحدة التحريات المالية لدى األموال ، فإن
ذات الدولة التي تعمل بها تلك المؤسسات حيث تقوم تلك المعلومات حول تلك العملية أو 
العمليات محل الشك و الريبة و تقوم بتحليلها و ذلك في ضوء المعلومات اإلضافية 

ألمنية األخرى ، ثم تقوم وحدة المعلومات المالية المذكورة المتدفقة إليها عبر السلطات ا
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بتبادل المعلومات حول تلك العملية مع وحدات التحريات المالية للدول األخرى ، و تهدف 
هذه الخطوة إلى تكامل المعلومات، و اتخاذ خطوات ناجعة نحو حرمان مبيضي األموال 

القنوات المصرفية المشروعة ليس فقط  من ضخ أموالهم المتأتية من أنشطة اجرامية عبر
بالدولة التي يقيمون بها، بل في سائر الدول األخرى التي يمكن أن يفرون إليها بأموالهم أو 

  .  1يحولونها عبر مصارفها و مؤسساتها المالية
و بعد اتضاح األمور لدى وحدة التحريات المالية، و تأكد الشبهات التي تدور حول تلك   

تقوم تلك الوحدة بإبالغ النيابة العامة بما خلصت إليه بغية اتخاذ الخطوات العمليات، 
الالزمة على صعيد تحريك الدعوى الجزائية حيال مرتكبي تلك العمليات و مديريها و 

  .2المشاركين فيها أيا كانت مواقعهم 
 و في األخير و إن كان يبدو من السهل تداول المعلومات و تبادلها على المستوى  

الوطني ، فإن األمر ليس بنفس البساطة على المستوى الدولي و هذا يعود لعدة اعتبارات 
تعارض تبادل مثل هذه المعلومات مع المصالح االقتصادية للدول، و حرصها على : أهمها

احتكار مثل هذه المعلومات حفاظا على مصالحها أو لمحاولة االضرار بمصالح دول 
  .أخرى

  في تبادل المعلومات Egmont Group (3(مجموعة إجمونتدور : الفرع الثاني

تعد هذه المجموعة بمثابة اتحاد لوحدات التحريات المالية على مستوى العالم، حيث تضم   
إجمونت " ، و يرتكز نشاط مجموعة 20024 حتى سنة وحدة 89في عضويتها حتى األن 

  .   األموال على تعزيز التعاون بين الوحدات الوطنية لمكافحة تبييض" 
  و أهدافها    "إجمونت"تعريف مجموعة : أوال

منظمة غير رسمية تضم في عضويتها وحدات التحريات " إجمونت"تعتبر مجموعة     
، و تهدف المجموعة إلى إحداث التنسيق و التعاون بين تلك 5المالية في مختلف الدول

ما بينها، و المتعلقة بما يرد إليها الوحدات و زيادة قدرتها على تبادل المعلومات المالية في
من إخطارات حول العمليات المشتبه في تضمنها تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب، 
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باإلضافة إلى زيادة قدرة هذه الوحدات على استيعاب الطرق المختلفة لتبييض األموال و 
  .1وليتمويل اإلرهاب، و ذلك لتفعيل جهود مكافحة هذه الجرائم على المستوى الد

و ما يهمنا في هذا الصدد هو بيان دورها في مكافحة أنشطة تبييض األموال على   
هو توفير " إجمونت"الصعيد الدولي ،و لذلك  فإن الهدف األساسي من إنشاء مجموعة 

تجمع لوحدات التحريات المالية على مستوى العالم، لتعزيز دعمها للدول بشأن مكافحة 
  :هذا الدعم ما يليو يتضمن . تبييض األموال

توسيع و تنظيم التعاون المالي بالنسبة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحريات المالية فيما  -
  .بينها

زيادة فاعلية و قدرات وحدات التحريات المالية من خالل التدريب و تبادل الخبرات  -
  .لتحسين قدرات األشخاص العاملين بتلك الوحدات

التصاالت فيما بين وحدات التحريات المالية من خالل شبكة تعزيز و ضمان سرية ا -
  .المعلومات اآلمنة الخاصة بالدول األعضاء في المجموعة

تشجيع إنشاء وحدات للتحريات المالية ذات اختصاصات و سلطات مستقلة على مستوى  -
   .2العالم 

م، و قد 1995عام و تجدر اإلشارة إلى أن المجموعة تعقد اجتماعاً سنوياً منذ نشأتها  
بهدف نشر الوعي بتطوير طرق  2007اجتماعاً حتى عام ) 14(عقدت منذ نشأتها 

  .3مكافحة تبييض األموال، و دعم الجهود المحلية لبرامج مكافحة تبييض األموال
  أهمية الحصول على عضوية المجموعة: ثانيا

داخل مجموعة  تسعى وحدات التحريات المالية لمختلف الدول للحصول على عضوية  
نظرا لما توفره العضوية من تيسير الحصول على أية معلومات تتعلق بمكافحة " إجمونت"

تبييض و تمويل اإلرهاب عن طريق شبكة اإلنترنت اآلمنة الخاصة بالدول األعضاء في 
، باإلضافة إلى تحسين خبرات العاملين عن طريق الدورات التدريبية "إجمونت"مجموعة 

تكنولوجيا المعلومات، و زيادة في فعالية الدور الذي تضطلع به الوحدة ، و على استخدام 
  . 4تعزيز قدرتها على التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب
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المتضمن  127ـ02المرسوم التنفيذي رقم  و في هذا االطار نصت المادة الثانية من 
بموجب المرسوم الي و تنظيمها و عملها المعدل و المتمم انشاء خلية معالجة االستعالم الم

يمكن الخلية : " على ما يلي   م،2008سبتمبر 06المؤرخ في  275 -08التنفيذي رقم 
تضم خاليا أو دولية /، االنضمام إلى منظمات جهوية وفي اطار االجراءات السارية 

  ".لإلستعالم المالي
عالم المالي لم تحصل بعد على عضوية مجموعة و تجدر االشارة أن خلية معالجة االست

بالرغم من تقديمها طلب للحصول على عضوية المجموعة منذ بداية عملها في  "اجمونت"
   . 1م2004
  التابعة لإلنتربول )FOPAC( إدارة فوباك: الثالث الفرع 

 إدارة متخصصة داخل منظمة اإلنتربول هدفها مكافحة عمليات تبييض" فوباك"تعتبر    
األموال، و ذلك من خالل إقامة نظام مركزي هدفه جمع المعلومات عن الوسائل و 
المصادر المتوافرة عن المبالغ القذرة و المشروعات التي استعملت واجهة لتبييض تلك 
األموال، و ذلك لرفع تقارير حول ذلك إلى الدول األعضاء أمالً في قطع دورة هذه 

  . 2األموال القذرة
م كإدارة تابعة لإلنتربول تكون مهمتها جمع 1993يس هذه اإلدارة عام و قد تم تأس 

المعلومات و األخبار و ترجمتها و حفظها لديها ضمن أرشيف خاص بموضوع تبييض 
  .3األموال

دراسة تتعلق بمتطلبات و إمكانيات التعاون الدولي على " فوباك" و قد أصدرت إدارة   
  . 4ية في الخارجصعيد  مالحقة الموجودات غير الشرع

و تهدف هذه الدراسة إلى بناء قاعدة معلومات حول أنشطة تبييض األموال بما يحول    
دون تدفق تلك األموال عبر القنوات المصرفية الشرعية لمختلف الدول، و يمكن ألي دولة 
أو ألي سلطة مختصة ، أو جهة قضائية بها أن تتقدم إلى اإلنتربول بطلب  لتزويدها 

ومات حول تحقيق أو قضية تتعلق بإحدى جرائم تبييض األموال، شريطة أن يكون بالمعل
  . هذا التحقيق أو تلك القضية داخلة في نطاق اختصاصها قانوناً
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م، 2000نشرة أخرى في أكتوبر من العام " فوباك" و في نفس اإلطار أصدرت إدارة     
زة الشرطة و الهيئات المهنية أوضحت بموجبها أن الهدف من نشرة فوباك، هو تزويد أجه

األخرى المعنية بمكافحة تبييض األموال، بالمعلومات الهامة على الصعيد الدولي، 
خصائص قضايا  جديدة مثيرة لالهتمام تتعلق بتبييض األموال و التطورات و التغيرات و 

ق التي االتجاهات و األنماط المتعلقة بتييض األموال، و آليته و خططه، و خبرات التحقي
يمكن أن تستفيد منها األجهزة المختصة في هذا المجال، و نشاطات إدارة فوباك لمكافحة 
تبييض األموال، و البرامج الخاصة التي وضعتها الدول أو المنظمات الدولية للمكافحة، و 
اآلثار المستقبلية لهذه الجريمة على النواحي االجتماعية و االقتصادية و السياسة، و 

الى القوانين الجديدة و األجهزة المستحدثة لمكافحة تبييض األموال في دول  اإلشارة
  . 1العالم

  :بالعديد من المبادرات، أهمها) فوباك (و قد قامت إدارة 
  :انشاء شبكة من نقاط االتصال المخصصة لمكافحة تبييض األموال ـ 1
طنية، و تسهيل تبادل تهدف هذه الشبكة الى تعزيز التعاون مع المكاتب المركزية الو  

  .المعلومات فيما يتعلق بتبييض األموال 
عن تبييض ) فوباك(و قد لوحظ في مناسبات عديدة أن المعلومات التي تقدمها أو تطلبها   

األموال ال تصل إلى ذوي الخبرة في هذا المجال، فأسفر ذلك عن تقليص حجم المعلومات 
بعض األحيان دون وصول المعلومات المرسلة المتلقاة من أجل التحليل، و الحيلولة في 

  .من األمانة العامة الى األشخاص العاملين مباشرة في مكافحة تبييض األموال
من البلدان األعضاء موافاة األمانة ) فوباك(م، طلبت إدارة 2000في فبراير من العام ف 

ل تبييض األموال العامة بأسماء ضباط الشرطة أو وحدات التحقيق العاملين لديها في مسائ
و بعد . و القادرين على أداء دور نقاط االتصال لتبادل المعلومات عن تبييض األموال

إجابة فقط، رغم الحاجة الى المزيد من  43) فوباك(انقضاء ثالثة أشهر تلقت ادارة 
من اجراء ) فوباك(المساندة و التجاوب من جانب المكاتب المركزية الوطنية لتتمكن إدارة 

صاالت المالئمة في جميع البلدان، إذ بفضل جمع المعلومات عن طريق االتصال االت
المباشر، يتحسن نشاط تبادل المعلومات عن االتجاهات و التقنيات التي يعتمد عليها 
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المجرمون من أجل تبييض األموال، و يتوفر الدعم اإلضافي للعاملين في مجال مكافحة 
  .1التبييض 

  :تبييض األموالجمع المعلومات عن  ـ 2
إن التكنولوجيات الحديثة و تزايد استعمال شبكة األنترنت، زاد في تسهيل نقل العملة و   

الوثائق و المعلومات على امتداد العالم، كما أن استعمال هذه األساليب المتطورة يسهل من 
وع امكانية محو آثار هذه المعلومات و يزيد من صعوبة تتبعها، مما زاد من امكان وق

المشاكل الدولية أثناء التحقيقات و المالحقات القضائية بشأن الجرائم الخطيرة في مجال 
  .2تبييض األموال

في جمع و تحليل المعلومات التي تقدمها البلدان األعضاء عبر ) فوباك(و تقوم إدارة   
 اإلنتربول، و الطريقة الصحيحة لتسجيل و معالجة المعلومات في مجال مكافحة تبييض

األموال، تقوم على انتقاء و معالجة المعلومات التي تتضمنها البالغات، و ادخالها في 
  .3منظومة انتربول للمعلومات الجنائية 

إذ ال يمكن القضاء على جريمة بدون توفر ما يكفي من المعلومات التي تتيح االطالع  
  .على مختلف  جوانبها

  :ن تحقق األهداف األربعة التالية ، لكي تنجح ، أ)فوباك(و يتوجب على إدارة  
  .الحصول على معلومات تفصيلية من المكاتب المركزية الوطنية ـ  
  .تحديد ميادين أخرى تظهر فيها اتجاهات تبييض األموال، و وصف معالمها ـ  
  .تحليل المعلومات و البيانات لتقييمهاـ   
  .ن من نتائجإفــــادة األطراف المعنية بما يتوصل اليه المحللو ـ  
م خطاباً الى البلدان 2000في سبتمبر ) فوباك( و توخياً لتحقيق هذا األهداف وجه فرع   

األعضاء، يطلب فيه منها تقديم معلومات كاملة عن أهم التحقيقات في عمليات تبييض 
األموال التي أجرتها أو أنجزتها السلطات المحلية المعنية أو الهيئات المتخصصة، و طلب 

ميع الدول األعضاء التعاون الكامل في هذا المجال من جانب المكاتب المركزية من ج
  .       الوطنية

                                                           

 س�� د,�_ ا	(���ة، : را�5_  1���� ،��
 ا^�ام ا^���Qدي و ا	��	6 ا	�و	g� ، 6آة 	/�& ش��دة ا	���'=H�:� ،6��)ر ش�� . 69، ص ��2004

2- voir : Chappez  jean . op. cit.p. 547.    
3- ibid. ,p 548.  



#'�R0 ال�J!                                       :  ال �ل*+��5 �ل��ت ال�ول�Nر ال,>�ی�# ل�PQ3��4 ا��2ال ا 

 

89 
 

" ، بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، دورة تدريبية بعنوان )فوباك(كما أعد فرع   
يقوم بأدائها خبراء في مكافحة تبييض األموال ". تبييض األموال و التحقيقات المالية

  .لشرطة في البلدان التي تحتاج الى هذا التدريبلتدريب ضباط ا
و قد وافقت المنظمات الدولية على تقديم المساعدة التدريبية، و على االسهام في التدريب   

  .بتقديم خبراء إلجرائه
  
  

  :المطلب الثالث
  دور خلية معالجة االستعالم المالي في دعم التعاون الدولي

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على ضرورة  نصت المادة الثامنة من اتفاقية   
انشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع و تحليل و تعميم المعلومات عما 

لى ضرورة يحتمل وقوعه من عمليات تبييض لألموال، كما دعت مجموعة العمل المالي ا
باألموال، و ارات المتعلقة قيام  الدول بتحديد جهة معينة تكون مسؤولة عن تلقي اإلخط

    .1العمليات المالية التي يتضح أو يشتبه في اتصالها بأنشطة تبييض األموال
من توصيات مجموعة العمل المالي على الدول ) 26(و في نفس اإلطار أوجبت التوصية 

أن تقوم بإنشاء وحدة تحريات مالية تعمل كمركز وطني لتلقي و تحليل اإلخطارات عن 
ت المثيرة لالشتباه، و المعلومات األخرى ذات الصلة بحاالت تبييض األموال أو العمليا

تمويل اإلرهاب المحتملة، مع منح تلك الوحدة الصالحيات الكافية للوصول بصورة 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة و في وقت مناسب إلى المعلومات االدارية الالزمة للقيام 

  .2ارات عن العمليات المثيرة لالشتباه بعملها، بما في ذلك تحليل اإلخط
و قد استجاب المشرع الجزائري لهذا المطلب الدولي، حيث أنشأ هذه الوحدة تحت اسم       
  :و هو ما سنحاول معالجته في فرعين" .خلية معالجة االستعالم المالي" 

  تنظيم خلية معالجة االستعالم المالي :الفرع األول
  معالجة االستعالم المالي مهام خلية :الفرع الثاني
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   تنظـــيم خلية معالجة اإلستعالم المالي: الفرع األول

) 26(في الجزائر تطبيقاً للتوصية  1)CTRF(تم إنشاء خلية معالجة االستعالم المالي  
الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة عمليات تبييض األموال، التي تلزم الدول 

خبارات مالية، تكون بمثابة مركز وطني لتلقي تقارير المعامالت المنظمة بإنشاء وحدة است
 07المؤرخ في  02/127المشبوهة لتحليلها ، و تم ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، و بذلك  يكون المشرع "خلية معالجة االستعالم المالي " تحت اسم  2002أفريل 
، لجمع و تحليل TRACFIN(2( الجزائري قد حذا حذو نظيره الفرنسي الذي أنشأ هيئة

المعلومات حول عمليات تبييض األموال، فخلية معالجة االستعالم المالي مثل نظيرتها 
الفرنسية ليست بمصلحة أبحاث، بل هي مركز معلومات فهي تختص بتلقي تصريحات 
االشتباه من طرف المؤسسات المالية، إلجراء خبرة و التدقيق في هذه المعلومات ، و 

  . 3"كبرج مراقبة لحركة األموال" لي فالخلية تعتبر بالتا
المتضمن انشاء الخلية و تنظيمها و عملها المعدل و  127ـ02و قد نص المرسوم   

على   م،2008سبتمبر 06المؤرخ في  275 -08بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المتمم
، تنشأ 4تقالل الماليأن الخلية  مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و االس

لدى الوزير المكلف بالمالية، و مقرها بالعاصمة، و قد حدد هذا المرسوم تنظيمها و طريقة 
  عملها حيث 

  :تتكون خلية معالجة االستعالم المالي من  
  ـ مجلس  
  مصالح إدارية و تقنية ـ  
  : أعضاء) 7(بعة يضطلع المجلس بإدارة الخلية و هي تتكون من س: المجلس  ـ1

  رئيس -   
أعضاء يتم اختيارهم نظراً لكفاءتهم في المجاالت البنكية و المالية و )4(أربعة  -  

  .األمنية
  .يعيينهما وزير العدل ، بعد رأي المجلس األعلى للقضاء) 2(قاضيين اثنين  -  

                                                           
  Cellule de traitement du renseignement financier .-1  

Du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.    Traitement -2  
3-  Olivier jerez , op, cit . p197.   

