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 مرـالحميد عبدـر عـمـعد. 
 أستاذ القانون الدولي العام المساعد

 ال حسن إبراهيمـنه  
 كلية القانون –جامعة تكريت 

 

نطاؽ االختصاص الدولي إف طرائؽ ووسائؿ التعاوف الدولي تدخؿ ضمف 
الجنائي لمدوؿ إذ يختمؼ ىذا النطاؽ مف دولة إلى أخرى باختالؼ السياسة التي 
تتبعيا تمؾ الدولة في تحديد االطار العاـ لذلؾ االختصاص وتتعدد أشكاؿ ووسائؿ 
التعاوف الدولي فيما يتعمؽ بالمسائؿ الجنائية سواء كانت واجبة التطبيؽ عمى الجرائـ 

و الوطنية أو الداخمية , واالختالؼ يكمف في التزاماتيا القانونية , وىذه الدولية أ
الوسائؿ تشمؿ , تسميـ المجرميف والمعاونة القضائية وتنفيذ االحكاـ الجنائية األجنبية 
, واالعتراؼ باألحكاـ الجنائية االجنبية , ونقؿ الدعوى الجنائية , وتجميد ومصادرة 

نائي , وتبادؿ المعمومات بيف اجيز المخابرات وأجيزة األرصدة الناجمة عف سموؾ ج
انفاذ القانوف والسماحات القضائية االقميمية واإلقميمية الفرعية. وقد نصت االتفاقيات 
الدولية ذات الصمة بمكافحة غسؿ األمواؿ عمى عدة صور وآليات لمتعاوف الدولي 

ي مف منظور االتفاقيات في ىذا المجاؿ وسوؼ يتـ التطرؽ ألىـ صور التعاوف الدول
الدولية وتنقسـ دراستنا لوسائؿ التعاوف الدولي في مكافحة غسؿ األمواؿ إلى خمسة  
مطالب, حيث نتناوؿ في المطمب االوؿ المساعدة القانونية المتبادلة , والمطمب 
الثاني التسميـ المراقب لمعائدات اإلجرامية , وفي المطمب الثالث خصص لالعتراؼ 

حكاـ االجنبية , وفي المطمب الرابع المصادرة , وفي المطمب الخامس بحجية اال
 .نتناوؿ تسميـ المجرميف مف حيث مفيومو وموقؼ االتفاقيات الدولية منو

 وسائل التعاون الدويل 
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     The crime of money laundering is considered one of 
the dangerous crimes ever because it has socioeconomic 
effects on legal and political countries and societies . The 
international society has fought it through alot of laws and 
national hombed and international organizations , so the 
researcher chose the subject of (( the attitude of International 
law from money laundry crimes )) to discuss this dangerous 
phenomena in an academic method which depended on more 
than one scientific method in analyzing the attitude of 
International law showing the points of power and weakness to 
stop this phenomena . The researcher has started from the 
search problem of showing the insufficiency of some national 
laws , one of them is the Iraqi law through showing the attitude 
of International law of this dangerous crime and trying to give 
help to solve this problem , through dividing the search into 
introduction , introductory quest , three chapters , subdivisions 
and the epilogue which included the results that the researcher 
has made and the recommendations that she presented 
through these results 
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استبيان الوسائل المعتمدة في التعاون بين الدول ة البحث في يمتظير اى
في لمكافحة الجرائم الخطيرة وموقف القانون الدولي منيا عبر تحديد القواعد 

 واالليات التي ارساليا القانون.

لدولي من حيث تكمن مشكمة البحث في بيان مدى فاعمية وسال التعاون ا
ا عبر االتفاقيات الدولية فضال عن مشكمة المؤامة مع افحتيكالمعالجة الخاصة بم

اح ىذه الوسائل القوانين الوطنية وبحث ا وجو القصور من الجانب ا لدولي في نج
 اتيا فظال عن مشاكل اخرى . في ظل تحمل بعض الدول من التزام

ولية سيقتصر نطاق البحث في الجانب الدولي من خالل االتفاقيات الد
والتوصيات التي اصدرتيا جماعة العمل المالي الدولي ) الفاتف ( وذلك الن 

ة الجرائم عن طريق الوسائل حفالتعاون الدولي يعد احد افضل السبل في مكا
 المعتمدة في التعاون بين الدول .

ضوع مية فقد تمت مناقشة المو يمن اجل تقديم دراسة قانونية عممية اكاد
 البحث في اطار عممي تطبيقي وتحميمي بنصوص االتفاقيات والتوصيات .

                      اول نممممممممتممممممممم تقسمممممممميم ىممممممممذا البحممممممممث المممممممم  خمممممممممس مطالممممممممب حيممممممممث نت
التسمممميم الثممماني  المطممممبالمسممماعدة القانونيمممة المتبادلمممة   وفمممي مطممممب االول فمممي 

خصممص لالعتممراف بحجيممة االحكممام االجنبيممة و وفممي  لمطمممب الثالممثاالمراقممب  وفممي 
 تسميم المجرمين .  مطمب الخامسالمصادرة   وفي  المطمب الرابع
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تعتبر ىذه الوسيمة التي تتمثؿ بتبادؿ المساعدات القضائية والقانونية في      
بيف الدوؿ وجو آخر لممالحقة القضائية فيما  المسائؿ الجنائية والمالية وغيرىا ,

يتعمؽ بمجاالت التعاوف الدولي , ولذلؾ أدرؾ القائموف عمى تنفيذ القانوف في الدوؿ 
إلى أفَّ الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات ىي جريمة ليا اثار دولية , واف قدرتيا 

 تبر دليؿ نجاحيا .عمى االحتفاظ بعوائدىا بعيدا عف متناوؿ اجيزة فرض القانوف يع
والمساعدة القانونية المتبادلة تتـ بطرؽ مختمفة منيا , تقديـ معمومات ضرورية أو 
تقديـ مستندات أو سجالت أو وثائؽ أو ادلة أو معمومات أو تنفيذ طمبات حضور 

كما أفَّ ألسموب  .(1)بعض الشيود أو طمبات أخرى تتعمؽ بشتى المسائؿ الجنائية
ة المتبادلة منيجاف, ويتمثؿ االوؿ بالمعاىدات الثنائية , أما المنيج المساعدة القانوني

 الثاني يتمثؿ في المعاىدات الجماعية أو متعددة االطراؼ.
وإللقػػػاء الضػػػوء عمػػػى أحكػػػاـ االتفاقيػػػات والمواثيػػػؽ الدوليػػػة بصػػػدد المسػػػاعدات 

 :القانونية المتبادلة سوؼ يتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف حيث يتناوؿ 
 .القواعد الموضوعية لتقديـ المساعدة القانونية المتبادلة الفرع األوؿ

يتنػػػػاوؿ القواعػػػػد االجرائيػػػػة لتقػػػػديـ المسػػػػاعدة القانونيػػػػة المتبادلػػػػة وفػػػػؽ  والفػػػػرع الثػػػػاني
 االتفاقيات الدولية.

 
  
 
 
 

                                                           

 .406الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , ص( نبيؿ محمد عبد(1
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لقد تناولت اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات     
والمؤثرات العقمية ىذه الوسيمة بصورة مفصمة , إذ نصت عمييا في مادتيا السابعة 
 فقرتيا األولى وقد حثت الدوؿ مف خالليا عمى االلتزاـ بتقديـ المساعدة القضائية

البعض في أي تحقيقات تجرييا أو مالحقات قضائية تتعمؽ بأية والقانونية لبعضيا 
كما نصت االتفاقية عمى عدد مف صور  .(1)جريمة ذكرت في نصوص االتفاقية

جراءات التفتيش والضبط وغيرىا بيدؼ الحصوؿ عمى ادلة ,  المساعدة القضائية وا 
ية أخذ شيادة إذ اجازت أفَّ ْتطمب المساعدة القانونية ألي غرض مف االغراض االت

جراءات التفتيش والضبط وفحص  األشخاص أو قراراتيـ , وتبميغ االوراؽ القضائية وا 
االشياء وتفقد المواقع واإلمداد بالمعمومات واألدلة وتوفير النسخ االصمية أو الصور 
المصدؽ عمييا مف المستندات و السجالت المصرفية أو المالية أو العمميات 

  .(2)التجارية
كما منعت االتفاقية وحذرت الدوؿ االطراؼ مف التيرب مف االلتزاـ بتقديـ       

المساعدة القانونية والتستر تحت مبدأ سرية الحسابات المصرفية واتخاذ ذريعة 
  .(3)لمتنصؿ مف استحقاقات المساعدة القانونية المتبادلة

 
 

                                                           

 233مصدر سابؽ , ص العزيز السف ,( عادؿ عبد(1
,  ( 1988( ) اتفاقية االمـ المتحدى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية 2( فقرة )7( المادة )(2

 410لممزيد ينظر , نبيؿ محمد عبد الحميـ عواجو , مصدر سابؽ ,ص
 184اهلل محمود الحمو , مصدر سابؽ , ص( عبد(3
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      المنظمة عبر الوطنيةولقد اىتمت اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة       
( بمسألة المساعدة القانونية المتبادلة, لذلؾ حددت مجاالت  2000) باليرمو 

( وأكدت عمى تقديـ اكبر قدر مف المساعدة القانونية فيما 18المساعدة في مادتيا )
بيف الدوؿ األطراؼ في مجاؿ التحقيقات واإلجراءات القضائية كما انيا وسعت صور 

موجب المادة الثامنة عشر , وأجازت أفَّ تطمب المساعدة القانونية المساعدة ب
المتبادلة ألي غرض مف االغراض االتية : الحصوؿ عمى أدلة أو أقواؿ مف 
األشخاص وتبميغ المستندات القضائية, تنفيذ عمميات التفتيش والضبط والتجميد 

مات التي يقوـ بيا وفحص االستياء والمواقع , تقديـ المعمومات واألدلة والتقيي
الحكومية , تقديـ أصوؿ المستندات والسجالت ذات الصمة بما فييا السجالت ءالخبرا

, التعرؼ عمى عائدات الجرائـ أو الممتمكات أو األدوات أو أو المصرفية أو المالية
الحصوؿ عمى أدلة , تيسير مثوؿ  ألغراضاالشياء األخرى , واقتفاء اثرىا 

لدولة الطرؼ الطالبة وأي نوع مف انواع المساعدة ال األشخاص طواعية في ا
وكما أشارت المعاىدة  .(1)يتعارض مع القانوف الداخمي لمدولة الطرؼ متمقية الطمب

النموذجية لتبادؿ المساعدة في المسائؿ الجنائية الصادرة تحت اشراؼ الجمعية 
الوسيمة مف  إلى ىذه 1990كانوف االوؿ  14العامة لألمـ المتحدة المؤرخة في 

وسائؿ التعاوف الدولي وأشارت إلى التعاوف بيف الدوؿ في موضوع المساعدة القانونية 
وعمى كؿ دولة طرؼ تقديـ اكبر قدر مف المساعدة بيف بعضيا البعض, وقد 
تضمنت البروتوكوؿ االختياري الممحؽ بالمعاىدة النموذجية إلى جممة مف االحكاـ 

ات الجريمة موضوع الطمب ىؿ أنيا موجودة بالفعؿ حيث اشار إلى التأكد مف عائد
داخؿ االراضي الخاضعة لواليتيا , وىذا اإلجراء يقع عمى عاتؽ الدولة متمقية طمب 
المساعدة , وتمتـز بالمقابؿ أفَّ تبمغ الدولة مقدمة الطمب بنتائج تحرياتيا بيذا 

                                                           

( اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة باليرمو 3( فقرة )18المادة )ينظر كال مف , ( (1
 185اهلل محمد الحمو, مصدر سابؽ , ص, لممزيد ينظر عبد2000
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صياتيا ( في تو FATFكما شددت جماعة العمؿ المالي الدولي ) .(1)الخصوص
, عمى تدعيـ سبؿ المساعدة القانونية المتبادلة بيف  1996االربعيف والمعدلة عاـ 

 .(2)الدوؿ فيما يتعمؽ بغسؿ االمواؿ
 

إلى المساعدة القانونية  2012(الصادرة عاـ FATFوقد اشارت توصيات )
( إذ حثت الدوؿ عمى أفَّ تقدـ المساعدة 37المتبادلة إذ نصت عمييا في مادتيا )

القانونية المتبادلة بشكؿ سريع وبناء وفعاؿ وعمى أوسع نطاؽ ممكف فيما يتعمؽ 
بالتحقيقات والمالحقة القضائية واإلجراءات ذات الصمة بغسؿ األمواؿ والجرائـ 
االصولية المرتبطة بتمويؿ اإلرىاب , وأشارت إلى أفَّ تكوف لمدوؿ أساس قانوني 

يا اتفاقيات أو ترتيبات أو آليات أخرى مناسب لتقديـ المساعدة , واف تكوف لدي
 .(3)لتعزيز التعاوف

 
 
 
 

                                                           

ار اليو نقال عف , نبيؿ محمد ( مف البروتوكوؿ االختياري المش6,1المادة )ينظر كال مف ,  (1)
 415الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , صعبد

وجاء فييا ) عمى االقطار أفَّ  1996( مف التوصيات االربعيف المعدلة عاـ 33( التوصية )(2
تضمف عمى اساس ثنائي أو مقاييس العمـ المختمفة في التعاريؼ الوطنية اي المقاييس 
المختمفة الخاصة بأف عنصر القصد في المخالفة ال يؤثر عمى قدرة أو رغبة االقطار في أفَّ 

لبعض المساعدة القانونية المتبادلة ( , لممزيد ينظر , مفيد نايؼ تركي راشد تقدـ لبعضيا ا
 216الدليمي , مصدر سابؽ ,ص

متاحة عمى الموقع  2012( مف توصيات العمؿ المالي ) الفاتؼ ( سنة 37( انظر المادة )(3
 االلكتروني التالي : 

www.fatf-gafi.org  
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الدوليػػػة عػػددًا مػػف القواعػػػد والضػػوابط االجرائيػػػة  االتفاقيػػاتلقػػد وضػػعت بعػػػض 
دة لمكافحػػػة االتجػػػػار لتقػػػديـ المسػػػاعدة القانونيػػػة المتبادلػػػة منيػػػا: اتفاقيػػػة االمػػػـ المتحػػػ

 2000, واتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة باليرمو  1988بالمخدرات 
مػػػف خػػػالؿ توصػػػياتيا وتتمثػػػؿ ىػػػذه االجػػػراءات بتقػػػديـ المسػػػاعدة  (FATFومجموعػػػة )

كما أشارت االتفاقيات إلى عػدد مػف صػور المسػاعدة القانونيػة  .(1)المتبادلة بيف الدوؿ
كمػػا تػػـ ذكرىػػا سػػابقا , كمػػا طمبػػت مػػف الػػدوؿ االطػػراؼ عػػدـ االمتنػػاع عػػف المتبادلػػة 

. إال  تنفيػػػذ القواعػػػد التػػػي تػػػنظـ (2)تقػػػديـ المسػػػاعدة القانونيػػػة بحجػػػة السػػػرية المصػػػرفية
المسػػاعدة القانونيػػة المتبادلػػة التػػي وردت فػػي االتفاقيػػات, بااللتزامػػات التػػي ترتبيػػا ايػػة 

طػػراؼ , قػػد نظمػػت موضػػوع المسػػاعدة أو سػػوؼ معاىػػدة أخػػرى ثنائيػػة أو متعػػددة األ
واألمػػر الميػػـ ىػػو البحػػث فػػي  .(3)تنظمػػا كميػػا أو جزئيػػا فيمػػا يخػػص المسػػائؿ الجنائيػػة

طمػػب المسػػاعدة أفَّ تكػػوف الدولػػة الطالبػػة لممسػػاعدة القضػػائية مختصػػة بنظػػر القضػػية 
ف الجنائيػػػة , ويعػػػد ذلػػػؾ شػػػرطا أساسػػػيا لقبػػػوؿ طمبيػػػا , ومػػػف المالحػػػظ أفَّ اليػػػدؼ مػػػ

