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إعداد : 
د. محمد بن نصر القطري

االستاذ المساعد في القانون الجنائي وفي القانون الدولي العام
عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة

م بحث محكَّ
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تش���كل المعلومات التي تكش���ف عنها المؤسسات 

المؤسس���ات  تل���ك  بي���ن  المالي���ة  وغي���ر  المالي���ة 

والس���لطات المختصة بين ال���دول، أهمية بالغة في 

مكافحة جرائم غس���ل األموال، وأن الس���عي الدولي 

لتوحي���د اإلج���راءات النظامي���ة، دون أن يش���كل ذلك 

إخ���ااًل باألحكام واألع���راف المتعلقة بس���رية أعمال 

المؤسس���ات المالي���ة وغي���ر المالي���ة، باإلضاف���ة إلى 

إنش���اء وح���دة التحري���ات المالي���ة أو م���ا يماثلها مما 

يس���هم في تحقيق الرقابة الفّعالة، وقد ذكر الباحث 

أن للس���لطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو 

س���لطة مختص���ة بدولة أخ���رى أو معاهدة س���ارية أو 

تبعًا للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ.
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ال شك أن أمهية احلامية الدولية من غسل األموال ال يقترص أثرها عىل املجتمع 
الوطن�ي بل عىل املجتمع الدويل بأرسه، ومما يضاعف من خطورهتا، أهنا تتجاوز 
حدود الدولة الواحدة يف إرضارها باالقتصاد الوطني، كام قد يش�رك يف تكوين 
عنارصها أفراد أو مجاعات من أكثر من دولة واحدة. بام يستدعي تكاتف اجلهود 

الدولية ملواجهة اآلثار السلبية جلريمة غسل األموال.

أهمية البحث:

يعت�ر التع�اون يف مكافح�ة ارت�كاب اجلرائ�م اجلنائي�ة بني الدول م�ن أنجح 
أش�كال التعاون ال�دويل للتصدي للجريمة بوجه عام، وجريمة غس�ل األموال 
بوج�ه خاص، ذلك أن ظاهرة غس�ل األم�وال قد ختطت يف آثاره�ا االقتصادية 
احل�دود اإلقليمي�ة، وذلك بفضل التق�دم املذهل يف وس�ائل االتصاالت، األمر 
ال�ذي يقتيض رضورة وج�ود تعاون بني ال�دول ملواجهة هذه الظاه�رة العاملية، 
وم�ن ثم جي�ب أن تكون ل�دى الدول ش�بكة من االتفاقي�ات الثنائي�ة واملتعددة 
األط�راف بخصوص التع�اون يف مكافحة اجلريمة اجلنائي�ة، وذلك لضامن عدم 

توفري مالذ آمنًا ألموال مرتكبي اجلرائم.

أهداف البحث:

سارع املجتمع الدويل لبذل اجلهود للتصدي هلذه النوعية من اجلرائم، وابتكار 
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آليات فعالة للحد من القوى الساعية لتطهري أمواهلا وإىل اإلرضار باالقتصاديات 
النامية، وبام يساعد يف عمليات املواجهة والتتبع.

1-حتدي�د اإلج�راءات ال�الزم إتباعها ملكافحة جرائم غس�ل األم�وال، عىل 
املستويني املحيل والدويل.

2-صياغة أحكام دولية تيرس تس�ليم املجرمني ،وحتظر االس�تثناء من قواعد 
التسليم.

3-إجي�اد آلي�ة لإلبالغ ع�ن العملي�ات املالية املش�بوهة، والرقاب�ة عيل حركة 
التجارة الدولية.

4-إجي�اد آلية للتجريم الوطني لتحريض الغري أو حضهم عالنية بأية وس�يلة 
ع�ىل ارت�كاب أي م�ن اجلرائم املنص�وص عليها يف ه�ذه املادة أو عىل اس�تعامل 

خمدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غري مرشوعة.

مشكلة البحث:

تعتر املساعدة القانونية املتبادلة Mutual legal Assistance يف القضايا 
اجلنائية عنرصًا مهاًم يف اس�راتيجيات مكافحة اجلريمة املنظمة عمومًا، وجرائم 
غسل األموال عىل وجه اخلصوص، وقد اعتنت الدول بعقد االتفاقات الثنائية، 
واالتفاق�ات متع�ددة األط�راف للبحث عن آليات حتق�ق التعاون املثم�ر بينها، 
بحيث تقدم كل دولة لألخرى أكر قدر ممكن من املس�اعدة يف جمال املالحقات 
والتحقيقات واإلجراءات القضائية، ولعل أهم ما يكتنف مكافحة جرائم غسل 
األموال ،موضوع اإلجراءات املعقدة لطلب التس�ليم أو للحصول عىل حتريات 
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عن حس�ابات بع�ض األش�خاص، أو حتى رفض الدول التس�ليم لي�س لرعاياها 
فحسب بل ألي شخص موجود عىل أراضيها.

منهجية البحث:

اتبعت املنهج االس�تقرائي لبيان أوج�ه التعاون يف املعلومات والبحث والتحري 
والتحقي�ق، واملس�اعدة القضائي�ة اإلجرائية بني ال�دول، وللمنه�ج التحلييل لبيان 

قواعد اإلسناد القضائية لألحكام الدولية لتسليم املجرمني. 

خطة البحث:

سنعرض لبيان أوجه احلامية اإلجرائية والوطنية يف املباحث التالية:
املبحث األول: أوجه التعاون اإلجرائي املتبادل بني الدول.

 املبح�ث الث�اين: القواع�د الدولي�ة الناظم�ة لتنفيذ األح�كام األجنبية وتس�ليم 
املجرمني.
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المبحث األول 

التعاون اإلجرائي المتبادل بين الدول

ساهم اإلمجاع الدويل واملعاهدات النموذجية بشأن تبادل املساعدة يف املسائل 
 Modal Treaty on Mutual assistance in Criminal اجلنائي�ة  
Matters إط�ارًا مفي�دًا تس�تفيد من�ه الدول يف إقامة عالقات تش�اركية بش�أن 
املس�اعدة القانوني�ة يف املس�ائل اجلنائي�ة)1(، وبخاص�ة ملوجه�ة جريم�ة غس�ل 

األموال)2(.
وملناقش�ة القواعد املوضوعي�ة واإلجرائية لتقديم املس�اعدة القانونية املتبادلة 

من منظور االتفاقيات الدولية سوف ينقسم هذا املطلب إىل املطلب التاليني:

)))  هذه التفاقية اأعدتها جلنة منع اجلرمية بالأمم املتحدة، واعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
بالق���رار رق���م 7/45)) يف 4) دي�ضمرب 990). انظر: ع���زت العمري: جرمية غ�ضل الأموال، دار النه�ضة 

العربية،2007، �ص408. 
)2)  اإبراهيم حامد طنطاوي: املواجهة الت�ض���ريعية لغ�ض���ل الأموال يف م�ض���ر . درا�ضة مقارنة، دار النه�ضة 

العربية، 2003، القاهرة.�ص22.
اإبراهي���م عي���د ناي���ل: املواجهة اجلنائية لظاهرة غ�ض���ل الأموال يف القانون اجلنائ���ي الوطني والدويل، دار 

النه�ضة العربية، 999)، القاهرة.�ص67.
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المطلب األول 

المساعدة اإلجرائية في اإلتفاقيات

أواًل: األسس الموضوعية لتقديم المساعدة اإلجرائية المتبادلة:

ح�ددت اتفاقية فين�ا )امل�ادة 2/7()3(، وكذلك بالريمو)4( مش�تمالت املس�اعدة 
القانوني�ة املتبادلة5، إذا أجازت هاتان املادتان أن ُتْطَلب املس�اعدة القانونية املتبادلة 

ألي غرض من األغراض اآلتية:
1- أخذ شهادة األفراد أو تلقي إقراراهتم.

2- إجراء التفتيش والضبط.
3- فحص األشياء وتفقد املواقع.

4- تقديم املعلومات واألدلة والتقييامت التي يقوم هبا اخلراء.
5- توفري النسخ األصلية أو الصور املصدق عليها من املستندات أو السجالت، 
ب�ام يف ذل�ك الس�جالت املرصفية أو املالي�ة، أو س�جالت ال�رشكات أو العمليات 

التجارية.
6- التعرف عىل عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى، 

)3)   اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�ضروع باملخدرات واملوؤثرات العقلية )فيينا 988))
www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf 

)4)   اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )بالريمو 2000)
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
)5)   اأحم���د عبداملح�ض���ن ب���ن �ض���ليمان البازغ���ي: الآث���ار القت�ض���ادية والأمنية لعملية غ�ض���ل الأموال وال�ض���بل 
الكفيلة مبكافحتها، ر�ض���الة ماج�ض���تري غري ن�ضورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2002، الريا�ص.

�ص33.جمال حممد ال�ض���قا اللوزي: اجلوانب القت�ض���ادية والجتماعية لغ�ض���ل الأموال . درا�ضة حتليلية، 
ر�ضالة دكتوراة ،كلية احلقوق، جامعة املن�ضورة، 2007 ،املن�ضورة، �ص44.
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أو اقتفاء أثرها ألغراض احلصول عىل أدلة اإلثبات.
7- تيس�ري مثول أو حضور األش�خاص، بمن فيهم األش�خاص املحتجزون 

الذين يوافقون عىل املساعدة يف التحقيقات يف الدولة الطرف الطالبة)6(.
هذا وباإلضافة إىل جماالت املس�اعدة املش�ار إليها، فقد أجازت املادة )3/7( 
م�ن اتفاقية فيينا، وكذلك املادة )3/18/ط( م�ن اتفاقية بالريمو، لألطراف أن 
يقدم بعضهم إىل البعض اآلخر أية أشكال أخرى من املساعدة القانونية املتبادلة 

يسمح هبا القانون الداخيل للطرف متلقي الطلب)7(.

ثانيًا: األسس التتبعية )اإلجرائية( لتقديم المساعدة المتبادلة:

هن�اك عدد م�ن التوصيات وضعته�ا اتفاقية فيينا، واتفاقي�ة بالريمو، وكذلك 
جمموعة العمل املايل، وذلك هبدف حتديد الضوابط والقواعد والتدابري اإلجرائية 

لتقديم املساعدة القانونية املتبادلة)8(، وهي تتلخص يف التايل:
1- االلت�زام بتقدي�م أك�ر قدر ممك�ن م�ن املس�اعدات القانوني�ة املتبادلة يف 
التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتعلقة بمكافحة جرائم غس�ل 

األموال، وغريها من اجلرائم املشمولة هبذه اإلنفاقيات )9(.
2- عدم جواز امتناع أي طرف عن تقديم املساعدة القانونية املتبادلة بدعوى 

)6) املادة )2/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/3) من اتفاقية بالريمو. 
)7) املادة )3/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/3/ط( من اتفاقية بالريمو.

ar.pdf_(988_www.unodc.org/pdf/convention  8) راجع مواد الإتفاقية(
www.unodc.org/pdf/9) املادة )7/)) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/)) من اتفاقية بالريمو(

res5525a.pdf/55_crime/a_res
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الرسية املرصفية)10(.
3- أال ختل القواعد التي تنظم تقديم املس�اعدة القانونية املتبادلة الواردة باتفاقية 
فيين�ا أو بالريم�و بااللتزام�ات املرتبة ع�ىل أية معاه�دات أخرى ثنائي�ة أو متعددة 
األط�راف، تنظ�م، أو س�وف تنظم، كلي�ًا أو جزئيًا، املس�اعدة القانوني�ة املتبادلة يف 

املسائل اجلنائية)11(.
4- األص�ل أن تق�دم املس�اعدة القضائي�ة إىل أق�ى حد ممكن بغ�ض النظر عن 
ازدواجي�ة التجريم، أي يكون الفعل جمرمًا يف كل من الدولتني، ويف حالة اش�راط 
ازدواجية التجريم لتقديم املس�اعدة القانونية املتبادلة، أو تس�ليم املطلوبني، فيجب 
اعتب�ار هذا ال�رشط متوافرًا، دون أن يتطلب ذلك قي�ام الدولتني بوضع اجلريمة يف 
ذات الفئة أو توصيفها بذات املصطلحات، طاملا كان الس�لوك الذي يمثل اجلريمة 

مًا يف كلتا الدولتني)12(. األساسية جُمرَّ
5- عدم فرض الدولة متلقية الطلب رشوطًا مقيَّدة غري معقولة أو غري رضورية 

لتقديم املساعدة القانونية املتبادلة)13(.
6-أن تضع الدول آليات لتحديد أنس�ب األماكن التي يتم فيها مقاضاة املتهمني 
ب�ام خيدم مصلح�ة العدالة، وذلك يف احلاالت التي ختض�ع لإلجراءات القضائية يف 

أكثر من دولة)14(.
7- أن تعني الدول س�لطات تكون مسؤولة عن تنفيذ طلبات املساعدة القانونية 
)0)) املادة )5/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/8) من اتفاقية بالريمو، والتو�ض���ية )36/ج/د) من تو�ض���يات 

جمموعة العمل املايل. 
)))) املادة )6/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/6) من اتفاقية بالريمو.