4 -  B�ي رg�L/�
 �+ ا	�س$م ا	���N	دة ا��	9 اQ�026 و ت/ 127ــ	��	م ا ��
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يعين رئيس و أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة 
  .  واحدة

  :و للمجلس عدة مهام أهمها
  .ـ تحديد نظم و مناهج سير الخلية

  .ـ إرساء البرامج التي تحفز و تدعم المجلس في مجال صالحياته
اتخاذ القرارات المخصصة الستغالل و معالجة نتائج التحقيقات و التحريات التي يقوم  -

  .بها محللو مصلحة التحقيقات بالخلية
و التعاون الدوليين، ال سيما إبرام االتفاقيات و الصفقات و  تطوير عالقات التبادل -

  .العقود مع كل الهيئات و المؤسسات الوطنية و األجنبية العاملة في نفس الميدان
  .رسم البرنامج السنوي و المستقبلي لنشاط الخلية -
  .  دراسة مشروع ميزانية الخلية -

قلة عدد أعضائها، و قد يشكل ذلك عائقاً غير أنه ما يعاب على الخلية من حيث تشكيلتها 
نصت على أنه يمكن للخلية أن تستعين بأي ) 06(للقيام بمهامها، بالرغم من أن المادة

) TRACFIN(شخص تراه مؤهالً لمساعدتها في إنجاز مهامها، فبالنظر للهيئة الفرنسية 
ائه للقيام عضواً و رغم ذلك فإنه يشكو من النقص العددي ألعض 150نجد أنها تضم 

  . بمهامه على أكمل وجه
  :مصالح ) 4(و هي أربع: المصالح التقنية لخلية معالجة االستعالم المالي ـ2 

  . و التحاليل صلحة التحقيقاتمـ -   
  .ة  القانونية المصلحـ -   
  .ية التعاون الدولـمصلحـ -   
  .ائق و قواعد المعطياتمصلحـة الوثـ -   
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التي  1تتلقى مصلحة التحريات اإلخطارات بالشبهة: و التحاليل تاأـ مصلحـة التحقيق
ترد  إلى الخلية ، و كذا كل التقارير و المعلومات، فتقوم بتحليلها و معالجة المعلومات 
الواردة بها، بحيث تقوم بتفحص اإلخطارات وفقاً لمعايير موضوعة مسبقاً، و يتم مقارنة 

ماثل كي يتم تحديد العمليات غير العادية اإلخطارات بإخطارات أخرى من نشاط م
و على هذا المستوى يمكن .بإستعمال منهج منتظم لمقارنة المعلومات الواردة باإلخطارات 

استخدام عدة أساليب في التحريات لزيادة الفعالية و هذا يستلزم كفاءة بالمصلحة عن 
  .طريق إجراء تدريبات للتعرف على أساليب التبييض المستحدثة

تضطلع هذه المصلحة بدراسة الجانب القانوني للملفات و : ونية ـ المصلحـة القـانـب 
تحليل الوقائع و التأكد من مدى مطابقتها مع أركان جريمة تبييض األموال، كما تقوم 
بدراسة القوانين المقارنة في العالم ، و بعدها تقدم اقتراحات في المجال القانوني للمجلس، 

صلحة بإعداد الدراسات و تحديد أساليب تبييض األموال على المستوى كما تقوم هذه الم
  .الوطني و العالمي

عة جريمة تبييض األموال باعتبارها ذات نـظرا لطبيـ: ج ـ مصلحـة التعاون الدولي
طابع دولي، فإن التحريات قد تستدعي معلومات من دول أجنبية ، و هذه مهمة المصلحة 

ات الخاصة بوحدات التحريات المالية في العالم و القــوانين التي تقوم بجمع كل البيان
  .المتعلقة بالتعاون الدولي و أيضا كل ما يتعلق بنشاطات الخلية على المستوى الدولي

تقوم هذه المصلحة بجمع و حفظ كل الوثائق : ق و قواعد المعطيات د ـ مصلحة الوثائـ
تسعى لالطالع على كل ما يستحدث في  و الدراسات و األدوات البيداغوجية للتدريب، و

  .2العالم في مجال الوقاية و المكافحة من تبييض األموال
  مهام خلية معالجة االستعالم المالي: الفرع الثاني 

المعدل  المتضمن إنشاء الخلية و تنظيمها و عملها 127ـ02نص المرسوم التنفيذي رقم   
  :خلية على المستويين الوطني و الدولي و هي، على مجموعة من المهام الموكلة للو المتمم
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  مهام الخلية على المستوى الوطني: أوالً

تلقي : خلي ، و تتمثل هذه المهام أساساً في تضطلع الخلية بعدة مهام على الصعيد الدا 
  .بالشبهة ، تحليل و معالجة المعلومات ، اتخاذ اجراءات تحفظية  اإلخطارات

  بالشبهة اإلخطاراتـ تلقي 1

تقوم خلية معالجة االستعالم المالي بتلقي و تحليل و معالجة المعلومات التي ترد إليها   
من قبل السلطات المؤهلة قانوناً، و تعمل على تحليل و معالجة اإلخطارات بالشبهة التي 

المتعلق بالوقاية  01ــ05من القانون رقم  19يخضع لها و الهيئات المذكورة في المادة 
موال و تمويل االرهاب و مكافحتهما، و اقترحت الخلية شكل اإلخطار من تبييض األ

تضمنه المرسوم التنفيذي رقم  بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استالمه، و هو ما
  .م2006يناير  09المؤرخ في  05ـ06
  تحليل و معالجة المعلومات ـ2

لومات التي تسمح لها الخلية بمجرد تلقيها االخطار بالشبهة تقوم بجمع جميع المع  
باكتشاف مصدر األموال و الطبيعة الحقيقة للعمليات و ذلك باالطالع على أي سند له 

ويفترض .  1عالقة بهذه العمليات ، حيث ال يجوز االحتجاج بالسر المهني في مواجهتها 
 أن يتولى القيام بمهمة معالجة المعلومات الواردة للخلية خبراء و تقنيين على درجة من

الخبرة و التدريب، و ذلك من أجل رصد حركة األموال، و التعرف على مسارها ، ربط 
  .المعلومات المتوفرة لدى الخلية بالعمليات المصرفية المشبوهة

  ـ اتخاذ اجراءات تحفظية 3

ساعة على تنفيذ أية عملية  72يمكن للخلية أن تعترض بصفة تحفظية و لمدة أقصاها     
، 2عي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لقيامه بعملية تبييض األموالبنكية ألي شخص طبي

فإذا تبين للخلية أن هذا الزمن غير كافي للقيام بالتحريات المعهودة، جاز لها أن تطلب 
التمديد من رئيس محكمة الجزائر، و بعد أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية، يمكن لرئيس 

في حاالت معينة جاز له أن يأمر بالحراسة القضائية المحكمة المذكورة أن يمدد األجل، و 
المؤقتة على األموال و الحسابات و السندات موضوع االخطار، و لهذا اإلجراء نتائج و 
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آثار يجب أن يدرسها أعضاء مجلس الخلية قبل اللجوء إليه، كما أن للخلية االستعانة بأهل 
ون كل المعلومات التي تستلمها الخلية الخبرة ، مع ضرورة المحافظة على السرية التامة ك

ال يمكن أن تستعمل إال في مجال الوقاية من تبييض األموال، و نشير في هذا الصدد أن 
المشرع مكن خلية معالجة االستعالم المالي من طلب أي وثيقة أو مستند من األشخاص و 

بتشكيل الملف و ترسله الهيئات المعنية قانونا كلما كانت الشبهة مؤسسة بشكل كافي، فتقوم 
  .1وكيل الجمهورية المختص إقليمياً ليتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة

  مهام الخلية على المستوى الدولي : ثانيا 

العمل من أجل تبادل المعلومات و تحليلها و معالجتها، و بالتالي االستفادة منه على  نا  
مستوى الدولي بما يضمن وصول أكمل وجه، يحتاج إلى تنسيق بين الوحدات على ال

المعلومة بسرعة و بالتالي اتخاذ االجراءات الالزمة في الوقت المناسب، لذلك سنبين أوال 
الكيفية التي يتم العمل بها بين الوحدات المالية للدول، ثم نبين كيف تلعب خلية معالجة 

  االستعالم المالي هذا الدور و إلى أي مدى وفقت في ذلك؟  
لية معالجة االستعالم المالي على غرار باقي وحدات التحريات المالية بمهام على تقوم خ  

الصعيد الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع الهيئات األجنبية و هو ما نصت عليه 
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل  01-05من القانون رقم  25المادة  

يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول األخرى "  :االرهاب و مكافحتهما على أنه
التي تمارس مهام مماثلة ، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها 

، على أن يتم ."تهدف إلى تبييض األموال أو تمويل االرهاب ، مع مراعاة المعاملة بالمثل
كما أكدت المادة . 2اعاة واجب السر المهنيمثل هذا التعاون و تبادل المعلومات مع مر

، على أن الخلية 2002أفريل 07المؤرخ  127 -02نة من المرسوم التنفيذي رقم الثام
يمكن أن تتبادل المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة 

نه تم تلقي عدداً من المعاملة بالمثل، و قد أفادت السلطات المختصة على مستوى الخلية أ
طلبات المساعدة من طرف عدد من الخاليا األجنبية ، كما تم طلب المساعدة من عدد من 

  . 3الدول األجنبية كفرنسا و لبنان و أمريكا و اسبانيا
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فإنها لم تشترط شروط محددة لطلب  01 -05من القانون رقم  26و 25مواد و حسب ال  
ق بالحفاظ على السر المهني و شرط المعاملة بالمثل ، المعلومات من الخلية سواء ما تعل

بل تستطيع الخلية تقديم مثل هذه . كما أن الطلب ليس ضروريا لتقديم مثل هذه المعلومات
  .المساعدة تلقائياً إلى الخاليا األجنبية

و تجدر اإلشارة أن تبادل المعلومات مع الهيئات األجنبية ال يتم فقط على مستوى الخلية   
المعلومات إلى الهيئات  انما يستطيع بنك الجزائر و اللجنة المصرفية التابعة له أن يبلغإ

األجنبية النظيرة  في الدول األخرى ، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و شريطة أن تكون 
  . 1هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر

قف على عدم وجود متابعة جزائية في الجزائر على أساس نفس إال أن هذا التبليغ يتو  
الوقائع ، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه المساس بالسيادة و األمن الوطنيين أو النظام العام 

المتعلق  01-05من القانون رقم  28المادة  و المصالح األساسية للجزائر، حيث نصت
ال يمكن تبليغ :" رهاب و مكافحتهما على ما يليبالوقاية من تبييض األموال و تمويل اال

المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع ، أو إذا 
كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة و األمن الوطنيين أو النظام العام و المصالح 

  ."   األساسية للجزائر
لق قنوات اتصال على المستوى االقليمي و الدولي ، و في نفس االطار و سعيا إلى خ  

سعت الخلية على المستوى االقليمي كي تكون الجزائر عضوا مؤسسا لمجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا، و قد شاركت في جميع االجتماعات العامة 

ي كل اللجان التابعة للمجموعة، و ساعدت في تكوينها و عليه أصبحت الجزائر عضوا ف
للمجموعة، كلجنة التقييم المشترك و لجنة المساعدات الفنية، و قد تلقى عضوين من 
مجلس الخلية تكوينا في مناهج و طرق التقييم المشترك من طرف المؤسسات المالية 
الدولية بمشاركة األمم المتحدة، كما يستفيد أعضاء المجلس من زيارات لمختلف الدول 

و األوروبية لالطالع على تجاربهم و كذا االستفادة من تدريبات في مؤسسات العربية 
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مالية و مصرفية دولية، كما تشارك الخلية في كل المحافل الدولية و الندوات ذات الصلة 
  .باختصاصها

" إجمونت" أما على المستوى الدولي فتسعى الخلية منذ نشأتها إلى اإلنضمام إلى مجموعة 
حيث من شأن هذه العضوية أن تساهم في تدعيم . قى أي إجابة من المجموعةإال أنها لم تل

  . الخلية للقيام بمهامها السيما ما يتعلق منها بالجوانب التقنية 
يمكننا القول أنه رغم استجابة المشرع الجزائري للتوصيات و االقتراحات  مما سبق _  

طني لجمع المعلومات و البيانات الدولية بشأن إنشاء وحدة للتحريات المالية كمركز و
إال أن هذا الدور للوحدة يفتقد .   الخاصة بعمليات تبييض األموال و معالجتها و تحليلها

إلى النجاعة و الفعالية فحسب التقييم المشترك الذي قامت به مجموعة العمل المالي لمنطقة 
مدى التزام الجزائر لتقييم   1)مينا فاتف -MENA FATF(الشرق األوسط و شمال افريقيا

بمكافحة جريمة تبييض األموال و تمويل االرهاب فإن الخلية ال تعمل بشكل فعال فيما 
يتعلق بأداء المهام المنوطة بها و ال سيما فيما يتعلق بتحليل إخطارات الشبهة  إذ تلقت 

هما إلى إخطاراً ، غير أنها لم تنته إال من تحليل اخطارين، و قد قامت بإرسال 150الخلية 
وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أن بقية االخطارات ال تزال في الخلية دون معالجة 
، و قد تبين لفريق التقييم أن عدم القدرة على تحليل البالغات يعود إلى عدم توفر المحللين 

الذين تم توظيفهم ) عضو في الخلية 14من أصل ( المؤهلين ، كما أن المحللين األربعة 
م، و ال يزالون في مرحلة التدريب ، و قد لوحظ أن الخلية تفتقر إلى الموارد 2009م عا

  . 2البشرية المدربة و المؤهلة
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  :المبحث الثاني
  لمكافحة تبييض األموال يائي الدولعاون القضآليات االتتكريس 

األموال  أصبح التعاون القضائي فيما بين الدول ضرورة ملحة لمواجهة عمليات تبييض   
إلى ذلك التعاون باعتباره على نحو يتكامل مع القوانين الداخلية للدول، و لم يعد ينظر 

دول ذات سيادات مختلفة ه يخلق سيادة فوق الدول بقدر ما أصبح يعني التعاون بين أنـ
هو ما دفع المشرع ومستقلة تهدف جميعها إلى تفعيل عمليات المكافحة لهذه الجرائم ،

حتى ال يكون هناك  ،مسايرة منه للجهود الدولية لى تكريس جملة من اآلليات الجزائري إ
سنحاول  و. 1تعارض بين القوانين الداخلية للدول و االتفاقيات التي تبرمها في هذا الصدد

دراسة التنظيم القانوني لمختلف آليات التعاون القضائي الدولي، و ا المبحث من خالل هذ
من ، و سنحاول الداخلية  على مستوى المنظومة الجنائيةائري التي كرسها المشرع الجز

معرفة الى أي مدى اتفق هذا التنظيم مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة خالل هذا المبحث 
    :، و ذلك على النحو التاليبموضوع تبييض األموال

  اإلطار القانوني لنظام تسليم المجرمين: المطلب األول
  بة القضائية الدوليةاإلنا: المطلب الثاني
 مصادرة المتحصالت اإلجرامية:المطلب الثالث

  :ألولالمطلب ا
  جرمينــالم اإلطار القانوني لنظام تســلــيم

و تمويل االرهاب و قانون الوقاية من تبييض األموال  كد عليهامن بين اآلليات التي ا  
منه  30حيث نصت المادة ، "مبدأ تسليم المجرمين " لمكافحة تبييض األموال مكافحتهما 

يمكن أن يتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقيق و اإلنابات القضائية : " على ما يلي 
و نظرا لألهمية التي يحظى بها   ....". الدولية و تسليم األشخاص المطلوبين طبقا للقانون،