.وألزمػػػػت (4)المسػػػػاعدة القانونيػػػػة ىػػػػو لتسػػػػييؿ ممارسػػػػة االختصػػػػاص الجنػػػػائي لمدولػػػػة
االتفاقيػػات الدولػػة الطػػرؼ حػػاؿ تمقييػػا ألي طمػػب مػػف طمبػػات المسػػاعدة أفَّ تنفػػذه فػػي 

                                                           

 .234, صالعزيز السف , مصدر سابؽ ( عادؿ عبد(1
( مف اتفاقية باليرمو , 8( فقرة )18( مف اتفاقية فيينا , والمادة )5( فقرة )7( راجع المادة )(2

, لممزيد ينظر , دانو  فقرتيا )ج( و )د( مف توصيات مجموعة العمؿ المالي 36والتوصية 
 .195حمو باقي عبد القادر , مصدر سابؽ , ص

, لممزيد ينظر , نبيؿ  ( مف اتفاقية باليرمو6( فقرة )18ادة )( والم6( الفقرة )7( ينظر , المادة )(3
 413الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , ص محمد عبد

ار النيضة العربية ,القاىرة , ( أحمد فتحي سرور , الوسيط في قانوف االجراءات الجنائية , د(4
 84, ص 1993, 7ط
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مجػػاؿ الحػػدود التػػي يسػػمن بيػػا قانونيػػا الػػداخمي , بمػػا فػػي ذلػػؾ السػػماح بحضػػور أو 
عمػى االشػتراؾ فػي المسػاعدة أو االشػتراؾ تواجد األشخاص المحتجزيف الذيف يوافقوف 

( مف اتفاقية 4,3في اإلجراءات القضائية وقد نصت عمى ذلؾ المادة )السابعة( فقرة )
.كمػػا منعػػت التوصػػيات الدولػػة متمقيػػة الطمػػب بػػأف  تفػػرض شػػروطا (1)1988فيينػػا عػػاـ 

مػا أشػارت مقيدة غير ضرورية أو غير معقولة لتقديـ المساعدة القانونيػة المتبادلػة , ك
بالمسػػػاعدة القانونيػػػة بػػػاف تضػػػع الػػػدوؿ  2000واتفاقيػػػة بػػػاليرمو  1988اتفاقيػػػة فيينػػػا 

, فػػػي حػػػاالت معينػػػة ف التػػػي يػػػتـ فييػػػا مقاضػػػاة المتيمػػػيفآليػػػات لتحديػػػد أنسػػػب األمػػػاك
.كما اوجبت أفَّ يحتػوي طمػب (2)بحيث تخضع لإلجراءات القضائية في أكثر مف دولة

مات اساسية عف ىوية السمطة التي تقدـ الطمػب , وعػف المساعدة القانونية عمى معمو 
طبيعة التحقيؽ أو المالحقة أو االجراءات القضائية التي يتعمؽ بيا الطمب و الغرض 

ويػػػػتـ تقػػػػديـ طمػػػػب المسػػػػاعدة إلػػػػى السػػػػمطة أو  .(3)مػػػػف االدلػػػػة أو االجػػػػراءات المتخػػػػذة
اسػالت تتعمػؽ بيػا , السمطات المختصة التػي حػددتيا الدولػة لتمقػي الطمبػات أو ايػة مر 

وأجػػػازت فػػػي الحػػػاالت العاجمػػػة أفَّ يػػػتـ االتفػػػاؽ بػػػيف دولتػػػيف مػػػثال عمػػػى توجيػػػو تمػػػؾ 
الطمبػػػات عػػػف طريػػػؽ المنظمػػػة الدوليػػػة لمشػػػرطة الجنائيػػػة االنتربػػػوؿ , وفػػػي الحػػػاالت 

وأوضػػحت االتفاقيػػات كػػؿ مػػف فيينػػا  .(4)العاديػػة يػػتـ تقػػديميا عبػػر القنػػوات الدبموماسػػية
بػاف تقػػدـ طمبػات المسػػاعدة القانونيػة كتابػة بمغػػة تقبميػا الدولػػة  2000وبػاليرمو 1988

متمقيػػػة الطمػػػب , وأجػػػازت أفَّ تقػػػدـ شػػػفويا فػػػي الحػػػاالت العاجمػػػة عمػػػى أفَّ يػػػتـ تأكيػػػد 

                                                           

 412الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , ص( نبيؿ محمد عبد(1
( مف توصيات مجموعة العمؿ المالي الدولي , لممزيد 2( و )1( فقراتيا )36( ينظر التوصية )(2

  216ينظر , مفيد نايؼ تركي الراشد الدليمي , مصدر سابؽ , ص
, لممزيد ينظر , وسيـ حساـ الديف االحمد , 1988( مف اتفاقية فيينا 10( الفقرة )7( المادة )(3

 .290مصدر سابؽ , ص
, يات غسؿ األمواؿ , رسػالة ماجسػتيراهلل بف سعيد بف عمي ابو داسر , جريمة تمويؿ عمم( عبد(4

 150, ص 2012جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية , السعودية , 
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لمطرؼ مقدـ طمب المساعدة  1988.وأجازت اتفاقية فيينا (1)الطمب كتابة بأسرع وقت
الحفاظ عمى سريتو , وأعطت لمدولة متمقية الطمب أفَّ يطمب مف الدولة متمقية الطمب 

الحػػؽ فػػي أفَّ تؤجػػؿ االسػػتجابة عمػػى الطمػػب أو ترفضػػو , وأجػػازت تأجيػػؿ النظػػر فػػي 
الطمػػب فػػي حالػػة تعػػارض اجابتػػو مػػع تحقيقػػات أو اجػػراءات قضػػائية جاريػػة , وحػػددت 

مػب غيػر اتفاقية فيينا حاالت رفض طمب المساعدة القانونية وىي , اذا كاف تقديـ الط
مطابؽ وفؽ االلية المتفؽ عمييا في المادة السابعة منيا , وصدور الطمػب مػف سػمطة 
غيػػػر مختصػػػة وفقػػػا لقػػػانوف الطػػػرؼ الطالػػػب , إذا كػػػاف تنفيػػػذ الطمػػػب مػػػف قبػػػؿ الدولػػػة 

ذا كاف القانوف الداخمي (2)متمقية الطمب يمس سيادتيا أو امنيا أو نظاميا القانوني , وا 
حظر عمى سمطاتيا تنفيذ االجراءات المطموبة بشػأف ايػة جريمػة لمدولة متمقية الطمب ي

مماثمة , لو كانت تمؾ الجريمػة خاضػعة لتحقيػؽ أو مالحقػة أو اجػراءات قضػائية فػي 
اطػػار واليتيػػا القضػػػائية , وفػػي حالػػة تكػػػوف الجريمػػة المسػػتيدفة بالطمػػػب ليسػػت عمػػػى 

ريمػػة المسػػتيدفة غيػػر , أو كانػػت الجىميػػة تبػػرر تنفيػػذ االجػػراء المطمػػوبدرجػػة مػػف اال
واردة باألفعػػػاؿ المجرمػػػة فػػػي قػػػانوف الطػػػرؼ متمقػػػي الطمػػػب ) ال يوجػػػد شػػػرط التجػػػريـ 
المػػػزدوج ( , وال يجػػػوز لمدولػػػة أفَّ تمتنػػػع عػػػف تقػػػديـ المسػػػاعدة لمجػػػرد اعتبػػػار الجػػػـر 
ينطوي عمى مسائؿ مالية وتمتـز الدولة متمقي الطمػب فػي حالػة رفضػيا لممسػاعدة وأفَّ 

.وأمػػػا بخصػػػوص (3)رفضػػػيا واألسػػػباب التػػػي منعتيػػػا مػػػف تقػػػديـ المسػػػاعدةتقػػػديـ تبريػػػر 

                                                           

 .235العزيز السف , مصدر سابؽ , ص( عادؿ عبد(1
(2) Laurence Webb, "A survey of money laundering reporting officers and 

their attitudes towards money laundering regulations", Journal of 
Money Laundering Control, Vol. 7 Iss: 4, pp.370 – 371  ,  

 وىو متاح عمى الموقع التالي :  
http://ieeexplore.ieee.org.tiger.sempertool.dk/stamp/stamp.jsp?tp=&arnum
ber=1315546 31/33/3131, علما أنَّ آخر زيارة للموقع بتاريخ   

, الحميـ عواجوظر , نبيؿ محمد عبد, لممزيد ين( مف اتفاقية فيينا  17,16,15( ينظر المادة ) (3
 418مصدر سابؽ , ص

http://ieeexplore.ieee.org.tiger.sempertool.dk/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1315546
http://ieeexplore.ieee.org.tiger.sempertool.dk/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1315546
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التكػػػاليؼ التػػػي تصػػػرؼ لطمػػػب المسػػػاعدة فػػػدذا كانػػػت تكػػػاليؼ عاديػػػة تتحمميػػػا الدولػػػة 
متمقية الطمب , أما في حالة تضمنيا التكاليؼ فيتوقؼ ذلؾ عمى اتفاؽ الطػرفيف بيػذا 

   .(1)الصدد
د بيا ) قياـ الدولة بالطمب إلى دولة اما ما يخص اإلنابة القضائية والتي يقص 

أخرى عبر السػمطات القضػائية المختصػة لػدييا القيػاـ فػي اقميميػا وبالنيابػة عنيػا بػأي 
, وقد تتناوؿ اإلنابة مسائؿ مدنية أو عائد لدعوى أو تحقيؽ عالؽ لدييا أجراء قضائي

وع اإلنابة أو , واف موض(2)تجارية أو قضايا األحواؿ الشخصية كما القضايا الجزائية(
االستنابة القضائية يتنوع تبعا لمغرض الذي تسعى الدولػة الطالبػة إلػى الحصػوؿ عميػو 
أكمػػاال لمسػػار تحقيػػؽ قػػائـ لػػدييا وبصػػدد حمايػػة الشػػيود فيمػػا يتعمػػؽ بمسػػاعدتيـ فػػي 
االجػػراءات القضػػػائية أو التحقيقػػػات فقػػػد منعػػػت اتفاقيػػػة فيينػػػا و بػػػاليرمو مػػػف المالحقػػػة 

ىد أو خبير أو شخص يقـو باإلدالء بشيادتو في دعوى أو مساعدة القضائية ألي شا
  .(3)في تحقيقات أو إجراءات في اقميـ الطرؼ االخر

 
 

                                                           

, لممزيد ينظر , وسيـ حساـ الديف االحمد , مصدر  ( مف اتفاقية باليرمو 28,  18( المادة ) (1
 290سابؽ , ص

( ورقة عمؿ حوؿ المحور الثاني االستنابات القضائية , االجتماع االوؿ لممسؤوليف عف االدعاء (2
 , متاحة عمى الموقع االلكتروني االتي :  3العاـ ) النواب العاموف( لبناف , ص

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CwyXKInq6o4J:
www.carjj.org/sites/default/files/The%2520second%2520axis%2520-
%2520%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8
%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8
%25A7%25D8%25AA%2520judicial.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq عمما

, 2/11/2013أفَّ آخر زيارة لمموقع بتاريخ   
 238العزيز السف , مصدر سابؽ , ص( عادؿ عبد(3

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CwyXKInq6o4J:www.carjj.org/sites/default/files/The%2520second%2520axis%2520-%2520%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520judicial.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CwyXKInq6o4J:www.carjj.org/sites/default/files/The%2520second%2520axis%2520-%2520%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520judicial.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CwyXKInq6o4J:www.carjj.org/sites/default/files/The%2520second%2520axis%2520-%2520%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520judicial.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CwyXKInq6o4J:www.carjj.org/sites/default/files/The%2520second%2520axis%2520-%2520%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520judicial.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CwyXKInq6o4J:www.carjj.org/sites/default/files/The%2520second%2520axis%2520-%2520%25D8%25A7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520judicial.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq


 

 

  القانونية للعلوم تكريت جامعة مجلة

 (  24  ) ددــــالع(   6  ) السنة

 م 2014كانون االول  
 هـ 1435ربيع االول     

 

 مرـالحميد عمر عبدـد. عأ.م.
 مــراهيــن إبــال حســـهـن   

 

144 

وقػػػػد أشػػػػار الػػػػدكتور محمػػػػود شػػػػريؼ بسػػػػيوني إلػػػػى نصػػػػوص خاصػػػػة يجػػػػب أفَّ 
تتضػػمنيا المعاىػػػدة الفعالػػة لممسػػػاعدة القانونيػػة المتبادلػػػة وتػػتمخص بمػػػا يمػػي: السػػػماح 

الوسػػػائؿ الحكوميػػػة لمدولػػػة المطمػػػوب منيػػػا المسػػػاعدة لمحصػػػوؿ عمػػػى أدلػػػة باسػػػتخداـ 
لمتحقيقػػات و االجػػراءات القضػػائية بأفضػػؿ وجػػو ويجػػب أفَّ تػػنص عمػػى تجنػػب التنػػازع 
مػػع مبػػدأ التجػػريـ المػػزدوج , وذلػػؾ بالسػػماح باسػػتخداـ اجػػراءات الدولػػة المطمػػوب منيػػا 

ائـ غيػػر المألوفػػة باإلضػػافة إلػػى المسػػاعدة لمحصػػوؿ عمػػى األدلػػة بالنسػػبة ألنػػواع الجػػر 
الجرائـ التقميدية , والسػماح لمدولػة المطمػوب منيػا المسػاعدة التخمػي عػف قػوانيف سػرية 

 .(1)البنوؾ وفقا لشروط محددة , والنص عمى وسيمة سريعة لتأميف األدلة
 

وأود أفَّ اشير إلى أفَّ قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ العراقي لـ يشر إلى 
القانونية المتبادلة بيف الدوؿ إال أنو أشار فقط إلى التبادؿ بالمساعدة المساعدات 

والمعمومات بيف سمطات الدولة ومؤسساتيا مع البنؾ المركزي ومكتب اإلبالغ عف 
 غسيؿ األمواؿ , وىذا يعد عيبًا في القانوف الصادر لمكافحة غسؿ األمواؿ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 36( محمود شريؼ بسيوني , مصدر سابؽ , ص(1
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يعد ىذا المصطمن مف المصطمحات الدولية الحديثة نسبيا إذ يرمي إلى تحقيؽ 
اىداؼ ايجابية متكاممة تتمثؿ بالتعرؼ عمى الوجية النيائية لمشحنات التي تحتوي 
عمى مواد مخالفة لمقانوف وغير مشروعة في تمؾ الدولة أو الدوؿ ويعتبر التسميـ 

ابة استثناء عمى القاعدة االصمية التي تقرر أفَّ كؿ ما يقع عمى اقميـ المراقب بمث
الدولة مف جرائـ يخضع إلحكاـ قانوف العقوبات الوطني وذلؾ تطبيقا لمبدأ اقميمية 
النص الجنائي , وىو ما يقع عمى عاتؽ السمطات العامة أفَّ تبادر بضبط مرتكب 

الدولة وضبط كافة المتعمقات بيذه الجرائـ التي تقع كميا أو بعضيا عمى اقميـ 
الجرائـ سواء كانت محاًل أو مف األدوات التي استخدمت في ارتكابيا أو كانت مف 

 .(1)المتحصالت التي نتجت عنيا
ويقصد بالتسمـ المراقب ) احد التدابير الوقائية التي تعمؿ عمى الكشؼ عف 

ساس لنجاح ىذه الوسيمة أنشطة غسؿ األمواؿ , والتعاوف الدولي يعتبر المعيار األ
لتجاوزه القيود االدارية , ولف يتحقؽ ىدفو إال في ظؿ التشريعات الموحدة أو 

 .(2)االتفاقيات بيف الدوؿ التي تجمعيا مصالن مشتركة(
وقد عرفو البعض بأنو ) السماح باألشياء غير المشروعة بالخروج أو الدخوؿ 

السمطات المختصة في تمؾ الدولة أو عبر اقميـ الدولة أو اكثر مف دولة بعمـ مف 
الدوؿ وذلؾ تحت الرقابة الدائمة والمستمرة , بغرض التعرؼ عمى الوجية النيائية 
ليذه االشياء الممنوعة وضبط القائميف بيذا النشاط االجرامي وكذلؾ بضبط 

 .(3)ومصادرة ىذه المواد غير المشروعة(
                                                           

 .365( خالد حمد محمد الحمادي , مصدر سابؽ , ص(1
يونس الباشا , الجريمة المنظمة في ظؿ االتفاقيات الدولية والقوانيف الصادرة , اطروحة ( فائزة (2

 .252, ص 2001دكتوراه , جامعة القاىرة , 
 .296( محمد اميف الرومي , غسؿ األمواؿ , مصدر سابؽ , ص(3
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جانب دولة إلى دولة أخرى , ويعد ىذا االمر مف نوع التنازؿ االختياري مف 
واليدؼ مف ىذا التنازؿ والسماح باستمرار العممية غير المشروعة ىو لتغميب 
مصمحة عميا تراىا الدولة المتنازلة اجدر بالرعاية وىي مكافحة جرائـ المخدرات 
وغيرىا عمى مستوى دولي ولتمبية متطمبات التعاوف الدولي ايضا , ويعتبر ىذا 

تأجيؿ أو تأخير لضبط وتوقيؼ العممية وبغرض تحقيؽ االىداؼ األسموب بمثابة 
المقصودة مف ىذا االسموب ويوصؼ ىذا التنازؿ بكونو قانونيا أو تعاقديا حسب 
الطريقة التي يتـ بيا سواء اجاء تطبيقا لنصوص قانونية وطنية أو بناءًا عمى تنفيذ 

 .(1)اتفاقية أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراؼ

يتـ التطرؽ إلى مفيـو التسميـ المراقب عمى المستوى الدولي في الفرع  وسوؼ
األوؿ , وفي الفرع الثاني يتـ التطرؽ إلى دور التسميـ المراقب في مكافحة جريمة 

 غسؿ االمواؿ.

