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 ة  دم  ق  م  ال
 

 

إحتاج اإلنسان منذ فجر التاريخ إلى قواعد و طقوس يحتكم إليها يجنح لها و ينظم تحت حيث 

 اإلستقرار .ذلك بهدف تحقيق النظام واألمن و لواءها و

القواعد النواميس وهاته ثر البالغ على اإلنساني رمى بظالله و كان له األحيث أن تطور التاريخ و

 التي تطورت إلى أن أخذت شكل القوانين التي ترسيها كل دولة تأسيسا لكيانها و كيان الشعوب .

أن تتطور مواكبة للعصر ومقتضياته  وانين يجب أن تكتسب صفة المرونة وحيث أن هذه الق

على تعرفها اإلنسانية في وقت سابق وإنما كانت وليدة العصر،  و فهناك قوانين لم ومتطلباته، 

 موضوع قانون منع غسل األموال .نتناول  سبيل المثال في إطار هذا البحث 

ال األفراد إال منذ وقت قصير مما جعل وحيث أن هذا القانون وهذا المصطلح لم تعرفه ال الدول و

" مصطلح غريب، غير مفهوم وغير مستساغ، منع غسيل األموال  هذا المصطلح أي " قانون

 يبحث الحيرة في ذهن الدارس .

و حيث أن هذا الغموض جعل العديد من الباحثين يتولون تحليل هذا المصطلح إذ إعتبره الدكتور 

 (. 1محمد نبيل غنايم من المصطلحات اإلقتصادية الحديثة )

عنه الوسخ و نظفه بالماء , أما      و حيث أن كلمة " غسل " تعني معجما غسل الشيء أي أزال 

" المال " فهو كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود 

 أو حيوان .

في الشريعة اإلسالمية يختلف بين التفسير الشرعي  و حيث نالحظ أن مصطلح غسل المال 

غسل شرعا  هو تعميم البدن و الشعر بالماء , فالللمصطلح و بين التفسير اإلقتصادي للمصطلح 

أيديكم إلى الصالة فآغسلوا وجوهكم ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم مع النية إذ قال هللا تعالى : " 

 (. 6إلى المرافق " ) صورة المائدة , أية 

--------------------------------------------------- 

 "ل األموال و موقف الشريعة اإلسالمية منه الدكتور محمد نبيل غنايم " غسي  (1)
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معنوي بالماء أو و حيث نعلم من هنا أن الغسل هو التطهير و إزالة الخبث و النجس الحسي و ال

نجاسة و تلك هي ل شرعا هو تطهيرها من كل قذارة وو بالتالي فغسل المابديله إذا تعذر، 

كالربا و الرشوة و الغصب و السرقة و حيث الطهارة الحسية و تكون بإستبعاد ماهو محرم منها 

أن غسل المال الشرعي  يكون بتطهيره معنويا و حسيا بإخراج نصيب الفقراء منها بأداء الزكاة 

 المفروضة.

و حيث أن مصطلح " غسل األموال " يجد تفسير إقتصادي مختلف عن الشرعي في الشريعة  

يعني تحويل األموال القذرة من الكسب غير  اإلسالمية ذلك أن غسل األموال من هاته الناحية

المشروع بأية وسيلة محرمة إلى أموال تبدو في ظاهرها مشروعة كالعقارات و األراضي و 

المصانع و ذلك إليهام الناس و السلطات أنها مصادر شرعية و حالل و كسب مشروع و إخفاء 

 (. 1حقيقتها القذرة و مصادرها الخبيثة ) 

بداية غسل األموال في الغرب للعصور الوسطى عندما قامت الكنيسة  و حيث يمكن إرجاع

الكاتوليكية بحظر أموال المراباة إلعتبارات أخالقية فقام التجار و المرابون بإستحداث أساليب 

جديدة من عمليات اإلقراض و الحصول على الفوائد من خالل شركات الظل و تضخيم أعمال 

 .( 2الصرف  ) 

الدارسون مصدر الغسيل إلى عصابات المافيا التي ال تستطيع إيداع األموال  رجع بعضو حيث أ

الطائلة بالبنوك فتلجأ إلى إقتناء الموجودات و إنشاء المشاريع و تحويل النقود إلى مصارف 