يث نظام تسليم المجرمين فقد نص عليه المشرع الجزائري  ضمن أحكام الدستور، ح
ال يسلم أحد خارج التراب الوطني إال بناء على قانون :" على ما يلي 68نصت المادة 

، و من خالل هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري قد "تسليم المجرمين و تطبيقا له 
و قد نظم المشرع . أولى أهمية بالغة للتشريع الداخلي المنظم إلجراءات تسليم المجرمين 
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الباب األول من الكتاب السابع المندرج تحت ت تسليم المجرمين في الجزائري إجراءا
، و سنحاول من خالل هذا المطلب "في العالقات بين السلطات القضائية األجنبية"  عنوان 

  :ثالث نقاط أساسية في اإلحاطة بالجوانب القانونية لنظام تسليم المجرمين
  رميناألساس القانوني لنظام تسليم المج :الفرع األول
  شروط تسليم المجرمين :الفرع الثاني
  إجراءات التسليم و آثاره:الفرع الثالث
  ظام تسليم المجرمين  لناألساس القانوني : الفرع األول 

نظام تسليم المجرمين هو ذلك النظام القانوني الذي بموجبه تسلم الدولة المطلوب  إن   
طالبة التسليم من ـجل محاكمته أو تنفيذ اليها التسليم شخص يوجد على اقليمها إلى الدولة 

ملحة و قد أصبح التسليم بهذا المعنى حتمية و ضرورة دولية . عليه العقوبة المحكوم بها
إما لوجود اتفاقية دولية تنظمه أو عمال بمبدأ المعاملة بالمثل أو تطبيقا للتشريعات الداخلية 

 عن أحد األسس خرجمين ال يمكن أن ياألساس القانوني لنظام تسليم المجرلذلك فإن  للدول
  :1التالية

              .االتفاقيات الدولية _   
  .المعاملة بالمــثل مبدأ _   
    .التشريع الداخلي _   

  االتفاقيات الدولية: أوال

إن الغاية من ابرام االتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام تسليم المجرمين هو تسهيل تسليم   
الدولة طالبة التسليم، فبمجرد اإلطالع على االتفاقية يظهر جليا إن كان المجرمين إلى 

ملف التسليم يتوفر على الشروط المطلوبة و أنه التزم باإلجراءات الواجبة اإلتباع و 
  .  المقررة بموجب االتفاقية ، فيقرر قبول طلب التسليم أو رفضه

قانون اإلجراءات الجزائية ، و  و بالرجوع إلى النصوص المنظمة لتسليم المجرمين في  
تحدد األحكام الواردة في هذا الباب :" منه و التي تنص  694بالضبط إلى نص المادة 

شروط تسليم المجرمين و إجراءاته و آثاره، و ذلك مالم تنص المعاهدات أو االتفاقيات 
  ".ة على خالف ذلكيالسياس
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ي األحكام الواردة في ال تعارض فأنه في ح نص على و هذا معناه أن المشرع الجزائري
 132ذلك تطبيقا للمادة  و فإن أحكام االتفاقية هي التي تطبق ،االتفاقية مع التشريع الداخلي

التي تنص على مبدأ سمو المعاهدة المصادق عليها وفقاً للقانون  1996من دستور 
  . 1على القانون  الجزائري

  مثل مبـدأ المعاملة بالــ: ثانيا

ي حالة عدم وجود اتفاقية فالمعاملة بالمثل مبدأ دولي أساسه السابقة في التعامل فإن مبدأ 
دولية لذلك فإنه في حالة عدم وجود اتفاقية تنظم إجراءات التسليم و شروطه، فإن الكثير 

م استنادا لمبدأ من الدول و نظرا للحتمية الدولية لنظام التسليم توافق على طلب التسلي
  .2المعاملة بالمثل

   
و يلجأ إلى هذا المصدر في حالة عدم وجود اتفاقية تسليم مع الدولة الطالبة ، فإذا كانت   

هذه الدولة تقر بمبدأ المعاملة بالمثل كان باإلمكان اإلستجابة لطلبها أما إذا كانت ال تقر 

  .3بهذا المبدأ فللدولة المطلوب منها التسليم الخيار في قبول الطلب أو رفضه

  الداخلية التشريعات: اثالث

إن نظام تسليم المجرمين أصبح حتمية دولية تجعل الدول ملزمة لالستجابة لطلبات التسليم 
إذا توافرت شروطه، و احترمت اجراءاته، و ذلك في اطار التعاون الدولي لمكافحة 
االجرام، و في هذا الصدد صدر عن مجمع القانون الدولي في اجتماعه في اكسفورد عام 

ليست المعاهدات وحدها هي التي تجعل من التسليم عمال يستند : " م النص التالي 1880
  .  4"إلى القانون، و يجوز إجراء التسليم و لو لم توجد أية رابطة تعاقدية 

و إذا كانت التشريعات في  ،5لذلك فإن القانون الداخلي مصدراً للتسليم إلى جوار االتفاقيات
ذا لم تكن هناك اتفاقية، فإن التشريعات الحديثة تعتمد كثير السابق ترفض طلب التسليم إ

، و هذا ما جعل معظم الدول من الدول فيه على التشريع الوطني كمصدر أساسي للتسليم 
نظام التسليم و حيث نصت سوريا مثال على . تنظم إجراءات التسليم في قوانينها الداخلية 
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ه في قانون العقوبات في حين أن معظم الدول الشروط الواجب توافرها و آثارإجراءاته و 
  .وغيرها.....ائية مثل فرنسا، الجزائرنصت عليه في قانون اإلجراءات الجز

و بالنسبة للجزائر نظرا لألهمية البالغة التي يحظى بها نظام تسليم المجرمين فإن المشرع 
    . منه 69و 68م في المادتين 1996الجزائري نص على بعض احكام التسليم في دستور 

أما في قانون اإلجراءات الجزائية فالمشرع الجزائري نظم التسليم بصورة دقيقة و مفصلة 
في الباب األول من الكتاب السابق تحت عنوان العالقات بين السلطات األجنبية، في المواد 

من قانون اإلجراءات الجزائية فحدد شروط التسليم و إجراءاته و  720إلى  694من 
  . آثاره

ومنه نخلص إلى القول أن التشريع الداخلي هو أحد األسس القانونية التي يستمد منها نظام 
و من جهتنا نؤيد ما ذهب إليه المشرع  .تسليم المجرمين مشروعيته و مرجعيته القانونية

، و هو ما الجزائري حيث يمكن للتشريع الداخلي أن يكون أساساً للتسليم في غياب االتفاقية
     . عتباره ضمان آخر لمالحقة المجرمين و توقيع العقاب عليهم في أي مكانيمكن ا

    مجرمينـليم الـروط تسـش :الفرع الثاني

شروط التسليم من األهمية بما كان في ما يتعلق بموضوع التسليم ، لكونها تفصل تعتبر   
تي على أساسها حدود العالقة بين الدول األطراف في التسليم ، و تضع األحكام العامة ال

. 1يتم التسليم من عدمه ، و ذلك متى توافرت هذه الشروط حال البت في قرار التسليم 
 694ع الجزائري هذه الشروط بشيء من الدقة و التفصيل في المواد من لذلك حدد المشر

         : كما سيأتي بيانه 701إلى 
 الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: أوال 

المطلوب تسليمه محور إجراء التسليم، لكن و لعدة اعتبارات ليس كل  يعتبر الشخص 
متهم مطلوب للتسليم يجوز تسليمه، و هي اعتبارات تتعلق في مجملها بجنسية المتهم، لذا 

  .مسألة جنسية الشخص المطلوب تسليمهسنحاول معرفة كيف عالج المشرع الجزائري 
  :  عدم جواز تسليم الرعايا _1
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فاقيات الجزائري بمبدأ حضر تسليم الرعايا على غرار ما أخذت به االتأخذ المشرع 
ال :" على ما يلي انون اإلجراءات الجزائية،من ق 1فقرة   698الدولية، حيث نصت المادة 

  :يقبل التسليم في الحاالت اآلتية
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية و العبرة في تقدير هذه الصفة _  

  ."وقوع الجريمة المطلوب التسليم ألجلها بوقت
و لكن عدم تسليم المجرمين من مواطني الدولة ال يعني إفالتهم من العقاب إذ تنص   

محاكمتهم أمام  ضرورة علىو االتفاقيات الدولية ذات الصلة  الكثير من القوانين الوطنية
ري لم المشرع الجزائ و هو ما يعرف بمبدأ التسليم أو العقاب غير أن. القضاء الوطني

الرعايا و تسليم لمشرع أن يحدد موقفه بشأن رفضه و كان يجدر با .ينص على هذا المبدأ 
  : اجراءين ات الدولية، و ذلك وفقفقا لما نصت عليه االتفاقي

  .إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد مالحقة الجاني هو األول_ 
  .وم بها على الشخص المطلوب تسليمهتنفيذ العقوبة المحك هو   و الثاني_ 
و تجدر اإلشارة إلى أنه رغم ما يحققه مبدأ حظر تسليم الرعايا من تأكيد لمظهر سيادة   

الدولة و ضمانة أساسية للمواطنين، إال أنه يمثل في ذات الوقت إحدى عقبات التعاون 
مكافحة جرائم و في الدولي التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة 

تبييض األموال بصفة خاصة، و لتحقيق التوازن المطلوب بين هذين االعتبارين يتعين 
  .1"إما التسليم و إما العقاب" التأكيد على إعمال مبدأ 

  :حاملي جنسية الدولة الطالبة  تسليم _2
تكاد تتفق معظم االتجاهات الدولية و التشريعات الداخلية على أنه اذا كان الشخص 
المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة الطالبة فإن ذلك ال يثير أي مشكالت للتسليم، طالما 
أنه ارتكب الجرم على إقليم الطالبة ، و اتخذت في حقه إجراءات المتابعة أو صدر حكم 

  .2ج .إ . من ق 696في حقه ، و هو ما نصت عليه المادة 
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  :ثالثة دى جواز تسليم الشخص الذي يحمل جنسية دولةم _3
تنشأ هذه الحالة متى كان الشخص المطلوب ال يحمل جنسية الدولتين الطالبة و المطالبة ، 
و قد نص المشرع الجزائري على امكانية أن يتم تسليم الشخص األجنبي إلى الدولة 

من  2فقرة  696ه المادة الطالبة ، اذا ارتكب جريمة على أراضيها و هو ما نصت علي
  .الجزائيةقانون االجراءات 

  الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم : ثانيا

،  نجد أن المشرع انون اإلجراءات الجزائيةمن ق 697جوع إلى نص الـمادة بالر   
الجزائري قد نص على األفعال التي يجوز للدولة التسليم من أجلها للدولة الطالبة و ذلك 

بأنه جناية و جنحة ، و حتى في حال ارتكاب الشخص المطلوب تسليمه لفعل يوصف 
يسمح بقبول التسليم من قبل الدولة الجزائرية للدولة الطالبة ، البد أن يكون هذا الفعل 

عليه في قانون العقوبات الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة ، و عليه سوف نبين  امعاقب
  :األفعال التي يجوز بشأنها التسليم 

ي ارتكب فعل يعد جناية في قانون الدولة الطالبة يجوز تسليم الشخص الذ: لجنايات ا _1
األفعال التي تجيز :" ج على أن .إ.من ق 697أو المطلوب إليها ، حيث نصت المادة 

  :التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبوال هي اآلتية
  ."ـ جميع األفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية

  تسليم في الجنح و لكن بشروط كما يجوز ال: الجنح  _2
في حالة ارتكاب شخص لجنحة في قانون الدولة الطالبة، و كان الحد األقصى المقرر _ أ 

  .للعقوبة هي الحبس لمدة سنتين أو أقل 
   .إذا كان مرتكب الجنحة قد حكم عليه بعقوبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين_ ب 

يز بين ما إذا كان الغرض من طلب التسليم هو م و ما يالحظ هو أن المشرع الجزائري
فاشترط أن يكون الفعل المطالب التسليم من أجله محاكمة الشخص المطلوب تسليمه 

لمدة سنتين أو أقل، و بين ما إذا كان الغرض من التسليم  معاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية
ترط أن يكون قد صدر هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الشخص المطلوب تسليمه فاش

لمدة شهرين ، وهذه التفرقة لها ما عليه حكم بعقوبة الحبس تساوي أو تجاوز الحبس 
الفعل المرتكب من طرف الشخص المطلوب يبررها من الناحية العملية لضمان أهمية 
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تسليمه لمحاكمته أو لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ألنه لو لم يشترط أن تكون العقوبة 
، أو أن يكون الحكم الذي صدر عليه هو مدة الحبس 1لبة للحرية لمدة سنتين أو أقل السا

التي تساوي أو تجاوز مدة شهرين، لوجب قبول التسليم حتى و لو كانت المحكمة التي 
ليه بعقوبة بسيطة نزلت بها عن الحد األدنى حاكمت الشخص المطلوب تسليمه قد حكمت ع

و يسمح بها قانونها قد تصل إلى  قدرتها المحكمة،المسموح به طبقا لظروف خاصة 
الحبس لمدة شهر واحد على سبيل المثال و هي عقوبة ال تتطلب اتخاذ اجراءات التسليم و 
ما تتبعها من تكاليف و مشاق عن فعل ليست له أهمية كبيرة من الناحية الواقعية، كما يرى 

اذ اجراءات التسليم و ما يصاحبها من ال تستحق اتخبعض الفقهاء أن هذه العقوبة البسيطة 
، هذا بالنسبة للجنح أما الجنايات فقد اكتفى بإعطاء وصفها  2مشقة في واقعة غير مهمة

  . القانوني دون تحديد العقوبة المقررة 
من قانون  1مكرر 389نصت المادة  فقد، جريمة تبييض األموال ب أما فيما يتعلق

سنوات الى ) 5(بتبييض األموال بالحبس من من قام  يعاقب كل:" العقوبات على ما يلي 
    ."دج 3.0000.000دج إلى 1.000.000سنوات و بغرامة من ) 10(

أن المشرع  فجريمة تبييض األموال تعتبر من الجرائم الجائز فيها التسليم حيث و بالتالي
) 5(الجزائري وضع الحد األدنى لعقوبة جريمة تبييض األموال، و هو الحبس لمدة 

  . سنوات
كما اشترط المشرع الجزائري االزدواج في التجريم حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 

ال يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب :" ج على ما يلي .إ.ق 697
  " .   عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة 

  :الشروع  _3
الجزائري التسليم في حالتي الشروع و االشتراك، حيث نصت الفقرة  كما أجاز المشرع   

تخضع األفعال المكونة للشروع أو :" ج على ما يلي .إ.ق 697الثالثة من المادة 
االستمرار للقواعد السابقة شرط أن يكون معاقب عليه طبقا لقانون كل من الدولة طالبة 

الشخص المطلوب تسليمه سواء كان فاعل  بمعنى أن" .التسليم و المطلوب اليها التسليم
أن أصلي أم شريك و سواء ارتكب الجريمة أو شرع فيها فإنه يكون محل للتسليم بشرط 

                                                           
 .286، ص   ا	'��s ا	��5 د	��
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الدولتين األطراف في التسليم تعاقب على االشتراك و الشروع و مفاد هذا أن  تكون كلتا
  .نطبق شرط ازدواج التجريم حتى بالنسبة لإلشتراك و الشروع 

كان الطلب المقدم من الدولة الطالبة بتسليم شخص يشمل عدد كبير من الجرائم  و إذا   
التي اقترفها الشخص المطلوب تسليمه ، و لم يصدر في حقه حكم قضائي بعد فيعد هذا 
الطلب غير مقبول إال إذا كان الحد األقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة 

  .1ة تساوي أو تجاوز الحبس مدة سنتينلمجموع هذه األفعال المجرم
  تسليمــض الـرف: ثالثا

تخضع أحكام تسليم المجرمين لضوابط دستورية يجب على الدولة مراعاتها عند    
حصولها على طلب التسليم، ألن بعض هذه الضوابط يتصل بكفالة اإلطار العام للحقوق و 

حيث  .96تور الجزائري لسنة من الدس 69و  68الحريات السيما ما نصت عليه المواد 
ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد " من الدستور على أنه  69نصت المادة  

  ".  الجئ سياسي يتمتع قانوناً بحق اللجوء
أورد قانون اإلجراءات الجزائية الحاالت التي يجوز فيها رفض أيضا و في هذا الشأن 

  :تتمثل هذه الحاالت في اآلتي نه م  698ذلك في نص المادة  التسليم، و
يجوز رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يحمل الجنسية الجزائرية سواء  _

كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة ، ألن العبرة في تقدير كون الطلوب تسليمه جزائري أو 
  .غير جزائري يرجع إلى تحديد وقت اقتراف الفعل المجرم