)2)) التو�ضية )37) من تو�ضيات جمموعة العمل املايل.
)3)) التو�ضية )36/اأ) من تو�ضيات جمموعة العمل املايل.

)4)) الفقرة الأخرية من التو�ضية )36) من تو�ضيات جمموعة العمل املايل.
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املتبادلة، أو إلحالتها إىل اجلهات املختصة بغرض تنفيذها، وأن تتأكد من وجود 
إجراءات فعالة لتنفيذ تلك الطلبات)15(.

وجيوز للس�لطات املختص�ة للدولة الطرف يف االتفاقي�ة، دون أن تتلقى طلبًا 
مس�بقًا، أن حتي�ل معلوم�ات متعلقة بمس�ائل جنائية، إىل س�لطة خمتصة يف دولة 
ط�رف أخ�رى، إذا رأت أن هذه املعلومات يمكن أن تس�اعد تلك الس�لطة عىل 

القيام بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح)16(.
8- أن يت�م تقديم طلب املس�اعدة إىل الس�لطة، أو الس�لطات املختصة التي 
حددهتا الدولة لتلقي الطلبات، أو أية مراس�الت تتعلق هبا، عىل أن يتم توجيه 
مثل هذه الطلبات واملراس�الت عر القنوات الدبلوماس�ية، وجيوز يف احلاالت 
العاجل�ة أن تتف�ق الدولتان عىل أن يتم توجيه تل�ك الطلبات عن طريق املنظمة 

الدولية للرشطة اجلنائية )االنربول()17(.
9- تق�دم طلبات املس�اعدة القانونية كتابة، بلغة مقبول�ة لدى الدولة الطرف 
متلقية الطلب، وجيوز يف احلاالت العاجلة أن تتفق الدولتان الطرفان عىل تقديم 

الطلبات شفويًا، عىل أن تؤكدها كتابة عىل الفور)18(.
10- جيب أن يتضمن طلب املساعدة القانونية)19( البيانات التالية:

)5)) املادة )8/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )7)/3)) من اتفاقية بالريمو.
)6)) املادة )8)/4) من اتفاقية بالريمو.

)7))  فوزية النعا�ص: غ�ض���ل الأموال، ر�ض���الة ماج�ض���تري غري من�ض���ورة، كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ض���ية، 
جامعة تون�ص املنار، 2005، تون�ص.�ص69.فوزية عبدال�ض���تار: امل�ض���اهمة الأ�ض���لية يف اجلرمية، ر�ض���الة 

دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 967)، القاهرة.�ص89.
)8)) املادة )9/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/4)) من اتفاقية بالريمو.

)9))  ن�ص املادة الرابعة من اتفاقية فينا. 
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أ- حتديد هوية السلطة مقدمة الطلب.
ب- موض�وع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلج�راءات القضائية التي يتعلق 
هبا الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة هبذه التحقيقات أو املالحقات أو 

اإلجراءات القضائية.
ج- ملخص�ًا للوقائ�ع ذات الصلة باملوضوع باس�تثناء الطلب�ات املقدمة بغرض 

تبليغ املستندات القضائية.
د- بيان املساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف اآلخر أن يتبعه.

ه� - حتديد هوية أي شخص مقصود، ومكانه، وجنسيته، عند اإلمكان.
و- الغرض الذي ُتْطَلب من أجله األدلة أو املعلومات أو اإلجراءات)20(.

11- يت�م تنفيذ طلب املس�اعدة وفق�ًا للقانون الداخيل للط�رف متلقي الطلب، 
وبالق�در ال�ذي ال يتع�ارض م�ع ذل�ك القان�ون، ووفق�ًا لإلج�راءات املح�ددة يف 

الطلب)21(.
12- ال جيوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن 
يستخدم املعلومات، أو األدلة التي زوده هبا الطرف متلقي الطلب، يف حتقيقات أو 

مالحقات أو إجراءات قضائية، غري تلك التي وردت يف الطلب)22(.
13- جيوز للطرف الطالب أن يش�رط عىل الطرف متلقي الطلب أن حيافظ عىل 

رسية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه)23(.

)20) املادة )0/7)) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/5)) من اتفاقية بالريمو.
))2) املادة )8)/6)) من اتفاقية بالريمو.
)22) املادة )8)/3)) من اتفاقية بالريمو.

)23)  املادة 2)/)) من اتفاقية فينا.
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14- جي�وز للط�رف متلق�ي الطلب رف�ض تقديم املس�اعدة املتبادل�ة يف عدة 
حاالت، أمهها ما ييل)24(:

أ- عدم تقديم الطلب بالطرق املتفق عليها.
ب- عدم صدور الطلب عن سلطة خمتصة وفقًا لقانون الطرف الطالب.

ج- إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس س�يادهتا 
أو أمنها أو نظامها العام أو القانون أو مصاحلها األساسية.

د- إذا كان القان�ون الداخ�يل للطرف متلقي الطلب حيظر عىل س�لطاته تنفيذ 
اإلجراء املطلوب بشأن أية جريمة مماثلة لو كانت تلك اجلريمة خاضعة لتحقيق 

أو مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية.
ه��- إذا كان�ت اجلريمة املس�تهدفة بالطلب غ�ري واردة باألفع�ال املجرمة يف 

قانون الطرف متلقي الطلب )عدم توافر رشط التجريم املزدوج(.
ه�ذا .. م�ع مالحظة أنه ال جيوز لل�دول األطراف أن ترفض طلب مس�اعدة 
قانوني�ة متبادل�ة ملجرد اعتبار اجلرم ينطوي عىل مس�ائل مالي�ة، ويتعني أن يبدي 
الطرف متلقي الطلب يف مجيع األحوال أسباب رفضه لتقديم املساعدة القانونية 

املتبادلة)25(.
15- جي�وز للط�رف متلق�ي الطلب تأجي�ل املس�اعدة القانوني�ة املتبادلة عىل 
أساس أهنا تتعارض مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية، ويف 
هذه احلالة يتعني عىل الطرفني )متلقي الطلب والطالب( التشاور لتقرير إمكانية 

)24) املادة )5/7)) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/)2) من اتفاقية بالريمو.

)25) املادة )6/7)) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/23) من اتفاقية بالريمو.
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تقديم املساعدة بام يتالءم مع ظروف الطرف متلقي الطلب)26(.
16- ال جيوز أن يالحق قضائيًا أي شاهد أو خبري أو شخص يوافق عىل اإلدالء 
بشهادته يف دعوى، أو عىل املساعدة يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية 
يف إقلي�م الطرف اآلخر، أو احتجاز ذلك الش�اهد أو اخلبري أو معاقبته أو إخضاعه 
ألي إجراء يقيد حريته الشخصية يف إقليم ذلك الطرف بخصوص أي فعل أو امتناع 

عن فعل أو لصدور حكم بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب)27(.
17-يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ طلب املساعدة، ما مل 

يتفق الطرفان املعنيان عىل غري ذلك.
18-مك�ن للدول األط�راف عقد االتفاقي�ات أو الرتيبات الثنائي�ة، أو متعددة 

األطراف لوضع تلك القواعد موضع التطبيق العميل)28(.

المطلب الثاني

المساعدة المتبادلة في بعض األنظمة العربية

كان م�ن ب�ني املواضيع الت�ي حرصت القوان�ني العربية اخلاصة بمكافحة غس�ل 
األم�وال ع�ىل وض�ع نص�وص خاص�ة هب�ا 29، موض�وع التع�اون ال�دويل وتبادل 

)26) املادة )7/7)) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/24، 25) من اتفاقية بالريمو.
)27) املادة )8/7)) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/27) من اتفاقية بالريمو.

)28)  املادة )20/7) من اتفاقية فيينا، واملادة )8)/30) من اتفاقية بالريمو.
)29)  راجع. عبداملولى علي متويل: النظام القانوين للح�ضابات ال�ضرية، ر�ضالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة 
القاهرة، )200، القاهرة.�ص88.علء الدين حممد �ض���حاته: ال�ض���راتيجية الوطنية للتعاون الدويل يف 
جمال مكافحة اجلرمية، ر�ضالة دكتوراه، كلية الدرا�ضات العليا، اأكادميية ال�ضرطة، 999)، القاهرة.�ص66. 
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املعلومات وتسليم املجرمني )30(، ومجيعها تدخل ضمن إطار التعاون الدويل، إال 
أن اإلش�كالية تكمن يف توحيد قواعد التس�ليم عىل املستويني اإلقليمي والدويل 
وإلغاء اإلس�تثناءات اخلاصة بعدم انسحاب التسليم للمجرمني السياسيني ،كام 
حتت�اج األنظم�ة العقابي�ة يف ال�دول املختلفة اىل توحي�د التجريم عىل املس�توي 

الدويل.
إال أن املرشوع العريب اإلسرش�ادي ملكافحة غس�ل األموال 31، وكام يبدو من 
النصوص القانونية املس�تعملة يف قوانني مكافحة غس�ل األموال، وجد أن هذه 
املوضوع�ات هلا أمهي�ة خاصة يف هذا املج�ال، فالقوان�ني واالتفاقيات األخرى 
املش�ار إليها، قد تتع�ارض أو تتناقض أحكامها يف كثري من األحيان، ما يش�كل 

ثغرة خطرية يف اجلهود الدولية للمكافحة32.
ولذلك حرصت النظم القانونية العربية عىل س�د هذه الثغرة بوضع نصوص 
خاصة هبذا الشأن بألفاظ وعبارات حمددة تتناسب مع كافة عنارص وأركان هذه 

)30)  كوثر ال�ض���ريفي: املحجوز يف الق�ض���ايا اجلزائية، ر�ض���الة تخرج من املعهد الأعلى للق�ض���اء، 992)م.
�ص69. اأحمد بن �ضليمان الربي�ص: جرائم غ�ضل الأموال، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
2000، الريا�ص،�ص)).اأحمد حممد العمري: جرمية غ�ضل الأموال . نظرية دولية جلوانبها الجتماعية 
والنظامية والقت�ض���ادية، مكتبة العبي���كان، 2000، الريا�ص،�ص88.اأروى فاي���ز الفاعوري، واإينا�ص حممد 
قطي�ض���ات: جرمي���ة غ�ض���ل الأموال املدل���ول العام والطبيع���ة القانونية . درا�ض���ة مقارنة، دار وائل للن�ض���ر، 
2002، عمان،�ص)2.اأ�ضرف توفيق �ضم�ص الدين: جترمي غ�ضل الأموال يف الت�ضريعات املقارنة، دار النه�ضة 

العربية، )200، القاهرة.�ص66.
))3)  اإ�ض���تناداً اإل���ى ق���رار جمل����ص وزراء الع���دل العرب رق���م 736/د23 تاريخ 28/))/2007 ال���ذي ن�ّص على 

ت�ضكيل اللجنة الفّنية لإعداد م�ضروع قانون عربي اإ�ضر�ضادي ملكافحة غ�ضل الأموال.
)32) اأ�ض���رف توفي���ق �ض���م�ص الدي���ن: درا�ض���ة نقدية لقان���ون مكافحة غ�ض���ل الأموال اجلديد، دار النه�ض���ة 
العربية، 2002، القاهرة.�ص87.بابكر ال�ضيخ: اآليات املجتمع ال�ضوداين يف الت�ضدي لظاهرة غ�ضل الأموال، 

جمموعة بنك النيلني للتنمية ال�ضناعية، 999)، الريا�ص.�ص54.
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اجلريم�ة، واملالحظ أن بعض هذه القوانني وضعت نصوصًا تضمنت اإلش�ارة إىل 
تطبي�ق االتفاقي�ات الدولي�ة أو الثنائية أو اإلقليمي�ة التي تكون ال�دول طرفًا فيها، 
إضافة إىل مبدأ املعاملة باملثل كرشط إلنفاذ التعاون يف جمال تبادل املعلومات وتسليم 
املجرمني، وستعرض الدراسة يف هذه الفقرة ملواقف بعض القوانني العربية اخلاصة 

بمكافحة غسل األموال)33(، وذلك عىل الوجه التايل:
1- في القانون اإلماراتي:

تضمن القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )4( لسنة )2002( 
يف شأن جتريم غسل األموال عددًا من األحكام يف الفصل الرابع من القانون، تنظم 
سبل التعاون الدويل بني الدولة وغريها من الدول يف جمال مكافحة غسل األموال، 

تتلخص فيام ييل:
أ- إمكانية قيام الس�لطة القضائية املختصة بتعقب أو جتميد أو وضع األموال أو 
املتحصالت أو الوس�ائط الناجتة عن جريمة غس�ل األموال أو مستخدمة فيها حتت 
احلجز التحفظي، وذلك بناء عىل طلب س�لطة قضائي�ة بدولة أخرى تربطها بدولة 
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة اتفاقية مص�دق عليها، أو برشط املعامل�ة باملثل إذا كان 

الفعل اإلجرامي معاقبًا عليه يف دولة اإلمارات)34(.
ب-ج�واز االع�راف ب�أي حكم أو أم�ر قضائي ينص ع�ىل مص�ادرة أموال أو 
متحص�الت أو وس�ائط متعلقة بجرائم غس�ل أم�وال يصدر من حمكمة أو س�لطة 

قضائية خمتصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها)35(.