 (. 3أجنبية ثم إعادة الحصول  عليها  عن طريق القروض ) 

------------------------------------------------- 

 الدكتور محمد نبيل غنايم " غسيل األموال و موقف الشريعة اإلسالمية منه " (1)

 (سيد شوربجي عبد المولى " عمليات غسيل األموال و إنعكاساتها على المتغيرات      2)     

   28اإلقتصادية و اإلجتماعية " , المجلة العربية للدراسات األمنية و التدريب , الرياض       

 . 320, ص  1999وبر أكت      

 سيد شوربجي عبد المولى " عمليات غسيل األموال و إنعكاساتها على المتغيرات       ( 3)      

            28اإلقتصادية و اإلجتماعية " , المجلة العربية للدراسات األمنية و التدريب , الرياض       

 . 313, ص  1999أكتوبر 
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قانون منع غسيل األموال " بكونه القانون المكافح لغسل األموال  وحيث كان باإلمكان تعريف " 

المتأتية من الجريمة، إال أن هذا التعريف يبقى قاصر عن توضيح معالم هذا القانون مما يجعلنا 

 نطرح التساؤل التالي : كيف يمكن إبراز ماهية قانون منع غسيل األموال.

 إلى مبحثين :  حيث أن الجواب عن هذا السؤال يجعلنا نتطرق

 / مبحث أول : يهم جذور قانون منع غسيل األموال .1

 / مبحث ثاني : يهم المنظومة القانونية لقانون منع غسيل األموال .2
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 : المبحث األول

  : جذور قانون منع غسيل األموال

تجعلنا نبحث عن المخبر الذي ولد فيه قانون منع غسيل  جريمة غسل األموالأهمية  حيث أن  

تعد نشاطا إجراميا تبعيا  األموال , و هذه األهمية فرضت نفسها على العالم بأسرد ذلك انها 

يفترض وجود نشاط إجرامي أصلي سابق عليه بحيث ينصب نشاط غسل األموال على األموال 

 .( 1)  الناتجة عن النشاط اإلجرامي األخير

حيث أن  عملية غسل األموال معقدة ومتشابكة اإلجراءات ، فهي عملية تتم عادة على مراحل ،  و

أولها مرحلة اإليداع ثم مرحلة التمويه ثم مرحلة الدمج ويستخدم فيها وسائل فنية عديدة قابلة 

ال للتطور دائما . وغالبا ما يتم غسل األموال في نطاق أكثر من دولة . فقد يتحصل على األمو

المراد غسلها في  بلد ما نتيجة لالتجار في المخدرات ، ثم تُهرب هذه األموال إلى إحدى الدول 

المتسامحة والتي ال تهتم بمصدر هذه األموال كالمجر أو لبنان أو سويسرا  مثال ، وتوضع هذه 

ول األموال في إحدى المؤسسات المالية بها ، ثم يقوم الشخص الذي يريد غسل أمواله بالحص

 على قرض من إحدى البنوك إلقامة مشروع استثماري بضمان ودائعه بالخارج .

ففي هذا المثال نجد أن الجريمة قد ارتكبت في أكثر من إقليم وبمساعدة العديد من و حيث أنه و 

األشخاص من ذوي الجنسيات المختلفة , كل ذلك يقتضي تضافر الجهود الدولية وتقديم المساعدة 

 . ( 2) بادل الخبرات والمعلومات والوثائق وذلك من اجل كشف هذه الجريمة بين الدول وت

و حيث تعتبر جريمة غسل األموال جريمة منظمة فعرفها البعض بأنها مشروع إجرامي قائم 

 ساس دائم ومستمر ويتسم على أشخاص يوحدون جهودهم من أجل القيام بأنشطة إجرامية على أ

---------------------------------------------------------- 

 16ص ",  جريمة غسل االموال ، دار النهضة العربية " –عزت محمد العمري   ( الدكتور 1) 

دار الفكر  –غسل االموال في التشريع المصري  والعربي " –( الدكتور محمد أمين الرومي  2) 

 13ص–"  العربي
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هذا التنظيم بكونه ذات بناء هرمي مستويات قيادية وأخرى تنفيذية ، ويحكم هذا الكيان نظم 