االخيػػرة بعػػد أفَّ أثبػػت جدارتػػو لقػػد ازداد االىتمػػاـ بيػػذا األسػػموب خػػالؿ السػػنوات 
كػأداة فعالػة فػػي مكافحػة الجريمػة والمجػػرميف السػيما فػي مجػػاؿ مكافحػة االتجػار غيػػر 
المشػػػروع بالمخػػػدرات الػػػذي كػػػاف وال يػػػزاؿ يعػػػد المجػػػاؿ االوؿ واألكثػػػر اسػػػتخداما ليػػػذا 

, وفػػي ذات الصػػياغة اىتمػػت اتفاقيػػة فينػػا (2)االسػػموب عمػػى الصػػعيد الػػدولي والػػوطني
أسػػػموب السػػػماح لمشػػػحنات غيػػػر  اذ عرفتػػػو بأنػػػو ) تعريػػػؼ لمتسػػػميـ المراقػػػب ,بوضػػػع 

                                                           

 .366( خالد حمد محمد الحمادي , مصدر سابؽ , ص(1
(2) Trifin J. Roule, Michael Salak, "The anti-money laundering regime in 

the Republic of Nauru", Journal of Money Laundering Control, Vol. 7 
Iss: 1, pp.75 – 83 وىو متاح عمى الموقع التالي :  .
http://www.emeraldinsight.com.tiger.sempertool.dk/journals.htm?articl
eid=17041946&show=html2013/11/14 عمما أفَّ آخر زيارة لمموقع بتاريخ ,  

http://www.emeraldinsight.com.tiger.sempertool.dk/journals.htm?articleid=17041946&show=html
http://www.emeraldinsight.com.tiger.sempertool.dk/journals.htm?articleid=17041946&show=html
http://www.emeraldinsight.com.tiger.sempertool.dk/journals.htm?articleid=17041946&show=html
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المشػػػروعة مػػػف المخػػػدرات أو المػػػؤثرات العقميػػػة أو المػػػواد المدرجػػػة فػػػي الجػػػدوؿ األوؿ 
والجػدوؿ الثػػاني المػرفقيف بيػػذه االتفاقيػػة أو المػواد التػػي حمػػت محميػا بمواصػػمة طريقيػػا 

مػػـ سػػمطاتو المختصػػة وتحػػت إلػػى داخمػػو , بع إلػػى خػػارج اقمػػيـ بمػػد أو أكثػػر أو غيػػره أو
, بغيػػػة كشػػػؼ ىويػػػة األشػػػخاص المتػػػورطيف فػػػي ارتكػػػاب الجػػػرائـ المنصػػػوص مراقبتيػػػا

 .(1)مف االتفاقية ( 3عمييا في الفقرة )أ( مف المادة 
(االحكاـ المنظمة لمتسميـ المراقب , 11في المادة ) االتفاقيةكما اوضحت 

والتي حثت الدوؿ االطراؼ عمى أفَّ تعقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة االطراؼ إلتاحة 
أستخداـ أسموب التسميـ المراقب أستخداما مناسبا عمى الصعيد الدولي , وذلؾ 

تجار بالمخدرات لتسييؿ عممية الكشؼ عف ىوية األشخاص المتورطيف في جرائـ اال
 . (2)وغسؿ األمواؿ المتحصمة منيا

وذكرت االتفاقية بأنو عند اتخاذ القرارات المتعمقة بالتسميـ المراقب أوجبت أفَّ 
تنفرد كؿ حالة عف سابقتيا ,ويتـ االتفاؽ بيف الدوؿ األطراؼ عمى األمور المالية 

جازت االتفاقية المتعمقة بممارسة األطراؼ المعنية لالختصاص القضائي, كما أ
لألطراؼ المعنية أفَّ تعترض سبيؿ الشحنات غير المشروعة المتفؽ عمى اخضاعيا 
لمتسميـ المراقب ثـ يسمن ليا بمواصمة السير دوف المساس بما تحويو مف المخدرات 

 .(3)والمؤثرات العقمية أو أفَّ تنزؿ أو تستبدؿ كميأ أو جزئيا
 
 

                                                           

المػػادة االولػػى الفقػػرة )ز(مػػف اتفاقيػػة االمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة االتجػػار غيػػر المشػػروع بالمخػػدرات  ((1
, لممزيد ينظر , نبيؿ محمد عبد الحمػيـ عواجػو , مصػدر سػابؽ , 1988العقمية عاـ والمؤثرات 

 420ص
 252فائزة يونس الباشا ,مصدر سابؽ ,ص(2) 
 220مصدر سابؽ ,ص امجد سعود قطيفاف الخريشة ,(3) 
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   صدار مذكرة تفسيرية ميمة عنونتيا ( باعتماد وا  FATFكما بادرت جماعة )
) بالتسميـ المراقب( لألمواؿ المشتبو في كونيا عائدات إجرامية , وقد استيدفت ىذه 

( مف التوصيات األربعيف لتؤكد عمى المزايا 36المذكرة تعزيز وتطوير التوصية رقـ )
 .(1)الناجمة عف تطبيؽ اسموب التسميـ المراقب لمعائدات االجرامية

عمى ضرورة تشجيع التعاوف في التحقيقات بيف  FATFاكدت جماعة وقد 
الدوؿ والسمطات المختصة في تمؾ الدوؿ وبالذات ما يتعمؽ بدجراءات التسميـ 
المراقب إذ يعد ىذا االسموب نيجا فعاال عمى صعيد مكافحة انشطة غسؿ األمواؿ 

لمعمومات واألدلة عمى الصعيديف الوطني وعبر الوطني , ألنو يوفر اكبر قدر مف ا
 .(2)بشأف الصفقات الدولية والشحنات النقدية العابرة لمحدود
( وبعد صدور مذكرة FATFوقد أشار التقرير السنوي السابع لجماعة )

تفسيرية بثالث سنوات وبعد أفَّ عقدت عددا مف المؤتمرات االيجابية والتي تتعمؽ 
االجرامية , إشار إلى إعتبار ىذا األسموب بتطبيؽ أسموب التسميـ المراقب لمعائدات 

 .(3)قيما في التحريات والتحقيقات عمى المستوييف المحمي والدولي
وقد أشارت العديد مف وثائؽ األمـ المتحدة الصادرة عف لجنة المخدرات أو 
الييئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى استخداـ ىذا االسموب االمثؿ في تعقب األمواؿ 

 .(4)ومتحصالت الجريمة داخؿ أو خارج الدولةوعائدات 
                                                           

 346( مصطفى طاىر , مصدر سابؽ , ص(1
 402الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , صنبيؿ محمد عيد ((2
 371حمد محمد الحمادي , مصدر سابؽ , ص ( خالد(3
والتي  3/1998/ 20-11( فيينا  41( مف ىذه الوثائؽ توصيات لجنة المخدرات ) الدورة (4

حثت الدوؿ عمى استخداـ ذلؾ االسموب عمى الصعيديف المحمي والدولي وتبادؿ الخبرات 
عف الدورة االستثنائية والمعدات التقنية في ىذا المجاؿ , وكذلؾ االعالف السياسي الصادر 

( , وايضا توصيات 1998يونيو /  10-8العشريف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة ) نيويورؾ 
( نقال عف , نبيؿ محمد عيد  5/3/2000-6) فيينا  43لجنة المخدرات عف اعماؿ الدورة 
 402الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , ص
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نما  وال يقتصر اليدؼ مف اتباع ىذا األسموب عمى ضبط الجناة الظاىريف وا 
كشؼ وضبط مختمؼ العناصر الرئيسية , واكبر عدد مف االفراد المتورطيف في 
الجريمة , وكذلؾ منظمو الجريمة والذيف يعمموف عمى تمويميا ويعتمد نجاح ىذا 

عمى توافر التخطيط المدروس والتنفيذ الدقيؽ مف قبؿ االجيزة الوطنية االسموب 
 .(1)المختصة وتعاونيا الكامؿ مع السمطات المعنية بالدوؿ االخرى

 

ويكوف استخداـ ىذا األسموب ممكنا في حالة تعقب األمواؿ المشتبو في 
, أو أي متحصالت اجرامية , ومتابعة تحركاتيا لدى دخوليا أو خروجيا  مشروعيتيا

مف إقميـ الدولة , وال يقتصر عمى تعقب حركة العائدات اإلجرامية التي يجري غسميا 
في صورتيا المادية , أي نقميا بصورتيا المادية أو المستندية , بؿ يمكف تنفيذه في 

مثؿ , التحويالت البرقية أو االلكترونية ,  حالة نقؿ األمواؿ بصورتيا غير المادية
وذلؾ بالتنسيؽ بيف المؤسسات المالية في الدوؿ المختمفة ويمكف تنفيذه أيضا سواء 
كانت األمواؿ بصورتيا المادية االصمية )) نقودا سائمة (( أو تحولت إلى صورة 

  .(2)أخرى ) كالذىب أو األوراؽ المالية (
ابمة لمتطبيؽ في قضايا غسؿ األمواؿ التي تتضمف ولذلؾ يعد مف األساليب الق

شحنات أو صفقات يشتبو في كونيا عبارة عف عائدات جرميو ولذلؾ يعد التسميـ 
المراقب , اداة فعالة ذات فائدة كبيرة لكشؼ عدد كبير مف األشخاص المتورطيف في 

جراء ىاـ لمكافحة انشطة غسؿ األمواؿ عمى المس توى العممية غير المشروعة وا 
العالمي نظرا لما يوفره مف إمكانية الحصوؿ عمى المعمومات ويوفر األدلة المتعمقة 
بالصفقات المشتبو بيا والشحنات النقدية العابرة لمحدود, وتطبيؽ ىذا التسميـ يؤدي 

                                                           

 237العزيز السف , مصدر سابؽ , ص( عادؿ عبد(1
 228العزيز السف , مصدر سابؽ , ص عادؿ عبد (2)
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إلى توفير معمومات عف االتجاىات الرئيسة لمتدفقات غير المشروعة لألمواؿ , كما 
  .(1)لبمداف األكثر تعرضا الختراؽ غاسؿ األمواؿيتين التعرؼ ايضا عمى ا

لقد اصبن االلتزاـ دقيقا بتنفيذ التوصيات مف قبؿ اعضاء فرقة العمؿ وعدد 
مف الدوؿ وذلؾ لمنع استخداـ النظـ المالية لعمميات غسؿ األمواؿ , مما دفع غاسمي 

شروعة عبر األمواؿ إلى االلتجاء إلى استخداـ اسموب نقؿ شحنات األمواؿ غير الم
الحدود الدولية تجاه الدوؿ غير االعضاء أو دوؿ ال تتوفر لدييا االرادة الالزمة 
واإلجراءات المناسبة لمكافحة عمميات غسؿ األمواؿ , ولذلؾ بادرت فرقة العمؿ 
المالي إلى اتخاذ عدد مف الخطوات التي تعمؿ عمى تشجيع الدوؿ الستخداـ اسموب 

لعائدات االجرامية وكشؼ جرائـ غسؿ األمواؿ ولذلؾ التسميـ المراقب في تعقب ا
, كؿ الدوؿ األعضاء عمى اتخاذ  1992-1991حثت في تقريرىا الثالث لعاـ 

  .(2)اجراءات ضرورية لمسماح لسمطاتيا بدجراء تحريات في قضايا غسؿ االمواؿ
وأكد الدليؿ التدريبي لألمـ المتحدة بشأف غسؿ األمواؿ والتحريات المالية , 
عمى أىمية استخداـ اسموب التسميـ المراقب ألغراض تعقب األمواؿ عبر الحدود , 

  .(3)والتعرؼ عمى األنشطة غير المشروعة لغاسمي االمواؿ
ويتطمب استخداـ ىذا األسموب إبالغ المدعي العاـ المختص كشرط أساسي , 

حيف أفَّ فيناؾ مف التشريعات الدولية نصت صراحة عمى استخداـ ىذا االسموب في 
دوؿ أخرى لـ تنص عميو في قوانينيا, إال أنو باإلمكاف العمؿ بيذا األسموب وذلؾ 

, عمى أساس أفَّ الدولة طرفا فييا وتـ التصديؽ  1988باالعتماد عمى اتفاقية فيينا 
عمييا مف قبميا فيي تعتبر قانونا ساري المفعوؿ ممزما لمعمؿ بو وىو ما يتـ العمؿ بو 

 .(4)لعربية كما في األردففي بعض الدوؿ ا
                                                           

 221( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ , ص(1
 339( مصطفى طاىر , مصدر سابؽ , ص(2
 230العزيز السف , مصدر سابؽ , ص( عادؿ عبد(3
 223( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ , ص(4
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ويستخدـ أسموب التسميـ المراقب عمى نطاؽ واسع في دوؿ متعددة , مثؿ 
 .(1)بريطانيا , وسويسرا وأمريكا

وترى الباحثة أفَّ اسموب التسميـ المراقب يوفر لمجيات المختصة لمكافحة 
ؿ جريمة غسؿ األمواؿ والجرائـ المرتبطة االخرى سيولة متابعة وتعقب األموا

وعائدات األنشطة اإلجرامية عبر الحدود االقميمية لمدوؿ , وذلؾ بالتعاوف بيف الدوؿ 
عف طريؽ أما تأجيؿ ضبط األشياء المشحونة إلى وقت الحؽ , أو بدجراء آخر 
تتخذه الدوؿ وىو السماح بمرورىا داخؿ اقميـ الدولة وتيريبيا إلى دولة أخرى مع 