)33) عبداهلل حممود احللو: اجلهود الدولية والعربية، دار النه�ضة العربية،2009م، �ص438. 
)34) املادة )48) من اللئحة التنفيذية.

)35) املادة ))2) من القانون الحتادي رقم )4) ل�ضنة 2002.
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2 - في مملكة البحرين: 

ن�ص القان�ون البحريني ملكافحة غس�ل األموال لس�نة 2001، عىل موضوع 
التعاون الدويل وتبادل املعلومات وتسليم املجرمني يف ثالث حاالت:

أ- حالة طلب املساعدة من دولة أجنبية)36( : 
- يف حال طلب دولة أجنبية معلومات حمددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها، أو 
أشخاص طبيعيني أو اعتباريني متورطني يف تلك العمليات، أو يف حتقيق أو اهتام 
بشأن جريمة غسل األموال، عىل الوحدة املنفذة، أن تقوم بتنفيذ الطلب أو إبالغ 

الدولة األجنبية باألسباب التي حتول دون االستجابة لطلبها.
- جيوز للوحدة املنفذة عند االس�تجابة لطلب دولة أجنبية أن تس�تصدر أمرًا 

من قايض التحقيق باآليت:
- إذن تفتيش أية أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة أو أي يشء.

- تس�ليم الوح�دة املنف�ذة أي مس�تند أو أي يشء آخر يمكن أن يس�اعد عىل 
التعرف عىل أية أموال ومكان وجودها، وكمياهتا.

- التحف�ظ عىل األموال التي تكون يف ملكية أو حيازة الش�خص املس�مى يف 
الطلب ملدة حيددها األمر.

- بن�اًء ع�ىل طل�ب مقدم من دول�ة أجنبية مصح�وب بأمر ص�ادر من إحدى 
حماكمها إىل ش�خص مقيم يف دولة البحرين، يقيض بأن يس�لم نفس�ه أو مس�تند 
أو م�ادة يف حيازته إىل دولة أجنبية ألغراض تتعل�ق بإجراءات التحقيق يف تلك 

)36) املادة الثامنة من القانون البحريني اخلا�ص مبكافحة غ�ضل الأموال.
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الدولة37.
ب- حالة تبادل املعلومات)38( :

أج�از القانون للوحدة املنف�ذة واجلهات املختصة تب�ادل املعلومات ذات الطابع 
الع�ام م�ع اجلهات املختصة يف الدول�ة األجنبية فيام يتعلق بجريمة غس�ل األموال، 
ويف نف�س الوق�ت أجاز توف�ري املعلومات املحددة ح�ول العمليات املش�تبه هبا، أو 

األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني املتورطني يف تلك العمليات.
ج- حالة تسليم وتبادل املجرمني)39(:

اعت�ر القان�ون البحريني جريمة غس�ل األم�وال من بني اجلرائم الت�ي جيوز فيها 
تبادل املجرمني وتس�ليمهم طبقًا ألحكام القوانني املعمول هبا واالتفاقيات الدولية 

املصادق عليها، وطبقًا ملبدأ املعاملة باملثل.

3– في دولة الكويت:

وردت النص�وص املتعلقة بالتعاون الدويل يف القانون الكويتي اخلاص بمكافحة 
عمليات غس�ل األم�وال 40يف مادتني فقط مها)17(، )18(، حي�ث منح حق تبادل 

املعلومات والتعاون الدويل جلهتني فقط، مها النيابة العامة وحمكمة اجلنايات.
فقد أوضح القانون دور النيابة العامة هبذا اخلصوص، فأجاز هلا إذا تلقت طلبًا من 

)37) ب���ول اآل���ن �ض���وت: دليل مرجعي ب�ض���اأن مكافحة غ�ض���ل الأم���وال وحماربة متويل الإره���اب، البنك الدويل 
للإن�ضاء والتعمري، 2003، وا�ضنطن.�ص53.بير ليللي: ال�ضفقات القذرة، احلقائق الغائبة عن غ�ضيل الأموال 
ح���ول الع���امل واجلرمي���ة الدولية والإره���اب، ترجمة/ ع���ل اأحمد، جمموعة الني���ل العربي���ة، 2005، القاهرة.

�ص32.
)38) املادة التا�ضعة من القانون البحريني املذكور.

)39) املادة احلادية ع�ضر من القانون املذكور.
)40)  قانون رقم 06) ل�ضنة 3)20 فى �ضاأن مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب ) 06) /  ) .3)20
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الس�لطة القضائية بدولة أخرى أن تأمر بتعقب أو حجز املمتلكات أو العائدات 
أو الوس�ائط املرتبطة بجرائم منص�وص عليها يف هذا القانون، إذا ارتكبت تلك 
اجلرائ�م يف الدولة األخ�رى وباملخالفة لقوانينها، واش�رط لتنفي�ذ ذلك وجود 

اتفاقية مصدق عليها مع تلك الدولة طبقًا ملبدأ املعاملة باملثل)41(.
ك�ام أوضح القان�ون دور حمكمة اجلنايات يف هذا اخلص�وص حيث ربط هذه 
الصالحي�ة بحالة أن يكون األمر بتنفيذ حكم قضائي هنائي واجب النفاذ صادر 

عن حمكمة خمتصة يف دولة أخرى، واشرط لتطبيق ذلك رشطان: 
الرشط األول: وجود اتفاقية مصدق عليها مع تلك الدولة.

ال�رشط الثاين: أن تك�ون األموال املصادرة بمقتىض احلك�م األجنبي مما جيوز 
مصادرهتا يف نفس الظروف طبقًا للقانون الكويتي.

واملالحظ�ة ع�ىل القان�ون الكويت�ي أن�ه مل يضع أية نص�وص خاصة بتس�ليم 
املجرمني، ما يدل عىل اكتفائه بالنصوص القانونية العامة باإلضافة إىل االتفاقات 

الدولية واإلقليمية والثنائية هبذا الشأن.
 4 - سلطنة عمان:

يف املرس�وم الس�لطاين اخل�اص بمكافح�ة غس�ل األم�وال42، ورد النص عىل 
التعاون الدويل وتسليم املجرمني يف املواد )10(، )14(، )22( : 

أ- من�ح القانون الس�لطة املختصة، احل�ق يف تبادل املعلومات مع الس�لطات 
املختصة يف الدولة األخرى، مشرطًا لتنفيذ ذلك مبدأ املعاملة باملثل)43(.

))4)  املادة )7)) من القانون الكويتي اخلا�ص بغ�ضل الأموال.
)42) ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 79/ 0)20

)43)  املادة)0)) من القانون العماين.
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ب- منح القانون االدعاء العام وبناًء عىل طلب من اجلهة املختصة بدولة أخرى 
أن يأم�ر بتعق�ب أو ضب�ط األم�وال واملمتلكات والعائ�دات أو الوس�ائط املرتبطة 

بجريمة غسل األموال بنفس الرشط الوارد يف الفقرة السابقة)44(.
ج- ن�ص القان�ون عىل اعتامد الس�لطنة ملب�دأ التعاون ال�دويل يف مكافحة جريمة 

غسل األموال وتعقب مرتكبيها وتسليمهم إىل الدول األخرى، واشرط لذلك:
- أن تكون هذه اإلجراءات متفقة مع قوانني السلطنة يف هذا املجال.

- أن تكون طبقًا لالتفاقيات التي يتم التصديق عليها.
- وبرشط املعاملة باملثل)45(.

5-  تسليم األشخاص يف القانون املرصي46. 
يقصد به إعادة الشخص املطلوب إىل الدولة صاحبة االختصاص بمحاكمته )47( 
وخيضع التس�ليم لضوابط دس�تورية ورد النص عليها يف الدستور املرصي الصادر 
س�نة 2014م وتتمث�ل يف من�ح إبع�اد املواطن عن الب�الد )امل�ادة 51( وتأكيد حق 

اللجوء السيايس وحظر تسليم الالجئني )املادة 53()48(.
تسليم األشخاص المحكوم عليهم:-

أج�ازت امل�ادة 532 تس�ليم األش�خاص املحك�وم عليه�م وبينت امل�ادة 524 
)44)  املادة)4)) من القانون العماين.
)45)  املادة)22) من القانون العماين.

)46)  مكافحة غ�ضل الأموال ال�ضادر بالقانون رقم 80 ل�ضنة  2002
)47)  م�ص���طفي العوج���ي: »القان���ون اجلنائي العام«، ب���ريوت، ط)، 984)، ج)، النظري���ة العامة للجرمية، �ص 

.38(
)48) ج���لل وف���اء حممدي���ن: دور البن���وك يف مكافحة غ�ض���ل الأم���وال، دار النه�ض���ة العربي���ة، 2004، القاهرة.
�ص20.جمال عبداخل�ضر عبدالرحيم: مكافحة عمليات غ�ضيل الأموال ومتويل الإرهاب، دار وائل للن�ضر، 

)200، عمان.�ص45.
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ال�رشوط املتعلق�ة باجلريمة املس�ندة إىل اجلاين حتى جيوز تس�ليمه49 وتتمثل هذه 
الرشوط يف اآليت:

1 -  أن تكون اجلريمة قد ارتكبت يف إقليم الدولة طالبة التسليم.
2 - أن تك�ون اجلريم�ة جناية أو جنح�ة فال جيوز تس�ليم املجرمني إذا كانت 

الواقعة املنسوب إليهم ارتكاهبا تعد خمالفة.
3 - أن تك�ون اجلناي�ة أو اجلنح�ة معاقبًا عليها يف القان�ون املرصي واألجنبي 

بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنتني عىل األقل أو بعقوبة أشد.
4 - يتع�ني أن يصدر احلكم ضد مرتكب اجلناية أو اجلنحة باحلبس مدة س�تة 

أشهر عىل األقل.
 ومن ثم فإن توافر كل من الرشطني الواردين يف البندين 3، 2 ال يكفي لتسليم 
املجرمني بل يتعني أن يصدر ضدهم حكم باحلبس مدة ال تقل عن س�تة أش�هر 

من إحدى حماكم الدولة طالبة التسليم.
5 - إذا تع�ددت اجلرائ�م املطلوب التس�ليم من أجلها فيتع�ني أن يتوافر فيها 

الرشوط السابقة .

حاالت امتناع تسليم المجرمين:

تناولت هذه احلاالت املادة 525 فلم جتز تس�ليم مرتكبي اجلرائم يف احلاالت 
اآلتية:

1 - إذا كانت اجلريمة املطلوب التس�ليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة 

)http://departmentic.jp.gov.eg/competence_m  (49 اخلط���وات الإجرائية  
للتعاون الدولى الق�ضائي
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بجريمة سياسية أو كان املطلوب تسليمه الجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم50.
2 - إذا كانت اجلريمة املطلوب التسليم من أجلها عسكرية.

3 - إذا توافرت أسباب جدية بأن طلب التسليم إنام قدم هبدف حماكمة الشخص 
العتبارات تتعلق بالعنرص أو الديانة أو اجلنسية أو الرأي السيايس.

4 - إذا كان املطلوب تس�ليمه مرصي اجلنس�ية وقت ارتكاب اجلريمة، مامل يكن 
قد فقدها بعد ذلك.

5 - إذا كان الش�خص املطل�وب تس�ليمه يتم التحقيق معه أو جت�رى حماكمته يف 
مرص عن ذات اجلريمة موضوع طلب التسليم.