إذا كانت األفعال التي اقترفها الشخص المطلوب تسليمه تكتسي  يجوز رفض التسليم _
صبغة سياسية أو تبين من الطلب المقدم من الدولة الطالبة أن الشخص مطلوب بهدف 

  .سياسي
في إقليم الدولة الجزائرية، و " جناية أو جنحة" يجوز رفض التسليم إذا ارتكبت الجريمة  _

  .يادة الدولة على إقليمهايستند هذا المبرر إلى تطبيق مبدأ س
يجوز رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد اتخذت بشأنه إجراءات  _

المتابعة أو صدر حكم نهائي عليه في الجزائر و لو لم يرتكب الجريمة داخل اإلقليم 
  .الجزائري
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يجوز رفض التسليم المقدم من الدولة الطالبة في حق الشخص إذا كانت الدعوى  _
لعمومية قد انقضت بالتقادم قبل تقديم الطلب، أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل ا

  .القبض على المتهم
يجوز رفض التسليم إذا صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه عفوا، سواء كان هذا  _

العفو قد صدر من الدولة الطالبة أو من الدولة المطلوب إليها ، شريطة أن تكون الجريمة 
مرتكبة من الجرائم التي تكون متابعتها جائزة من طرف الدولة المطلوب إليها التسليم إذا ال

  .خارج اقليمها من شخص أجنبي عنها ارتكبت
ما إذا كان  حالة ال يتم تسليم األجنبي في" من ق إ ج ج على انه  701كما نصت المادة   

ب تسليمه بسبب جريمة مغايرة فيها و طلموضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه 
  ". إال بعد االنتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه

  حالة تعدد الطلبات: رابعا

لم يغفل المشرع الجزائري حالة تعدد الطلبات المتعلقة بتسليم نفس الشخص حيث نصت   
ى أنه في حال استقبال طلبات من من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عل 699المادة 

ليم للدولة التي ارتكبت الجريمة فتكون األفضلية في التسعدة دول حول جريمة واحدة 
  .بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها ضراراًإ

و أضافت نفس المادة أنه إذا كانت طلبات التسليم متعلقة بجرائم مختلفة فإنه يؤخذ في 
خص خطورتها، و األفضلية بينها جميع الظروف الواقعة و على األ االعتبار عند تحديد

مكان ارتكاب الجرائم و التاريخ الخاص بكل طلب ، و التعهد الذي قد تلتزم به إحدى 
    .الدول الطالبة بإعادة التسليم

  :و يالحظ أن المشرع الجزائري ميز بين حالتين و هما
س الجريمة و هنا تكون األولوية للدولة التي التي تتعدد فيها الطلبات حول نف حالةال -

لحقها ضرراً أكبر فإذا تقاربت األضرار تكون األولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت 
  . الجريمة على أراضيها
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ينظر إلى الحالة الثانية هي التي تتعدد فيها الجرائم محل التسليم، و في هذه الحالة  -
، كما يؤخذ لدولة التي ارتكبت فيها الجريمة األكثر خطورةخطورة الجريمة فيكون التسليم ل

     . 1الجريمة و التاريخ الخاص بكل طلببعين االعتبار مكان ارتكاب 
  إجراءات التسليم و آثاره :الفرع الثالث

يجد طريقه إلى التنفيذ،  و توافرت الشروط السابقة فإن طلب التسليم يكون مقبوالًإذا   
إال أن ذلك يتطلب بعض اإلجراءات التي تتشارك فيها  ،خص المطلوبوبالتالي تسليم الش

سنحاول  الدولتان الطالبة و المطلوب إليها التسليم، كم يترتب على قبول طلب التسليم آثاراً
  .تفصيلها

  إجراءات التسليم : أوال

، و التي حددت من قانون اإلجراءات الجزائية 713_ 702ت عليه المواد ما نص و هو
  :ءات تسليم األجنبي المقيم بالجزائر إلى الدولة الطالبة و التي تتمثل أساسا في إجرا
  .قى الدولة الجزائرية طلب التسليم بالطريقة الدبلوماسية تتل_ 
  : يجب أن يكون الطلب مكتوبا مرفوقا بالوثائق التالية _

  .الحكم الصادر بالعقوبة سواء كان حضوري أو غيابي  -1   
قبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ، و يجب أن تتضمن األوراق أمر ال -2   

خ ارتكابها، كم يجب أن الصادرة من السلطة القضائية بيان األفعال المرتكبة ،و تاريــ
بعد أن تتأكد وزارة الخارجية من هذه الوثائق  تقدم أصول هذه األوراق أو نسخ رسمية لها

  .    قق هو بدوره من سالمة الطلبتحول الى وزير العدل الذي يتح
يقوم النائب العام باستجواب األجنبي و يبلغه المستند الذي قبض من أجله، و ذلك خالل _  

  .األربع و العشرين ساعة التالية للقبض و يحرر محضر بذلك
تحول جميع المستندات المثبتة لتأييد الطلب إلى النائب العام بالمحكمة العليا فيقوم هذا  _
ألخير باستجواب األجنبي و يحرر محضر بذلك خالل مدة أربعة و عشرين ساعة التالية ا

  .  للقبض
  .ينقل األجنبي المقبوض عليه في أقرب وقت إلى السجن بالعاصمة _
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ترفع المحاضر مرفوقة بجميع المستندات إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، التي يمثل  _
أيام إما بطلب من النيابة العامة أو  8، و تمنح لألجنبي مهلة أيام 8أمامها األجنبي خالل 

بطلب منه قبل بدأ المرافعات لتمكينه من االستعانة بمحام أو مترجم ، ثم يجري استجوابه 
  .بحضور النيابة العامة و الدفاع ، و يمكن أن يفرج عنه في أية مرحلة من مراحل التحقيق

م بإرادته، و على المحكمة أن تثبت هذا اإلقرار و لألجنبي الحق في قبول طلب التسلي _
بعد ذلك يحول اإلقرار عن طريق النائب العام في أسرع وقت إلى وزارة العدل التخاذ 

      .  اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن

و في حالة عدم قبول األجنبي لطلب التسليم فيجب على المحكمة العليا إبداء رأيها في  _
ا تبين لها أن طلب التسليم مشوب بخطأ، أو غير مستوف الشروط القانونية طلب التسليم فإذ

أيام تبدأ من تاريخ إنقضاء المواعيد  8أن تعيد الطلب إلى وزير العدل خالل مدة 
فإذا تبين للمحكمة العليا من خالل دراستها و . ج . إ. ق 707المنصوص عليها في المادة 

فوقة به، أن الطلب مستوفي للشروط التي يتطلبها فحصها لطلب التسليم و الوثائق المر
أن األمر  ، و اعالمهالقانون لتسليم األجنبي، فعليها أن تحول الملف إلى وزير العدل

يتطلب التسليم فإنه يعرض للتوقيع مرسوما باإلذن بالتسليم و عليه أن يبلغ الدولة الطالبة 
 لشخصتلم الدولة الطالبة ان أن تسبهذا المرسوم في مدة شهر فإذا انقضت هذه المدة دو

و ال يجوز للدولة الطالبة أن تعيد طلب التسليم مرة  ،يخلي سبيله على الفور المطلوب
  ).ج جإ ق 711المادة ( رى لنفس األسباب أخ
و في حال االستعجال يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي بمجرد إخطاره _ 

رق اإلرسال السريعة إلقاء القبض على الشخص عن طريق البريد أو بأي طريق من ط
المطلوب تسليمه مؤقتا إلى حين وصول األوراق الخاصة بطلب التسليم و فحصها و يجب 

إال أن  .على النائب العام إخطار وزير العدل، و النائب العام بالمحكمة العليا بهذا القبض
كان يجدر بالمشرع الجزائري  هذا اإلجراء قد يشكل انتهاكاً لحقوق و حريات األفراد ، و

  .اشتراط جرائم على درجة من الخطورة للقيام بمثل هذا اإلجراء
يخلى سبيل . يوما من تاريخ إلقاء القبض) 45(فإذا لم تصل هذه األوراق في مدة   

المطلوب تسليمه و ذلك بناء على عريضة موجهة إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها في 
  .ون قرارها غير قابل للطعن فيهأيام و يك) 8(مدة 



#'�R0 ال�J!                                       :  ال �ل*+��5 �ل��ت ال�ول�Nر ال,>�ی�# ل�PQ3��4 ا��2ال ا 

 

108 
 

يوما، ) 45(لكن في الحقيقة هذا ال يعني عدم جواز استئناف إجراءات التسليم بعد فوات 
ففي حالة وصول األوراق و المستندات المؤدية لطلب التسليم جاز استئناف إجراءات 

  .و ما بعدها من قانون االجراءات الجزائية 703التسليم طبقا للمادة 
    ليم  ــار التســآث: ثانيا

من قانون االجراءات الجزائية  718إلى  714مواد من و هو ما نصت عليه ال  
  :الجزائري  حيث يترتب على طلب التسليم اآلثار التالية 

يكون التسليم باطال إذا خالف اإلجراءات السابق بيانها، و ينعقد االختصاص لجهة  _ 
ن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها ص المسلم و لها أالتحقيق و المحاكمة التي يتبعها الشخ

  .1بعد تسليمه
أيام تبدأ من  3أجاز القانون للشخص األجنبي حق طلب البطالن و ذلك خالل مدة  _ 

كما يسمح للشخص . تاريخ توجيه اإلنذار إليه من طرف النائب العام عقب القبض عليه
  .  2المسلم باختيار محام يدافع عنه

الشخص المسلم في حالة إبطال التسليم إذا لم تطالب به الحكومة التي  يفرج على _ 
سلمته، كما يجوز إعادة القبض عليه مرة أخرى سواء عن تلك األفعال المذكورة في طلب 
التسليم أو عن أفعال أخرى سابقة عن طلب التسليم إال في حالة واحدة هي عدم مغادرة 

الجزائرية في مدة ثالثين يوما من تاريخ  الشخص الذي أفرج عنه أراضي الجمهورية
  . 3اإلفراج عليه و تم إلقاء القبض عليه

يخضع الشخص المفرج عنه لقوانين الدولة الطالبة إذا لم يغادر أراضي تلك الدولة في  _ 
مدة أقصاها ثالثين يوما من اإلفراج عليه يبدأ سريانها من يوم اإلفراج عنه عن األفعال 

الشخص قبل التسليم شريطة أن تكون مختلفة عن األفعال المطلوب  التي ارتكبها هذا
  . 4التسليم من أجلها 
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أجنبي تم تسليمه ج على أنه ال يجوز تسليم شخص .ج.إ.من ق 718كما نصت المادة    
إلى فعل ارتكبه قبل التسليم و مغايرا للذي سلم من أجله  إلى الحكومة الجزائرية استناداً

  . إال إذا وافقت الدولة التي قبلت التسليم للدولة الجزائرية،
أي أنه ال يجوز " عدم جواز اعادة التسليم"و هو ما يعبر عنه في االتفاقيات الدولية بمبدأ 

  .أن تقوم الدولة بإعادة تسليم شخص تم تسليمه إليها إلى دولة أخرى
   

جوانب القانونية يلم بمختلف الو في األخير نخلص إلى المشرع الجزائري استطاع أن     
حكام إلى أ ليم المجرميننظام تس لنظام تسليم المجرمين، حيث أخضع بعض جوانب

حق اللجوء السياسي و حضر تسليم  سنصوصا خاصة تكر الدستور تضمن حيثدستورية 
مشرع الجزائري لم ال ، كما أن) 96من دستور  69،68المواد ( المجرمين السياسيين 
حيث يمكن للقانون الداخلي أن يكون أساساً لتسليم  سليم المجرمينلت  يشترط وجود اتفاقية 

ضرورة أن   96من دستور  68في غياب االتفاقية ، كما يفهم من نص المادة  المجرمين
بعين االعتبار التنظيم الداخلي لنظام تسليم تأخذ االتفاقيات المبرمة لتسليم المجرمين 

ال يسلم أحد خارج التراب الوطني إال بناء " :من دستور 68المجرمين، حيث نصت المادة 
  ".نون تسليم المجرمين و تطبيقا لهعلى قا

  

  :المطلب الثاني
  الدولية ــابة القضــائيةـاإلن

سمة بارزة للعالقات الدولية في العصر يعد التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي   
الحدود الدولية تعترض القضاة " أن  سائد من و وسيلة ناجعة في مواجهة ما هو الحديث ،

و تعد اإلنابة القضائية الدولية من بين سبل التعاون القضائي في المجال ". ، دون الجناة 
لظاهرة اإلجرامية عندما تتجاوز الحدود الجنائي و التي من شأنها أن تساهم في التصدي ل

يساهم في سالتشريع الداخلي كما أن التنظيم القانوني لهذه األخيرة على مستوى  .الوطنية 
خالل  و سنحاول من. ، السيما عند غياب اتفاقية ثنائية تنظمهاتبسيط إجراءات العمل بها

و . في التشريع الجزائري دراسة التنظيم القانوني لإلنابة القضائية الدولية  هذا المطلب
  :هي أساسيةذلك من خالل ثالث نقاط 
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  ية الدوليةمفهوم اإلنابة القضائ :الفرع األول
  إجراءات إرسال طلب اإلنابة القضائية الدولية :الفرع الثاني
  تنفيذ طلب اإلنابة القضائية الدولية :الفرع الثالث
   مفهوم اإلنابة القضائية الدولية: الفرع األول

األصل أن تقوم الجهة القضائية المختصة بدراسة الدعوى التي ترفع إليها ، و اتخاذ    
بشأنها، إلى حين صدور الحكم فيها ، إال أنه قد تنشأ في بعض األحيان  كافة اإلجراءات

موانع أو عقبات تحول دون قيام المحكمة بالتحقيق الالزم ، و في مثل هذه الحاالت يمكن 
اإلنابة القضائية لوقوف على مفهوم ول .اإلنابة القضائية الدولية : اللجوء إلى ما يسمى 

ثم التعرف على األساس القانوني لها كما  لها،أوال تعريفا  الدولية، يقتضي منا أن نحدد
   .بيانهسيأتي 
  تعريف اإلنابة القضائية الدولية: أوال 

ات الهامة التي ال جراءمن اإلا في المسائل الجنائية اإلنابة القضائية الدولية السيمتعتبر   
، فوجود أدوات للحدود خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة االعمل به يمكن االستغناء عن

 تعاونوجود لوال  ،الجريمة، و مرتكبوها على أكثر من اقليم يرتب اندثار األدلة و ضياعها
، و تمكنيها من األدلة التي لجهات المختصة فعال من باقي الدول من أجل مساعدة ا

  .بحوزتها
ويض السلطة المختصة بتفقيام الجهة أو الدولة الطالبة  القضائية الدولية  باإلنابةيقصد  و  

في الجهة المطلوب منها التخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق أو من إجراءات 
  .1تتعلق بالجريمة المطلوب التعاون بشأنها

في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية، يمكن للقاضي المحقق المتواجد في حالة ف   
إقامة للشاهد أو للمتهم في إقليم الجمهورية،  استحالة مادية أو قانونية، لعدم وجود موطن

في االتفاقيات  اللجوء إلى إصدار طلب إنابة قضائية دولية حسب االجراءات المحددة
السلطات القضائية الموجه لها طلب التي أبرمتها الجزائر مع الدول التابعة لها القضائية 

حالة إنعدام مثل هذه االتفاقيات،  ، أو حسب قانون اإلجراءات الجزائية فياإلنابة القضائية 
  .و بشرط المعاملة بالمثل

                                                           
1  _،B��$5  �=�� !�6 س� .910، ص ا	'��sا	�
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عمل بمقتضاه تفوض الجهة " يعرف جانب من الفقه اإلنابة القضائية الدولية بأنها  كما  
أو بعض القضائية المختصة جهة أخرى، للقيام مكانها، و في دائرة اختصاصها، بأحد 

ى، و التي تعذر عليها مباشرتها بنفسها إجراءات التحقيق أو اإلجراءات القضائية األخر
  .1"بسبب بعد المسافة أو أي مانع آخر

الدولية بأنها تفويض سلطة قضائية أجنبية مختصة و مما سبق يمكن تعريف اإلنابة  
بموجب إنابة قضائية مكتوبة، لتنفيذ عمليات التفتيش أو الحجز أو إجراء من إجراءات 

في ذلك  احترامون مختصة بذلك التحقيق مع تك التحقيق من طرف سلطة قضائية أخرى
  .القانون الداخلي للدولتين، أو االتفاقية القضائية التي تجمعهما

و تجدر االشارة أن أية أدلة يتم الحصول عليها بالمخالفة للقوانين الداخلية للدولة، فإنها  
  .2تكون غير مشروعة، و يتعين بالتالي استبعادها