 .ولوائح داخلية تضبط إيقاع سير العمل داخله 

فرادا ومجموعات ينشطون أجرامي الذي يضم نها التنظيم اإلأخر بعرفها البعض اآلحيث  و

عضاؤه من أنشطة غير قانونية ويعمل أعلى فوائد مالية من خالل ممارسة بشكل منظم للحصول 

 الرادعة .  خالل بناء تنظيمي دقيق ومعقد ويخضعون لنظام الجزاءات

نه يالحظ على أ إاللفقهية لتعريف الجريمة المنظمة ن هناك العديد من التعريفات اأالحظ حيث ن و

يف الجريمة عرجرامية المنظمة وليس على تنها تنصب على تعريف الجماعة اإلأهذه التعريفات 

ن غالبية الفقه قام بالخلط بين تعريف الجريمة المنظمة وبين الجماعة أ أيالمنظمة ذاتها ، 

 المنظمة .

 -تية :بالخصائص اآل وتتسم الجريمة المنظمة

 يتم ارتكابها عن طريق عصابات منظمة . -1

 تتخذ الشكل الهرمي المتدرج مع تقسيم العمل .  -2

 س .نشطة التي تمارسرية الخطط واأل -3

 ستمراية والثبات في وجودها .اإل -4

 رهاب والرشوة كوسيلة الرتكابها .استخدام العنف والترويع واإل -5

 نشطة الغير مشروعة .تحقيق الربح كهدف لأل -6

 العمل على منع تطبيق قانون العقوبات بالتهديد والرشوة . -7

 ( . 1)  نشطة المشروعة وغير المشروعة المزج بين األ -8

ن ظلت عمليات أذ بعد إيضا بسرعة االنتشار الجغرافي أموال تتسم جريمة غسل األ و حيث

وكذلك في  فريقيا ،إت تنتشر في الدول النامية وخاصة أغسل متركزة في الدول الصناعية بدال

 ىلإوروبا الشرقية ، وهذا يرجع ألى اقتصاد السوق من دول إلى التحول إالدول التي في طريقها 

جرامية التي وراء نشطة اإلهيال كافيا الكتشاف األأالدول ومؤسساتها غير مؤهلة تهذه ن نظم أ

 ( . 2)  موال والتي تمثل مصدرها هذه األ

---------------------------------------------------- 

 وما بعدها  14مرجع سابق ص –( الدكتور محمد أمين الرومي  1) 

  17ص –مرجع سابق  –( الدكتور عزت محمد العمري  2) 
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 موال ضمن ما يعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء ، تلك الجرائم يدخل نشاط غسل األو حيث  

عة ، وذوي منزلة اجتماعية راقية راد يتمتعون بقدر ظاهر من االحترام والسمأفالتي تحدث من 

المشروعة داخل  موال غيرلى دمج األإشاطهم المهني ، فلكي يتم الوصول داء نأثناء قيامهم بأ

فراد يكونون على درجة تمدون على فئة من األموال يعم المالي المشروع ، فان غاسلي األالنظا

 عالية من الكفاءة العلمية والخبرة والمهارة الفنية 

تستوجب الوقوف على عنصرين دراسة جذور قانون منع غسيل األموال أهمية   حيث أن  و 

ور قانون منع أولهما يخص تعريف قانون منع غسيل األموال ) أ ( و ثانيهما يخص تط هامين، 

 .غسيل األموال ) ب (

 / تعريف قانون منع غسيل األموال :1

الشعوب بعد هو مصطلح حديث عرفته التشريعات ومصطلح قانون منع غسيل األموال حيث أن 

صلي يعد جريمة دائما تابعة إلجرام أ هيو جريمة غسل األموال وتسع نطاق غسل األموال ن اأ

ر الجريمة األصلية التابعة لها األصل فيها أنها من قبيل إخفاء آثارافدا لألموال المغسولة،  و

 التي كانت مصدرا لتلك األموال .و

حيث يمكن تعريف مصطلح غسل األموال أو تنظيفها أو تبيضها أو تطهيرها بكونه كل فعل أو و

أو كنه المتحصالت المستمدة من أنشطة غير ف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة كل شروع في فعل يهد

ستخدامها في من مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذلك امشروعة بحيث تبدو كما كانت مستقاة 

 أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها .

(  ولحيث أن أهمية هذا المصطلح يستدعي منا الوقوف عليه صلب التشريع التونسي ) جزء أو

 .وانين المقارنة ) الجزء الثاني (صلب القو

 

 :األموال صلب التشريع التونسي الجزء األول : تعريف قانون منع غسيل 

ي فعل أو شروع  فيه يهد تطهيرها يعنيضها أو تب صطلح غسل األموال  أو تنظيفها أومحيث أن  

ير مشروعة بحيث غ أنشطةة أو كنه المتحصالت المستمدة من تمويه  طبيع ف  إلى إخفاء أو
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في أنشطة   بعد ذلك إستخدامهاكانت  مستقاة  من مصادر مشروعة  ليتسنى  تبدو  كما لو

       .خارجها   ومشروعة داخل  الدولة أ

"يعد غسال لألموال كل فعل قصدي  من المجلة الجزائية  على أنه  : 62نص الفصل  حيث و 

 وأ عقارية الكاذب للمصدر غير المشروع ألموال منقولة  أوإلى التبرير بأي وسيلة كانت يهدف 

    .(  1) "... ية ية  بصفة مباشرة من جنحة أو جناتمداخيل  متأ

أموال  ظيفكل فعل قصدي يهدف إلى تو ،موالغسال لأل ايعتبر أيضحيث  و             

أو إدارتها  أو إلى إيداعها أو إخفائها أو ،يةجنحة أو جنامن متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

     ذلك.أو إلى المساعدة في جها أو حفظها إدما

منها األموال موضوع  لو لم ترتكب الجريمة المتأتيةتين وتجري أحكام الفقرتين المتقدمحيث  و

        ."تراب الجمهوريةداخل 

 جريمة غسل األموال في القانونه وما يدعو للوقوف عنده هو أن تعريف ما نالحظحيث أن  و  

 مومية كبيرة  على مستويين:  سي عتكت التونسي

  :المفهوم : األولالمستوى                     

أي إعتباره  كل فعل قصدي  يهدف إلى حيث أن مفهوم غسيل األموال في القانون التونسي  

تبرير كاذب أو توظيف  أموال  أو إدماجها أو حفظها  أو إلى المساعدة في ذلك  مصدرها جنحة 

يفتح الباب على مصرعيه ليضع تحت لواءه جميع الجرائم الوارد بالمجلة الجزائية  أو جناية . 

ية , فكل جريمة غنم من وراءها الشخص التونسية و تلك الواردة بالمعاهدات و المواثيق  الدول

ماال إستثمره أو أدمجه في الدورة اإلقتصادية للبالد يعتبر مرتكبا لجريمة و من ثمة يصبح ذلك 

 الشخص مستهدف من قبل هذا القانون .

و حيث أن هاته العمومية تعطي لهذا القانون و على هذا األساس فقط , نجاعة منشودة و تخول له 

دودة و تجعله نافذا في كل زمان و مكان دون إمكانية مجابهته بأي مبدأ قانوني  سلطات غير مح

 و ال أي حق . 

----------------------------------------------------- 

يتعلق بدعم المجهود الدولي  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75من قانون عدد  62( الفصل  1) 

 األموال .لمكافحة اإلرهاب و منع غسل 
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قد تبدو له إيجابية  و حيث يستشف الدراس هنا نزعة من المشرع إلى إكساب هذا القانون علوية 

يجعل من نطاق  اإلطالق الذي يتسم بهو لكن هاته العمومية  لها أيضا وجه سلبي يتمثل في كون 

 .                      ه و إحساسه باألمان رارستقواسع وشاسع قد يهدد الشخص في اهذا القانون 

لى النظام عيؤثر أيضا سلبا على األشخاص و ستهداف هذا القانون لجميع األموال قدوحيث أن ا

رغم انه   عن استثمارهلكون مالك  المال قد يجنح إلى إخفاء ماله عوضا  االقتصادي في آن واحد 

  شريف . مصدره ليس الجريمة و إنما مصدره عالم أن

مما بالتصاريح القانونية،   يقوم الشخص يملك أمواال جاءت نتيجة العمل ولكنه الو حيث أن 