شأف ىذه العممية وتحت رقابتيا بغية الكشؼ عف تواجد العمـ لدى الجيات المختصة ب
 األشخاص والجيات المرتبطة في ارتكاب ىذه الجريمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 226ص العزيز السف , مصدر سابؽ ,( عادؿ عبد(1
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اف القاعدة العامة وفقا لمبدأ أقميمية القانوف الجنائي في ىذه الحالة يمتـز 
القانوف بتطبيؽ القانوف الوطني بمعنى أفَّ التشريع الوطني ىو القائموف عمى تطبيؽ 

الواجب التطبيؽ دوف غيره مف التشريعات االجنبية عمى الجرائـ التي ترتكب عمى 
إقميـ الدولة وىو ما يعتبر تجسيدا لمظير سيادة الدولة عمى أقميميا , كما أفَّ الحكـ 

ي اعترافا وال ينتج عنو أي آثار الجنائي الذي صدر مف قضاء دولة معينة ال يالق
.وعميو ال يتـ االعتراؼ بالقوة (1)سمبية أو ايجابية إال فقط داخؿ اقميـ ىذه الدولة

التنفيذية لمحكـ الجنائي لدولة عمى أقميـ دولة أخرى ,وذلؾ طبقا لمبدأ االقميمية 
تطبيؽ وال يقتصر تنفيذ األحكاـ االجنبية عمى  .(2)واعتبارات السيادة الوطنية

العقوبات األصمية بؿ شممت أيضا العقوبات التبعية والتكميمية كالتدابير االحترازية 
ولذلؾ فاف الفقو الحديث يتجو  .(3)ومنيا عقوبة المصادرة والتي سيتـ تناوليا الحقا

إلى االعتراؼ لألحكاـ الجنائية االجنبية بقوتيا التنفيذية باعتبار أفَّ ذلؾ يعد مظيرا 
, والواقع أفَّ السماح بتنفيذ الحكـ (4)لتعاوف بيف الدوؿ في مكافحة اإلجراـمف مظاىر ا

                                                           

 رؤؼ عبيد , مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري , مطبعة النيضة , مصر , (1)
 621,ص1970,  2ط

 217,صمصدر سابؽالعاؿ , المطيؼ عبدمحمد عبد (2)
 226( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ  ص(3
مف عقوبات وتدابير احترازية , وما يتفرع يقصد بالقوة التنفيذية لمحكـ ىو ) تنفيذ ما يقضي بو الحكـ ( (4

عف ذلؾ مف اثار سابقة في العود أو التكرار( . ينظر محمود نجيب حسني , شرح قانوف العقوبات 
 164, ص 1984المبناني , القسـ العاـ , دار النيضة العربية , القاىرة , ط بال , 
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االجنبي يفترض أفَّ يكوف ىناؾ تبادؿ في البيانات القضائية والسجالت الجنائية 
 .(1)وتشابيا في النظـ العقابية كما كاف سائدا في الدوؿ االسكندنافية

ىذا الموضوع بمزيد مف  وسوؼ نشير إلى االتفاقيات الدولية التي تناولت
االىتماـ ومنيا التوصيات االربعيف الصادرة عف جماعة العمؿ المالي الدولي 

(FATF والتي نصت عمى ضرورة التسميـ بحجية االحكاـ االجنبية الصادرة عف )
الدوؿ المختمفة فيما يتعمؽ بجرائـ غسؿ األمواؿ وعمى ضرورة تنفيذ ىذه االحكاـ 

عمى المجرميف أو تسميميـ أو الحجز عمى امواليـ أو  وخاصة ما يتعمؽ بالقبض
 .(2)مصادرتيا

( موضػػػػػوع االختصػػػػػاص 4فػػػػػي المػػػػػادة ) 1988وتناولػػػػػت اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا عػػػػػاـ 
القضائي لمجرائـ موضوع االتفاقية , وبخصوص تقرير ذلػؾ االختصػاص فقػد اعطػت 

أو متف السػفف الدوؿ كامؿ الحرية في ىذا الشأف بصدد الجرائـ التي تقع عمى اقميميا 
أو الطائرات التي ترفع عمميػا وبينػت االتفاقيػة بأنيػا ال تسػتبعد أي اختصػاص جنػائي 

( مػػف اتفاقيػػة فيينػػا 5وفػػي المػػادة ) .(3)مقػػرر مػػف قبػػؿ أي طػػرؼ وفقػػًا لقانونػػو الػػداخمي
نصػػػت أفَّ يكػػػوف كػػػؿ قػػػرار أو اجػػػراء يتخػػػذ خاضػػػعا إلحكػػػاـ القػػػانوف الػػػداخمي  1988

فيػػػذ بصػػػدد تنفيػػػذ حكػػػـ مصػػػادرة مػػػف طػػػرؼ لػػػو اختصػػػاص لمطػػػرؼ متمقػػػي طمػػػب التن
 .(4)قضائي متعمؽ بدحدى جرائـ المخدرات وغسؿ األمواؿ المستمدة منيا

                                                           

, ايسمندا , النرويج , السويد , والتي ( انظر اتفاقية الدوؿ السكندنافية , الدنمارؾ , فنمندا (1
واة , والتي يشترط أفَّ تكوف مبدأ التعاوف فيما بينيـ قائما عمى مبدأ المسا 1962وقعت عاـ 

 356العزيز مبارؾ , مصدر سابؽ , صضائية , نقال عف ىشاـ عبدالق
يقابميا و  1996( والمعدلة عاـ FATF( مف توصيات العمؿ المالي الدولي )40( التوصية )(2

, لممزيد ينظر , نبيؿ محمد عبد الحميـ  2003( مف التوصيات المعدلة عاـ 33التوصية )
 420عواجو , مصدر سابؽ , ص

 223( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ , ص(3
 428الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , ص( نبيؿ محمد عيد(4
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في مادتيا الثالثة عشر ,  1990وقد تضمنت كؿ مف اتفاقية ستراسبورج عاـ 
والمادة الخامسة مف االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات 

, ىذه الوسيمة المتعمقة باالعتراؼ بتنفيذ االحكاـ  1994ثرات العقمية عاـ والمؤ 
فيما  1988االجنبية وسارت ىاتاف االتفاقتاف عمى نيج اتفاقية فيينا نفسيا عاـ 
 .(1)يتعمؽ باالعتراؼ بيا مف قبؿ الدوؿ الطالبة لممساعدة في المسائؿ الجنائية

نيا االعتراؼ بتنفيذ االحكاـ وذلؾ وسوؼ يتـ التطرؽ إلى اآلثار التي ينتج ع
مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف حيث يتناوؿ الفرع األوؿ االثار السمبية 

 الفرع الثاني يتناوؿ اآلثار االيجابية.

المعروضة مف اآلثار التي يترتب عمى االعتراؼ بالحكـ االجنبي عمى القضية 
المقضي فيو أي أفَّ  في أقميـ دولة ىو اكتساب الحكـ الجنائي لما يسمى بقوة الشيء

يصبن الحكـ عنوانا لمحقيقة فيؤدي بالتالي إلى انقضاء الدعوى العمومية وعدـ جواز 
اقامتيا أو النظر فييا مف جديد أماـ محاكـ الدولة االخرى ضد المتيـ نفسو , ويؤدي 

 .(2)مة المتيـ جنائيا مرة اخرىإلى امتناع محاك
ومف المالحظ أفَّ غالبية التشريعات المعاصػرة اعترفػت بػاألثر السػمبي لإلحكػاـ 
الجنائيػػة االجنبيػػة , وقػػد اسػػتندت فػػي ىػػذا الحػػؽ إلػػى احػػد المبػػادئ التػػي تحمػػي حقػػوؽ 
الفرد وىو ) عدـ جواز محاكمة الشخص عػف فعػؿ واحػد مػرتيف (, ممػا يتطمػب تػوافر 

ؾ تعػػارض مػػع االعتػػراؼ القػػائـ بػػالحكـ شػػروط ليػػذا االعتػػراؼ وتمثمػػت بػػأال يكػػوف ىنػػا
االجنبػػػػػػي مػػػػػػع النظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ بالدولػػػػػػة التػػػػػػي مػػػػػػف جانبيػػػػػػا اعترفػػػػػػت بػػػػػػالحكـ, وينعقػػػػػػد  
االختصػػػاص التشػػػريعي والقضػػػائي لمدولػػػة التػػػي أصػػػدرت الحكػػػـ االجنبػػػي وفقػػػا ألحػػػد 

                                                           

  429مصدر نفسو , صالالحميـ عواجو , ( نبيؿ محمد عبد1)
 ,امعة الجديدة لمنشر , االسكندريةدار الج’المنعـ ,النظرية العامة لقانوف العقوبات سميماف عبد( (2

 175,ص2000ط بال ,
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المعايير المعروفة في االختصػاص الجنػائي الػدولي , كمعيػار االقميميػة أو الشخصػية 
ية , وأف يكوف الحكـ الذي يصدر باتا ونيائيًا, واف يكػوف الحكػـ قػد تػـ تنفيػذه أو العين

 .(1)أو تكوف العقوبة المحكـو بيا قد انقضت بالتقادـ أو العفو
والخالصة ليذا االثر السمبي يكمف في أفَّ الدعوى القضائية الجنائية تنتيي 

لدعوى مرة أخرى اماـ في حالة االعتراؼ بحجية الحكـ االجنبي , ويمتنع اقامة ا
 .(2)القضاء الوطني

وعمى ىذا االساس اىتمت االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائـ غسؿ 
األمواؿ بحث الدوؿ االطراؼ عمى االعتراؼ بحجية االحكاـ االجنبية , كما تضمنت 
التشريعات الوطنية إقرارا بتمؾ الحجية ,واالعتراؼ ايضا عمى ما يشمؿ عميو 

ؼ مف آثار وألزمت االتفاقيات القاضي الوطني باف يأخذ بنظر االعتبار ما االعترا
يقرره القانوف االجنبي بالنسبة لفعؿ معيف , وذلؾ أثناء تطبيقو ألحكاـ القانوف 

 .(3)الوطني عمى ىذا الفعؿ

ويتمثؿ ىذا الشؽ مف اآلثار التي تترتب عمى االعتراؼ باإلحكاـ الجنائية, 
باالعتراؼ بالقوة التنفيذية ليذا الحكـ خارج البمد الذي صدر منو , أي أفَّ الحكـ قابؿ 
قميـ دولة أخرى , وىذا يشمؿ العقوبات التي تفرض عمى  لمتنفيذ داخؿ حدود وا 

السجف أو الغرامة أو قد تكوف باإلمكاف فرض الدعوى القائمة فيذه العقوبات تشمؿ 
عقوبات تكميمية أيضا كالمصادرة والعزؿ مف الوظيفة , والحكـ الذي تصدره الدولة 
األخرى تجاه الدعوى في دولة ما بصدد جريمة معينة يكوف باتًا وقطعيًا وال يجوز 

مقارف يذىب إلى النظر فيو مرة أخرى , إال أفَّ االتجاه السائد في الفقو والقانوف ال
                                                           

 245العزيز السف , مصدر سابؽ ,صعادؿ عبد (1)
 219العاؿ ,مصدر سابؽ صالمطيؼ عبدمحمد عبد(2) 
  100,صالرحمف بوزبر ,مصدر سابؽ محمد عبد (3)
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جاز االعتراؼ ذلؾ أنو أعدـ االعتراؼ بالقوة التنفيذية لمحكـ األجنبي واالستثناء عمى 
في حالة واحدة وىي وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراؼ تقرر لمحكـ الصادر في 

 .(1)دولة ما قوة تنفيذية في دولة اخرى

حكـ االجنبي وما يصدر ويتـ االعتراؼ الكامؿ مف جانب القضاء الوطني بال
عنو مف عقوبات , ويعد الحكـ الجنائي سابقة في العود اذا ما حكـ الجاني عف 

 .(2)جريمة أخرى أماـ المحاكـ الوطنية

ويعد ىذا األجراء الميـ في نطاؽ التعاوف الدولي لمكافحة الجرائـ المنظمة 
جابية لمحكـ الجنائي ومف اىميا غسؿ األمواؿ , لذلؾ استوجبت األعتراؼ باآلثار االي

االجنبي أي قابمية الحكـ لمتنفيذ داخؿ اقميـ دولة أخرى , وىذه االىمية باالعتراؼ 
تكمف في عقوبة ) المصادرة ( والتي تعتبر مف الوسائؿ الفعالة في مكافحة جرائـ 
غسؿ األمواؿ والتي يستمـز تنفيذىا تعاونا قضائيا دوليا واسع النطاؽ وعمى أساس 

االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ باالعتراؼ بالقوة  ذلؾ اىتمت
 .(3)التنفيذية لمحكـ االجنبي أماـ المحاكـ الوطنية

ومف أجؿ تنفيذ المتطمبات التي نصت عمييا االتفاقيات الدولية , فقد أوجبت 
ي في كافة أفَّ تمتـز الدوؿ بأف  تضع تشريعات تسمن بتقديـ وتبادؿ التعاوف الدول

مثؿ االعتراؼ بأوامر ) عتراؼ بأحكاـ العقوبات االجنبيةالمسائؿ الجنائية , ومنيا اال
( وتسميـ المجرميف , والمساعدة القانونية المتبادلة , وتجميد االصوؿ المصادرة

والتحفظ عمييا , ونقؿ الدعاوى وىناؾ بعض الدوؿ التي تمتمؾ تشريعات عدة تتعمؽ 
بقة , ويتطمب فقط تعديؿ ىذه التشريعات لتساير االتفاقيات التي بيذه المواضيع السا

                                                           

 432ص-431( محمد عزت العمري , مصدر سابؽ , ص(1
 427الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , صد( نبيؿ محمد عب(2
  495( مصطفى طاىر , مصدر سابؽ , ص(3
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تعمؿ عمى مكافحة غسؿ األمواؿ وبعض المسائؿ المتعمقة بيا , مثؿ تحديد القصد 
نشاء آليات كفيمة بمعالجة ازدواج الجريمة , وتعمؿ عمى تنسيؽ  الجنائي المطموب وا 

يجاد وسا  .(1)ئؿ كافية لجمع ونقؿ المعموماتالتنفيذ المحمي مع المتطمبات الدولية , وا 

وىكذا تقوـ الدوؿ بأف تضع خططًا واستراتيجيات محمية بيدؼ االلتزاـ 
باالتفاقيات المتعددة االطراؼ والتي تستوجب درجة عالية مف التعاوف بيف الدوؿ , 
رشادات معينة بشأف كيفية صياغة  وبيذه الحالة قد تحتاج الدوؿ إلى توجييات وا 

لمحمية بطريقة تتماشى مع الوثيقة متعددة االطراؼ ولموصوؿ إلى الغاية االجراءات ا
المرجوة مف ىذه االجراءات تـ اقتراح أفَّ تقـو االمـ المتحدة بمساعدة الدوؿ 
االعضاء في تطوير قوانينيا وجعميا متماشية ومتجانسة لضماف فعالية التعاوف 

 .(2)الدولي

جب تعديميا مف جانب الدوؿ بطريقة وكنموذج لمثؿ ىذه القوانيف التي يستو 
تمكنيا مف صياغة االجراءات المحمية بحيث تشمؿ ما نصت عميو االتفاقية المتعددة 
االطراؼ مف ابتداع وسائؿ مبتكرة حديثة لفرض القانوف ) ما جاء في الموائن التي 

بنت طورتيا منظمة الدوؿ االمريكية , كما أفَّ كؿ مف النمسا و المانيا وسويسرا , ت
 .(3)المنيج المتكامؿ في تشريعاتيا الداخمية(

وفي نطاؽ االعتراؼ بحجية االحكاـ االجنبية ثمة ضوابط يمكف اتخاذىا في 
ىذا الشأف وتيدؼ إلى التأكيد عمى فعالية المالحقة الجنائية , وضماف احتراـ 