و  723قانون االجراءات الجزائية الجزائري السيما المواد  و بالرجوع إلى نصوص  
نجد أن المشرع الجزائري قد ميز بين االنابة القضائية الدولية و تبليغ األحكام  724

و هو أمر صائب فمن خالل تعريفنا . وإرسال األوراق و المستندات بين الجهات القضائية 
تبادل الملفات و الوثائق يخرج عن دائرة االنابة،  ، يمكننا القول أنالقضائية الدولية  لإلنابة

فهي ال تعتبر بحثا عن أدلة أو قياما بإجراء معين، و إن كان هناك من يعتبرها إنابة 
دولية رغم النقد الموجه لهم على اعتبار أن االنابة القضائية صادرة من قاضي و قضائية 

     .موجهة إلى قاضي
   القضائية الدولية بةإلنااألساس القانوني ل : ثانيا

اإلنابة القضائية الدولية أساسها في القوانين الوطنية، و في اإلتفاقيات الدولية ، و في تجد   
  .  مبدأ المعاملة بالمثل

المواد  م اإلنابة القضائية الدولية  فيمفهو على المشرع الجزائري نصو قد    
من قانون 721 المادة بينت  من قانون اإلجراءات الجزائية، حيث) 722_721(

هو بمفهوم اإلنابة القضائية الدولية و  اإلجراءات الجزائية، أن المشرع الجزائري يأخذ
قضائية مع الدولة المرسل إلى سلطاتها القضائية  اتفاقية القانون المطبق في حالة غياب

لجزائية في حالة المتابعات ا:" يلي  على ما 721طلب اإلنابة القضائية، حيث نصت المادة 
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غير السياسية في بلد أجنبي تسلم اإلنابات القضائية الصادرة من السلطة األجنبية بالطريق 
و تنفذ  703ترسل إلى وزارة العدل باألوضاع المنصوص عليها في المادة الدبلوماسي و

  "اإلنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري بشرط المعاملة بالمثل
اإلنابة القضائية الدولية من خالل القانون  تكريسه آلليةالمشرع الجزائري على  كما أكد  

المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل  2005فبراير  06المؤرخ في  01_05رقم 
يتم التعاون القضائي بين الجهات :" يلي منه على ما 29اإلرهاب حيث نصت المادة 

خالل التحقيقات و المتابعات و اإلجراءات القضائية المتعلقة و األجنبية القضائية الجزائرية 
المعاملة بالمثل و في إطار احترام بتبييض األموال و تمويل اإلرهاب، مع مراعاة 

االتفاقيات الثنائية و المتعددة األطراف المطبقة في هذا المجال و المصادق عليها من قبل 
   ." الجزائر طبقا للتشريع الداخلي 

يمكن أن يتضمن التعاون القضائي ، : " من نفس القانون على ما يلي 30ت المادة كما نص
  .............""طلبات التحقيق و اإلنابات القضائية الدولية و تسليم األشخاص المطلوبين

أكد على مبدأ التعاون القضائي بين و من خالل هذه المواد نالحظ أن المشرع الجزائري   
القضائية كإحدى أهم صور هذا التعاون،  كما منح المشــرع  الدول و كرس اإلنابة

 لالتفاقياتوية التطبيق في حال إرسال طلب اإلنابة القضائية أو استقبالها ــأول الجزائري
القانون الداخلي هو من ينظم و في حال عدم وجود اتفاقية فإن ، المبرمة في هذا الشأن

مع الدول األجنبية لمعاملة بالمثل أي عدم التعاون مسـألة اإلنابة القضائية الدولية يشرط ا
  .في حالة عدم تعاونها هي األخرى في مجــال اإلنابة القضائية الدوليــة

    إرسال طلب اإلنابة القضائيةإجراءات : الفرع الثاني

عوى الجزائية بخصوص جريمة من الجرائم على إجراء من دفي الالتحقيق  وقفقد يت 
اإلقليمي لقضاة التحقيق األمر الذي يتطلب معه  االختصاصتجاوز االجراءات التي ت

اللجوء إلى الدولة صاحبة االختصاص من أجل القيام بهذا االجراء على أراضيها، و يتمثل 
طلب االنابة القضائية الوسيلة القانونية التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة من أجل اتمام 

هذا الطلب إلى الدولة المطلوب منها القيام بهذا االجراء إما  هذا االجراء ، حيث يتم إرسال
  .عن طريق وزير العدل لهذه الدولة أو عبر الطريق الدبلوماسي

  تبليغ طلب اإلنابة عن طريق وزير العدل : الطريق األول  -  
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المنيبة و المنابة و لكن عبر وزيري العدل في يتم سلوك هذا الطريق بين جهتي القضاء 
مة طلب اإلنابة، و تفضل الكثير حيث يكون لهما إعمال رقابتهما على سال دولتينن الكل م

من االتفاقيات الثنائية اختيار هذا الطريق عن الطريق الدبلوماسي ، نظرا لطول اجراءات 
  .1هذا األخير

  الطريق الدبلوماسي :  الطريق الثاني  - 
لب عبر وزير العدل و منه إلى وزارة الطذلك بأن ترسل الجهة القضائية المنيبة و     

ى وزارة الخارجية في الدولة الممثل الدبلوماسي الذي يبلغها في الخارج إلالخارجية فإلى 
المختصة و التي  العدل التي تحدد الجهة القضائيةالمنابة، فترسلها بدورها إلى وزارة 

زائري من أجل إرسال ستتولى تنفيذ طلب اإلنابة و هو الطريق الذي اختاره المشرع الج
 ،ج .إ.من ق 703و  702أو إستقبال طلب اإلنابة القضائية و هو ما نصت عليه المادتان 

في  حالة عدم وجود اتفاقية ، أو في حالة ما إذا سكتت  لذلك فإنه يتم سلوك هذا الطريق
انون طلبات اإلنابة القضائية، أو أحالت تنظيم ذلك للقاالتفاقية عن تنظيم طريقة إرسال 

  . 2لألطراف  الداخلي 
و عليه فإنه متى تم نقل طلب اإلنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي فإنها تخضع لرقابة    

ثم الجهة القضائية المختصة المعنية أولية ثالثية الجانب لوزارة الخارجية ثم وزارة العدل 
لثانية التأكد من استيفاء بتنفيذ طلب اإلنابة القضائية ، فيكون لكل من الجهتين األولى و ا

 إنو إرفاقه بترجمة إلى العربية ،و ختمه  ،طلب اإلنابة للبيانات الشكلية المتعلقة بتحريره
كما يكون لهما التأكد من  ،كانت قادمة من دولة غير عربية ، و كذا األوراق المرفقة بها

بة الجهة القضائية أن موضوع اإلنابة ال يمس بالمصالح الجزائرية ، ثم يخضع الطلب لرقا
و قابلية موضوع اإلنابة للتنفيذ حسب الشروط  االختصاص،المعنية بتنفيذ الطلب من حيث 

على ؤخذ ــول الفصل فيما يـالمنصوص عليها في القانون الداخلي، و يكون للقضاء الق
  . مبدأ إستقالل القضاءعمال  ب ةـطلب اإلناب

  
  
  

                                                           
1-  C<`ا	ا ،e�$ي، دار هC<`ا	6 اC�F<	م ا�S/	6 اH s�<=� .101. ، صu�`, ��=�2008، ��ض6 ا	
2 -  5� .101، ص �e'Lا	�
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  ائية الدوليةتنفيذ طلب اإلنابة القض: الفرع الثالث

إذا تلقت السلطات الداخلية طلباً يتضمن إنابة بشأن إجراء من اإلجراءات القضائية، فإن   
فإن هذا الطلب ينفذ هذا الطلب يجب أن يتوفر على جملة الشروط، و في حال توافرها 

  .طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب
  شروط قبول طلب اإلنابة : أوال

ج ، نجد أن المشرع الجزائري حدد  .إ. من ق 722و 721بالرجوع الى نص المواد 
  :ائية، و تتمثل هذه الشروط في جملة من الشروط لقبول طلب اإلنابة القض

  .المتابعة جريمة غير سياسةأن تكون الجريمة محل  -1
  .لب عن طريق القنوات الدبلوماسية يتم تقديم الط -2
المرفوقة بالطلب تحويل الطلب بعد فحص الملف، و المستندات جية يتولى وزير الخار -3

  .إلى وزير العدل 
  .طلب مة الطلب ثم يقرر ما يراه الزما بشأن اليتحقق وزير العدل من سال -4
التي ترى الدولة األجنبية أنها ضرورية للتبليغ يتعين أن تكون المستندات و األوراق  -5

   .للغة العربيةمترجمة 
ل الطلب، في تحديد شروط قبويكون أكثر دقة  أنكان يفترض بالمشرع الجزائري  نهإال أ 

و حاالت رفضه و ذلك كي يكون التشريع أساساً يعتمد عليه في ظل غياب االتفاقية ، و 
هو ما ذهب اليه المشرع الفرنسي حيث حدد حاالت قبول و رفض طلبات المساعدة 

  .1ا و ذلك في حال غياب اتفاق دولي أو ثنائيالقضائية، و االجراءات الواجب اتباعه
  ذي تخضع له إجراءات التنفيذالقانون ال: ثانيا

تنفذ  اإلنابات "..... ج نجد أنها تنص على ما يلي . إ. ق 721بالرجوع إلى نص المادة  
  ".القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري و بشرط المعاملة بالمثل 

كاستجواب عموما اجراءات التحقيق يتمثل في ي القانون الجزائري ومحل اإلنابة ف  
إال أنه ال يجوز أن  تمنح اإلنابة ، ، أو تفتيشسماع الشهود، أو إجراء معاينةأو  ،المتهم

  . 2القضائية تفويضا عاما للقاضي المناب 

                                                           
�'6 9-494ا	P  1- 494را�5 ا	�$اد  �+  - 1L	ا 
�C<`ا	اءات ا .  �+ ���$ن ا^�

 ا	�/���$ن 	��/L�g �<��5 ا	'��Gت ا	��$	
 	>�ض6 ا	�=>�s �>$م ا	: " ج !�P ����6 .إ.�+ ق 139ت/� ا	��دة _  2�C�F<	ا 
*�>�Fة أو ض(�ط ا	

���! �F�$Lت 
�C�F<	ا 
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قضائية ،  طلب بشأن إنابةو مما سبق نستنتج أنه إذا استقبلت السلطات القضائية الجزائرية 
بمعنى أن ال يتعارض تنفيذ هذا ،  فيجب أن يكون في اإلطار الذي يحدده القانون الداخلي

إال إذا نصت اتفاقية على خالف ذلك و الطلب مع ما يتطلبه القانون الداخلي من إجراءات ،
ف طرتحيل  للقانون الداخلي للالمبرمة في هذا اإلطار ما يالحظ هو أن معظم االتفاقيات 

لقي الطلب أولوية التطبيق فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ اإلنابة حيث نصت المادة السابعة مت
ينفذ الطلب وفقا للقانون : " على ما يلي   م1988الفقرة الثانية عشر من اتفاقية فيينا لعام 

الداخلي للطرف متلقي الطلب، كما ينفذ، بالقدر الذي ال يتعارض مع القانون الداخلي 
  ."قي الطلب و حيثما أمكن، وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب للطرف متل

  
و في األخير نخلص إلى أن المشرع الجزائري كرس اإلنابة القضائية الدولية كصورة ـ  

الوقاية من تبييض األموال و تمويل  قانونضمن  من صور التعاون القضائي الدولي
أن يوازن في هذا اإلطار بين  و قد حاول المشرع الجزائري االرهاب و مكافحتهما،

الحفاظ على حقوق و حريات األفراد من جهة و تكريسه لمبادئ التعاون الدولي من جهة 
ال عدم وجود اتفاقية بين من الحذر خاصة في ح ءأخرى، حيث أحاط طلب اإلنابة بشي

 من الطرفين، حيث يشترط في هذه الحالة اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي و هي إجراءات
يلعب فيها عامل الوقت التي خاصة أن اجراءات التحقيق اإلنابة جدواها  ا أن تفقد شأنه

  . دوراً مهماً
نخلص إلى أنه على  القضائية الدولية لإلنابةو من خالل دراستنا للتنظيم القانوني    

 ،إلنابة القضائية الدوليةلنصوص المتعلقة باالمشرع الجزائري اعادة النظر فيما يتعلق با
مستجدات على الساحة الدولية سواء فيما خاصة و أن هذه النصوص لم تعد تستجيب لل

أو  ،بالطابع الدولي ايتعلق بالتطور التكنولوجي و ما نجم عنه من تطور للجرائم و اتسامه
ها يلابااللتزامات الدولية التي تفرضها االتفاقيات الدولية و التي انضمت  أيضا فيما يتعلق

فضل ايجاد سبل تحقق الغاية المرجوة من هذا النوع األلذا نرى أنه من   .راًالجزائر مؤخ
من التعاون من خالل تبسيط إجراءات تلقي طلبات اإلنابة و تسريعها خاصة إذا كانت هذه 

   .المطلوبة، بحيث تضمن عدم االعتداء على حريات األفراد الطلبات مستوفية الشروط
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 :المطلب الثالث
  ت اإلجراميةحصالادرة المتـمص

المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و  01_05نص المشرع الجزائري في القانون     
مصادرة  مجال حجز و  تمويل االرهاب و مكافحتهما على مبدأ التعاون الدولي في

يمكن :" منه على ما يلي  30العائدات المتحصلة من تبييض األموال، حيث نصت المادة 
، طلبات التحقيق و اإلنابات القضائية الدولية و تسليم ن القضائيأن يتضمن التعاو

األشخاص المطلوبين طبقا للقانون، و كذا البحث و حجز العائدات المتحصلة من تبييض 
الموجهة إلى تمويل اإلرهاب قصد مصادرتها دون اإلخالل بحقوق الغير األموال و تلك 

  ."حسن النية
ت اإلجرامية جانباً كبيراً من اهتمام االتفاقيات و قد نال موضوع مصادرة المتحصال

الدولية و هو أمر طبيعي حيث  تضمن عوائد اإلجرام استمرار الجريمة عن طريق 
تمويلها ، لذلك كان من الضروري التأكيد على الدول أن تبسط إجراءات تجميد و مصادرة 

و . من هذه الجرائم لمصلحة الدول المتضررةاألموال و الممتلكات التي على اقليمها 
سنحاول من خالل هذا المطلب أن نحدد موقف المشرع الجزائري بشأن مصادرة عوائد 

    :اإلجرام، و ذلك من خالل الفروع التالية
  محل المصادرة: الفرع األول 
  إجراءات مصادرة العائدات اإلجرامية:الفرع الثاني
  تنفيذ طلب المصادرة :الفرع الثالث
   ادرةـل المصحـم :الفرع األول

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،  01_06عرفت المادة الثانية من القانون رقم      
كما  ،."التجريد الدائم عن الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية: " المصادرة بقولها

 أو غيرالموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية :" عرفت نفست المادة الممتلكات بأنها
مادية ، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، و المستندات أو السندات القانونية 

، و سنحاول من خالل " التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها
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هذا الفرع التعرف أكثر على الممتلكات التي يمكن أن تكون محالً للمصادرة في جريمة 
   فقا للقانون الجزائريتبييض األموال و

  محل المصادرة وفقا لألحكام العامة: أوال

  :تنصب المصادرة وفقا لألحكام العامة في القانون الجزائري على ما يلي 
بمعنى مصادرة األشياء المتحصلة من الجريمة ، و في هذا ذاته  ءمصادرة الشي _أ

الممتلكات و العائدات مصادرة "  :ج على أنه.ع.ق 7/3مكرر 389االطار نصت المادة 
و بالتالي فإن األصل أن تشتمل المصادرة على كافة الممتلكات و ". التي تم تبييضها

  .العائدات التي نتجت عن جريمة تبييض األموال 
و التي تنص من قانون العقوبات  15بالرجوع إلى نص المادة : مصادرة قيمة الشيء_ ب

هائية إلى مال أو مجموعة أموال معينة،  أو ما المصادرة هي األيلولة الن:" على ما يلي 
، ، نجد أن المشرع الجزائري يسمح بتحوير محل المصادرة ." االقتضاءيعادل قيمتها عند 

كما يجيز القانون أن تقع المصادرة على جميع الوسائل و المعدات التي استعملت في 
ات ، تحكم الجهة مصادرة هذه الوسائل و المعدارتكاب الجريمة، و في حال تعذر 

هذا ما نصت عليه الفقرة  لية تساوي قيمة هذه الممتلكات، والقضائية المختصة بعقوبة ما
  .من قانون العقوبات 4مكرر 389من المادة الخامسة 