6 - إذا كان القانون املرصي جييز حماكمة املطلوب تسليم أمام السلطات القضائية 
يف مرص عن اجلريمة املطلوب تسليمه بشأهنا.

تأجيل التسليم:

امل�ادة 526 احلال�ة التي جيوز تأجيل التس�ليم فيه�ا وهى أن يكون قي�د التحقيق 
أو املحاكم�ة ع�ن جريمة أخ�رى يف مرص فيؤجل تس�ليمه حلني انته�اء التحقيق أو 

املحاكمة بحكم بات وتنفيذا لعقوبة املحكوم هبا عليه.

االختصاص بالفصل في طلب التسليم:

أعط�ت امل�ادة 528 للنائب العام س�لطت البت يف طلب التس�ليم. وأجازت له 
إرج�اء التس�ليم إذا كانت املعلوم�ات املقدمة غ�ري كافية وله أن يطل�ب من الدولة 

)50) حمدي عبدالعظيم: غ�ضيل الأموال يف م�ضر والعامل، دار النه�ضة العربية، 998)، القاهرة.�ص30.خالد 
امل�ضعل: الأ�ضاليب امل�ضتحدثة يف غ�ضل الأموال وا�ضتخدام التكنولوجيا اجلديدة يف الغ�ضل وكيفية التغلب 

عليها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدرا�ضات والبحوث، 425)ه�/2004، الريا�ص.�ص)).
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طالبة التسليم تقديم معلومات إضافية خالل مدة حمددة وجيوز للنائب العام يف 
حالة االس�تعجال وبناء عىل طلب يقدم إليه مبارشة من الس�لطات القضائية يف 
الدولة الطالبة أن يقرر حجز الشخص املطلوب تسليمه حتى يرد طلب التسليم 
الكتايب ومرفقاته وذلك يف حالة ما إذا طالبت دولة تس�ليم الشخص وتم طلبها 

بغري مستند كتايب51. 
وال ينبغي أن تزيد مدة احلجز عن 15 يوما إال إذا قدمت الدولة طالبة التسليم 
ع�ذرا مقبوال يرر تأخرها يف تقديم طلب كتايب. ويف مجيع األحوال ال تزيد مدة 
احلجز عن شهر )إعادة 530( وإذا مل تقم الدولة الطالبة بتسليم الشخص الذي 
صدر قرار تس�ليمه يف خالل ش�هر من تاريخ إخطارها به خييل س�بيله وال جيوز 
تس�ليمه اإلق�رار جديد ويف مجيع األح�وال ال تزيد مدة حجز املطلوب تس�ليمه 

عىل 3 أشهر.

حقوق المطلوب تسليمه:

البد من إحاطة املطلوب تس�ليمه بالتهمة املنسوبة إليه وإال دلت القائمة عليه 
واملس�تندات املتعلقة بطلب تسليمه، وتس�مع أقواله يف حمرض، وجيوز االستعانة 

له بمحام )مادة 529(.
وله أن يطعن يف القرار يف قلم كتاب حمكمة استئناف القاهرة خالل 5 أيام من 

تاريخ صدور القرار يف مواجهة الطاعن أو إخطاره به.
))5)   ح�ض���ني ح�ض���ن العيوطي: الأموال القذرة، غ�ض���يل الأموال يف م�ض���ر والعامل، دار اأخبار اليوم، قطاع 
الثقاف���ة، 2009م، القاهرة.�ص)2.ح�ض���ني حممد فتحي: درو�ص يف عملي���ات البنوك، كلية احلقوق، جامعة 
طنطا، 994)، طنطا.�ص4).حمدي عبدالعظيم: غ�ض���يل الأموال يف م�ض���ر والعامل )اجلرمية البي�ضاء – 

اأبعادها – اآثارها – كيفية مكافحتها)، اأكادميية ال�ضادات للعلوم الإدارية، 997)، طنطا.�ص43.
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وجي�ب عىل قل�م الكتاب أن يثبت يف تقرير الطعن تاريخ اجللس�ة املحددة للنظر، 
بحيث ال تتجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير )املادة 535(.

االختصاص بنظر الطعن:

طبق�ا للامدة 536 يك�ون االختصاص إلحدى دوائر حمكم�ة اجلنايات بمحكمة 
استئناف القاهرة املنعقدة يف غرفة املشورة.

طلب التسليم الصادر عن مرص52:
أعط�ت امل�ادة 537 للنائب الع�ام أن يطلب م�ن وزير العدل خماطبة الس�لطات 
املختصة يف دولة أجنبية لتسليم األشخاص املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 

أو بعقوبة أشد أو املتهمني بارتكاب جرائم يعاقب عليها بعقوبات ذاهتا.

التسليم المراقب لألشياء

ماهية التسليم المراقب:

حددت املادة 540 من مرشوع قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ويقصد به:-
الس�امح بعبور أشياء تعد حيازهتا جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة يف 
ارت�كاب اجلريمة طبق�ا ألحكام القانون املرصي إىل داخ�ل اجلمهورية أو خارجها 

دون ضبطها أو استبداهلا كليا أو جزئيًا حتت رقابة السلطات املختصة.

)52)  ح�ضام الدين اأحمد حممد: �ضرح القانون امل�ضري رقم)80) ل�ضنة 2002 ب�ضاأن مكافحة غ�ضل الأموال يف 
�ضوء الجتاهات احلديثة . درا�ضة مقارنة لت�ضريعات الدول العربية ودول الحتاد الأوربي والوليات املتحدة 

الأمريكية، دار النه�صة العربية، ط2، 2002، القاهرة.�ص33.
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قواعد التسليم المراقب:

وفقا لنص املادة 540 فإن التس�ليم املراقب يكون بناء عىل طلب دولة أجنبية 
،مت�ى كان م�ن ش�أن ذلك التعرف ع�ىل وجهة هذه األش�ياء أو ضب�ط مرتكبي 

اجلرائم اخلاصة هبذه األشياء.
وطبقا للفقرة األوىل من املادة 541 يتعني عىل اجلهات املختصة يف مرص تنفيذ 
طلب التس�ليم املراقب بعد إخطار رئيس مصلحة اجلامرك عند االقتضاء وحيرر 
حمرض باإلجراءات التي متت والنائب العام هو املختص بتحديد التسليم املراقب 

لألشياء للجهة الطالبة وكيفية اسردادها أو التعويض عنها53.
ونظ�را ألن قان�ون اإلجراءات اجلنائية احلايل مل يرد به نصوص تتعلق بتس�ليم 
املجرم�ني أو تنفي�ذ اإلنابات القضائية أو التس�ليم املراقب لألش�ياء ،فإنه يتعني 
إعامل القواعد الواردة يف االتفاقيات التي ترمها مرص وذلك حني صدور قانون 

اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي تضمن مرشوعه.

)53)   خالد حمد حممد احلمادي: جرمية غ�ض���ل الأموال يف ع�ض���ر العوملة، طبعة خا�ض���ة باملوؤلف، 2006، 
الريا�ص.�ص40.�ض���قر ب���ن ه���لل املط���ريي: جرمي���ة غ�ض���ل الأم���وال، جامع���ة ناي���ف العربي���ة للعلوم 
الأمنية، )200، الريا�ص.�ص20.�ض���لح جودة: قوانني مكافحة غ�ض���يل الأموال يف العامل، دار النه�ضة 

العربية، 2002، القاهرة،�ص90.
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المطلب الثالث

المساعدة المتبادلة في النظام السعودي 

 تضم�ن نظام مكافحة غس�ل األم�وال الص�ادر باململكة العربية الس�عودية رقم 
مرس�وم ملك�ي رق�م: م/31 و تاري�خ: 11 / 5 / 1433ه�، ع�ددًا من األحكام 
التي تنظم خمتلف صور التعاون الدويل يف جمال مكافحة عمليات غس�ل األموال54، 

وتشمل أشكال املساعدة القانونية املتبادلة، وذلك عىل النحو التايل:
1-جي�وز تبادل املعلومات التي تكش�ف عنها املؤسس�ات املالي�ة وغري املالية بني 
تلك املؤسس�ات والس�لطات املختصة يف دول أخرى تربطها باململكة اتفاقيات أو 
معاهدات سارية، أو تبعًا للمعاملة باملثل، وذلك وفقًا لإلجراءات النظامية املتبعة، 
دون أن يش�كل ذلك إخالاًل باألحكام واألعراف املتعلقة برسية أعامل املؤسس�ات 

املالية وغري املالية)55(.
ويقصد بالس�لطات املختصة بالدول األخ�رى الواردة يف هذه املادة الثالثة عرشة 

هي وحدة التحريات املالية أو ما يامثلها باملهام.

)54)   وه���ذا النظ���ام قد جاء ملكافحة اجلرمية املنظمة والتي اأ�ض���بحت منت�ض���رة ب�ض���ورة كب���رية داخل اململكة، 
حيث اأن هناك اأكرث من 633) عملية غ�ض���ل اأموال  مت �ض���بطها من اجلهات املخت�ض���ة يف ال�ض���عودية خلل 
اخلم����ص �ض���نوات املا�ض���ية بن���اء عل���ى اح�ض���ائيات متفرق���ة �ض���درت م���ن ع���دة جه���ات حكومي���ة، وبن���اء على 
اح�ضائيات خا�ض���ة بوحدة التحريات املالي����ة، ارتفعت بلغ������ات غ�ضل الأموال من 230) بلغا عام 2009م 
اإلى 368) بلغا عام 0)20م، واأن اأجمايل عدد الق�صايا التي ك�صفت عنها مديرية مكافحة املخدرات »�صعبة 
غ�ص���ل الأموال«، تبني ارتفاع عدد ق�ص���ايا غ�ص���ل الأموال من )25 ق�ض���ية على 265 ق�ضية خلل ثلث)3) 
�ض���نوات فق���ط. راج���ع : �ض���حيفة القت�ض���ادية ال�ض���عودية – الع���دد )695 – ذو احلجة  433)ه���� املوافق 22 

اأكتوبر 2)20م.
)55)  املادة)25) من النظام ال�ضعودي ملكافحة غ�ضل الأموال.
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ويت�م تبادل املعلومات التي تكش�ف عنها املؤسس�ات املالية وغ�ري املالية فيام 
يتعلق بجريمة غسل األموال عن طريق وحدة التحريات املالية.

ويراع�ى عند تنفيذ تبادل املعلومات إعاماًل ألحكام االتفاقيات أو املعاهدات 
السارية أو تبعًا للمعاملة باملثل اآليت:

-أن ال تستخدم املعلومات املتبادلة إال يف الغرض الذي طلبت من أجله.
-أن ال تق�دم املعلوم�ات املتبادل�ة إىل ط�رف ثال�ث إال بع�د موافق�ة وح�دة 

التحريات املالية)56(.
2- للس�لطة القضائي�ة – بن�اًء عىل طلب م�ن حمكمة أو س�لطة خمتصة بدولة 
أخ�رى تربطه�ا باململكة اتفاقية أو معاهدة س�ارية أو تبع�ًا للمعاملة باملثل – أن 
تأمر بالتحفظ عىل األموال أو املتحصالت أو الوس�ائط املرتبطة بجريمة غس�ل 

األموال وفق األنظمة املعمول هبا يف اململكة)57(.
وتتلق�ى جلنة املس�اعدة املتبادل�ة الطلبات ال�واردة من الدول األخرى بش�أن 
التحف�ظ ع�ىل أو بتعقب األم�وال أو املتحصالت أو الوس�ائط املرتبطة بجريمة 

غسل األموال)58(.
وحت�ال الطلب�ات املتعلقة بالتحف�ظ عىل األموال أو املتحصالت أو الوس�ائط 
املرتبط�ة بجريم�ة غس�ل األم�وال إىل املحكمة املختص�ة ليتم إص�دار األحكام 
القضائية لتنفيذه عن طريق األجهزة اإلرشافية املختصة وتبلغ وحدة التحريات 

)56)  املواد)26).
)57)  املادة)27) من النظام.

)58)  املادة)27).



12

د. محمد بن نصر القطري

189 مة  |  العدد  71   |  شوال 1436هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

املالية بذلك)59(.
وحت�ال الطلب�ات املتعلقة بتعق�ب األم�وال أو املتحصالت أو الوس�ائط املرتبطة 
بجريمة غس�ل األموال إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام لتنفيذه عن طريق اجلهات 

املختصة)60(.
وأي طلب يقدم وفقًا هلذه املادة جيب أن يشتمل عىل اآليت:

أ-حتديد اجلهة التي تقدم الطلب.
ب-موض�وع وطبيع�ة التحقيق أو املالحقة أو اإلج�راءات القضائية التي يتعلق 
هبا الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة هبذه التحقيقات أو املالحقات أو 

اإلجراءات القضائية.
ج- ملخص الوقائع واإلجراءات املتخذة ذات الصلة باملوضوع.