ي كوف الحكـ  المبادئ القانونية المتعمقة بالحقوؽ والحريات الفردية , ولذلؾ ينبغي أفَّ 
الجنائي حكما باتا وغير قابؿ لمطعف فيو , ويضاؼ إلى ذلؾ أفَّ حجية ىذا الحكـ 

                                                           

 124( محمود شريؼ بسيوني , غسؿ األمواؿ , مصدر سابؽ , ص(1
 125( محمود شريؼ بسيوني , غسؿ األمواؿ , المصدر اعاله , ص(2
 245العزيز السف , مصدر سابؽ , صعبد ( عادؿ(3
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 لالختصاصاماـ محاكـ دولة أخرى يجب أفَّ ت كوف مرىونة بمطابقتو لمقواعد العامة 
وجود اليقيف عمى  ىو في ىذه الدولة , في حيف أفَّ صدور الحكـ الجنائي باالداف

ونسبتيا إلى المتيـ يعد بذاتو كافيا ليتـ االعتراؼ بو في دولة أخرى , وقوع الجريمة 
وال يعطي الحؽ لممتيـ المالحؽ جنائيا في دولة أخرى , أفَّ يعترض عمى صدور 

 .(1)الحكـ وادعائو بأن و صدر في غيابو

وال يؤثر عمى مالحقة المتيميف أو غيره مف الشركاء في الجريمة المنظمة في 
ند انقضاء الدعوى الجنائية بطريقة التقادـ في دولة أخرى , وىذا ما دولة ما , ع

معموؿ بو في نطاؽ قوانيف العقوبات ويمكف األخذ بيذا الحؿ في نطاؽ القانوف 
 .(2)الجنائي الدولي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

شكاليات ( سميماف عبد(1 المنعـ , ظاىرة غسيؿ األمواؿ غير النظيفة , صعوبات التكييؼ وا 
المالحقة القضائية عبر الوطنية , مجمة الدراسات القانونية , بيروت , العدد االوؿ , المجمد 

 126ص - 123, ص 1998االوؿ , 
  126مصدر نفسو , صالمنعـ , ال( سميماف عبد(2
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كآليات ظيرت االنماط المرتبطة بتعقب وتجميد ومصادرة عائدات الجرائـ 
 .(1)جديدة وفعالة في مجاؿ التعاوف الدولي

ويعد مصادرة األمواؿ المستخدمة أو المتحصمة مف الجرائـ وأىميا غسؿ 
األمواؿ كأداة ىامة تعمؿ عمى التصدي ليذه الجريمة , ألن يا تعمؿ عمى ردع 
ا مرتكبي الجرائـ غير المشروعة سواء كاف شخصا طبيعيًا أو معنويًا , ناىيؾ عف اني

تعد مف الموارد االضافية لخزينة وواردات الدولة وتستفاد ايضا منيا االجيزة التي 
 .(2)تعمؿ عمى مكافحة جرائـ المخدرات وغسؿ األمواؿ

وقد عرفت المصادرة مف قبؿ الفقو بأنيا ) عقوبة مالية تتمثؿ في نزع ممكية 
دخالو في ممؾ الدولة بال مقابؿ(  .(3)الماؿ قسرا وا 

ايضا بأنيا ) االستيالء لحساب الدولة عمى األمواؿ أو االشياء ذات كما عرؼ 
الصمة بالجريمة سواء تمت الجريمة بالفعؿ أو كاف يخشى مف وقوعيا(, والمصادرة 

 .(4)تتـ جبرا بطريؽ اإلكراه بواسطة حكـ قضائي
ومف المالحظ أفَّ عقوبة المصادرة التي توقع عمى الجاني تؤدي عينا , بمعنى أن و 
يتـ نقؿ ممكية االشياء بعينيا إلى الدولة بدوف مقابؿ , رغـ أفَّ االصؿ في الغرامة 
ان يا تعد عقوبة أصمية , لكف المصادرة تعتبر عقوبة تكميمية وال يتصور أفَّ تكوف 

 (5)ضمف إطار العقوبة األصمية أو التبعية. 

                                                           

 37( محمود شريؼ بسيوني , غسؿ األمواؿ , مصدر سابؽ , ص(1
  226( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ , ص(2
 566. ص 1969,  8( محمود محمود مصطفى , شرح قانوف العقوبات , القسـ العاـ , ط(3
 741المنعـ , النظرية العامة , مصدر سابؽ , ص( سميماف عبد(4
 160الرحيـ المال , مصدر سابؽ , ص( ابراىيـ حسف عبد(5
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حيث يتـ مف والمصادرة ليا نوعاف النوع االوؿ: باف تكوف المصادرة عامة , ب
خالليا نزع أمواؿ المحكوـ عميو جميعا , واما النوع الثاني: تكوف المصادرة خاصة 
أي يتـ مف خالليا مصادرة ماؿ معيف سواء كاف متصال بالجريمة أو مستعمال في 
َ تكوف عقوبة  ارتكابيا أو معدا ليذا االستعماؿ , واما طبيعة المصادرة فيي أما أفَّ

ما أفَّ  تكوف تدبيرًا احترازيًا , وتوجد صورة خاصة تكوف فييا المصادرة جنائية , وا 
عند فرضيا بمثابة تعويض لممجنى عميو بحيث يؤوؿ الماؿ المصادر لممجنى عميو 
وليس لمدولة , ومف ذلؾ ما يتعمؽ بتقميد العالمات والبيانات التجارية المنصوص 

 .(1)عمييا في قانوف حماية الممكية الفكرية
سابقا بأف المصادرة عقوبة تكميمية لذلؾ فاف توقيعيا ال يتـ إال  وكما ذكرنا

بحكـ قضائي, لذلؾ فيي سمطة تقديرية متروكة لمقاضي ويترتب عمى الحكـ بيا 
وجوب تنفيذىا جبرا , ويالحظ انيا ال تخضع لنظاـ وقؼ التنفيذ لو تـ وقؼ تنفيذ 

 .(2)العقوبة األصمية
تحصمة مف األنشطة غير المشروعة التي والمصادرة تنصب عمى العائدات الم

تكوف ناتجة عف القياـ بممارسة احدى افعاؿ غسؿ األمواؿ كالتمويؿ أو النقؿ أو 
االخفاء أو التمويو أو االكتساب أو الحيازة أو االستخداـ مف قبؿ غاسمي األمواؿ أو 

 .(3)شركائيـ االصمييف و التابعييف
ولت االتفاقيات الدولية المعنية وفيما يخص نطاؽ جزاء المصادرة فقد تنا

بالرقابة عمى المخدرات , نيجا متدرجا في تناوليا لجزاء المصادرة , إذ اشارت في 
البداية عمى المحؿ الذي تنصب عميو المصادرة وتمثمت بالمواد المخدرة وحدىا , وثـ 

                                                           

 316( محمد اميف الرومي , مصدر سابؽ , ص(1
 311( حساـ الديف محمد أحمد , مصدر سابؽ , ص(2
 227( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ , ص(3
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ائـ تشمؿ األدوات ومف بعدىا المواد المستخدمة أو المعدة لالستخداـ في ارتكاب جر 
 .(1)االتجار غير المشروع بالمخدرات

ثـ جاءت اتفاقية فيينا وحثت الدوؿ عمى مصادرة المتحصالت الناتجة عف 
الجرائـ التي نصت عمييا اتفاقية فيينا , ودعت الدوؿ إلى اتخاذ تدابير تمكنيا مف 
تحديد المتحصالت أو األمواؿ أو الوسائط مف اقتفاء اثرىا وتجميدىا , أو التحفظ 

 .(2)مييا بغية مصادرتياع
وسارت بعض االتفاقيات الدولية في االتجاه نفسو ومنيا , اتفاقية ستراسبورج 

, التشريع  2000, باليرمو  1994, تونس  1990وبرنامج العمؿ المالي سنة 
 .(3)1995النموذجي 

وسوؼ يتـ التطرؽ ألىـ االحكاـ المتعمقة بالمصادرة والتي وردت بالمواد 
ضمف االتفاقيات الدولية مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف حيث والتوصيات 

يتناوؿ الفرع االوؿ االلتزاـ بتنفيذ االحكاـ التي تقضي بالمصادرة والفرع الثاني يتناوؿ 
 إجراءات المصادرة.

, واتفاقية  1988اوجبت اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة المخدرات فيينا لعاـ 
, الدوؿ االطراؼ عمى اتخاذ  2000األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة باليرمو 

تدابير كفيمة لتتمكف مف خالليا مصادرة عائدات متحصالت الجرائـ التي تـ النص 

                                                           

  165الرحيـ المال , مصدر سابؽ , ص( ابراىيـ حسف عبد(1
أو التحفظ )) الخطر المؤقت عمى نقؿ األمواؿ أو تحويميا أو التصرؼ فييا ( ويقصد بالتجميد (2

أو تحريكيا أو وضع اليد أو الحجز عمييا بصورة مؤقتة عمى اساس امر صادر مف محكمة أو 
,  1988سمطة مختصة (( , ينظر اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية 

 ( فقرة )ب(1المادة )
 166الرحيـ المال , مصدر سابؽ , صاىيـ حسف عبدابر  ((3
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, ومف بينيا جريمة غسؿ األمواؿ , ونصت (1)آنفاعمييا في مواد االتفاقيات المذكورة 
عمى التعاوف الدولي بيف الدوؿ األطراؼ في مجاؿ تنفيذ احكاـ المصادرة في حاالت 
معينة وىي التي توجد فييا العائدات أو الممتمكات بدولة غير التي ارتكبت فييا 

 .(2)الجرائـ والتي تحصمت عنيا تمؾ العائدات
ولة التي وقعت بيا الجريمة األصمية والتي تـ الحصوؿ وىذا االجراء يعطي لمد

, بأف تصدر حكـ مصادرة ىذه األمواؿمف خالليا عمى األمواؿ غير المشروعة الحؽ 
وأْف تطمب مف دولة أخرى تنفيذ امر المصادرة وىذا في حالة وجود األمواؿ في اقميـ 

خاذ تدابير تتعمؽ بتحديدىا ىذه الدولة االخيرة التي أعطتيا صالحية تنفيذ الحكـ أو ات
 .(3)وضبطيا وتجميدىا , والتحفظ عمييا وذلؾ تمييدا لمصادرتيا

, إلى وجوب اتخاذ  2012( في توصياتيا لعاد FATFوقد أشارت جماعة )
تدابير ميمة مف قبؿ الدوؿ االطراؼ وتكوف مشابية لتمؾ المنصوص عمييا في 

لقاء الضوء اكثر عمى اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو , واتفاقية  قمع تمويؿ اإلرىاب , وا 
التدابير الجنائية مف أجؿ تمكيف الجيات المختصة بيا , ودوف أفَّ يؤثر ذلؾ عمى 
الطرؼ الثالث حسف النية مف تعزيز الدور الذي يقوـ بو في تجميد وحجز ومصادرة 

مواؿ أو االمور االتية : الممتمكات التي تـ غسميا , أو متحصالت عمميات غسؿ األ
الجرائـ االصمية , أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجيت النية إلى استخداميا في 
ىذه العمميات أو الجرائـ االصمية , أو الممتمكات التي ىي عائدات مف تمويؿ 
اإلرىاب , أو األعماؿ األرىابية أو المنظمات االرىابية أو يتـ أستخداميا فييا , أو 

                                                           

  248العزيز السف , مصدر سابؽ , ص( عادؿ عبد(1
, لممزيد  2000( مف اتفاقية باليرمو 1( فقرة )12( فقرة )أ( اتفاقية فيينا ,  والمادة )5( المادة )(2

 325ينظر , محمد اميف الرومي , غسؿ األمواؿ , مصدر سابؽ , ص
  249العزيز السف , مصدر سابؽ , صعبد( عادؿ (3
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استخداميا أو المخصصة لالستخداـ في تمويؿ ىذه االعماؿ  التي اتجيت النية إلى
 .(1)أو المنظمات االرىابية أو ممتمكات معادلة في القيمة

وتـ تحديد الصالحيات التي تكفؿ القياـ بأعماؿ المصادرة مف خالؿ ىذه 
التوصيات وتتمثؿ بتحديد وتقييـ وتبعة الممتمكات الخاضعة لممصادرة واتخاذ تدابير 

مؤقتة مثؿ التجميد و الحجز لمنع أي تعامؿ يجري عمى تمؾ الممتمكات مف تحفظية 
نقميا أو التصرؼ فييا , واتخاذ اجراءات صارمة تعمؿ عمى منع أي تصرفات أو 
أجراءات ىدفيا عرقمة قدرة الدولة عمى اكماؿ عممية التجميد لمممتمكات التي تخضع 

تدابير تحقيؽ مناسبة كما اعطت  ألمر المصادرة أو حجزىا أو استردادىا , واتخاذ
التوصية الحؽ لمدولة وأجازت ليا أفَّ تتبنى اجراءات المصادرة بغض النظر عف 
وجود ادانة جنائية , ولذلؾ فانو يتعيف عمى الدولة المطالبة أفَّ ت خوؿ محاكميا أو 
غيرىا مف السمطات المختصة بأف تأمر بتقديـ السجالت المصرفية أو المالية أو 

جارية أو بالتحفظ عمييا , وعدـ رفض القياـ بدجراء بحجة سرية العمميات الت
 .(2)المصرفية

وبما أفَّ المصادرة أخذت طابعًا دوليًا فيي تعد قاسمًا مشتركًا بيف تشريعات 
غسؿ االمواؿ, ونظرا الختالؼ التشريعات الوطنية بشكؿ عاـ حوؿ اآللية التي تتـ 

لي بصددىا يكوف بدحدى الطرائؽ وىي , إما أفَّ تَقوـ بيا المصادرة فاف التعاوف الدو 
الدولة المطموب منيا المساعدة باإلجراءات القضائية حسب قوانينيا الخاصة 
بمصادرة الممتمكات موضوع المصادرة وتعتمد في ذلؾ عمى الوثائؽ المقدمة ليا , أو 

 .(3)ة الطالبةأفَّ تمتـز بتنفيذ أمر المصادرة مف قبؿ السمطة المختصة في الدول
                                                           

, 2012( مف التوصيات الصادرة عف جماعة العمؿ المالي الدولي لعاد 4( انظر التوصية )(1
 www.fatf.gafi.orgنص التوصيات متاح عمى الموقع التالي: 

, متػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػالي :  2012( مػػػػػػػػػػػػػف توصػػػػػػػػػػػػػيات الفػػػػػػػػػػػػػاتؼ 4( التوصػػػػػػػػػػػػػية )(2
www.fatf.gafi.org  

 311( حساـ الديف محمد أحمد , مصدر سابؽ , ص(3
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ولـ تحدد اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو سمطة معينة تختص بتنفيذ الطمبات 
وتنفيذ أوامر المصادرة, وأعطت الحؽ في تنفيذ ىذه الوسيمة لمدولة متمقية الطمب 

 .(1)لتحددىا وفقا لقانونيا الداخمي وقواعدىا اإلجرائية سواء كانت تنفيذية أو قضائية
 التخاذ( الدوؿ أفَّ تكوف لدييا سمطة 38وقد اوجبت التوصيات في مادتيا )

إجراءات سريعة بشأف استجابة لطمبات الدوؿ االجنبية لتحديد وتجميد ومصادرة 
عائدات الجريمة أو أي قيمة مماثمة ليا والتي تكوف ناجمة عف غسؿ األمواؿ ويتعيف 

حصائؿ األمواؿ المصادرة وبما يتضمف أفَّ ْتكوف ىناؾ ترتيبات لمتنسيؽ فيما يخص 
 .(2)اقتساـ االصوؿ الصادرة

لقد نصت االتفاقيات الدولية عمى ىذه الوسيمة الفعالة التي تعمؿ عمى ردع 
ومكافحة الجرائـ وأىميا غسؿ األمواؿ موضوع دراستنا , ومف أىـ االتفاقيات التي 