     محل المصادرة في جريمة تبييض األموال: ثانيا

تي يجوز القضاء المصادرة كإحدى العقوبات التكميلية ال نص قانون العقوبات على عقوبة 
المدانين  االعتباريينبها إلى جانب عقوبتي السجن و الغرامة على األشخاص الطبيعيين أو 

على عقوبة مصادرة ج .ع.ق 4مكرر 389المادة  ، حيث نصتالفي جرائم تبييض األمو
ات محل الجريمة، و على مصادرة الوسائل و المعدات و الفوائد األخرى الناتجة الممتلك

  . عن ذلك
تصادر الممتلكات محل الجريمة، أيا كانت صورتها، بما  :الممتلكات محل الجريمة ـ1

  .فيها العائدات و الفوائد األخرى الناتجة عن ذلك
و تشمل المصادرة الممتلكات ، مهما كان شكلها، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة 

  .1أو غير منقولة 

                                                           
، دار 10أ,'+ �$س>��
، ا	$��` 6H ا	>��$ن ا	<`ا6C ا	��ص، ا	<`ء ا%ول ،ط  - 1C<`ا	ا ،e�$409م، ص2009ه. 
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ت في أي يد كانت، أي حتى التي لم تعد في يد و تنطبق هذه المصادرة على الممتلكا
الجاني إال إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، و أنه لم يكن يعلم بمصدرها 

و يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة األموال محل الجريمة  .غير المشروع
  .1عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو جريمة التبيض مجهولين

الة ما إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع األموال المتحصل عليها بطريقة و في ح 
  .شرعية فإن المصادرة ال يمكن أن تكون إال بمقدار هذه العائدات

كما تصادر أيضا الوسائل و  :ـ الوسائل و المعدات المستعملة في ارتكاب جريمة2
  .المعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض

تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة ، يقضى تعذر إذا : قيمة الممتلكات  مصادرةـ 3
  .بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات

على الجهة القضائية  4مكرر 389األخيرة من المادة  الفقرة أوجبت و في كل األحوال
   . 2 يد مكانهادالمعنية و تعريفها و كذا تحتعيين الممتلكات 

  ت اإلجراميةإجراءات مصادرة المتحصال :الفرع الثاني

حدد المشرع الجزائري إجراءات طلب المصادرة المقدم من دولة أجنبية ، حيث حدد     
 01_ 06رقم  قانونالو ذلك ضمن مواد  ،الوثائق المرفقة بالطلب و طريق إرسال الطلب

د هذا القانون سيما المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و يستنتج من خالل إستقراء موا
، أنه يشترط " التعاون الدولي و استرداد الموجودات" الباب الخامس منه و المتعلق بـ

للتعاون في مجال المصادرة أن تكون الدولة طرف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
، و بالتالي يمكن القول أن دور القانون الداخلي ينحصر في اطار تنظيم إجراءات الفساد

  :لمصادرة بين الدول األطراف، و هو ما نص عليه قانون الفساد على النحو التاليا
  طلب التعاون الدولي بغرض المصادرة : أوال

                                                           
1 - ، 
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من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، على جملة من الوثائق التي  66نصت المادة 
جل الحكم يشترط أن تكون مرفوقة بطلب المصادرة الذي تتقدم به دولة أجنبية من أ

  :، و تتمثل هذه الوثائق في بالمصادرة أو تنفيذها حسب الحاالت 
الدولة الطالبة، و وصف االجراءات المطلوبة ، إضافة بيان بالوقائع التي استندت إليها _ 1

إلى نسخة مصادق عليها من األمر الذي أستند إليه الطلب، و ذلك إذا تعلق األمر باتخاذ 
   .جزإجراءات التجميد أو الح

وصف الممتلكات المراد مصادرتها، و تحديد مكانها و قيمتها متى كان ذلك ممكنا، مع _ 2
بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة و الذي يكون مفصال بالقدر الذي يسمح 

باتخاذ قرار المصادرة، و ذلك في حالة الطلب الرامي إلى للسلطات القضائية الوطنية 
  .المصادرة استصدار حكم

على الدولة الطالبة عندما يتعلق األمر بتنفيذ أمر المصادرة الصادر عن سلطاتها _ 3
، إلى جانب تقديمها لتصريح يحدد االجراءات التي المختصة أن تحدد نطاق تنفيذ هذا األمر

األطراف حسنة النية، باإلضافة إلى التصريح بأن حكم  اتخذتها هذه الدولة إلشعار الدول
   .ادرة المراد تنفيذه على االقليم الوطني نهائيالمص

تنفيذ إجراءات تحفظية و ما يالحظ هو أن المشرع الجزائري ميز بين الطلب الرامي إلى 
 أو حكم  و بين الطلب الرامي إلى تنفيذ حكم المصادرة و الطلب الرامي إلى استصدار أمر

  .خاصة بهحيث اشترط لكل نوع من هذه الطلبات وثائق . بالمصادرة
المشرع الفرنسي قد رفض مجرد الطلب، فإنه من و إذا كان المشرع الفرنسي قد رفض  

ناحية أخرى استلزم شرطين أساسيين لتنفيذ المصادرة و ذلك في حالة قبول الطلب، و 
ضرورة أن يكون الحكم الصادر بالمصادرة نهائيا، و أن يستمر : هذان الشرطان هما
وفقاً لقانون الدولة التي أصدرته، و يتعين أن تكون األموال التي يراد  حامالً للقوة التنفيذية

  .1مصادرتها استنادا لهذا الحكم يمكن مصادرتها في ظروف مماثلة وفقا للقانون الفرنسي
و لم يكتف المشرع الفرنسي بوضع الشروط الواجب توافرها حتى يمكن التنفيذ، و إنما 

، و نص 1990نوفمبر  14المؤرخ  1010_90ن الرقم جاء في المادة الخامسة من القانو
  :صراحة على أن التنفيذ يجب رفضه في أربع حاالت
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إذا كان الحكم األجنبي قد صدر في ظروف ال تقدم ضمانات وافية فيما يتعلق بحماية  _1
  .الحريات الفردية و حقوق الدفاع

يذ المصادرة يستند إلى كانت هناك أسباب جادة تدفع إلى اإلعتقاد بأن طلب تنف إذا _2
  .اعتبارات تعتمد على الجنس أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي

  .إذا وجد سبب قانوني يحول دون تنفيذ المصادرة _3
كانت الوقائع التي استند عليها حكم المصادرة كانت أو سوف تكون محال لدعوى  إذا _4

رت النيابة العامة أن الوقائع التي استند جنائية في فرنسا، بل ترفض اإلذن بالتنفيذ إذا قر
  .االجراءات في فرنسا التخاذالمصادرة و فتح فيها التحقيق ال تكفي عليها حكم 

  ظية االجراءات التحف  :ثانيا

الطابع الخاص لجرائم غسل األموال ضرورة توفير أدوات و تدابير قانونية استوجب   
امة المختصة المبادرة في وضع يدها في ذات طبيعة تحفظية مؤقتة تتيح للسلطات الع

سرعة و مرونة على األموال المستخدمة أو المتحصلة من الجرائم بمجرد الشروع في 
إدانة جنائية في هذه الجرائم، بما يتيح فرصا أكبر  المالحقة القضائية دون انتظار لصدور

  .1إلحباط أية محاوالت لتفادي إجراءات مصادرة هذه األموال 
  " الحجز" أو " التجميد" مفهوم اإلجراءات التحفظية في هذا الصدد في مصطلحي و يتجسد

في المادة الثانية " الحجز"أو " التجميد"و تجدر االشارة إلى أن المشرع الجزائري عرف 
فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو " من نفس القانون على أنه 

عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على صادر  التصرف فيها أو نقلها، أو تولي
  ". عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

، )حظر مؤقت( و يحدد التعريف المتقدم المالمح األساسية لهذا اإلجراء من حيث طبيعته 
محكمة أو سلطة ( ، و مصدره )غل يد الشخص عن التصرف في أمواله( و أثره 
  ).مختصة

قيات ذات الصلة بموضوع تبييض األموال نصت على ضرورة أن و ألن معظم االتفا
تتعاون الدول األطراف فيما بينها، بشأن اتخاذ اإلجراءات التحفظية مثل التجميد أو الضبط 

 .2لمنع أي تصرف في األموال التي قد تصبح في مرحلة تالية موضوعا لطلب المصادرة
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من قانون  64لب، حيث نصت المادة لذلك نجد أن المشرع الجزائري استجاب لهذا المط
 مكافحة الفساد على امكانية أن تأمر الجهات القضائية الوطنية بتجميد أو حجز العائدات

بما في ذلك تبييض العائدات ( من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  المتأتية
أو كانت معدة ، أو المعدات أو األدوات التي استخدمت 1، أو الممتلكات)االجرامية
اتخاذ مثل هذه ، و ذلك بشرط و جود أسباب كافيه تبرر في ارتكاب هذه الجرائم لالستخدام

  . اإلجراءات، و وجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة
لم يحدد بالضبط المقصود باألسباب الكافية كما لم يحدد نطاق إال أن المشرع الجزائري 

يات على الحقوق و الحر اعتداءفيها يمكن أن يكون راءات التي تطبيق مثل هذه اإلج
تناول األسباب التي من شأنها أن تمنح لحكم  بالمشرع رضـان يفتـاألساسية للفرد لذا ك

  .من الحذر  ءبشيم الوطني و التعامل معها وته التنفيذية على االقليـالمصادرة ق
  صادرةــب المــلــفيذ طـتن: الفرع الثالث

 مسألة تنفيذ الحكم الجنائي األجنبي على األراضي الوطنية، عدة إشكاالت نظراً ثيرت    
من حيث تعلقها بسيادة الدولة من جهة، و مساسها لخصوصية هذا النوع من األحكام ، 

فرضت ضرورة ، إال أن حتمية التعاون الدولي  ألفراد من جهة أخرىالشخصية لحرية الب
االعتراف بحجية الحكم الجنائي األجنبي بشروط يحددها  التلطيف من مبدأ السيادة و

و هو ما أخذ به المشرع الجزائري فيما يتعلق بتنفيذ أحكام ، 2 القانون الداخلي لكل دولة
    .المصادرة

  سلطة تنفيذ طلب المصادرة: أوال

تفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع تبييض األموال، للدولة متلقية طلب تركت معظم اال
  .لمصادرة لتحدد سلطة معينة لتنفيذ طلبات المصادرة األجنبية و فقا لقانونها الداخليا

، الجهة المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  01_06من القانون  67و قد حددت المادة 
التي تتولى تلقي الطلبات التي تقدمها احدى الدول األطراف في االتفاقية، لمصادرة 

لبات مباشرة حيث يتم إرسال هذه الط. ة المتواجدة على اإلقليم الجزائريالعائدات االجرامي
إلى وزارة العدل حيث يقوم وزير العدل بالتأكد من  صحته، ثم إحالته إلى النيابة العامة 
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المختصة إقليمياً بمحل وجود األموال و الممتلكات المطلوب مصادرتها التخاذ إجراءات 
   .تنفيذه

، و يكون حكم المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها لعامة هذا الطلب إلىحيث ترسل النيابة ا
  .المحكمة قابال لالستئناف و الطعن بالنقض وفقا للقانون

ية الوطنية إشكاالً في هذا و ال يثير طلب استصدار حكم المصادرة من الجهات القضائ  
ليس كذلك فيما يتعلق  ألن الحكم صدر عن السلطات القضائية الوطنية، بينما األمر تنفيذه

سلطات أجنبية، ففي هذه الحالة يفترض بطلب تنفيذ حكم يقضي بالمصادرة صادر عن 
مدى معرفة بالقاضي الوطني أن يكون على دراية بقانون الدولة األجنبية حتى يتمكن من 

  .احترام الحكم لهذا القانون و مدى احترام حقوق الغير حسني النية
  المصادرةرفض تنفيذ طلب : ثانيا

فيها، رفض طلب المصادرة عن لم يحدد المشرع الجزائري الحاالت التي يجب    
سلطات أجنبية إال أنه يمكن استنتاج جملة من الحاالت التي يفترض في حال توافرها 

   وفقاً لألحكام العامة رفض تنفيذ طلب المصادرة
  .لدعوى جزائية في الجزائرإذا كانت الوقائع التي استند عليها حكم المصادرة محالً  -1
المقضي به، بأن  ءإذا لم يكن الحكم القضائي األجنبي باتاً بمعنى حائزاً لقوة الشي -2

  .يكون قد استنفذ كافة طرق الطعن
يجوز إخضاعها ال إذا كانت األموال أو الممتلكات أو الوسائط المحكوم بمصدرتها،  -3

  .للمصادرة وفقاً للقانون الجزائري
من طرف الدولة الطالبة غير كافية ، بمعنى أنه يجب أن تقتنع انت األدلة المقدمة إذا ك -4

  .السلطات الجزائرية المختصة بالحكم األجنبي اآلمر بالمصادرة
و كما جرت العادة عليه فيما يتعلق بقبول أو رفض الطلبات الخاصة بتقديم مساعدة 

غ ردها للسلطات األجنبية التي قضائية ، فإنه على السلطات الجزائرية المختصة إبال
كما يحق للدولة صاحبة . تقدمت بالطلب، و يجب أن يكون الرد معلالً إذا كان بالرفض 

  .تتقدم بطلب جديد في نفس الموضوع إذا كان لديها ما يبرر ذلك من أدلة جديدةالطلب أن 
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إجراءات نظم   أن المشرع الجزائري نخلص إلىو في األخير و من خالل ما سبق ،   
المصادرة من خالل قبوله لتنفيذ الحكم الجنائي األجنبي القاضي بالمصادرة ، و ايضا من 
خالل اصداره لمثل هذا الحكم بطلب من دولة أجنبية و هو ما دعت إليه معظم الوثائق 
الدولية األساسية ذات الصلة ، إال أنه كان على المشرع الجزائري الحذر عند تعامله مع 

فقبول تنفيذ مثل هذا الحكم قد يؤدي الى مساس  نائي األجنبي بهذا الخصوصالحكم الج
بحقوق و حريات األفراد ال سيما حق الملكية المحمي دستورياً، دون أن يكون لدى 

لحقوق الغير حسني  و مدى مراعاتهالسلطات الوطنية ما يثبت صدور هذا الحكم سليماً، 
  .النية

  
  تقييم موقف المشرع الجزائري 

 لتعاون القضائيآليات ا مجموعة منبموجب قوانينه الداخلية المشرع الجزائري  سكر  
و   عمالً بما دعت له معظم االتفاقيات الدولية ذات الصلة، الدولي ضمن التشريع الداخلي

ما يالحظ فيما يتعلق باآلليات التي تم تكريسها في التشريع الجزائري أنها كانت إلى حد ما 
حيث جاءت به االتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بنظام تسليم المجرمين  تتماشى مع ما
مع التنويه إلى في معظمها تتماشى مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية،  جاءت أحكامه

   ".اما التسليم و اما العقاب أو المحاكمة" ضرورة أن يؤكد المشرع الجزائري على مبدأ 
لقضائية الدولية فتميزت أحكامها بالقصور و ذلك لعدة أسباب أما فيما يتعلق باإلنابة ا  

  :أهمها
  .ـ عدم تحديد اإلجراءات التي يسمح من خاللها اللجوء إلى طلب اإلنابة القضائية

ـ تعقيدات و بطء الطريق الدبلوماسي الذي يتم اللجوء إليه في حالة عدم وجود اتفاقية 
  .البةتربط بين الدولة الجزائرية و الدولة الط

بحدود تنفيذ طلبات اإلنابات القضائية، و حاالت واضح يتعلق  تنظيم قانوني ـ غياب
  .رفض مثل هذه الطلبات

و نحن نرى أن اإلنابات القضائية الدولية آلية أصبح من الضروري العمل بها بين الدول 
و التحقق بشكل آلي بعيداً عن تعقيدات اإلجراءات ، هذا ال يعني عدم التمسك باإلجراءات 
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من سالمة الطلب، إنما ينبغي تسهيلها بقدر اإلمكان حيثما وجد ضمان لسرية األدلة و 
  .التحقيقات من طرف الدولة الطالبة

و كما نظم المشرع الجزائري إجراءات التحفظ على الممتلكات و عوائد اإلجرام   
ل قراءتنا و و من خال مصادرتها، و ذلك ضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته،

تقر إلى الدقة في تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ تحليلنا لهذه المواد وجدنا أنها تف
لقاضي بالمصادرة ، و تحديد شروط تنفيذ مثل هذا الحكم خاصة و أن مثل الحكم األجنبي ا

إنه كان أو إجراءات المصادرة يمثالن انتهاكاً لحق الملكية، لذا فهذه التدابير التحفظية 
يفترض بالمشرع الجزائري أن يكون أكثر حرصاً فيما يتعلق بشروط تنفيذ الحكم الصادر 