د- حتديد نوع الطلب أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتعقبه.
ه�- حتديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته.

و- حتديد األموال واملتحصالت والوسائط املطلوب التحفظ عليها أو تعقبها.
ز- حتديد مدة التحفظ املطلوبة.

ح- ما يثبت االختصاص القضائي للدولة الطالبة)61(.

)59)  املادة)29).

)60)  املادة)26).

))6)  املادة)26).
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المبحث الثاني

القواعد الدولية الناظمة لتنفيذ األحكام األجنبية وتسليم 

المجرمين

بناًء عىل قاعدة » إقليمية القانون اجلنائي«، فإن احلكم اجلنائي الصادر يف دولة 
بعينه�ا لي�س له أي أثر خارج حدود هذه الدول�ة، وبالتايل ليس له حجية خارج 
دولت�ه، وجتوز إع�ادة حماكمة املتهم مرة أخرى عن نف�س الفعل يف دولة أخرى، 
كام أن احلكم يفقد قوته التنفيذية خارج دولته أيضًا، بمعنى أنه ال جيوز تنفيذ هذا 

احلكم يف دولة أخرى)62(.
وهذه القاعدة تستند إىل فكرة أن احلكم اجلنائي الصادر يف دولة معينة يعكس 
احلامية اجلنائية ملصالح الدولة االقتصادية واألدبية والسياسية، األمر الذي يعني 
أن ه�ذا احلك�م ال يكون له أي أثر خارج حدود الدولة التي أصدرته س�واء من 

حيث احلجية أو القوة التنفيذية)63(.
إال أن�ه يف ض�وء ظه�ور األنامط اجلدي�دة للجرائ�م املنظمة ع�ر الوطنية التي 
جت�اوزت ح�دود أكثر من دول�ة، ومن بينها جرائم غس�ل األم�وال، وما تتطلبه 
م�ن رضورة تعزي�ز التع�اون الدويل بش�تى ص�وره، وجت�اوز املفاهي�م التقليدية 
للس�يادة الوطنية والقضائية، ولتفعيل آليات مكافح�ة تلك اجلرائم، فقد برزت 
أمهي�ة االعراف املتب�ادل بحجية األحكام اجلنائية األجنبي�ة، بام يرتب عىل هذا 

)62)  عبدالروؤوف مهدي: �ضرح قانون العقوبات، الق�ضم العام، مرجع �ضابق، �ص04).
)63)  ي�ض���ر اأن���ور علي: �ض���رح قان���ون العقوبات. النظري���ة العام���ة، دار الثقافة اجلامعي���ة، القاهرة، 992)، 

�ص88)، فقرة 28).
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االع�راف من آثار قانونية س�لبية وإجيابية، ولعل من أمهه�ا تنفيذ األحكام اجلنائية 
النهائي�ة الص�ادرة من اجلهات القضائي�ة األجنبية املختصة بمص�ادرة املتحصالت 

املستمدة من جرائم غسل األموال.
وكان القص�د من وراء تقري�ر االعراف بحجية احلكم األجنب�ي هو ترتيب آثار 
قانوني�ة معين�ة عىل ه�ذا االع�راف، وتتنوع ه�ذه اآلثار ب�ني كوهنا آثارًا س�لبية أو 

إجيابية)64(.
 

المطلب األول

 اآلثار السلبية للحكم الجنائي األجنبي 

املقصود باآلثار السلبية أن يرتب عىل االعراف باحلكم اجلنائي الصادر يف دولة 
معين�ة بقوة ال�يء املحكوم فيه يف دولة أخ�رى، وانقضاء الدع�وى اجلنائية وعدم 
جواز إقامتها أو النظر فيها من جديد أمام حماكم الدولة األخرى ضد املتهم نفس�ه، 
أي أن احلكم اجلنائي األجنبي قد أصبح عنوانًا للحقيقة، وحيول دون حماكمة املتهم 

جنائيًا عن نفس الواقعة مرة ثانية)65(.
وجتدر اإلش�ارة إىل أن غالبية األنظمة القانونية احلديثة قد اعرفت باألثر السلبي 
لألح�كام اجلنائي�ة األجنبية، حيث إن احلك�م اجلنائي األجنبي حي�ول دون حماكمة 
املته�م م�رة أخرى أم�ام قضائه الوطني، واس�تندت يف هذا إىل القاع�دة التي حتمي 
حقوق الفرد، وهي » عدم جواز حماكمة الش�خص ع�ن فعل واحد مرتني«، ولكن 

يف املقابل تطلبت هذه القاعدة توافر عدة رشوط، وهي:

)64)  عزت العمري: جرمية غ�ضل الأموال، مرجع �ضابق، �ص425.
)65)  حممود جنيب ح�ضني: �ضرح قانون العقوبات، الق�ضم العام، دار النه�ضة العربية،995)م، �ص57) 
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1-انعق�اد االختص�اص النظام�ي والقضائ�ي للدولة التي أص�درت احلكم 
األجنب�ي وفق�ًا ألحد املعايري املعروف�ة يف االختصاص اجلنائي ال�دويل، كمعيار 

اإلقليمية أو الشخصية أو العينية.
2-أن ال يتعارض هذا االعراف مع النظام العام للدولة التي اعرفت باحلكم 

األجنبي.
3-ن يكون هذا احلكم باتًا66.

4-أن يك�ون احلك�م قد تم تنفيذه، أو تكون العقوب�ة املحكوم هبا قد انقضت 
بالتقادم أو بالعفو)67(.

ويس�تخلص م�ن هذا أن احلك�م األجنبي النهائ�ي الصادر بال�راءة يمنع من 
إعادة املحاكمة يف الدولة األخرى، وبالتايل حيوز قوة اليء املقيض فيه، أيًا كانت 
األسباب املوضوعية للراءة، سواء لعدم صحة الواقعة أو لعدم كفاية األدلة)68(.
وع�ىل صعيد االتفاقيات الدولية ذات الصلة بجريمة غس�ل األموال نجد أن 
اتفاقي�ة فيينا تقرر وجوب االعراف بق�وة األمر املقيض للحكم اجلنائي الصادر 
م�ن حماكم دولة أخ�رى يف إهناء الدع�وى اجلنائية، إذ تنص امل�ادة )10/6( من 
االتفاقي�ة ع�ىل أن�ه: »إذا رفض طلب التس�ليم الرام�ي إىل تنفيذ عقوب�ة ما، ألن 
الش�خص املطلوب تس�ليمه م�ن مواطني الدول�ة متلقية الطل�ب، ينظر الطرف 
متلقي الطلب، إذا كان قانونه يس�مح بذل�ك وطبقًا ملقتضيات هذا القانون، بناء 
)66)  وليع���د ف���ى حجي���ة احلكم البات)اأوامر الت�ض���رف يف التحقي���ق والأحكام الغيابي���ة والأحكام التي ل 

زالت قابلة للطعن فيها.
)67)  عبدالروؤوف مهدي: �ضرح القواعد العامة، مرجع �ضابق، �ص93 . وانظر اأي�ضاً: اأحمد فتحي �ضرور: 

احلماية الد�ضتورية للحقوق واحلريات، دار ال�ضروق، 999)، القاهرة، �ص734، فقرة 270.
)68)  عبدالروؤوف مهدي: املرجع ال�ضابق، �ص93.
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عىل طلب من الطرف الطالب يف تنفيذ العقوبة املحكوم هبا بموجب قانون الطرف 
الطالب، أو ما تبقى من تلك العقوبة)69(.

وم�ن هذا يتضح أن االتفاقي�ة قد اعرفت بقوة احلكم الص�ادر من الدولة طالبة 
التس�ليم يف إهناء الدعوى اجلنائية، ومن ثم ال جي�وز للدولة املطالبة أن تعيد حماكمة 
الش�خص م�رة ثانية أم�ام حماكمها، وإنام جي�وز هلا فقط عوضًا عن رفض التس�ليم، 
تنفيذ العقوبة املحكوم هبا يف الدولة طالبة التسليم، أو ما تبقى من تلك العقوبة)70(.
وفي�ام يتعلق باتفاقية بالريم�و )2000( فقد نصت املادة )12/16( عىل أنه: »إذا 
تقرر رفض طلب التس�ليم املقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الش�خص 
املطل�وب تس�ليمه هو م�ن مواطني الدولة الط�رف متلقية الطل�ب، إذا كان قانوهنا 
الداخ�يل يس�مح بذل�ك وإذا كان ذلك يتف�ق ومقتضيات ذلك القان�ون، وبناء عىل 
طل�ب من الطرف الطالب، أن تنظر يف تنفيذ احلكم الصادر بمقتىض قانون الطرف 

الطالب الداخيل أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة املحكوم هبا.
وفيام خيص النظام الس�عودي ملكافحة غسل األموال، فقد نصت مادته السادسة 
والع�رشون ع�ىل أنه: »جيوز االع�راف والتنفيذ ألي حكم قضائ�ي بات ينص عىل 
مص�ادرة األم�وال أو العائدات أو الوس�ائط املتعلقة بجرائم غس�ل األموال صادر 
م�ن حمكمة خمتص�ة بدولة أخرى تربطه�ا باململكة اتفاقية أو معاهدة س�ارية أو تبعًا 
للمعامل�ة باملث�ل، وذلك إذا كانت األم�وال أو املتحصالت أو الوس�ائط التي نص 
عليها هذا احلكم جائزًا إخضاعها للمصادرة وفقًا للنظام املعمول به يف اململكة«)71(.

)69)  املادة)0/6)) من اتفاقية فيينا 988).
)70)  عزت العمري: جرمية غ�ضل الأموال، مرجع �ضابق، �ص427.

))7)  املادة)26) من النظام.
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وتتلق�ى جلن�ة املس�اعدة املتبادلة طلب�ات تنفيذ األح�كام الواردة م�ن الدول 
األخ�رى املرتبط�ة بجريم�ة غس�ل األموال)72(،وحت�ال الطلبات املتعلق�ة بتنفيذ 

األحكام األجنبية املرتبطة بجريمة غسل األموال إىل املحكمة املختصة.
وأي حكم يراد االعراف به وتنفيذه جيب أن يشتمل إضافة إىل الفقرات )من 

أ إىل ح( من املادة )26( من هذه الالئحة عىل اآليت:
أ- أن تكون املصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ يف جريمة من اجلرائم 

املنصوص عليها يف املادة الثانية من النظام.
ب- أن يكون حكم املصادرة قاباًل للتنفيذ يف اململكة.

ج- أن ال تك�ون األم�وال أو املتحص�الت امل�راد مصادرهتا س�بق وأن حكم 
بمصادرهتا نتيجة حكم قضائي آخر، أو من جهة ذات اختصاص)73(.

المطلب الثاني

 اآلثار اإليجابية للحكم الجنائي األجنبي 

تب�دو اآلث�ار اإلجيابية للحك�م اجلنائي األجنب�ي متمثلة يف االع�راف بالقوة 
التنفيذية هلذا احلكم خارج البلد الذي صدر فيه، وبمعنى آخر قابلية هذا احلكم 
للتنفيذ داخل إقليم دولة أخرى، وذلك س�واء بالنس�بة للعقوبات األصلية مثل 
الس�جن أو الغرام�ة أو العقوب�ات التبعي�ة والتكميلية كاملص�ادرة أو العزل من 

الوظيفة)74(.
)72)  املادة)26) من النظام.
)73)  املادة)26) من النظام.

)74)  عزت العمري: جرمية غ�ضل الأموال، مرجع �ضابق، �ص)43.
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وجت�در اإلش�ارة إىل أن االجت�اه الغالب يف الفقه والقانون املق�ارن كان يذهب إىل 
ع�دم االعراف بالق�وة التنفيذية للحكم األجنبي إال يف حال�ة وجود اتفاقية ثنائية، 
أو متعددة األطراف، تقرر للحكم الصادر يف دولة ما، قوة تنفيذية يف دولة أخرى.