, إذ أوجبت  1988ضحا يتعمؽ بالمصادرة ىي اتفاقية فيينا عاـ تضمنت نصا وا
األطراؼ الموقعة أفَّ تصدر تشريعا يمكنيا مف مصادرة المتحصالت والعائدات 
المستعممة في جرائـ المخدرات , كما حثت االطراؼ عمى تبنى اجراءات وتدابير 

ة تنفيذ تمؾ لتعزز دورىا في إكماؿ عمميات المالحقة والتحفظ والتجميد وبغي
االجراءات ,وطمبت ايضا التحفظ عمى سجالت البنوؾ أو السجالت المالية أو 

بيا بحجة سرية الحسابات المصرفية اذا  االلتزاـوال يحؽ لمدوؿ أفَّ ترفض  التجارية,
اعتبرت ىذه كمبرر قوي تتخذه الدوؿ بغية تحقؽ غايات وىي إلخفاء االرباح الطائمة 

 .(3)خدراتالمتحصمة مف تجارة الم

                                                           

  250العزيز السف , مصدر سابؽ , ص( عادؿ عبد(1
 408العزيز شافي , مصدر سابؽ , ص( نادر عبد(2
 67محمد شريؼ بسيوني , غسؿ األمواؿ , مصدر سابؽ ص( (3
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وفي حالة االعتراؼ باألمر القضائي الصادر مف دولة أخرى بشاف مصادرة 
 األمواؿ أو العائدات يستمـز ىذا األمر تنفيذه لكف بشروط وىي :

 _صدور الحكـ القضائي االجنبي مف محكمة مختصة 1
 _اف يكوف الحكـ االجنبي باتا واف يكوف قد استنفذ كؿ طرؽ الطعف 2
 مضموف الحكـ ينص عمى مصادرة األمواؿ أو العائدات أو الوسائطأفَّ يكوف  -3
 _أف تكوف األشياء موضوع المصادرة متعمقة بجرائـ غسؿ األمواؿ 4
_أف تكوف األمواؿ أو العائدات أو الوسائط المحكوـ بمصادرتيا مما يجوز 5

 .(1)اخضاعيا لممصادرة
عمى أفَّ كؿ قرار أو  1988وقد نصت المادة الخامسة مف اتفاقية فيينا عاـ 

إجراء يتخذ في اطار تنفيذ حكـ المصادرة مف طرؼ لو اختصاص قضائي بدحدى 
جرائـ المخدرات وغسؿ األمواؿ المستمدة منيا يجب أفَّ يكوف موافقا وخاضعا إلحكاـ 

لمطرؼ متمقى الطمب , وفي نفس االتجاه تذىب كؿ مف اتفاقية  الداخميالقانوف 
( , واالتفاقية العربية 13في مادتيا ) 1990ية ستراسبورج عاـ المجمس االوربي واتفاق

 .(2)1994لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقمية عاـ 
وقد اشارت االتفاقيات في حالة تـ تحويؿ العائدات االجرامية إلى ممتمكات 

مكات لمتدابير مف أخرى سواء كاف التحويؿ كميًا أو جزئيًا اوجب اخضاع تمؾ الممت
حجز أو تجميد أو اقتفاء أثرىا, أما إذا اختمطت العائدات االجرامية بممتمكات 
اكتسبت مف مصادر مشروعة اوجب اخضاع تمؾ الممتمكات لممصادرة في حدود 
القيمة المقدرة لمعائدات المختمفة دوف مساس بأي صالحيات تتعمؽ بتجميدىا أو 

 .(3)ضبطيا أو حجزىا

                                                           

 123ص  2006, 1الفتاح سميماف , مكافحة غسؿ األمواؿ ,دار الكتب القانونية ,القاىرة ,ط عبد( (1
  218المطيؼ عبد العاؿ ,مصدر سابؽ ,صعبد ينظر محمد( (2

 82,الجريمة المنظمة ,مصدر سابؽ ص  الروميمحمد اميف (3)
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( مف اتفاقية باليرمو عمى الزاـ الجاني 7( في فقرتيا )12المادة )وقد أوجبت 
باف يبيف المصدر المشروع لعائدات الجرائـ التي  محؿ لممصادرة , مع أفَّ يكوف ىذا 

, كما (1)اإلجراء متوافؽ مع مبادئ القانوف الداخمي لمدولة ومع االجراءات القضائية
يقع عمى عاتؽ الدولة الطرؼ التي تتمقى  ( مف ذات االتفاقية أنو13أشارت المادة )

طمب مف دولة أخرى وتكوف ليا والية قضائية عمى جـر مشموؿ بيذه االتفاقية مف 
أجؿ مصادرة عائدات جرائـ أو ممتمكات أو  معدات أخرى في اقميميا أفَّ تقـو 
ف باتخاذ اجراءات مناسبة تتمثؿ بما يمي: أفَّ ت حيؿ الطمب إلى سمطاتيا المختصة م

أجؿ إصدار أمر بالمصادرة , واف يتـ تنفيذه في الحاؿ ,او تقديـ أمر بالمصادرة 
الصادرة مف الطرؼ الطالب إلى سمطاتو المختصة بتنفيذ ىذا االمر بالقدر المطموب 
وبقدر ما يتعمؽ بالمتحصالت أو األمواؿ أو االدوات االخرى الواقعة في اقميـ الدولة 

ة الطرؼ متمقية الطمب تدابيرًا لمتعرؼ عمى عائدات متمقية الطمب أو تتخذ الدول
( مف المادة ذاتيا في االتفاقية 3الجرائـ واقتفاء أثرىا , لتتـ مصادرتيا وأوجبت الفقرة )

أفَّ تتضمف الطمبات المقدمة عدة فقرات ميمة منيا :) في حالة تمقت الدولة الطرؼ 
ة الطمب إلى سمطاتيا طمب مف دولة أخرى مف اجؿ المصادرة وتسعى إلى احال

المختصة يجب أفَّ يشتمؿ الطمب عمى وصؼ كامؿ لمممتمكات المراد مصادرتيا , 
وبياف بالوقائع التي تستند إلييا الدولة الطرؼ الطالبة ,وعمى الدولة متمقية الطمب 
َ تتخذ االجراءات الالزمة والقرارات حوؿ المصادرة وفقا لقانونيا الداخمي أو أي  أفَّ

 .(2)و معاىدة أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراؼاتفاؽ أ
 
 
 

                                                           

 83, المصدر نفسو ,ص الروميمحمد اميف (1) 
العزيز السف , , لممزيد ينظر , عادؿ عبد 2000و ( مف اتفاقية باليرم4( فقرة )13المادة ) (2)

  251, ص مصدر سابؽ
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وكما الزمت االتفاقية االطراؼ أفَّ َتزود االميف العاـ لألمـ المتحدة بنسخ مف 
قوانينيا ولوائحيا التي تؤكد صحة نفاذ موضوع المصادرة وفي حالة أي تغييرات 

منيا, وفي حالة  تدخؿ الحقا عمى تمؾ القوانيف والموائحاف تزود االميف العاـ بنسخ
قررت الدولة الطرؼ أفَّ تجعؿ تنفيذ التدابير مشروط بوجود معاىدة بيذا الشأف, 
يجب عمى تمؾ الدولة الطرؼ أفَّ تعد ىذه االتفاقية بمثابة األساس التعاىدي الالـز 

 . (1)لتنفيذىا

وأجازت االتفاقية لمدولة الطرؼ أفَّ ترفض التعاوف في ىذا المجاؿ في حالة 
استثنائية وىي اذا لـ يكف الجـر الذي يتعمؽ بو الطمب جرما مشموال بيذه االتفاقية , 

, النيةواف تنفيذ ىذه االجراءات ال يمكف أفَّ تؤثر عمى حقوؽ الطرؼ الثالث حسف 
عمى ابراـ اتفاقيات فيما بينيا ليتـ عمى أساسيا  كما حثت االتفاقية الدوؿ االطراؼ

تنظيـ كيفية التصرؼ في األمواؿ المصادرة سواء باقتساميا , أو التبرع بقيمتيا أو 
بجزء منيا إلحدى الييئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة االتجار غير 

 .(2)المشروع بالمخدرات , أو ألحد االطراؼ األخرى

وقد تناولت اتفاقية باليرمو موضوع التصرؼ في األمواؿ المصادرة في مادتيا 
( اذا اوضحت أفَّ تتصرؼ الدولة الطرؼ في ما تصادره مف عائدات أو 14)

ممتمكات  وذلؾ وفقا لقانونيا الداخمي , أو تقوـ الدولة الطرؼ في رد عائدات الجرائـ 
لكي تتمكف مف تقديـ تعويضات إلى المصادرة أو ممتمكات إلى الدولة الطالبة , 

ضحايا الجريمة أو رد عائدات الجرائـ أو الممتمكات إلى اصحابيا الشرعييف , وىناؾ 
حالة أخرى اشارت إلييا اتفاقية باليرمو بصدد موضوع التصرؼ في األمواؿ 

                                                           

, لممزيد ينظر , محمود محمد ياقوت ,  2000( مف اتفاقية باليرمو 6( فقرة )13المادة )(1) 
 70مصدر سابؽ , ص

, لممزيد ينظر , محمد اميف الرومي , غسؿ  1988( , اتفاقية فيينا 5( فقرة )5المادة )( (2
 326األمواؿ , مصدر سابؽ , ص
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المصادرة اذا اجازت لمدولة الطرؼ, عند اتخاذ اجراء بناء عمى طمب مقدـ مف دولة 
مف ىذه االتفاقية أفَّ تنظر بعيف األعتبار في  13و  12رى وفقا لممادتيف طرؼ أخ

إبراـ اتفاقيات أو ترتيبات بيذا الشأف , وىي أما أفَّ تعمؿ عمى التبرع بقيمة 
المتحصالت التي ىي موضوع المصادرة , أو يتـ اقتساـ عائدات الجرائـ مع دوؿ 

 .(1)اطراؼ أخرى عمى أساس منظـ أو حسب كؿ حالة

وترى الباحثة أفَّ تنفيذ ىذه الوسيمة مف تعقب وتجميد ومصادرة عائدات 
الجريمة يعتبر سالحًا ىامًا في التصدي والردع لممجرميف مف ارتكاب وتورطيـ في 
جرائـ غسؿ األمواؿ , ولذلؾ عمى الدوؿ أفَّ ت كوف قادرة عمى اتخاذ اجراءات مناسبة 

في ىذا المجاؿ مف وسائؿ التعاوف الدولي , تنص عمييا قوانينيا الداخمية لمتعاوف 
واف الدوؿ تختمؼ في تنفيذ االجراءات فبعض الدوؿ تفرضيا كجزء مف االدانة 

 الجنائية بينما دوؿ أخرى تفرضيا بالنسبة لمدعاوي المدنية واإلدارية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

, مصدر  العزيز السف, عادؿ عبد 2000اتفاقية باليرمو /أ,ب( مف 3( فقرة )14( المادة )(1
  252سابؽ , ص
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تعاوف الدولي القضائي بيف الدوؿ يعد إجراء تسميـ المجرميف مف أبرز صور ال
,لما يواجو المجتمع الدولي في العصر الحالي مف أنماط مختمفة مف االجراـ المنظـ 
التصاعدي الذي يتسـ بخصائص العنؼ والدقة في التنفيذ ,مما يتطمب تضامف 
الجيود الدولية لمكافحة ىذا االجراـ واستخداـ الوسائؿ القانونية المشروعة لمالحقة 

جرميف وتقديميـ لمعدالة الجنائية ,وال يتأتى ذلؾ إال  مف خالؿ نظاـ قانوني فعاؿ الم
 .(1)لتسميـ المجرميف

ولإلحاطة الكاممة بيذه الوسيمة سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف يتناوؿ في 
الفرع االوؿ مفيوـ تسميـ المجرميف والفرع الثاني يتناوؿ تسميـ المجرميف في ضوء 

 الدولية والمواثيؽ الدولية .االتفاقيات 

يعد تسميـ المجرميف نظامًا في العالقات بيف الدوؿ بمقتضاه تتخمى دولة عف 
شخص موجود في اقميميا لدولة أخرى بناء عمى طمبيا لتتولى محاكمتو عف جريمة 

عمى أعتبار أفَّ الدولة منسوب إليو ارتكابيا ,او لتنفيذ حكـ صادر مف محاكميا , 
 .(2)األخيرة ىي صاحبة االختصاص الطبيعي

ويعرؼ بانو )إجراء بمقتضاه تتخمى الدولة عف شخص موجود عمى أقميميا 
لسمطات دولة أخرى تطالب بتسميمو إلييا لمحاكمتو عف جريمة منسوبة إليو ارتكابيا 

 .(3)أو لتنفيذ عقوبة مقضى بيا مف محاكـ الدولة طالبة التسميـ(
                                                           

 333العزيز مبارؾ ,مصدر سابؽ ,صىشاـ عبد (1)
 141دىاـ اكـر عمر ,مصدر سابؽ ,ص  (2)
  رؤوؼ عبيػػد , مبػػادئ القسػػـ العػػاـ فػػي التشػػريع العقػػابي المصػػري ,مطبعػػة النيضػػة , مصػػر , (3)

 84,ص1ط 



 

 

  القانونية للعلوم تكريت جامعة مجلة

 (  24  ) ددــــالع(   6  ) السنة

 م 2014كانون االول  
 هـ 1435ربيع االول     

 

 مرـالحميد عمر عبدـد. عأ.م.
 مــراهيــن إبــال حســـهـن   

 

170 

والتسميـ يعبر عنو في التشريعات العربية باالسترداد )ويعني تخمي دولة عف 
شخص موجود في اقميميا لدولة أخرى بناء عمى طمبيا لتتولى محاكمتو عف جريمة 

 .(1)منسوب اليو ارتكابيا أو لتنفذ عميو حكما صادرا مف محاكمو(
جوىر والمضموف ومف المالحظ أفَّ ىذه التعاريؼ التي ذكرت تتفؽ في ال

ويكمف االختالؼ بينيما فقط مف الناحية المفظية وال يؤثر ذلؾ بصورة جوىرية عمى 
المضموف االصطالحي لمبدأ تسميـ المجرميف ,ويستمد ىذا المبدأ مشروعيتو القانونية 
مف قواعد القانوف الدولي أالتفاقي والتشريعات الجنائية الداخمية , أي أنو عمى 

يستمد مشروعيتو مف المعاىدات واتفاقيات التسميـ وما يقره العرؼ المستوى الدولي 
الدولي في مجاؿ التسميـ ومبادئ القانوف العامة وقرارات المنظمات الدولية , أما في 
المجاؿ الداخمي , فدنو يؤسس مشروعية التسميـ عمى مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات 

 . (2),وعمى الشرعية االجرائية الجنائية ايضا
نما ىو وسيمة تعمؿ عمى تسييؿ اجراءات  ف التسميـ ال يعد تنفيذًا لمعقوبة , وا  وا 
فرض العقاب عمى المجرميف ومحاكمتيـ ولذلؾ فيو يأخذ الصفة الرادعة في 
العقوبات المقررة ,وىو يعد تطبيقًا لمظير مف مظاىر سيادة الدولة عمى اقميميا ,كما 

وؽ الضحايا المضروريف مف الجرائـ المرتكبة إذ أفَّ نظاـ التسميـ يضمف استعادة حق
مف خالؿ ىذا اإلجراء يسيؿ اعادة الحقوؽ إلى اصحابيا ويساىـ في تأكيد مضموف 

 .(3)العدالة الجنائية الدولية
                                                           

 71,مصدر سابؽ ,ص  المنظمة,الجريمة  الروميمحمد اميف (1) 
يقصد بالشرعية الجنائية )ىي احتراـ الحرية الشخصية لممتيـ ,فيشترط أفَّ يكوف القانوف ىو  (2)