لك األموال التي قد تكون منقوالت أو عقارات  في نظر القانون مجهولة المصدر وبالتالي يجعل ت

فاسد وإنما مالكه قد يرتكب جريمة أثناء كسبه وهي جنحة عدم تقديم فالمال ال يكون مصدره 

 .جبائيةالتصاريح ال

سعيه إلى محاولة تحديد العمومية  بأن و  النقطة لهاته  رغم تفطنه رع التونسي ووحيث أن المش  

وم  ليشمل العديد من فإن صبغة اإلطالق غطت المفهص أن يكون المصدر جنحة أو جناية، ن

 ستطاعة  حصرها .األوجه دون ا

 المستوى الثاني : الحدود :         

  متدت  من المجلة الجزائية 62ل صبالف ة الوارد منع غسيل األموال  المفهوموحيث أن عمومية 

لقانون ينطبق فهذا اع غسيل األموال من هاته القاعدة، حتى  إلى إقليمية الجرائم ليستثني قانون من

م إرتكابها خارج تراب الجمهورية مصدر األموال تساس وأو الجناية  أ  حتى ولو أن الجنحة

 التونسية .  

 ملفت لإلنتباه  لكون المبدأ أن الجرائم  يحكمها مبدأ هذا اإلستثناء يمثل منعرج كبير ووحيث أن 

 بأهم مبدأ دستوري  وهو السيادة .قة وثيقة عال له يإقليمية الجرائم الذ

 بها هذه الجريمة ، وهذاموال خاصية هامة تتصف عتبر البعد الدولى لجريمة غسل األي و حيث 

و الحدود اإلقليمية  و ذلك بفضل يزيد من مدى  خطورتها حيث أنها تتعدى حدود الدولة الواحدة 

. لذا فقد سارع المجتمع الدولى إلى بذل المساعى والجهود التقدم المذهل في وسائل اإلتصاالت 

الذي يفرض أن تكون  الدولى نجد تسليم المجرمين  للتصدى لهذه الجريمة ، و من صور التعاون
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لدى الدول شبكة من اإلتفاقيات الثنائية و المتعددة األطراف بخصوص التعاون في المسائل 

  .(1)ة القانونية واالنابة القضائيةثم المساعد لضمان عدم توفير مالذ آمن لغاسلي األموال الجنائية 

 تكريس لمبادئ جديدة  لم نعهدها، األموال لحدود الدولة فيهل خرق قانون منع غسيحيث أن  و

أن تحل وال يمكن لدولة أخرى   من مارس جرائم على أرضهافكل دولة من حقها أن  تعاقب 

تفاقيات تسليم المجرمين بين الدول  وهو المنزل  أيضا في إطار محلها  ولهذا السبب جاءت ا

إلى حد أن نفتاح العالم  على بعضه مجهود  والعولمة واهذا ال صلمجهودات الدولية  ولكن أن يال

فهذا ما   قانونية عالمية  يرد نص قانوني يفتح المجال أمام تطبيق القانون دون األخذ بمبادئ

تعدى الحدود اإلقليمية  في سبيل ق للعادة، يجعلنا نصف قانون منع غسيل األموال بأنه نسق خار

 . تشريعهصول على نتيجة ملموسة  من الح

و حيث نضيف أنه بتمعن هاته الالمحدودية , نجد أنفسنا نلمس في وضع هذا القانون رغبة في 

تطويق الجريمة و رغبة في تطويق روافدها و الحد من نتائجها , و نلمس أيضا إرادة تشريعية 

وية في بلوغ الكمال و سد جميع الثغرات مهما كانت التضحية و إن شملت أسرار الحسابات أو ه

األشخاص الطبيعيين أو مكوني الذوات المعنوية أو حتى بتهديد األشخاص في إستقرارهم , 

 فقانون منع غسيل األموال ال يستثي شخصا و خاصة أصحاب األموال منهم .