إال أن م�ا تتطلب�ه جماالت التعاون الدويل يف مكافح�ة اجلرائم املنظمة، ومن بينها 
جرائم غسل األموال استوجبت رضورة االعراف باآلثار اإلجيابية للحكم اجلنائي 
األجنب�ي، أي قابلي�ة هذا احلكم للتنفيذ داخل إقلي�م دولة أخرى، وتبدو أمهية هذا 
االعراف يف عقوبة )املصادرة( عىل وجه التحديد، باعتبارها أهم الوس�ائل الفعالة 

يف مكافحة جرائم غسل األموال)75(.
ومن هنا فقد اهتمت االتفاقيات الدولية املعنية بجرائم غسل األموال باالعراف 
بالق�وة التنفيذية للحكم األجنبي أمام املحاكم الوطنية، وخصوصًا فيام قىض به من 
عقوب�ات، وأمهه�ا عقوبة املصادرة، والتي يس�تلزم تنفيذها يف أح�وال كثرية تعاونًا 

قضائيًا دوليًا واسع النطاق.
ويمكن اإلشارة إىل ما تضمنته املادة اخلامسة من اتفاقية فيينا، والتي نصت حتت 
عنوان )املصادرة( عىل جمموعة من األحكام التي تنظم تدابري التمكن من املصادرة، 
وإجراءاهت�ا وكيفي�ة الت�رصف يف األم�وال املصادرة، ك�ام يمكن اإلش�ارة إىل املواد 
)12، 13، 14( من اتفاقية بالريمو، والتي تضمنت عناوين: » املصادرة، والضبط، 
والتع�اون ال�دويل ألغراض املصادرة« وه�ي ذات األحكام ال�واردة باتفاقية فيينا، 
أيض�ًا يش�ار إىل تأكيد التوصيت�ني )3، 38( من توصيات جمموع�ة العمل املايل عىل 
أمهية متكني الس�لطات املختصة من مصادرة األموال املتحصلة من غسل األموال، 

)75)  م�ضطفى طاهر: ظاهرة غ�ضل الأموال، دار النه�ضة العربية،3)20م، �ص495.  
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واالستجابة الرسيعة لتحديد وجتميد والتحفظ ومصادرة املمتلكات املغسولة.
وع�ىل ضوء امل�واد ال�واردة يف اإلتفاقي�ات الدولي�ة ،ألهم األح�كام املتعلقة 

باملصادرة والواردة هبا، وذلك كالتايل:
أواًل: ضرورة االلتزام بتنفيذ األحكام التي تقضي بالمصادرة:

1- ألزم�ت اتفاقيت�ا فيينا وبالريم�و عىل الدول األط�راف أن تعتمد يف حدود 
نظمه�ا القانوني�ة الداخلية، ما قد يلزم من تدابري للتمك�ن من مصادرة عائدات 

اجلرائم املشمولة هباتني االتفاقيتني، ومن بينها جريمة غسل األموال.
2- ألزم�ت االتفاقيت�ان الدول األطراف باملس�اعدة املتبادل�ة يف تنفيذ أحكام 
املصادرة يف احلاالت التي يوجد هبا عائدات أو ممتلكات بدولة غري التي ارتكبت 

فيها اجلرائم التي حتصلت عنها تلك العائدات.
3- إمكاني�ة قي�ام الدول حمل اجلريمة األصلية لغس�ل األموال بإصدار حكم 
بمص�ادرة هذه األم�وال، وأن تطلب تنفيذه من دولة أخرى يف حالة عدم وجود 
تل�ك األموال هبا، أو اخت�اذ التدابري املتعلق�ة بتحديدها وتق�يض أثرها وضبطها 

وجتميدها، أو التحفظ عليها متهيدًا ملصادرهتا.
4- ألزمت التوصية الرابعة من توصيات جمموعة العمل املايل عىل الدول أن تتخذ 
إجراءات تنظيمية لتمكني الس�لطات املختصة من مصادرة املمتلكات املغسولة، أو 
األموال املتحصلة من غسل األموال، أو من جرائم أصلية، أو الوسائل املستخدمة، 
أو الت�ي ينت�وي اس�تخدامها يف ارت�كاب هذه اجلرائ�م، كام صدرت تل�ك التوصية 



12

د. محمد بن نصر القطري

197 مة  |  العدد  71   |  شوال 1436هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

الصالحيات التي تكفل القيام بأعامل املصادرة )76(، وهي:
أ- حتديد وتعقب وتقييم املمتلكات حمل املصادرة.

ب- اخت�اذ التداب�ري التحفظية كالتجمي�د والتحفظ للح�ؤول دون أي تعامل أو 
حتويل أو ترصف يف هذه املمتلكات.

ج- اخت�اذ خطوات من ش�أهنا من�ع أو إبطال أي إجراء هيدف إىل املس�اس بقدرة 
الدولة عىل استعادة املمتلكات حمل املصادرة.

ثانيًا: إجراءات تنفيذ طلب المصادرة:

ح�ددت املادة )4/5( م�ن اتفاقية فيين�ا، وامل�ادة )1/13، 2، 3، 4( من اتفاقية 
بالريمو، اإلجراءات املتعني عىل الدولة التي يقع يف إقليمها األموال أو املتحصالت 
املطل�وب مصادرهت�ا اختاذه�ا يف حالة صدور حك�م يف دولة أخ�رى هلا اختصاص 
قضائ�ي بذلك، وتقديم طلب لتنفيذ ه�ذا احلكم، حيث يتعني عىل الدولة التي يقع 

يف إقليمها تلك األموال وتم تقديم طلب املصادرة إليها، القيام بأحد إجراءين:
1-إما تقديم طلب للسلطات املختصة الستصدار أمر مصادرة.

2-أو تقديم أمر املصادرة الصادر من الطرف الطالب إىل سلطاته املختصة بتنفيذ 
هذا األمر بالقدر املطلوب.

ثالثًا: سلطة تنفيذ طلب المصادرة:

1- اتفاقية فيينا، واتفاقية بالريمو مل حتددا سلطة معنية لتنفيذ طلبات تنفيذ وأوامر 

)76)   روؤوف عبي���د: جرائ���م العت���داء عل���ى الأ�ض���خا�ص والأم���وال، دار الفك���ر العرب���ي، 9985)، القاه���رة.
�ص)).رمزي جنيب الق�ض���و�ص: غ�ض���يل الأموال جرمية الع�ض���ر، دار وائل للن�ض���ر، 2002، عمان.�ص30.�ض���عيد 
عبداللطي���ف ح�ض���ن: جرائم غ�ض���ل الأموال بني التف�ض���ري العلمي والتنظي���م القانوين، دار النه�ض���ة العربية، 

997)، القاهرة.�ص55. 
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املص�ادرة األجنبي�ة، وأوكلت هذا األم�ر للدولة متلقية الطلب لتنفيذه حس�ب 
قانوهنا الداخيل.

2- جمموع�ة العم�ل املايل نص�ت يف توصيتها )38( عىل أن�ه “ جيب أن تكون 
هناك سلطة الختاذ إجراءات رسيعة لالستجابة لطلبات الدول األجنبية لتحديد 
وجتمي�د والتحف�ظ ع�ىل ومص�ادرة املمتلكات املغس�ولة أو متحصالت غس�ل 
األموال أو جرائم أصلية، والوس�ائل املس�تخدمة أو التي ينتوي اس�تخدامها يف 

ارتكاب هذه اجلرائم، أو ممتلكات ذات قيمة مساوية هلا)77(.
3- أل�زم النظ�ام النموذج�ي)78( وزي�ر الع�دل يف الدولة املطل�وب منها تنفيذ 
أم�ر املصادرة  األجنبي، التأكد من صحته، ث�م إحالته إىل النيابة العامة املختصة 
مكانيًا بمحل وجود األموال أو املمتلكات املطلوب مصادرهتا الختاذ إجراءات 

التنفيذ)79(.
رابعًا: كيفية التصرف في األموال المصادرة:

1- أكدت اتفاقية فيينا عىل حق الدولة التي تصادر املتحصالت أو األموال أو 
األشياء ذات الصلة بجريمة األموال أن تترصف فيها حسب قانوهنا الداخيل)80(، 
ك�ام حث�ت االتفاقية الدول األط�راف عىل عقد اتفاقي�ات فيام بينه�ا تنظم كيفية 
الت�رصف يف األموال املصادرة، فق�د نصت عىل أنه »جيوز للطرف عند الترصف 
بن�اء عىل طلب أح�د األطراف األخرى وفقًا هلذه املادة أن ينظر بعني االعتبار يف 

)77)  التو�ضية)38) من تو�ضيات جمموعة العمل املايل.
)78)   اإ�ض���تناداً اإل���ى ق���رار جمل����ص وزراء العدل العرب رق���م 736/د23 تاري���خ 28/))/2007 الذي ن�ّص على 

ت�ضكيل اللجنة الفّنية لإعداد م�ضروع قانون عربي اإ�ضر�ضادي ملكافحة غ�ضل الأموال.
)79)  املادة ال�ضاد�ضة من الف�ضل الثاين من الباب اخلام�ص من الت�ضريع النموذجي.

)80)  املادة)5/5/اأ) من اتفاقية فيينا.
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إبرام اتفاقيات بشأنه:
أ- الترع بقيمة هذه املتحصالت أو باملبالغ املس�تخدمة من بيع هذه املتحصالت 
أو األم�وال، أو بج�زء كب�ري من هذه القيم�ة أو املبال�غ للهيئات الدولي�ة احلكومية 

املختصة بمكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
ب- اقتس�ام ه�ذه املتحص�الت أو األم�وال، أو املبال�غ املس�تمدة م�ن بي�ع هذه 
املتحص�الت أو األموال مع أطراف أخرى عىل أس�اس منظ�م، أو يف كل حالة عىل 
حده وفقًا لقوانينها الداخلية، أو حس�ب االتفاقيات الثنائية أو املتعددة التي أبرمت 

هلذا الغرض)81(. 
2- أضافت اتفاقية بالريمو أنه جيوز للدولة التي صادرت األموال أن تقوم بردها 
إىل الدول�ة الطالب�ة حت�ى تتمكن م�ن تقديم التعويض�ات، أو تس�ليمها ألصحاهبا 
الرشعي�ني، حي�ث نص�ت عىل أن�ه : » عندما تتخذ ال�دول األطراف إج�راء ما بناء 
ع�ىل طل�ب دولة طرف أخ�رى، أو وفقًا لل�امدة )13( من هذه االتفاقية عىل س�بيل 
األولوي�ة، بالقدر الذي يس�مح به قانوهن�ا الداخيل، إذا ما ُطِل�َب منها رد العائدات 
اإلجرامية املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة لكي يتس�نى هلا تقديم تعويضات إىل 

ضحايا اجلريمة، أو رد عائدات اجلرائم أو املمتلكات إىل أصحاهبا الرشعيني)82(. 
ويف ضوء ما سبق يتضح أن الترصف يف األموال املصادرة خيضع إىل تقدير الدولة 
الت�ي قامت باملصادرة حس�ب قانوهنا الداخيل، وما تقيض ب�ه االتفاقات املرمة بني 

الدولتني الطالبة واملطالبة.
ه�ذا .. وق�د أج�ازت اتفاقية بالريمو للدول�ة الطرف أن ترف�ض التعاون الدويل 

))8)  يف نف�ص املعنى اأ�ضارت املادة)4)/3) من اتفاقية بالريمو، واملادة)5)) من اتفاقية �ضرا�ضبورج.
)82)  املادة)4)/2) من اتفاقية بالريمو.
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لتنفي�ذ طلب املصادرة يف حالة إذا مل يكن اجلرم املتعلق به الطلب مش�مواًل هبذه 
االتفاقية)83(.    

المطلب الثالث

تسليــم المجرمـين 

يعد تس�ليم املجرمني من أهم مظاهر التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام، كام 
ُيعد أحد النظم املستقرة يف العالقات الدولية، وتتجىل أمهية هذا التسليم يف كونه 
حيرم املجرم من العثور عىل مأوى آمن، كام حيرمه من استغالل تفاوت واختالف 

األنظمة القانونية والقضائية)84(.
واملقص�ود بتس�ليم املجرمني » جمموعة م�ن اإلجراءات اهلادف�ة إىل قيام دولة 
بتس�ليم ش�خص مته�م أو حمكوم علي�ه إىل دولة أخ�رى كي حياكم هب�ا، أو ينفذ 

احلكم الصادر عليه من حماكمها)85(.
وعىل ضوء نظام تس�ليم املجرمني يتضح أن طريف التس�ليم مه�ا الدولة طالبة 

التسليم والدولة املطلوب منها التسليم، وهناك صورتان للتسليم، مها)86(:
1-أن يك�ون الش�خص املطلوب تس�ليمه ق�د ارتكب جريم�ة وصدر ضده 
حك�م باإلدان�ة، وقبل أن ينفذ العقوبة هرب خ�ارج إقليم الدولة التي أصدرت 

)83)  املادة)3)/7) من اتفاقية بالريمو.
)84)  اأحمد فتحي �ضرور: الو�ضيط يف قانون العقوبات، دار النه�ضة العربية،2005م، �ص224. 