مف رجعية القانوف وبعيدا عف حظر القياس في  المصدر لمتنظيـ االجرائي ,حتى يكوف في ما
في كؿ اجراء مف االجراءات التي تتخذ التجريـ والعقاب واف يفترض ىذا التنظيـ براءة المتيـ 

قبمو واف تخضع االجراءات لضماف القضاء :انظر أحمد فتحي سرور ,الوسيط في قانوف 
 51ص-48ص ,1993, 7ط  االجراءات الجنائية ,

 38العزيز مبارؾ ,مصدر سابؽ ,صىشاـ عبد (3)
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وبعض الدوؿ تشترط لمتسميـ ,التجريـ المزدوج لمسموؾ الذي يطالب بالتسميـ 
ب قوانيف الدولة طالبة التسميـ والدولة مف أجمو , بأف  يكوف الفعؿ معاقبا عميو بموج

المطموب إلييا , وأما بالنسبة لمتشريعات الداخمية تشترط باإلضافة إلى معاىدات 
تسميـ المجرميف حد ادنى مف الخطورة التي تظير مف العقوبة التي حكـ بيا ,او 
 اقصى عقوبة بحيث تكوف سالبة لمحرية ألكثر مف سنة , وقد اكدت اتفاقية االمـ
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مبدأ ازدواجية التجريـ ,كشرط لتسميـ المجرميف في 
مجاؿ الجرائـ المذكورة وبعض االتفاقيات سعت إلى التخفيؼ مف شرط ازدواجية 

 .(1)التجريـ في مجاؿ الجريمة المنظمة
ىا وبما أفَّ االجيزة التي تعمؿ في مجاؿ تنفيذ القانوف ال تستطيع تجاوز حدود

االقميمية لممارسة األعماؿ القضائية عمى المجرميف الفاريف ,كاف البد مف إيجاد الية 
معينة لمدولة التي ينبغي اتخاذ االجراءات القضائية فوؽ اقميميا ,ولكي تتمكف الدولة 
مف معاقبة األشخاص الفاريف كاف البد أفَّ يكوف ىناؾ تنظيـ ليذا النوع مف التعاوف 

 .(2)وقضائيًا وتنفيذياً  الدولي تشريعياً 
ويالحظ أفَّ ىناؾ اسسًا قانونية لتسميـ المجرميف , في ظؿ االتجاىات الدولية  

 :(3)الراىنة وتتمثؿ بما يأتي
التعاوف الدولي لمكافحة اإلجراـ , إذ ال يقتصر التعاوف عمى مكافحة الجريمة  -1

 بؿ يشمؿ ايضا المالحقة الجنائية لمشخص مرتكب الجريمة.
يتـ إجراء التسميـ عمى أساس أن و حؽ سيادي تتمتع بو الدوؿ الطالبة والمطموب  -2

 منيا.
 كفالة الضمانات المقررة لمشخص المطموب تسميمو كأساس لمتسميـ . -3
 أفَّ تأخذ بنظر االعتبار مصمحة الدولة السياسية العميا. -4

                                                           

 178ص-176جياد محمد البريزات ,مصدر سابؽ , ص (1) 
 41ـ حمود , مصدر سابؽ , صالكري( واثؽ عبد(2
 38, مصدر سابؽ , ص العزيز مبارؾ( ىشاـ عبد(3
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لقد اىتمت االتفاقيات الدولية ذات الصمة بمكافحة جريمة غسؿ األمواؿ 
بالنظاـ القانوني لتسميـ المجرميف فأوردتو ضمف احكاميا , وسنتطرؽ إلى المواد 

,  2000, واتفاقية باليرمو  1988القانونية التي تضمنتيا كؿ مف اتفاقية فيينا 
ف جماعة العمؿ المالي الدولي , والتي تعتبر مف اىـ والتوصيات الصادرة ع

 المصادر التي يستمد ىذا النظاـ احكامو وضوابطو منيا .
 المقصد األول

 8811تسليم المجرمين في ضوء أحكام اتفاقية فيينا لعام 

لقد تناولت ىذه االتفاقية موضوع تسميـ المجرميف عمى نحو متكامؿ لذا 
مرتكبي الجرائـ المنظمة بما فييا غسؿ األمواؿ , وقد  اعتبرت كأداة فاعمة في ردع

نصت عمى األحكاـ الخاصة بتسميـ المجرميف في المادة السادسة منيا , إذ 
أخضعت جرائـ غسؿ األمواؿ التي تضمنتيا الفقرة االولى مف المادة الثالثة , إلحكاـ 

عاىدة بيف ,  وقد نصت عمى ضرورة تسميـ المجرميف بمقتضى أي م(1)ىذه المادة
الدوؿ لتسميـ المجرميف , إذ اوجبت عمى الدوؿ بضرورة اعتماد ىذا المبدأ في جرائـ 

, اصة بتسميـ المجرميف بيف األطراؼغسؿ األمواؿ وحتى واف لـ يكف ىناؾ اتفاقية خ
كما تعيدت اطرافيا باف يتـ ادراج جرائـ المخدرات وما يتصؿ بيا مف أنشطة اجرامية 

التي أجازت االتفاقية تسميـ المجرميف بموجب أي معاىدة تعقد أخرى ضمف الجرائـ 
 .(2)بيف األطراؼ

 

                                                           

 211العاؿ , مصدر سابؽ , صالمطيؼ عبد( محمد عبد(1
 63( ممدوح خميؿ البحر , مصدر سابؽ , ص(2
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وىناؾ حالة استثنائية نصت عمييا االتفاقية ىي أنيا في حالة عدـ وجود 
معاىدة بيف االطراؼ فيما يتعمؽ بتسميـ المجرميف فأنيا أجازت أفَّ يتـ التسميـ عمى 

, أي الجريمة التي ارتكبت تدخؿ ضمف أساس الجرائـ التي تنطبؽ عمييا المادة 
الئحة الجرائـ التي يجوز فييا التسميـ , وقد أكدت االتفاقية عمى ضرورة مراعاة 
شروط التسميـ في القانوف الوطني , إذ أخضعت التسميـ لحاالت رفض طمب التسميـ 
لمشروط المنصوص عمييا في قانوف الطرؼ متمقي الطمب أو في معاىدة تسميـ 

ف الواجبة التطبيؽ , إذ أجازت االتفاقية لمدولة أفَّ ترفض التسميـ بشرط تقديـ المجرمي
المسببات الكافية لمرفض العتقاد سمطاتيا القضائية المختصة باف في حالة قبوؿ 
طمب التسميـ ستؤدي في النياية إلى مالحقة مبنية عمى اسباب ونوايا عرقية أو دينية 

 .(1)لمدولة في ىذه الحالة أفَّ ترفض طمب التسميـ أو سياسية لذلؾ اجازت االتفاقية
وانو في حالة التسميـ سيؤدي إلى االضرار بأي شخص يمسو الطمب ألي 
سبب مف األسباب , كما عالجت االتفاقية اآلثار السمبية التي ترتب عمى عدـ اكماؿ 

ناحيتيف : عممية تسميـ المجرميف وتعثرىا , وقد عالجتيا االتفاقية ليذه اآلثار مف 
االولى تخويؿ السمطات المختصة في الدولة الموجود عمى أقميميا الشخص المطموب 
تسميمو تنفيذ العقوبة في مواجية الشخص المطموب تسميمو , ىذا في حالة عدـ 
حصوؿ التسميـ ويكوف قد تـ رفض طمب التسميـ , الذي ييدؼ إلى تنفيذ العقوبة , 

 تنفيذ العقوبة وتكمف في :ولكف في ىذه يتطمب شروطا خاصة ل
 أفَّ يتـ ذلؾ بناء عمى الدولة التي تطمب التسميـ -1
 أفَّ يكوف قانوف الدولة المطموب منيا التسميـ يسمن بذلؾ -2
أفَّ يتـ ىذا االجراء بصدد تنفيذ العقوبة المحكـو بيا وذلؾ عمى أساس قانوف  -3

 .(2)الدولة طالبة التسميـ أو ما تبقى مف العقوبة
                                                           

 231( امجد سعود قطيفاف الحريشة , مصدر سابؽ , ص(1
المنظمة التجريـ وسبؿ المواجية , دار ( أحمد ابراىيـ مصطفى سميماف , االرىاب والجريمة (2

 333, ص 2005,  1الطالئع لمنشر , القاىرة , ط
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أما الحالة الثانية , وتكوف ىذه الحالة بأف الشخص المطموب لمتسميـ قد ارتكب 
الجريمة عمى اقميـ الدولة المطموب منيا التسميـ أو لكونو أحد رعاياىا , ويتوجب أفَّ 
تعرض القضية عمى سمطاف الدولة المختصة التي ترفض التسميـ لمالحقة الشخص 

تسميـ أو المحاكمة ما لـ يتفؽ عمى خالؼ المتيـ وذلؾ باالعتماد عمى مبدأ ال
 .(1)ذلؾ

وكما اكدت االتفاقية إلى أفَّ تسعى الدوؿ األطراؼ إلى ابراـ اتفاقيات ثنائية أو 
متعددة األطراؼ لتنفيذ مبدأ تسميـ المجرميف , أو تعزيز ىذا المبدأ, ويظير الدور 

دولي بشقية الثنائي الفعمي ليذه االتفاقية مف خالؿ سعييا إلى تعزيز التعاوف ال
 .(2)والمتعدد

كما أجازت ابراـ اتفاقيات تتعمؽ بنقؿ األشخاص المحكوـ عمييـ بالسجف أو 
بأية أشكاؿ أخرى مف العقوبات السالبة لمحرية , ذلؾ بسبب جرائـ تنطبؽ عمييا 
احكاـ المادة السادسة , وذلؾ بغية اكماؿ باقي العقوبة المحكوـ عمييـ بيا في تمؾ 

 . (3)البالد
 المقصد الثاني

 0222تسليم المجرمين في ضوء اتفاقية باليرمو 

لقد اعتمدت ىذه االتفاقية في تحديد الجرائـ التي يمكف تسميـ مرتكبييا عمى 
األسموب الحصري ,ويتمثؿ ىذا االسموب في إعداد قائمة تضـ مجموعة مف الجرائـ 

 .(4)المحدودة عمى سبيؿ الحصر التي يجوز التسميـ بشأنيا

                                                           

 213( امجد سعود قطيفاف الخريشة , مصدر سابؽ , ص(1
الحميـ عواجو , , لممزيد ينظر, نبيؿ محمد عبد 1988( مف اتفاقية فيينا 9( فقرة )6( المادة )(2

 395مصدر سابؽ , ص
 117( , لممزيد ينظر , ابراىيمي فيصؿ , مصدر سابؽ , ص12,13( فقرة )6( المادة )(3
  378عزت محمد العمري ,مصدر سابؽ ,ص( (4
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( , وأىـ ما جاء في 16وقد نصت االتفاقية عمى تسميـ المجرميف في مادتيا )
ىذه االتفاقية انيا اشترطت ازدواجية التجريـ ,اي أفَّ يكوف الفعؿ مجرما في الدولة 
طالبة التسميـ ,وفي الدولة المطموب منيا تسميـ المجرميف , وىذا اإلجراء ساٍر في 

تي تتعمؽ بتسميـ المجرميف ,ويالحظ أفَّ اتفاقية باليرمو كثير مف االتفاقيات الدولية ال
لـ تشترط أفَّ يكوف الفعؿ المجـر عمى درجة مف الجسامة , ألف االتفاقية تتعمؽ 

 .(1)بالجرائـ المنظمة , وىذه الجرائـ تعتبر مف ضمف الجرائـ ذات الجسامة الكبيرة
يـ سارية بيف األطراؼ واعتبرت الجرائـ الواجبة لمتسميـ طبقا ألي معاىدة تسم

ىي الجرائـ التي نصت عمييا االتفاقية , كما شممت ىذه االتفاقية جرائـ خطيرة أخرى 
بغض النظر عما اذا كاف منصوص عمييا في االتفاقية اـ ال سعيا منيا إلى توسيع 
نطاؽ تسميـ المجرميف واما فيما يتعمؽ بالدولة الطرؼ في االتفاقية ,والتي ترفض 

موضوع تسميـ المجرميف إال بوجود معاىدة , وكاف الطمب مقدـ مف دولة ال التعامؿ ب
ترتبط معيا بمعاىدة لتسميـ المجرميف ,فانو تستطيع أفَّ تعتبر ىذه االتفاقية ىي 

 . (2)االساس القانوني والتعاقدي لمتسميـ بصدد الجرائـ المنظمة
االتفاقية التي قد اعتبرتيا واف يتـ تبميغ االميف العاـ لألمـ المتحد بشاف ىذه 

األساس القانوني لمتعاوف مف قبؿ الدوؿ االطراؼ عند التصديؽ عمى ىذه 
 .(3)االتفاقية

كما حثت الدوؿ األطراؼ إلى تعجيؿ اجراءات التسميـ وعدـ تأخيرىا وتبسيط 
 .(4)ما يتصؿ بيا مف متطمبات اثباتية تتعمؽ بأي جـر تنطبؽ عميو ىذه المادة

                                                           

 117براىيمي فيصؿ ,مصدر سابؽ ,ص(1) 
 116براىيمي فيصؿ ,المصدر نفسو ,ص (2)

, لممزيد ينظر , محمد اميف الرومي , غسؿ  2000( مف اتفاقية باليرمو 5( فقرة )16المادة ) (3)
 205األمواؿ , مصدر سابؽ , 

  , المصدر نفسو 2000( مف اتفاقية باليرمو 8( فقرة )16المادة )(4) 
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ى مسالة االجراءات التي تتعمؽ بالتسميـ, فقد أوجبت أفَّ تكوف كما أكدت عم
خاضعة ألحكاـ القانوف الداخمي لمدولة متمقية طمب التسميـ خاصة فيما يخص الحد 
االدنى لمعقوبة عف الجريمة الواجب فييا التسميـ , وال يجوز لمدولة الطرؼ رفض 

 .(1)يةطمب التسميـ لمجرد أنو يعتبر منطويًا عمى مسائؿ مال
كما أجازت االتفاقية أفَّ تتشاور الدوؿ األطراؼ متمقية الطمب مع الدولة 
الطالبة في حالة رفض التسميـ وذلؾ مف اجؿ عرض اراء كؿ مف الطرفيف ولتقديـ 

 .(2)المعمومات ذات الصمة بادعائيا
باإلضافة إلى أفَّ ىذه االتفاقية اشترطت إلتماـ اجراء التسميـ بيف الدوؿ أفَّ 

كوف الجـر محؿ التسميـ قد ورد في تشريع كمتا الدولتيف الطالبة والمطالبة ,فاف خمو ي
تشريع أي مف الدولتيف مف ىذه الصور االجرامية مما يؤثر عمى اتماـ إجراء التسميـ 
,لذلؾ فاف ىذا اإلجراء يؤدي إلى صعوبات كثيرة أماـ تطبيؽ موضوع تسميـ 

اذ أحد الخياريف األوؿ : أما أفَّ ترفض تسميـ المجرميف ولذلؾ فالدولة مخيرة باتخ
 .الشخص المطموب لعدـ توافر احد شروطو 

اما الثاني : أفَّ تؤدي إجراء التسميـ المستتر في حيف يعتبر إحدى الوسائؿ 
 .(3)غير المشروعة كبديؿ إلجراء التسميـ القانوني

 

 

                                                           

, لممزيد ينظر , عزت محمد العمري ,  2000(  , مف اتفاقية باليرمو 15( فقرة )16المادة )( (1
 379مصدر سابؽ , ص

ينظر , فائزة يونس الباشا , , لممزيد  2000( , مف اتفاقية باليرمو 16( فقرة )16المادة )(2) 
 261مصدر سابؽ , ص