من  هخاصة و أنمن دولة أجنبية المتعلق بمصادرة الممتلكات و المتحصالت اإلجرامية، 
الصعب أن يكون بوسع الهيئة القضائية لدولة ما تقدير مدى صحة قرار قضائي صادر في 

تحقق من أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر مستوفي للحقوق األساسية و ال ،دولة أخرى
منح القوة التنفيذية للحكم األجنبي للدفاع ، لذا فإنه من الضرورة بمكان التضييق من 

     .  القاضي بالمصادرة
المشرع الجزائري بالرغم من تكريسه لمبادئ التعاون الدولي و  و تجدر اإلشارة أن  

و مصادرة م تسليم المجرمين، و اإلنابة القضائية الدولية ، تنظيمه لكل من نظا
ئدات المتحصالت اإلجرامية، إال أنه أغفل آلية التسليم المراقب في اطار مالحقة العا

اإلجرامية، فلم يشر إلى إمكانية العمل بآلية التسليم المراقب في مجال مكافحة تبييض 
تبنيه لآللية التسليم المراقب في اطار مكافحة  األموال و مراقبة عوائد اإلجرام، بالرغم من

أوت  28المؤرخ في  06ـــ05رقم من القانون  40حيث نصت المادة . التهريب 
يمكن السلطات المختصة بمكافحة : " المتعلق بمكافحة التهريب على ما يلي 2005

وهة التهريب أن ترخص بعملها و تحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشب
للخروج أو المرور أو الدخول إلى اإلقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب و 

  ." محاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص
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  خالصة الفصل الثاني

و من خالل ما سبق نخلص إلى أن المشرع الجزائري استطاع على مستوى المنظومة 
ما التطورات الحاصلة عل المستوى الدولي فيما يتعلق  القانونية الجنائية أن يساير إلى حد

بآليات مكافحة جريمة تبييض األموال على الصعيد الدولي فقد جاء الفصل الرابع من 
االرهاب و مكافحتهما المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل  01-05القانون رقم 

 ئري في اطار تعزيز التعاوننص المشرع الجزا حيث ، "دوليــعاون الـالت"  بعنوان 
جريمة تبييض  مكافحة ، و ذلك ألن"خلية االستعالم المالي"انشاء  الدولي على االداري
 ـالية المؤسسات الملن تصل إلى أهدافها المرجوة دون تعاون عـــلى مستوى  األموال

ن محليا و دوليا و على درجة من الحرص و السرعة إال أن هذه الخلية الزالت تشكو م
، و هو ما يحتم على المشرع الجزائري اعادة النظر فيما قلة الخبرات المؤهلة و المدربة

لها مع االخطارات التي ترد بما يضمن فعالية تعاميتعلق بهيكلة الخلية، و طريقة عملها 
   .اليها

 لمكافحة تبييض األموال كما كرس المشرع الجزائري  جملة من آليات التعاون القضائي  
مصادرة المتحصالت  تسليم المجرمين ، اإلنابة القضائية الدولية و: فيأساساً تمثلة و الم

و قد جاء االطار القانوني لنظام تسليم المجرمين في مجمله منسجماً و متماشياً  اإلجرامية ،
مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية و الوثائق الدولية األساسية، كما نظم المشرع 

ت اإلنابة القضائية الدولية، إال تنظيم المشرع لهذه األخيرة افتقد الى الدقة الجزائري إجراءا
حيث لم يحدد المشرع االجراءات التي يخضع لها تنفيذ طلب اإلنابة ، كما لم يحدد حاالت 

  . رفض طلب اإلنابة ، و أيضا اآلثار المترتبة على قبول أو رفض هذا الطلب
ادرة المتحصالت اإلجرامية و ذلك ضمن نصوص كما نظم المشرع الجزائري أحكام مص

المتعلق بالوقاية من الفساد و  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06القانون رقم 
مكافحته، حيث نص هذا القانون على إجراءات التجميد و التحفظ و الوثائق المطلوبة من 

كام المصادرة أجل قبول استصدار حكم بالمصادرة أو تنفيذ حكم بالمصادرة ، إال أن أح
حسب القانون المتعلق بالفساد اقتصرت على الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 

  .لمكافحة الفساد
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العائدات اإلجرامية  كما أن المشرع الجزائري أغفل تنظيم آلية التسليم المراقب لمالحقة
  .  هذه اآللية صراحة في ما يتعلق بجرائم تبييض األموال حيث لم يتبن
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  :مةـــاتــــالخ
ع الجنائي من خالل دراستنا لآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال في التشري   

إلى حد ما مع  و إن كان منسجماًلهذه اآلليات  القانوني تنظيمال الجزائري، نخلص إلى أن
و تبسيط  ،التطبيق فعالية بما يضمن اعادة النظر فيه إلى ه يحتاجإال أن. النصوص الدولية

على  و ان كان تفعيل مثل هذه اإلجراءات يبقى متوقفاً إجراءات اللجوء لمثل هذه اآلليات ،
   .رغبة الدولة و السلطات السياسية في التصدي جدياً لهذه الظاهرة

لآلليات الدولية  االتفاقيمن هذه الدراسة إلى اإلطار  )الفصل األول(فقد تطرقنا في   
الخطوات األولى لمكافحة جريمة فحة تبييض األموال، و الذي حاولنا من خالله رصد لمكا

م، أول خطوة 1988و قد كانت اتفاقية فيينا لسنة  تبييض األموال على الصعيد الدولي،
، كما استطاعت جهود الدول على المستوى اإلقليمي حة هذه الجريمة جدية في إطار مكاف

كما  ،مكافحة تبييض األموال السيما دول االتحاد األوروبي أن تخطو خطوات مهمة باتجاه
هذه  تواصلت، حيث  و اقليمية أن الجهود الدولية لم تتوقف عند ابرام اتفاقيات دولية

صرفي الدولي مالجهود بالتظافر مع المؤسسات المالية من أجل العمل على حماية النظام ال
ما ركزت معظم االتفاقيات على تنظيم آليات من استغالله لتمرير األموال القذرة عبره، ك

التعاون بين الدول في اطار مالحقة المجرمين و تعقب و مصادرة أموالهم القذرة و من 
المساعدة القانونية : أهم صور التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض األموال، هي 

لية التسليم ،و آ و مصادرة المتحصالت االجرامية ،و نظام تسليم المجرمين ،المتبادلة
الدولية و قد تطرقت االتفاقيات . ، و آلية تبادل المعلوماتالمراقب للعائدات اإلجرامية 

 كما أكدت هذه االتفاقيات على مبدأ العمل بهذه اآلليات  إجراءاتسالفة الذكر إلى تنظيم 
توى ضرورة تكريس هذه اآلليات على مس السيادة التشريعية للدول، و بالتالي  احترام

  .بما يضمن لكل دولة سيادتها  القوانين الداخلية للدول األطراف
لمكافحة ) الفصل الثاني( و قـد حاول المشرع الجزائري أن يساير الجهود الدولية   

م، ثم اتفاقية 1988جريمة تبييض األموال ، فبعد مصادقته على كل من اتفاقية فيينا لعام 
م، و أيضا اتفاقية األمم 2000نظمة عبر الوطنية لسنة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم

المنظومة القانونية    ، األمر الذي استوجب  اعادة النظر فيم2003 المتحدة لمكافحة الفساد
الدولية، و بالفعل أصدر المشرع الجزائري القانون رقم  تكييفها مع التزاماته و ذلك بهدف
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ثم القانون ل و تمويل االرهاب و مكافحتهما، المتعلق بالوقاية من تبييض األموا 01ـ05
ع من خالل المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و قد كرس المشر 01ـ  06رقم 

لتعاون الدولي لمكافحة تبييض األموال، و قد جاءت هذه النصوص هذين القانونين آليات ل
 نظيم القانوني لهذه اآللياتالت دعت له االتفاقيات الدولية، إال أنمنسجمة إلى حد ما مع ما 

للتطور الذي حدث على مستوى القانون الدولي و المنظومة القانونية الداخلية،  لم يستجب 
تضيع جدواها في وسط  قد وفعالية التطبيق،  تفتقد إلىصوص هذه الن حيث الحظنا أن 

   . بطء اإلجراءات و تعقيداتها
صيات الدولية الداعية إلنشاء وحدة للتو استجاب المشرع الجزائري و بالرغم من أن

خلية معالجة " للمعلومات المالية، حيث أنشأ هيئة متخصصة لهذا الغرض تسمى بـ 
الخلية تفتقر  هذه م، إال أن2004باشرت مهامها بداية من سنة  ، التي" االستعالم المالي

   .ي، للقيام بمهامها على الصعيدين الوطني و الدوللموارد البشرية المؤهلة ل
النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه  أهمسرد  خاتمة هذه الدراسة من خالل وسنحاول  

التي رأينا أن من شأنها أن تساهم في  و التوصيات الدراسة ثم تقديم بعض االقتراحات
  .إثراء البحث في هذا الموضوع

  ائج ـــالنت: أوال

مة تبييض األموال نظراً لعالقتها على الصعيد الدولي تصاعد االهتمام بمكافحة جري ـ
الوطيدة بباقي الجرائم المنظمة السيما جرائم االرهاب، و تزايد الضغط على الدول من 
أجل مكافحة هذه الجريمة، و اصدار قوانين خاصة لتجريم و مكافحة هذه الجريمة على 

  .مستوى قوانينها الداخلية
ستويات، إال أن التعاون الدولي لمكافحة بالرغم من كل الجهود المبذولة على جميع الم  ـ

ء تعقيدات اإلجراءات و جريمة تبييض األموال ال يزال يفتقد إلى الفعالية التي تغيب جرا
عموميين و تارة بمبدأ السيادة الوطنية و تــارة بالنظام و األمن ال الدول تحججو . بطئها

 .ـدولــةمصالح ال
بييض األموال، أن تحقق النتائج المرجوة دون ال يمكن ألي مكافحة فاعلة لجريمة ت ـ

تعاون القطاع المصرفي، و ذلك من عدة جوانب أولها الحرص الشديد و رقابة حركة 
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األموال، ثم اإلبالغ عن جميع العمليات المشبوهة، باإلضافة إلى التعاون الدولي بين 
  . المؤسسات المالية و تبادل المعلومات فيما بينها

اآلليات الدولية لمكافحة  لى عدد منالمشرع الجزائري ع نصلتشريعية من الناحية ا ـ
تبييض األموال، حيث تضمنت المنظومة القانونية الجنائية معظم اآلليات جريمة 

المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية، و إن كانت بعض هذه  اآلليات تحتاج إلى تنظيم 
قضائية الدولية، وآلية التسليم المراقب للعائدات إجراءاتها بشكل أكثر دقة السيما اإلنابة ال

  .  اإلجرامية
بالرغم من دور تبادل المعلومات حول العمليات المشبوهة من دور فعال في مكافحة  ـ

بمكان أن تتفق اإلرادة الدولية باختالف  ةبوتبييض األموال ، إال أنه يبدو أنه من الصع
تبادل المعلومات، حيث تتماطل الدول في مصالحها على العمل بصورة فعالة في مجال 

االستجابة لمثل هذه الطلبات و ذلك بسب حرصها على مصالحها الخاصة و رغبتها في 
  .  احتكار المعلومة 

و آمال في القضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في نزيف ألموال الشعوب ،و نهب   
  :لثرواتهم نوصي بما يلي

  التوصيات: ثانيا

طلبات اإلنابات تبادل تبسيط إجراءات التعاون القضائي الدولي من خالل يات تفعيل آل ـ 
منها في التحقيقات و  االستفادة على وجه السرعة بما يضمن و تنفيذهابين الدول  القضائية

و يمكن في هذا االطار اللجوء إلى وسائل االتصال لربح الوقت، . المالحقات القضائية
بين القضاة مباشرة و دون اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية،  على أن يكون تبادل الوثائق

و البد من تنظيم مثل هذه  .طالما أن اإلجراء ال يرمي إلى تقييد حريات األشخاص
طني التعامل مع بحيث يسهل على القاضي الواإلجراءات على مستوى المنظومة الداخلية 

  . مثل هذه الطلبات
رائم لمصلحة الدول المتضررة، و أن تتعاون الدول تفعيل إجراءات مصادرة عوائد الج ـ

بمجرد أن تثبت التي توجد بها األموال القذرة من أجل اصدار أمر بمصادرة هذه األموال 
الدول المتضررة من هذه الجرائم حقها في هذه األموال، على غرار ما حدث في تونس 

فقرارات تجميد األموال . اومصر و ليبيا، و بالتالي حق هذه الشعوب في استعادة أمواله
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ليست إال خطوة أولى، و  و بعض أفراد عائلتهم التي صدرت في حق رؤساء هذه الدول
    .على هذه الشعوب و حكوماتها أن تطالب بالثانية

ها المالذات المالية باعتباربعلى المجتمع الدولي أن يتحرك في مواجهة ما يعرف  ـ
األموال الفارة من المساءلة القانونية ، و كافة  المرتع الخصب و البيئة اآلمنة لرؤوس

تداعيات المالحقة األمنية و القضائية، و يجب على المجتمع الدولي أن يوقع عقوبات على 
تلك الكيانات باسم األسرة الدولية، و أن يتم رصد كافة التدفقات منها و إليها، و ذلك سعيا 

  .هانحو تحجيم ظاهرة تبييض األموال و القضاء علي
إنشاء مركز تدريبي دولي متخصص في تدريب العاملين في المؤسسات المالية و  ـ

التطور التقني العمل المتخصصة لمكافحة تبييض األموال، بما يتيح لهم مواكبة  األجهزة
على تدريب موظفي وحدات التحريات المالية داخلياً و خارجياً مما يتيح لهم تنمية 

ت مميزة و االطالع على وسائل و تقنيات حديثة لكشف مهاراتهم و االحتكاك بخبرا
  .عمليات تبييض األموال و مالحقة مرتكبيها

تتمتع باالستقاللية يكون من  بإنشاء وحدة تحريات مالية مركزيةدولة أن تقوم كل  ـ
و توزيع المعلومات عن كافة العمليات التي يشتبه أولويات عملها صالحية تلقي و تحليل 

مع نظيراتها في الدول  على أنشطة تبييض األموال، و أن تتعاون تلك الوحدة في اشتمالها
، مع الحرص على إنشاء هيئات "إجمونت"األخرى، و أن تسعى إلى عضوية مجموعة 

  .إقليمية على غرار تلك األخيرة
كما نشير في هذا الصدد أنه ال يجب أن تؤدي رغبة المجتمع الدولي في مالحقة  ـ

إلى اهدار االعتبارات األساسية لحقوق اإلنسان للمتهمين و المشتبه فيهم و  مبيضي األموال
المالك من الغير حسني النية و التي من أهمها الحق في الخصوصية و حقهم في محاكمة 
عادلة و حقهم في األدلة التي تثبت براءتهم، و بمعنى أدق إيجاد صيغة ما من التوازن بين 

.  حة اإلجرام و حماية الحقوق و الحريات األساسية للمواطنينحق المجتمع الدولي في مكاف
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���$	�� s� 

>�	 

، ا	��ا	<��ة ا	س���)��
 ا	���>ا*�
 ا	�C<`ا	ا 
ا	�Qدر ���ر��  14د ��$ر�
 . ��2006رس  08
 
  :ــ ا2وا�� 3

  �1966$ان  08ا	�Xرخ 6H  155ـ  66 %�ا •�C<`ا	اءات ا�fن ا$��� +�F�ا	�

B��   .ا	���ل و ا	�
•  ي ا	���ل  �1966$ان08ا	�Xرخ 6H  156-66ا%�C<`ا	>$��ت ا�	ن ا$��� +�F�ا	�

��B و ا�	.  
  