)85)  عبدالعظيم مر�ض���ي وزير: املبادئ العامة لت�ض���ليم املجرمني يف �ضوء املجهودات الفقهية واملعاهدات 
الدولي���ة، املوؤمت���ر العلم���ي ال�ص���نوي الثال���ث، كلي���ة احلق���وق، جامع���ة املن�ص���ورة، بعن���وان » املواجه���ة 
الت�ص���ريعية لظاه���رة الإره���اب عل���ى ال�ص���عيدين الوطن���ي وال���دويل »، القاه���رة، )2-22 اأبريل 998)، 

�ص27).
)86)  عبدالفتاح حممد �ضراج: النظرية العامة لت�ضليم املجرمني ،مرجع �ضابق، �ص57. 
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هذا احلكم، فرسل يف طلبه لتنفيذ العقوبة الصادرة عليه.
2-أن يكون الش�خص املطلوب تس�ليمه قد ارتكب جريمة وقبل أن يتم ضبطه 
ف�ر هاربًا خارج إقليم الدولة التي ارتكب فيه�ا جريمته، فُتقدم هذه األخرية طلب 
تس�ليم عىل الدول�ة التي فر إليها من أج�ل حماكمته هبا وفقًا لقانوهن�ا وأمام قضائها 

الرتكاب جريمة ختضع لالختصاص الترشيعي والقضائي هلذه الدولة.
وعىل ضوء هذا سيتم تقسيم هذه الفقرة إىل: )أواًل(: ضوابط التسليم ورشوطه، 

)ثانيًا(: إجراءات التسليم وحدود رفض طلب التسليم)87(.

أواًل: ضوابط التسليم وشروطه في االتفاقيات الدولية :

1- الجرائم التي يجوز فيها التسليم:

نظمت املادة السادس�ة من اتفاقية فيينا مس�ألة تس�ليم املجرمني، حيث نصت يف 
فقرهت�ا األوىل ع�ىل أنه » تنطبق هذه امل�ادة عىل اجلرائم التي تقرره�ا األطراف وفقًا 
للفق�رة )أ( م�ن امل�ادة )3( م�ن ه�ذه االتفاقية، وه�ي جرائم االجتار غ�ري املرشوع 
باملخ�درات وم�ن بينها جرائم غس�ل األموال بصورها املختلف�ة )حتويل أو نقل أو 

إخفاء ومتويه حقيقة األموال، أو اكتساب حيازة أو استخدام األموال(.
والعتبار اتفاقية فيينا أساس�ًا قانونيًا للتسليم، فقد نصت يف فقرهتا الثالثة عىل أنه 
إذا تلقى طرف يف االتفاقية، خيضع تس�ليم املجرمني لوجود معاهدة، طلب تس�ليم 
م�ن طرف آخر ال يرتبط معه بمعاهدة تس�ليم، جاز له اعتبار هذه االتفاقية أساس�ًا 

قانونيًا للتسليم)88(.
)87)  عزت العمري: مرجع �ضابق، �ص378.

)88)  املادة)3/6) من اتفاقية فيينا.
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كام أوجبت الفقرة الرابعة من نفس املادة السادس�ة املش�ار إليها عىل األطراف 
الت�ي ال ختضع تس�ليم املجرمني لوجود معاه�دة، أن تعتر اجلرائ�م التي تنطبق 

عليها هذه املادة جيوز التسليم فيام بينها)89(.
وإم�ا اتفاقي�ة بالريمو ملكافح�ة اجلريمة املنظمة عر الوطنية، فقد س�ارت عىل 
نفس املنهج، حيث نظمت مسألة تسليم املجرمني يف املادة )16( منها، وحددت 
يف الفق�رة األوىل من هذه املادة اجلرائم التي جيوز التس�ليم فيها وخاصة اجلريمة 
املنظم�ة، وم�ن ضمنها جرائم غس�ل األموال ب�كل صورها، رشيط�ة أن يكون 
اجلرم الذي يتم بش�أنه التس�ليم معاقب�ًا عليه بمقتىض القان�ون الداخيل لكل من 

الدولة الطرف الطالبة، والدولة الطرف متلقية الطلب)90(.
وكذل�ك ألزمت نفس املادة الس�ابقة يف فقرهتا الثالثة ال�دول األطراف اعتبار 
كل جريم�ة م�ن اجلرائم الت�ي تنطبق عليها هذه املادة – ومن بينها جرائم غس�ل 
األم�وال – مدرج�ة يف ع�داد اجلرائم اخلاضعة للتس�ليم يف أية معاهدة لتس�ليم 
املجرمني سارية بني الدول األطراف، أو يف أية معاهدة تسليم ترم فيام بينها)91(.

كام ألزمت التوصية )39( من توصيات جمموعة العمل املايل الدول أن تصنف 
جريمة غسل األموال ضمن اجلرائم التي يرسي عليها تبادل املتهمني)92(.

وكذا تبنت املعاهدة النموذجية لتس�ليم املجرمني أسلوب احلد األدنى الالزم 
للعقوبة املقررة للجرائم التي يمكن التسليم بشأهنا، حيث نصت يف مادهتا الثانية 

)89)  املادة)4/6) من اتفاقية فيينا.
)90)  املادة)6)/)) من اتفاقية بالريمو.
))9)  املادة)6)/3) من اتفاقية بالريمو.

)92)  التو�ضية)39) من تو�ضيات جمموعة العمل املايل.
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ع�ىل أن اجلرائم اجلائز التس�ليم بش�أهنا هي« اجلرائم التي تعاق�ب عليها قوانني كال 
الطرفني، بالس�جن أو بغريه من العقوبات الس�البة للحرية ملدة ال تقل عن )س�نة/

سنتني( أو بعقوبة أشد، وإذا كان طلب التسليم خيص شخصًا مالحقًا لتنفيذ عقوبة 
س�البة للحرية صادر بش�أهنا تلك اجلريمة فال تتم املوافقة عىل التسليم إال إذا كانت 

العقوبة املتبقية ال تقل عن )أربعة/ ستة أشهر( » )93(.
وجدير بالذكر أن االجتاه احلديث يف أكثر األنظمة الوطنية يفضل يف حتديد اجلرائم 
اجلائز التسليم فيها، اتباع نظام خمتلط يعتمد عىل احلد األدنى للعقوبات املقررة هلذه 
اجلرائم من جانب، ومن جانب آخر يتم إضافة ملحق يضم اجلرائم التي تستوجب 
التس�ليم في�ام بني الدول طبق�ًا لطبيعة النش�اط اإلجرامي ودرج�ة خطورته، بغض 
النظ�ر ع�ن العقوبة املق�ررة يف حالة تفاوهتا م�ن دولة ألخرى، ويس�ود هذا االجتاه 
ترشيعات الواليات املتحدة ومعظم دول آس�يا، وكذا االتفاقية املرصية الباكستانية 
لتسليم املجرمني والتي تأخذ بالنظام املختلط، حيث مل تكتف بأسلوب احلد األدنى 

للعقوبة، بل أحلقت باالتفاقية قائمة ب� )25( جريمة جيب التسليم فيها)94(.
2- شرط التجريم المزدوج:

مًا يف قوانني الدولتني  ويقصد به أن يكون الفعل املطلوب التس�ليم م�ن أجله جُمرَّ
الطالبة واملطالبة بالتسليم)95(.

ويع�د رشط التجري�م املزدوج قي�دًا عىل الدول�ة الطالبة واملطالبة، ألن�ه يلزم أن 
يكون الفعل حمل التس�ليم معاقب عليه يف الدولتني، كام أنه بمثابة ضامنة للش�خص 

)93)  عبدالفتاح حممد �ضراج: مرجع �ضابق، �ص263، فقرة 65).
)94)  م�ضطفى طاهر: املواجهة الت�ضريعية، دار النه�ضة العربية،2)20م، �ص)562-56.  

)95)  عبدالعظيم وزير: مرجع �ضابق، �ص36).
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املطلوب تسليمه)96(.
وق�د اهتم�ت اتفاقية فيينا بالن�ص عىل رشط التجريم امل�زدوج، حيث نصت 
امل�ادة )6( يف فقرهت�ا األوىل عىل أن�ه » تطبق هذه املادة عىل اجلرائ�م التي تقررها 
األط�راف وفق�ًا للفق�رة )1( من امل�ادة )3( »، وقد ألزمت امل�ادة )3( فقرة )1( 
الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة لتجريم غسل األموال يف قانوهنا الداخيل.
وعىل نفس املنهج سارت اتفاقية بالريمو إذ نصت املادة )16( املتعلقة بتسليم 
املجرم�ني يف فقرهت�ا األوىل ع�ىل أن�ه » تنطب�ق هذه امل�ادة عىل اجلرائم املش�مولة 
هب�ذه االتفاقية رشيطة أن يكون اجلرم الذي يلتمس بش�أنه التس�ليم معاقبًا عليه 
بمقتىض القانون الداخيل لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية 

الطلب«.
غ�ري أن رشط التجري�م املزدوج يكون ل�ه خصوصية يف جريمة غس�ل األموال حيث 

يستلزم لوقوعها حتقيق الرشط املسبق، وهو أن يكون املال متحصل من جريمة)97(.
وجتدر اإلش�ارة هن�ا إىل أن االلتزام التام برشط التجريم املزدوج يف جريمة غس�ل 
األموال، ومن ثم النص عىل متاثل الرشط املسبق يف كل من الدولتني يقلل من فعالية 
نظام التسليم يف حتقيق اهلدف الذي وضع من أجله، وهو التعاون الدويل يف مكافحة 
غس�ل األموال، وهذا راج�ع إىل أن الترشيعات الوطنية ختتلف في�ام بينها يف حتديدها 
للرشط املسبق، فهناك من يقرصه عىل جرائم حمددة حرصيًا، وهناك من يتطلب نوعًا 
معين�ًا من اجلرائم جناية أو جنحة مثاًل، والبعض يطلق الرشط املس�بق ليش�مل مجيع 

)96)  عبدالفتاح حممد �ضراج: مرجع �ضابق، �ص332، فقرة 98).
)97)  املادة)3) من اتفاقية جامعة الدول العربية ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني.
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اجلرائم جناية أو جنحة مثاًل، والبعض يطلق الرشط املسبق ليشمل مجيع اجلرائم الواردة 
يف قان�ون العقوبات، وبالتايل فالبحث يف مدى توافر الرشط املس�بق س�يؤدي إىل إفالت 
املج�رم م�ن العقاب بارتكاب�ه جريمة ثم هي�رب إىل دولة أخ�رى ال تعتر األم�وال التي 

غسلها أموااًل غري مرشوعة أصاًل، أو أهنا ال تدخل ضمن اجلرائم التي حددها املرشع.
3- قاعدة الخصوصية:

واملقصود هبا أنه ال جيوز للدولة التي تسلمت املتهم أو املحكوم عليه أن حتاكمه، 
أو تنفذ عليه عقوبة إال عن اجلريمة أو العقوبة التي من أجلها تم التسليم)98(.

وقاعدة اخلصوصية هلا اس�تثناءات، يمكن لدى توافر أهيام لقضاء الدولة الطالبة 
عدم التقيد به، ومها:

أ-موافق�ة الدول�ة املَطاَلبة عىل قيام الدولة الطالبة بمحاكمة أو معاقبة الش�خص 
املطلوب عن جرائم أخرى غري التي تم التسليم بشأهنا.

ب-بقاء الش�خص املطلوب داخل إقليم الدول�ة الطالبة، عقب اإلفراج عنه، أو 
عودته إليها طواعية، أو ترحيله إىل دولة ثالثة)99(. 

وقد أكدت عىل هذا املبدأ املادة )14( من معاهدة األمم املتحدة لتس�ليم املجرمني، 
كام نصت عليه املادة )14( من اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن تسليم املجرمني.