 347ينظر :احمد ابراىيـ مصطفى سميماف , مصدر سابؽ , ص (3) 
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ولذلؾ ينبغي عمى الفقو الدولي أفَّ يتبنى حموال لإلشكاالت التي يثيرىا التجريـ 
المزدوج ,كما اوجبت اتفاقية باليرمو عمى الدولة التي تحتضف المتيـ في اقميميا 
وترفض تسميمو , لكونو أحد رعاياىا , كما اوجبت أفَّ تحيؿ القضية وبناء عمى طمب 

ـ , دوف إبطاء إلى سمطاتيا المختصة بقصد الدولة الطرؼ التي تطمب التسمي
المالحقة واف يتـ اتخاذ االجراءات مف قبميا وتضطمع بيا بمقتضى قانونيا 

 .(1)الداخمي

وفي حالة عدـ اجازة القانوف الداخمي لمدولة الطرؼ تسميـ أحد رعاياىا إال 
تيجة بشرط إعادة ذات الشخص إلى تمؾ الدولة الطرؼ لقضاء الحكـ الصادر عميو ن

المحاكمة أو االجراءات التي طمب تسميـ ذلؾ الشخص مف اجميا , واف يكوف ىناؾ 
اتفاؽ بيف الدولتيف عمى ىذا الشرط , فدن و يعد تسميـ مشروط ويعد كافيا لموفاء 

 .(2)بااللتزاـ بو مف جانب الدولة المطالبة

 1988ويالحظ أفَّ ىناؾ نوعًا مف التشابو بيف كؿ مف اتفاقية فيينا عاـ 
, ولذلؾ فقد اتجيت بعض االتفاقيات الدولية إلى تخفيؼ  2000واتفاقية باليرمو 

شرط ازدواجية التجريـ في مجاؿ الجريمة المنظمة ,وعمى وجو الخصوص جريمة 
المساىمة في تنظيـ إجرامي حسب اتفاقية تجريـ المجرميف الموقعة بيف دوؿ االتحاد 

ربي فقد اعتمد مجمس وزراء الداخمية العرب , وعمى الصعيد الع 1996االوربي سنة 
واالتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات ,والمؤثرات  1994عاـ 

 .(3)العقمية التي تناولت موضوع تسميـ المجرميف
 

                                                           

 260ص فائزة يونس الباشا , مصدر سابؽ ,(1) 
 260ص  العزيز السف , مصدر سابؽ ,عادؿ عبد(2) 

 وجياد محمد ,365ص مصدر سابؽ , الحميـ عواجو ,نبيؿ محمد عبدكال مف , ينظر ( (3
 178ص مصدر سابؽ, ,البريزات
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 المقصد الثالث
تسليم المجرمين في ضوء احكام التوصيات االربعين الصادرة عن جماعة العمل 

 (FATFولي )المالي الد

(, حيث FATFدارت مناقشات ميمة حوؿ تسميـ المجرميف قدمتيا جماعة )
طمبت مف الدوؿ أفَّ تكوف ليا منظومة مف االجراءات التي تعالج مسالة تسميـ 

 .(1)األشخاص المتيميف بجريمة غسؿ األمواؿ أو الجرائـ المتعمقة بيا
 2012مالي عاـ ( مف توصيات مجموعة العمؿ ال39وقد أشارت التوصية )

إلى ضرورة تنفيذ طمبات تسميـ المجرميف ذات العالقة بغسؿ األمواؿ وتمويؿ 
اإلرىاب بصورة فعالة وبدوف تأخير , وأكدت عمى الدوؿ أفَّ تتخذ تدابير ممكنة 
لضماف عدـ افالت المتيميف بتمويؿ اإلرىاب أو االعماؿ االرىابية , ومف ضمف 

وصية ىو أنو يقع عمى عاتؽ الدوؿ التأكد مف أفَّ جرائـ التدابير التي أشارت إلييا الت
غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب تدخؿ ضمف اطار الجرائـ التي تستوجب تسميـ 
المجرميف فييا , واف تتأكد أفَّ لدييا منظومة قادرة عمى تطبيؽ اجراءات واضحة 

يكوف لدييا  وفعالة ليتـ بموجبيا تنفيذ الطمبات وذلؾ في وقت مناسب وينبغي أفَّ 
نظامًا إلدارة الحاالت ولمراقبة التقدـ في تمبية الطمبات المقدمة كما حثت الدوؿ باف 

, ير مبرر عمى تنفيذ طمبات التسميـالت تضع شروطا غير معقولة أو مقيدة بشكؿ غ
 .(2)واف يكوف لدييا اطار قانوني مناسب ليذا اإلجراء

( أنو عمى الدوؿ أفَّ تسمـ مواطنييا , أو ترفض 39كما أشارت التوصية )
التسميـ تذرعا بحجة أنو احد رعاياىا ويحمؿ جنسيتيا , فيتوجب عمييا أفَّ تحيؿ 
القضية بناء عمى طمب الدولة التي تسعى لتسممو , إلى سمطاتيا المختصة ليتـ 

                                                           

 396الحميـ عواجة , مصدر سابؽ ,صنبيؿ محمد عبد (1)
, نص التوصيات متاح عمى  2012( مف توصيات العمؿ المالي الدولي لعاـ 39( التوصية )(2

 www.fatf.gafi.orgالموقع التالي : 
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مب , ويقع عمى عاتؽ ىذه في الط المبينةمالحقتو قضائيا , بخصوص الجرائـ 
 السمطات قياميا باتخاذ اجراءات ذات الطريقة التي تتبعيا في قضاياىا المحمية .

كذلؾ أشارت نفس التوصية إلى أنو ينبغي أفَّ تكوف الدوؿ لدييا آليات مبسطة 
لتسميـ المجرميف , مثاؿ عمى ىذه آليات السماح باإلرساؿ المباشر لطمبات التوقيؼ 

السمطات المختصة وتسميـ األشخاص عمى اساس مذكرات االعتقاؿ أو المؤقت بيف 
عداد اجراءات مبسطة لتسميـ األشخاص الذيف ال يعمموف وفؽ  االحكاـ الصادرة , وا 
االجراءات الرسمية , كما اوجبت أفَّ تكوف مف ضمف اآلليات أفَّ يكوف لدى الدوؿ 

معايير مينية كآلية مف اىميا اجراءات قائمة لضماف تمتع العامميف بيذه السمطات ب
 .(1)المعايير الخاصة بالسرية

كما أوجبت أفَّ يتـ االعتراؼ مف جانب الدوؿ بغسؿ األمواؿ بوصفو جريمة 
 .(2)يسمـ مرتكبييا عند طمب التسميـ

كما أشارت إلى ضرورة التأكيد عمى التسميـ بحجية االحكاـ الصادرة عف 
سؿ األمواؿ , وعمى ضرورة تنفيذ ىذه االحكاـ الدوؿ المختمفة فيما يتعمؽ بجرائـ غ

خاصة فيما يتعمؽ منيا في القب عمى المجرميف أو تسميميـ أو الحجز عمى امواليـ 
 .(3)أو مصادرتيا

, التي الحؽ  1975كما حددت بيذا الشأف االتفاقية االوربية لتسميـ المجرميف 
اتفاقية متعددة  20, وعمى أثرىا تـ توقيع حوالي  1975بيا بروتوكوؿ  سنة 

 .(4)االطراؼ , تناولت مختمؼ مجاالت التعاوف القضائي في المسائؿ الجنائية

                                                           

, نص التوصيات  2012( مف توصيات مجموعة العمؿ المالي الدولي لعاـ 39( التوصية )(1
 www.fatf.gafi.orgمتاح عمى الموقع التالي : 

, العزيز السف , مصدر سابؽادؿ عبد, لممزيد ينظر , ع 1996( مف توصيات 40( التوصية )(2
 257ص

  340الحميـ عواجو , مصدر سابؽ , ص( نبيؿ محمد عبد(3
 192اهلل محمد الحمو , مصدر سابؽ , ص( عبد(4
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( 37أما بصدد التجريـ المزدوج فقد حاولت جماعة العمؿ المالي في مادتيا )
التخفيؼ مف حدة ىذا الشرط , اذا اشارت في توصياتيا  1996مف توصيات عاـ 

مساعدة القضائية إلى اقصى حد ممكف بغض عمى الدوؿ أفَّ تسعى إلى تقديـ ال
النظر عف غياب ازدواجية التجريـ , كما اكدت في حالة اشتراط االزدواجية لتقديـ 
المساعدة وتسميـ المتيميف , اوجبت اعتبار ىذا الشرط واجب الوفاء بغض النظر 

تو عما إذا كانت الدولتيف تضعاف الجريمة في ذات الفئة شرط أفَّ يجـر السموؾ ذا
 .(1)الذي يمثؿ الجريمة االساسية في كمتا الدولتاف

قد تبنت  1990ونود أفَّ نشير أفَّ المعاىدة النموذجية لتسميـ المجرميف لعاـ 
أسموب الحد االدنى الالـز لمعقوبة المقررة لمجرائـ التي يمكف التسميـ بشأنيا , فيما 

حديث ذىب إلى اتجاه آخر يخص الجرائـ التي يجوز التسميـ فييا , لكف االتجاه ال
وىو النظاـ المختمط والذي أخذت بو أغمب التشريعات الوطنية , والذي يعتمد عمى 
الحد االدنى لمعقوبة المقررة ليذه الجرائـ , وباإلضافة إلى النظاـ الذي أشارت إليو 
اتفاقية باليرمو و فيينا والذي اعتمد عمى ادراج قائمة أو ممحؽ يضـ الجرائـ التي 

توجب التسميـ بيف الدوؿ االطراؼ طبقا لطبيعة النشاط االجرامي ودرجة تس
 .(2)خطورتو

                                                           

 257السف , مصدر سابؽ , ص العزيز(عادؿ عبد(1
حيث نصت , أفَّ الجرائـ  1990( مف المعاىدة النموذجية لتسميـ المجرميف لسنة 2(المادة )(2

الجائز التسميـ بشأنيا ىي الجرائـ التي تعاقب عميو قوانيف كال الطرفيف بالسجف أو بغيره مف 
بعقوبة اشد واذا كاف طمب  العقوبات السالبة لمحرية , لمدة ال تقؿ عف ) سنة / سنتيف ( أو

التسميـ يتعمؽ بشخص مالحؽ لتنفيذ عقوبة سالبة لمحرية , صادرة بشأف تمؾ الحرية , فال تتـ 
الموافقة عمى التسميـ إال اذا كانت مدة العقوبة المتبقية ال تقؿ عف ) اربعة / ستة اشير ( , 

 14, في  45/116المتحدة رقـ  لألمـوقد صدرت ىذه المعاىدة بقرار مف الجمعية العامة 
 , الدورة الخامسة واالربعوف. 1990ديسمبر 
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وترى الباحثة باف النظاـ المختمط ىو االفضؿ لمعقوبة المقررة لتحديد الجرائـ 
التي يمكف التسميـ بشأنيا , ألنو يوفر مجاالت اوسع لمدولة عند تطبيؽ مبدأ تسميـ 

رض في قوانيف الدوؿ المحمية عند االعتماد عمى المجرميف وحتى ال يكوف ىناؾ تعا
المجرميف فيما لو اعتمد عمى احد  االسموبيف السابقيف وألنو سوؼ يعيؽ مسار تسميـ

االسموبيف السابقيف سواء الحد االدنى لمعقوبة أو حصر الجرائـ ضمف قائمة تستوجب 
مى اعتبارىا التسميـ , حيث يجب تسييؿ عممية تسميـ المجرميف في الدوؿ كافة ع

احد اكثر االجراءات فاعمية لتنفيذ مبدأ أما التسميـ أو المحاكمة , ويجب تضييؽ 
العقبات التي تعترض تطبيؽ ىذا المبدأ , خصوصا االستثناء المتعمؽ بالجريمة 
السياسية وما ينضوي تحتيا مف جرائـ عنؼ ارىابية أو فساد أو غيرىا مف الجرائـ 

المتيميف فييا , ولتعزيز التعاوف الدولي يجب أفَّ تمتـز  التي ترتكب, ويمتنع تسميـ
الدوؿ بوضع تشريعات في قوانينيا الوطنية أو تعديميا فقط , مما يتالءـ مع تطبيؽ 
ىذه الوسائؿ التي سبؽ االشارة إلييا عمى اختالؼ اشكاليا , ولكي يعطي ىذا 

مى الساحة الدولية التعاوف فاعمية اكثر في تضييؽ دائرة الجرائـ التي ترتكب ع
 ومالحقة الجناة في كافة البمداف حوؿ العالـ.
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ئـ الخطيرة والعابرة  لمحدود االقميمية فقد اىتـ القانوف الدولي ار نتيجة انتشار الج      
بوضع اتفاقيات خاصة ثنائية وجماعية لوسائؿ التعاوف الدولي اي االليات التي يتـ 
مف خالليا التعاوف والقضاء عمى الجرائـ بغية الحد مف انتشارىا ومكافحتيا في اكثر 

مواؿ وغيرىا مف الجرائـ العابرة لموطنية مف دولة بما فييا االرىاب والفساد وغسؿ اال
وبعد انتياء مف مناقشة بحثنا المعنوف ) وسائؿ التعاوف الدولي ( فأف الباحثة 

 توصمت الى جممة مف االستنتاجات والتوصيات وتتمثؿ باالتي : 
 

 أوال : االدتنتاجات

 لتعزيز التعاوف الدولي يجب بأف تمتـز الدوؿ بوضع تشريعات في قوانينيا -1
 مع تطبيؽ ىذا الوسائؿ بشكؿ الفعاؿ . يتالءـالوطنية او تعديميا مما 

بالنسبة لموضوع تسميـ المجرميف فقد اشترطت بعض الدوؿ ازدواجية التجريـ  -2
واف يكوف الفعؿ عمى درجة مف الجسامة الى اف االتفاقية باليرمو لـ تشترط 

 جسامة الفعؿ .
لمراقبة المجموعات االجرامية بأف اف التسميـ المراقب يعد مف افضؿ الوسائؿ  -3

 تكوف تحت المراقبة المشددة بالدوؿ سواء كاف التسميـ المحمي الدولي .
تعد المساعدة القانونية المتبادلة وجو أخر وتعتبر افضؿ مف الخطابات  -4

المتبادلة الف الخطابات نظاـ قديـ وقد ىجرتو الدوؿ واتجيت الى اسموب 
 المتبادلة.المساعدة القانونية 

يترتب عمى االعتراؼ بتنفيذ االحكاـ االجنبية اثار سمبية وايجابية اذ ترتب  -5
االثار السمبية انتياء الدعوة الجنائية في الحالة االعتراؼ بحجية الحكـ 
االجنبي اما االثار االيجابية  يترتب عمى عاتقيا االعتراؼ بؿ الحكـ 

 د الذي صدرت منو . االجنبي واالعتراؼ بالقوة التنفيذية  لمبم



 

 

  القانونية للعلوم تكريت جامعة مجلة

 (  24  ) ددــــالع(   6  ) السنة

 م 2014كانون االول  
 هـ 1435ربيع االول     

 

 مرـالحميد عمر عبدـد. عأ.م.
 مــراهيــن إبــال حســـهـن   

 

183 

 ثانيا : التوصيات
توصي الباحثة بتفعيؿ وسائؿ التعاوف بيف الدوؿ بطرؽ حديثة مف اجؿ   -1

تقميص انتشار الجرائـ الخطيرة بما فييا الجرائـ المنظمة ولمحد مف 
انتشار جرائـ غسؿ االمواؿ التي طغت عمى الساحة الدولية التي 

 يصعب حصرىا .
يجب اف تنص الدوؿ في قوانينيا الداخمية عمى القوانيف قوية وصارمة  -2

بتسميـ المجرميف بيف الدوؿ ليتـ مالحقة المجرميف في اكثر مف دولة 
 واف تسيؿ الدوؿ اجراءات طمب تسميـ المجرميف فيما بينيا .  
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