متد للعديد من مكونات األنظمة ويشاسعا  وحيث عمومية النص التشريعي يجعل من مجال تطبيقه

وهذا اإلمتداد قد يؤثر سلبا حتى على الهدف اإليجابي المرجو من ، االقتصاديةجتماعية  واال

لذا فالعمومية يجب رفعها عن النص الجزائي الذي يجب أن يكون مدقق  القانون،وضع هذا 

 موجه لهدف معين .و المفاهيم 

 

القوانين تعريف قانون منع غسيل األموال صلب الجزء الثاني : 

 المقارنة :

، ضمن منظومتها القانونية، ا التعريف عديد الدول التي كرستههذالموضوع وهذا تناولت حيث 

 قلترا وويلز غسل إذ عرفت جمعية القانون ألنفالمملكة البريطانية كانت رائدة في هذا المجال 

-------------------------------------------------------- 

 . 85القواعد العامة لقانون العقوبات " ص ( الدكتور عبد الرؤوف العمري " شرح  1) 
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بأنّه : "عملية تغيير طبيعة المال العكر أي متحصالت الجريمة وملكيتها  1997األموال سنة 

 الحقيقية بحيث تبدو هذه المتحصالت وكأنها مستقاة من مصدر مشروع ". 

موال المستمدة من طريق خفاء حقيقة األإموال يعني ن تعبير غسل األأ إلى  يذهب البعضو حيث 

 يداعها فيإو أفالت بها من الضبط والمصادرة ن وذلك عن طريق تصديرها غير مشروع لإل

  ظهارها كما لو كانتإنشطة مشروعة وأو استثمارها في أو توظيفها أخرى أمصارف دول 

 مستمدة من مصادر مشروعة .

التي تم الحصول عليها  –موال موال تحويل ونقل األخر يعني غسل األآفي تعريف حيث أنه  و

شكال أخرى من أشكال أو أشكل  ىلإ –و المتهربة من االلتزامات القانونية أبطرق غير مشروعة 

 (  1) موال المشروعة بعد ذلك.خذ شكل األأاالحتفاظ بالثروة للتغطية على مصدرها  حتى ت

موال مكافحة غسل األ استخدم غالبية الفقه العربي والمصري وخاصة قبل صدور قانونو حيث 

موال ، بينما هناك من يعبر عن تلك الجريمة بمصطلح تبييض المصري مصطلح غسيل األ

موال غير خر من الفقه المصري يفضل استخدام مصطلح تطهير األآموال ، وهناك جانب األ

 (  2)  جراء المعيب مما لحق به من عيوب  .المشروعة وذلك قياسا على تطهير اإل

موال على انه كل سلوك غسل األ 2002لسنة  80موال رقم غسل األ وننعرف قا

و أو استبدالها أو حفظها أدارتها إو أو التصرف فيها أو حيازتها أموال أينطوي على اكتساب 

ذا كانت متحصلة من إو التالعب في قيمتها أو تحويلها أو نقلها أو استثمارها أو ضمانها أيداعها إ

خفاء المال إ، متي كان القصد من السلوك  الثانية  وص عليها في المادةجريمة من الجرائم المنص

و الحيلولة أو تغيير حقيقته أو صاحب الحق فيه أو صاحبه أمكانه  أو و مصدره أو تمويه طبيعته أ

 ( 3) ى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.إلو عرقلة التوصل أدون اكتشاف ذلك 

---------------------------------------------------- 

دار  –" اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال"  –( الدكتور  السيد احمد عبد الخالق  1) 

 30النهضة العربية ص

دار  –" غسل األموال في التشريع المصري  والعربي "  –(  الدكتور  محمد امين الرومي  2) 

 11الفكر العربي ص

  2002لسنة  80من قانون غسل األموال  المصري  رقم  1/2( المادة  3) 
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جرامية موال بغسل العائدات اإلمم المتحدة لمكافحة الفساد قد عرفت جريمة غسل األا اتفاقية األأم

من غير مباشر  أوو متحصل عليها بشكل مباشر أتية أممتلكات مت أينها " أ، وقد عرفتها ب

 (1) ارتكاب جرم.

يبدو أن  واسع و لكن هذا التعريف يكتسي نفس العمومية، مما يجعل نطاقه شاسع ووحيث أن 

يرنو إلى إكساب هاته العمومية تجد تفسيرها من خالل القصد الذي يتشبع به غاسل المال الذي 

ماديا أو عن طريق جتياز الحدود الجغرافية لبلده ة المشروعية فيقوم في سبيل ذلك باماله صف

 الوسائل التقنية بهذا المال ليجعله مشروعا .