4 �  : ــ ال*�ا��
�1995/��  28ا	�Xرخ 6H  41 -95ا	�س$م ا	�Cس6  • +�F��5 ا	�=L~ ا	��Qد�
 م ، �

 
وع ��	���رات و ا	�Xثات ا	�>���
 ا^ت<�ر )� ا	�=H�:�	 ة�=�
 ا%�B ا	����Lات P�!
��ر�� � �/��H 6H ����! sH$ا�	20ا  �$ر�
 1988د�'�(�>�	 
م، ا	<��ة ا	س��


، ا	��د �)��
 ا	���>ا*�
 ا	�C<`ا	ر��  7ا��ي  15ا	�Qدر �L�H1995م. 
•  B�س6 ر�Cا�  05خ 6H ا	�Xر 55-02ا	�س$م ا	)H2002 ~L=�� s��Q���F+ ا	� ، 


 ا	$*/�)! 
�S/�	ا 
��
 ا	<=H�:�	 ة�=�
 ا%�B ا	����Lات P�! ف، ا	�����ة �+ *

 ا%�B ا	��=�ة�S/�	 
��ر��  ا	<���
 ا	����15  )�H$�2002.  
ا	<��ة ا	س��


�)��
 ا	���>ا*�
 ا	�C<`ا	ا 
��ر��  ا	�Qدر 9، ا	��د  	�<��$ر��10  ��/�2002 . 
•  B�س6 ر�C�=L~ 2004أ��&  19ا	�Xرخ 6H  128 -04ا	�س$م ا	� s��Q���F+ ا	� ،

 P�! د�'L	ا 
=H�:�	 ة�=�
 ا%�B ا	����L< ات	(& ا�ة �+ ���
 ا	���
 	B�x ، ا	�����
  31ا	��=�ة �/�$�$رك �$م �$�
 . 2003أآ�C<`ا	ا 
�$ر��>�	 
ا	<��ة ا	س��


، ا	��د �)�� .2004أ��&  25ا	�Qدر ���ر��  26ا	���>ا*�
 ا	
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•  B�ي رg�L/� 06ا	�Xرخ 6H  275-08ا	�س$م ا	)��ا	�س$م م، ���ل و ���B 2008س(
 B�ي رg�L/�
 �F+ ا	�� ،2002أ��&  07ا	�Xرخ 6H  02/127ا	>	��� 
إ���ء خ��

 ، ���� و !����S/6 و ت	��	م ا ��
 ا^س�C<`ا	ا 
�$ر��>�	 
ا	<��ة ا	س��

، ا	��د �)��  07ا	�Qدر ���ر��  50ا	���>ا*�
 ا	)�� .م2008س(

  
    

  ��ل�W� ال����� ��ا�: : � ث�'�
  
  :+,X ـــــــــــ ال1

  
•  ، 

 ا	��شة ،  ��'�ن ال89ا$# ال �صال���8 5# الأ,'+ �$س>���)G	<`ء ا%ول ، ا	ا ،

 
  .م2009دار ه$�
دار ا	�/�ء ،    ،)اQره�ب و ]��0 ا��2ال(ال�9ی*� ال*%Y*� أ,�� �=�� خــ��& ،  •

  .م 2009ا	>�هة 
  ).درا�� ���ر'�(��4أ =�م !���� ال*B���9 5# ال�9ا$� ال����� . إ	��م �=�� ا	���&  •
• �� و ). درا�� ���ر'�(��ی*� ]��0 ا��2ال . 
 أ�<� س�$د ا	��/�	 
H�<N	دار ا

 .م2009. !��ن . ا	�$ز�5
، دار ا	<����
 ا	<���ة  دور ال4%�ك 5# �+��5� ]��0 ا��2ال� ل و�Hء �=���+ ،  •

 
 اfس:/�ر��  .م2004	�/
��ر'� درا�� �(ال,��ون ال�ول# �J%! #5( ا2ح+�م ال9%�$�� ا�2%�4�  .���ل س�� �Hرس  •


  ).��B ال��ا'�B ال�ض��� و ال��'�ن ال�ول# ال#$�%9��
 ا	�F�ا	>�هة . دار ا	/
 .م2007

��د �=�� ا	(�`ات،  •� �*Y%*ال �" ال�9ی*�!����� �و  "درا� �/�	 
H�<N	دار ا ،
 .م 2008ا	�$ز�5، !��ن ،

•  ، B�S�	ي !(� ا��,���ون دار (، 1ط ، ]��0 ا��2ال 5# ��� و ال��ل
� .م1997	>�هة،ا)�

• ،B�/�	ن !(� ا���س�  �J�Y%ا��2ال ]�� ال B= ��$�%9ف ال��ال* �ول�c��) ه�ة�d
 و ا	�$ز�5،  ا^س:/�ر�
،  ،)]��0 ا��2ال� .م1999دار ا	<���
 ا	<���ة 	�/


,��دی� 5# ال�ول ال�����س�� ش$ر�<6،  •Oا �
 ��ا�.� ال�9ا$��
 ���� ا	����� ،
  .م2006،  �$م ا%�/�
، ا	��ض	��


 ، 1، ط ال�9ی*� ال*%Y*� 5# ال��'�ن ال*��رنش�� س�� آ��& ،  •��
 ا	�F�، دار ا	/
  .2001ا	>�هة 


,.� �e',>�ر ال* �رات!�دل ,'+ ا	'�� ،  •f= =*���ت ]�0 ا��2ال و ��4�P  
���� ،

 	���$م ا%�/�
 ، ا	��ض �� .م ����2008 ا	�

،  ل ��Y%� Bر 
�'�'# و ا
,��دي و إداري]�0 ا��2ا!�دل !(� ا	�`�` ا	'+،  •

 اfدار�
، ا	>�هة، ��/��	 
��
 ا	��S/�	م2008ا. 
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��ح ��$�6 ,<�زي ،  •L	ص !(� ا��و ' �ل+,�و'�Qا g$ال��� B�� ]�0 ا��2ال �ی*��
 ا	<���6، ا^س:/�ر�
، ال,>�ی:، :L	م2006دار ا. 

•  ،Vا �)! B�درا�� "=�i /4+� اh'�,'2  ��ا$� ]�0 ا��2ال!(� اV !(� ا	:
  . م2008دار ا	<���
 ا	<���ة، ا	>�هة  ،"���ر'�

 ال9.�د ال�ول�� و ال����� ل*+��5� ��ی*� !3��4 ا��2ال!(� اV �=�$د ا	=�$ ،  •

 ا	�(�:�ن ، ا	��ض 1،دراس
 �>�ر�
 ، ط)� .م2000، �:


,��د!(� �=�$د ه ل ا	'��ات،  •Oا B�� د  =*���ت ]��0 ا��2ال��,
Oو ا #�f�Qا
 و ا	�$ز�5 ، دار ا	/qC�Lال�ض�#� . 2008، ا%ردن ،	�/


�ت ال �	� ال�ول��. !:�ش
 �=�� !(� ا	��ل •f�5# '?�ق ال ��$�Cال� ���'Qدار . ا
 .م2007اfس:/�ر�
 . ا	<���
 ا	<���ة


 دار ). درا�� ���ر'�(أح+�م ال*��درة 5# ال��'�ن ال9%�$# . !�6 أ,�� ا	`!(6  •H�<N	ا
 و ا	�$ز�5 �  .  م2002.!��ن . 	�/

 .م2001، ا	�ار ا	����
 ا	�و	�
، !��ن ،  %Y*�ـــ�ی*� ال*ــــــــال9آ$رآ�q �$س� داود،  •
•  6�! _�،  د�$ان ا	�G($!�ت ا	<����
     ا�PQر ال��'�'# ل*+��5� ]��0 ا��Oال، 	�

 C<`ا	م2009ا . 
ي  •�F�	ه�ةال( ]��0 ا��2ال ،�='+ أ,�� ا�Y- جf�&  ،)ا�4�2ب ـ ال�/	ا 
!$�>�


 ، ا	>�هة �� .م2003ا	�
ى ،  •�
 ���� 	���$م ا%�/�
 ،  ال��Jد و ال�9ی*� ال*%Y*��=�� ا%��+ ا	(���� ،

 .م2007ا	��ض 
•  ،u�`, ��=ال89ا$�ي� #$�Cم ال��Y%5# ال l���,ض# ال�
  C<`ا	ا ،e�$دار ه ،

 .م2008
• ، B��$ا2ح+�م �=�� !�6 س�*Y%*ال �ل��9ی* �ا$���Qو ا �ت ال*�ض�=��!$)G�	دار ا ،

 
 .م2009ا	<����
 ،ا^س:/�ر�

 ���� 	���$م ا%�/�
 ، ا	��ض  ��ا$� ]��0 ا��2ال�=�� �=�6 ا	��+ !$ض ،  •���� ،

 .م2004
، !���0 و !���� دور ال4%�ك 5# �+��5� =*���ت ]��0 ا��2ال�=�$د �=�� س���Lن،  •

/�	 
H�<N	دار ا� .م2008 و ا	�$ز�5، !��ن ،
  .م1993.ص/��ء . �آ` دراس�ت ا	��	B اfس �6     


 ، ، "درا�� ���ر'�"]��0 ا��2ال 5# ال��'�ن الL� #$�%9�� ���� ا	�	��6 ، •H�<N	دار ا
  .2006ا%ردن 

 س��� ,�$دة •Q�  ).اQ',���ل( ال*%Y*� ال�ول�� ل�>�P� ال�$�%9�  .�/:L	دار ا
 .م2008.س:/�ر�
اf. ا	<���6 

•  ،6H`�` ش��	!3��4 ا��2ال��در !(� ا �( ��ی*�ر'��� �درا�(X�	ا ، 
N��=	ا 
س'
��ب، 	(/�ن، :�	2005.  

• � eا�$! B��=	& �=�� !(� ا�0 ا��2ال 5# ض�ء  .(�[ �ال*�cول�� ال�ول�� =B ��ا$

  .أح+�م ال��'�ن ال�ول# ال��م��
 ا	�F� .م2009ا	>�هة . دار ا	/
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 ش$� •Q� ،3��4 ا��2ال�ن! i�= ��5��*ال �ب، أث� ال��ی��:�	 
N��=	ا 
،  ا	�Xس'
 .2009	(/�ن 


  ��ی*� ]��0 ا��2ال 5# '?�ق ال,��ون ال�ول#ه�ى ,��� ��>$ش ،  •F�، دار ا	/

  ا	>�هة �� .م1998ا	�


 ا	$�Hء ا	>��$��
 ،اfس:/� ]��0 ا��2ال 5# ال�ول ال�����واC& أ�$ر �/�ق ،  •)�:� ،  
ر�
 .م2000


��ت ال,��ون ال��C$# و ال��'�'#. �$س� د^��ة   •�J!ا. e�$دار ه .C<`ا	م2005 .ا. 
  
  :ال���0$  -2

•     ، &Q�H 6اه�  ال�9ی*� ال*%Y*� ال����ة و nل��ت �+��5,.� دول�����، �gآة ���'
2004، ����
 ا	(���ة . 


 	/�&  ]��0 ا��2الد	��
 �(�رآ6 ،    •��<� 
ش��دة ا	�آ�$رة ، ����
 ، أ*و,

  . 2008��ت/

��ة ش(ي،  •HB���9*ال �، آ��
 ا	=>$ق !��ی� '�Yم !�����، �gآة 	/�& ش��دة ا	���'
داس، �$� 
 .م2007�<���


,��دي و ال*�ل# ال�ول#����ر ش(��6،  •Oام ا��Oا �دة  �+��5��، �gآة 	/�& ش
 ،��  .2004ا	(���ة،  آ��
 ا	=>$ق �<���
 ا	���'

 
  
  :ــ ال*��Oت3

  
�.�د ال�ول� ل,���l ال,�ازن ��B ��4أ ال��ی� ال*���5� و �+��5�  6SH�, س��د، •

ور��
، ا	��د . ، �<�
 د�Hت ا	'��س
 و ا	>��$ن، ����
 ��ص�ي ���ح]��0 ا��2ال
 ، �	�N	م2010ا. 


� ال��'�ن ال�ول# ��ل��'�ن ال�اخ�#,'�/
 شون،  •f= �� 
���� ، �ص�ي ، �<�
 ا	(�,
q���	د ا��	ا ،
2007-���ح، ور��. 

•  ،
�'�Yم !���� ال*B���9 و دورl���! #5 p ال,��ون ال�ول# ل*+��5� ر��
 !$اش
 �*Y%*ال �ا�5ال�9ی*ة ، ا	��د ا	:'� ،F�خ ��=� 
���� ،:L�	ا 
�>� ،.  

	��د ، �<�
 ا%�+ و ا	=��ة، اال�9ی*� ال*%Y*� و ]��0 ا��2ال!�دل !(� ا	<$اد �=��،  •
220 
 .2000، د�'�( 19، ا	'/


 ا	=>$ق، ا	:$�9،  ال4%��ن ال��'�'# ل�9ی*� ]��0 ا��2ال: !�دل !�6 ا	���5 •�>� ،
 .��2005رس 

•  ،B��( Vا �)!#'�'�

 ا	�/��ى ��ی*� ]��0 ا��2ال ��Y%� Bر إ
,��دي و �>� ،
ة،ا	>��6�$، :'� 
 .ا	��د ا	'�دس����

�ا!���9ت ال*���5� ل*+��5� =*���ت ]��0 ا��2ال و �04 ا�O,!�6 !(� اV ش�ه�+،  •
 ، ا	��د ا	6��N ،�$��$ !?�ی�ه��2009، �<�
 ا	<���
 ا^س ��
 ، ا	�<�� ا	'��5 !. 
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اد،  •� 
L�$�6 و خ���ة �`��H ه�ة�d �.ل�*>�ع ال89ا$�ي 5# ��ا�  �ال9%�$� �ال����
ال��JدF�خ ��=� 
���� ، 6C�F<	د ا���
 ا^��>� ،q���	د ا��	ة، ا .م2009.، �':

د،  •L�� +�6 أ�LG	B���9*ال �
، !�د ال,��ون ال�ول# 5# ��9ل !���*�
 ا	�>� ،
 �$�  2009أآ

•   ،��! 6=�H ��=��*Y%*ال �ل��9ی* �ال�ول� �د ال*+��5��	ة، ا��=	ا%�+ و ا 
�>� ، 
228 
 .2001، �$	�$ 20، ا	'/
  

  
  :ال%�وات و ال*�,���ت  -4

 
، ��اخ�
 ���9 دور ال4%�ك 5# ال�
�ی� �B ��ی*� !3��4 ا��2ال �اد ، ��:��(�ت  •

 C<`ا	6 اH ���=H�:� ت��	و � 
�S/�	ا 
��� ,$ل ا	<	�N	$*/6 ا	ا P<����	–  
����
  .م2008ا%)$اط 

•  ،B	س� {��H$�ه�ة ]��0 ا��2ال 5# ال,>�ی: ال89ا$�ي�d �ر����  
��<� 
، ��اخ�
ل ا	<اBC ا	��	�
 6H ]& ا	�=$^ت ا^���Qد�
 و ا	���� ت 	����>P ا	$*/6 ا%ول ,$
 
�	�� 
���� ، 
����� .م2007ا	


,��دی� ل!�دل !(� ا	�`�` ا	'+ ،  •Qو ا �ال��'�'� X'0 ا��2الــال�9ا�[ �،   �9ا$
 P<� .م 2007ا	�/�>� ��	��ر�
 ) )'& ا%�$ال (�=� �>�م 	��

• ، 6������ال و ��اح�.� و ا�P2 ال,>�ی��� 5# !3��4 ��ه�� !3��4 ا2 !(� ا	�/�B ا	

  ا��2ال�S/�	ا ، 
�HQ�	ا%!��ل ا 
�� �>�م 	/�وة ت(��{ ا%�$ال و س=� ،


 اfدار�
  ،ا	>�هة ��/��	 
�� .م2007ا	�
ال,�ا��� ال�
�$�� و ال89ا$�� �B ��ی*� !3��4 ا��2ال و !*�ی0 !��رة !��رة،  •


 	�� اQره�ب،��<� 

 و �	��ت ��اخ��S/�	ا 
��� ,$ل ا	<	�N	$*/6 ا	ا P<��

 ا%)$اط ���� ،���=H�:�2008م. 

•   
 

Rا�: : �ث�ل��   ���'�Jال �Wل���  
  

1_ Les ouvrages   
 

dition ,Dalloz ,paris 2008.é eme, 14droit pénal spécialjean larguier ,- 
          ,nque éditeurla revue ba , le blanchiment d’argent,Olivier jerez -

2eme édition, 2003 .  
édition,  eme, 2, droit pénal des affaires frid jeandidierWil - 

Dalloz ,paris1997 .  
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2_ Les articles  
  

,  la politique de lutte contre le blanchiment des Chantal_  Cutajar 
, Revue  Etudes n européennecapitaux d’origine criminelle de l’Unio

européennes ,.29/04/2004 . 
:   , in ,le blanchiment de largent de la drogue Casenave decheix _  

revu internationale de droit comparé . vol 46 N° 1 , janvier ,1994.   
sme la lutte contre le financement du terroriBanifatemi  yas . _  

de droit international . volume 48,  français Annuaire:  . in international
2002.      

le blanchiment des produits du crime, vers les George,  iccaP_ 
revue international de  , nouvelles stratégies internationale

criminologie et technique, N° 4, 1992.   
La lutte internationale contre le blanchiment des happez Jean. C_ 

. In capitaux d'origine illicite et le financement du terrorisme
Annuaire français de droit international, volume 49, 2003.  
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