)98)  عمر ال�ضعيد رم�ضان: �ضرح قانون العقوبات، الق�ضم العام، دار النه�ضة العربية، 990)، �ص25).
)99)  عبدال���روؤوف مه���دي: مرج���ع �ض���ابق، ����ص99). �ض���ليمان عبداملنع���م: م�ض���وؤولية امل�ض���رف اجلنائي���ة ع���ن 
الأم���وال غ���ري النظيفة، ظاهرة غ�ض���ل الأموال، دار اجلامعة اجلديدة، 990)، الإ�ضكندرية.�ص55.ال�ض���يد 
اأحمد عبداخلالق: الآثار القت�ضادية والجتماعية لغ�ضل الأموال، دار النه�ضة العربية، 977)، القاهرة.
�ص23.�ض���يد �ض���ربجي عبداملويل: مواجهة اجلرائم القت�ضادية يف الدول العربية، جامعة نايف العربية 
للعل���وم الأمني���ة، 2006، الريا�ص.�ص65.�ض���ريف �ض���يد كام���ل: اجلرمي���ة املنظم���ة يف القانون املق���ارن، دار 
النه�ض���ة العربي���ة، )200، القاهرة.�ص43.�ض���فوت عبدال�ض���لم عو����ص اهلل: الآثار القت�ض���ادية لعمليات 

غ�ضيل الأموال ودور البنوك يف مكافحة هذه العمليات، دار النه�ضة العربية، 2003، القاهرة.�ص)2
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وبالتطبيق عىل جريمة غس�ل األموال فإنه إذا تم تس�ليم الش�خص املطلوب إىل 
الدول�ة الطالب�ة عن جريمة غس�ل أموال، فإن الدولة الطالبة تتقي�د بأن ال تتخذ أية 
إجراءات جنائية ضد هذا الشخص إال فيام يتعلق بجريمة غسل األموال التي جرى 

التسليم بشأهنا، وال جيوز اخلروج عىل هذا املبدأ إال يف احلالتني املشار إليهام آنفًا.

ثانيًا: إجراءات التسليم وحدود رفض طلب التسليم:

1- إجراءات التسليم: 

وه�ذه اإلجراءات تبدأ بقيام الدولة املطالبة بتقديم طلب التس�ليم إىل الدولة 
املَطاَلبة، وهذا الطلب ُيعد األداة التي تعر هبا الدولة الطالبة رصاحة عن رغبتها 

يف استالم الشخص املطلوب، وبموجبه ينشأ احلق يف التسليم)100(.
واملعاهدة النموذجية لتس�ليم املجرمني حددت يف مادهتا اخلامس�ة املستندات 

واألوراق املطلوبة للتسليم، كام أوجبت أن يكون طلب التسليم مكتوبًا)101(.

)00))  عبدالفتاح �ضراج: مرجع �ضابق، �ص367.
))0))  حددت املعاهدة النموذجية لت�ضليم املجرمني امل�ضتندات والبيانات التالية طبقاً للمادة)5) منها:

-اأدق و�ضف ممكن لل�ضخ�ص املطلوب مع بيان هويته ومكانه وجن�ضيته.
-ن�ص احلكم القانوين الذي يحدد اجلرمية.

-اأم���ر قب�ص �ض���ادر ع���ن حمكمة وموثق، م���ع بيان اجلرم وزمان���ه ومكانه، اإذا كان ال�ض���خ�ص متهماً 
بجرم.

-اأما اإذا كان ال�ضخ�ص مداناً بجرم يجب بيان اجلرم املراد الت�ضليم لأجله، وو�ضف للأعمال املكونة 
للجرم، واحلكم الأ�ضلي اأو ن�ضخة موثقة منه، وكون العقوبة واجبة النفاذ، واملدة املتبقية منها.

-اإذا كان ال�ض���خ�ص مداناً بجرم غيابياً، يجب بيان الو�ض���ائل القانونية املتاحة لل�ض���خ�ص للدفاع عن 
نف�ضه، اأو لإعادة املحاكمة بح�ضوره، بالإ�ضافة اإلى الوثائق املذكورة اآنفاً.

-اإذا كان ال�ض���خ�ص مداناً بجرم ومل ي�ض���در حكم بالعقوبة، يجب بيان اجلرم املطلوب الت�ض���ليم من اأجله، 
وو�ضف للأعمال اأو اأوجه الق�ضور املكونة للجرم، ووثيقة تبني الإدانة وبيان يوؤكد العزم على فر�ص 

العقوبة. 
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وجتدر اإلشارة إىل أن املعاهدة املشار إليها أتاحت للدولة الطالبة يف حال االستعجال 
أن تطلب االعتقال املؤقت )التحفظ( للش�خص املطلوب حلني تقديم طلب التس�ليم 

ويتم إرسال الطلب يف هذه احلالة عن طريق االنربول أو أي وسيلة رسمية أخرى.
وأجازت اتفاقية فيينا التحفظ عىل الشخص املطلوب تسليمه يف حال االستعجال إذ نصت 
امل�ادة )8/6( عىل أنه » جيوز للطرف متلق�ي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخيل، وما 
يوقعه من معاهدات لتس�ليم املجرمني وبناء عىل طلب الطرف الطالب أن حيتجز الش�خص 
املطل�وب واملوج�ود يف إقليم�ه، أو أن يتخ�ذ تدابري مالئم�ة لضامن حضوره عن�د إجراءات 

التسليم)102(،كام أكدت اتفاقية بالريمو عىل ذات املعنى يف مادهتا )9/16(.
وبخصوص البت يف طلب التس�ليم فأمام الدولة املَطاَلبة اختيارات نحددها فيام 

ييل للرد عىل الدولة الطالبة، وهي:
أ- رفض الطلب كليًا أو جزئيًا مع تقديم أسباب هلذا الرفض)103(.

ب- املوافقة عىل التسليم والذي يستتبعه اختاذ الطرفني دون أي تأخري الرتيبات 
الالزمة لتس�ليم الش�خص املطل�وب، وتعلم الدول�ة املطالبة الدول�ة الطالبة باملدة 

الزمنية التي كان الشخص املطلوب حمتجزًا أو رهن التسليم)104(.
ج- تأجي�ل التس�ليم بع�د املوافقة علي�ه بغرض حماكم�ة الش�خص املطلوب أو 

بغرض تنفيذ حكم صادر ضده غري احلكم املطلوب تسليمه ألجله)105(.
د- أو التسليم املرشوط، وجيوز للدولة املطالبة عوضًا عن تأجيل عملية التسليم، 

)02))  املادة)8/6) من اتفاقية فيينا.
)03))  املادة)0)/)) من املعاهدة النموذجية.
)04))  املادة)))/)) من املعاهدة النموذجية.
)05))  املادة)2)/)) من املعاهدة النموذجية.
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أن تس�لم الش�خص املطلوب تس�ليمه مؤقتًا للدولة املطالب�ة وفق رشوط جيري 
حتديدها بني الطرفني)106(.

2- حدود رفض طلب التسليم:

اش�تملت كل من اتفاقية فيينا واتفاقية بالريمو واملعاهدة النموذجية لتس�ليم املجرمني 
عىل حاالت معينة يمكن للدولة املطالبة حال توافرها أن ترفض طلب التس�ليم، ومنها: 
إذا اعترت الدولة املطالبة جرم الش�خص ذا طابع س�يايس أو بس�بب جنس�ه أو عرقه أو 
ديانته أو أصله)107(، أو كان الفعل املتعلق بالطلب يعد جرمًا بمقتىض القانون العسكري، 

ولكنه ال يعد جرمًا حسب القانون اجلنائي)108(.
هذا باإلضافة إىل حالة أن يكون الش�خص املطلوب تسليمه من رعايا الدولة املطالبة، 
ويتعني هنا أن تقوم الدولة املطالبة بمحاكمة هذا الشخص، أو إذا كان الشخص قد صدر 
حكم هنائي ضده يف الدولة املطالبة بش�أن الفعل املطالب بتس�ليم الشخص من أجله، أو 

أن الشخص املطلوب متمتعًا بحصانة بسبب التقادم أو العفو)109(.
وجتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية بالريمو، وكذا توصيات جمموعة العمل املايل قد نصت عىل 
عدم جواز رفض طلب التس�ليم ملجرد أن اجلرم يعتر منطويًا عىل مس�ائل مالية، وبالتايل 
ال جيوز للدولة املَطاَلبة بالتس�ليم أن ترفض طلب تس�ليم الشخص مرتكب جريمة غسل 

األموال بحجة أن هذه اجلريمة من اجلرائم االقتصادية التي ترر رفض التسليم)110(.  

)06))  املادة)2)/2) من املعاهدة النموذجية.
)07))  املادة)6/6) من اتفاقية فيينا، واملادة)6)/4)) من اتفاقية بالريمو.

)08))   م�ضطفى طاهر: ظاهرة غ�ضل الأموال، مرجع �ضابق،�ص33.
)09))  انظر: عزت العمري: مرجع �ضابق، �ص388-387.

)0))) املادة )6)/5)) من اتفاقية بالريمو، املادة )36) من تو�ضيات جمموعة العمل املايل.
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الخاتمة

أدرك النظام الدويل ومنذ سنوات عديدة، الطبيعة الدولية جلريمة غسل األموال، 
كام أن أحد العوامل املهمة الس�تمرار وازدهار املنظامت القائمة عىل هذه األنش�طة 
اإلجرامي�ة، ه�و قدرهتا عىل االحتفاظ بمكاس�بها وعائداهتا يف اخلارج، ال س�يام يف 
بلدان املالذات اآلمنة، بعيدًا عن متناول سلطات املكافحة، وأجهزة تنفيذ القانون، 
األم�ر ال�ذي يعرقل القيام بالتحري�ات والتحقيقات يف تلك اجلرائ�م، ومجع األدلة 

الالزمة إلدانة مرتكبيها.
وبغي�ة التغلب ع�ىل هذه العقبات كان من املحتم الس�عي إلقام�ة تعاون قضائي 
دويل واس�ع النطاق، بام يكفل أس�اليب وأشكال املساعدة القانونية املتبادلة وآليات 
تس�ليم املجرمني، وه�و األمر الذي ب�دا حمور اهت�امم اتفاقية فيين�ا واتفاقية بالريمو 

وغريمها من الوثائق الدولية ذات العالقة.
وقد اس�تعراض أهم الوس�ائل والنظم التي أثبتت نجاحًا كبريًا يف جمال املكافحة 
الدولية جلرائم غس�ل األم�وال، األمر الذي أتاح الفرص�ة للتعرف عىل االجتاهات 
العاملي�ة املس�تحدثة، الرامي�ة – يف جمموعها – إلجياد قدر مناس�ب م�ن التوازن بني 
املراعاة الواجبة حلقوق اإلنس�ان، وحتقيق الكف�اءة الالزمة لنظم العدالة اجلنائية يف 

مواجهة املتغريات الكبرية يف حركة وأنامط اجلريمة واملجرمني.
وقد كشفت الدراسة – يف املحصلة – عن اجتاه العديد من دول العامل ومنها اململكة 
العربية السعودية إىل األخذ بأسباب املواجهة الشاملة لظاهرة غسل األموال حتديثًا 
لنظمه�ا الرقابي�ة والعقابية، وتطوي�رًا لنظمها املرصفية واملالية، وتعزيزًا إلس�هامها 

الوطني يف اجلهود الدولية. 
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 نتائج الدراسة 

1-تش�كل املعلوم�ات التي تكش�ف عنها املؤسس�ات املالي�ة وغري املالي�ة بني تلك 
املؤسسات والسلطات املختصة بني الدول أمهية بالغة يف مكافحة جرائم غسل األموال.

2-أن الس�عي ال�دويل لتوحي�د اإلج�راءات النظامي�ة، دون أن يش�كل ذلك 
إخالاًل باألحكام واألعراف املتعلقة برسية أعامل املؤسسات املالية وغري املالية.

3-أن إنش�اء وح�دة التحري�ات املالي�ة أو ما يامثلها يس�هم يف حتقي�ق الرقابة 
الفعالة.

4-للس�لطة القضائي�ة – بن�اًء ع�ىل طلب من حمكمة أو س�لطة خمتص�ة بدولة 
أخرى أو معاهدة سارية أو تبعًا للمعاملة باملثل – أن تأمر بالتحفظ.

وقد خلصت الدراسة إىل التوصيات التالية:
1-رضورة انعقاد االختصاص للقضاء يف الفصل يف طلب التسليم أو املساعدة 

القضائية أو اإلجرائية حتى الخيضع ذلك لرغبة الدولة أو للميل السيايس.
2-رضورة النص عىل عدم اش�راط اإلدانة يف اجلريم�ة األولية ،لإلدانة أمام 

القضاء يف جريمة غسل األموال.
3-عىل املنظومة الدولية اجياد سبيل للتكامل بني اجهزة املعلومات، والرشطة 

الدولية والرشطة الوطنية يف مكافحة جريمة غسل األموال.
4-إتب�اع الوس�ائل اإلجرائي�ة احلديث�ة مث�ل برنامج محاية الش�هود لتس�هيل 

احلصول عىل معلومات عن جرائم غسل األموال.
5-أن يك�ون اختص�اص املحكمة التجارية ه�ي املنوط هبا النظ�ر يف اجلرائم 

ذات الطبيعة االقتصادية. 