فقانون اإلمارات العربية المتحدة ذهب نحو الحد بعض الدول شهدت تجارب أخرى،  و حيث أن 

كون غسل األموال المتحصلة من إحدى الجرائم من مجال قانون منع غسيل األموال فنص على 

 الذي  2002لسنة  4تحادي رقم ون االلمادة الثانية من القانالمنصوص عليها في البند الثاني من ا

 ذكر الجرائم التالية :

 .جرائم المخدرات و المؤثرات العملية  /1

 .هاب راإلجرائم  الخطف  والقرصنة  و /2

 الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام قانون البيئة ./ 3

 الذخائر .و  في األسلحة النارية جرائم التجارة غير المشروعة  /4

 اإلضالل  بالمال العام .و ختالس واال  الرشوة  جرائم/ 5

    .بها ما يتصل و  يانة األمانةخو  حتيالاال جرائم / 6

 التي تنص عليها اإلتفاقيات الدولية التي تكون الدولة و  أية جريمة أخرى ذات الصلة / 7

 ( . 2فيها )   طرفا

-------------------------------------------------------- 

 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد . من إ ه/2( المادة 1)

 . 2002لسنة  4(قانون اإلمارات العربية المتحدة رقم 2)
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وحيث أننا نالحظ أن دولة اإلمارات المتحدة ذهبت نحو الحد من مجال غسل األموال ولكنه حد 

محدود  فقائمة الجرائم  وفتحها المجال  أمام الجرائم الواردة  باالتفاقيات الدولية، تجعل من 

نفتاح مجال تطبيق قانون منع غسل األموال بصفة اولة الحد قاصرة عن تجنب سلبيات امح

 ة للدارس .ملحوظ

األموال  غسل   منعكانت  أكثر حد  لمجال  تطبيق  قانون  حيث يالحظ أن التجربة المصرية  و

مهورية مصر العربية الصادر في وال لجـل األمـسـون غـانـن قـم ـىادة األولـمـي الـص فـإذ ن

"كل سلوك ينطوي على  على أن غسل األموال هو : 2002لسنة  80  رقم  2002ماي  22

إيداعها أو  إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو

التالعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة  أو غلقها أو تحويلها أو ضمانها أو إستثمارها 

هذا  متى كان القصد من من هذا القانون مع العلم بذلك، 2من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو   تمويه طبيعته أومصدره أو مكانهالسلوك إخفاء المال أو 

تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة 

 ( 1) المتحصل منها المال ." 

الدعارة على جرائم اإلرهاب و المخدرات و من هذا القانون نصت  وحيث نالحظ أن الفقرة الثانية

وجرائم البيئة المتعلقة بالمواد والنفايات   الجرائم المنظمة و  المفرقعاتو  واإلتجار في األسلحة

 . الخطرة

وال ، فانه كلما ازداد مردية بين معدالت الجريمة وغسل األيمكننا القول بوجود عالقة ط و حيث 

صوله المالية وخاصة من أما ازداد معه حرمان االقتصاد من كل جرامي وتنوع وتعددالنشاط اإل

جهزة ومؤسسات من أموال وامتد ليشمل خر كلما ازداد غسل األآجنبي ، وعلى جانب النقد األ

دافعا قويا الستمرار العمليات خذ مجراه بيسر وسهولة فانه يوفر أصبح يأدة بحيث دول عدي

من المشروعة من جهة ويوفر الملجأ اآلنشطة غير مويل األذ يوفر المال الالزم لتإجرامية ، اإل

 خرى . ومتى أوالجمارك ومرتكبي الفساد من جهة جرام والمتهربين من الضرائب إللمحترفي ا

------------------------------------------------------ 

ماي  22بية الصادر في ( الـمـادة األولـى مـن قـانـون غـسـل األمـوال لجمهورية مصر العر 1) 

 . 2002لسنة  80رقم    2002
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توغلت الجريمة والفساد في المجتمع يكون لذلك اثر سلبي على االستقرار السياسي واالقتصادي 

 . ( 1)  واالجتماعي والقانوني

محاولة بعض الدول للحد من مجال تطبيقه لتجنب سلبيته ث نالحظ أن عمومية هذا القانون ووحي

لى وضع هذا المصطلح التي تقودنا مباشرة إللعديد من الترسبات التاريخية والفكرية و هو نتيجة

 . والمفهوم في إطار تطوره

  IIوال :غسل األممنع قانون  /تطور مفهوم 

نعكاس إلستراتيجية موجهة لمداهمة هي إال ا إن الجهود الدولية لمحاصرة غسل األموال ماحيث 

 دة من منع تلك الجماعات من اإلستفااإلجرام المنظم إلضعافها وماعات اإلقتصادية لج القوة 

أرباح أنشطتها اإلجرامية ولتحاشي اآلثار السيئة لإلقتصاد اإلجرامي لصالح اإلقتصاد    

 المشروع.   

محل واحد هو المال  قانون غسل األموال هو منصب وموجه نحو موضوع معين حيث أن  و  

الماليين أو لمشروعة كالبنوك وغيرها من  القذر أي المال المراد تطهيره عن طريق األسواق ا

لتلك األموال عن طريق  قد يكون التطهيرغلغل في الشركات المشروعة والمساهمة فيها والت

أو مالكتها وذلك  موال المساهمة فيهاالمؤسسات المشبوهة التي قد تكون الجماعات صاحبة تلك األ

إستثمارها في امل بها وصاحبها حتى يمكن التعبغية طمس حقيقتها ومصدرها ومكان إكتسابها و

    .دون خوف من مالحقة  أو مصادرة السوق المشروع 

يطلق مصطلح المال القذر على عائدات الجرائم أي األموال المتأتية بطريق مباشر أو حيث  و

ة أو عقارية، ما سواء كانت هذه األموا ل مادية أو غير مادية منقولغير مباشر من إرتكاب  جرم 

 كما تشمل السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك األموال أو المساهمة فيها أو وجود حق عليها . 

 وقت قريب كان يراد باألموال القذرة التي تكون محال للغسل تلك المستمدة من أنه و في وحيث 

---------------------------------------------------- 

دار النهضة  – "موالثار االقتصادية واالجتماعية لغسل األاأل" –السيد احمد عبد الخالق (  1) 

  وما بعدها . 39ص  –  العربية
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(  ولكن من المعلوم  حديثا أن األموال المغسولة   1جريمة وهو ما يعبر عنه باإلتجاهات التقليدية )

 . (2هو ما يعرف في إطار اإلتجاه الحديث )كثيرا على ذلك وتزيد 

 : اإلتجاه التقليدي -/ 1 

حيث أن اإلتجاه التقليدي كان يعتبر أن المال القذر هو المستمد من اإلتجار غير المشروع في 

المخدرات و المؤثرات  العقلية وهو يشكل إحدى المشاكل الكبرى في الدول المتقدمة في عالمنا 

روبا أو في الواليات المتحدة األمريكية و بالتالي كان الغسل يدخل المعاصر سواء كان ذلك في أو

 .           ةالتجارة اإلجرامية في المخدرات والمؤثرات العقليضمن جهود سلطات مكافحة 

من المعلوم على مستوى العالم أن األموال المغسولة تزيد كثيرا على األموال  و حيث أنه 

خالف المخدرات و يربحون من وراء تجارتهم بالمستمدة من تجارة المخدرات غير المشروعة 

  مستمرة .اإلجرامية أرباحا طائلة يجب غسلها كي تضل تجارتهم ناجحة و 

لة متأتية من متحصالت المخدرات سعى خبراء العالم إلى بيان أن األموال المغسو و حيث

 خدمات أخرى تقليدية مثل :اإلتجار غير المشروع في سلع وإنما تشمل المؤثرات العقلية و و

في هذه النقطة نشير لمخدرات طبيعية كانت أو تخليقية، واإلتجار غير المشرع في ا -

اإلتجار غير المشروع للمخدرات  المتحدة لمكافحةإتفاقية األمم لكون هناك 

منصوص في المادة الثالثة منها على غسل األموال  1998المؤثرات العقلية لسنة و

و قد تضمنت  1994المستمدة من اإلتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 

    .( 1) أحكاما خاصة بغسل األموال و مصادرتها 

 .المسروقة والسلع و البضائع المهربةر في السيارات اإلتجا -

 ترويجها.في العمالت المزيفة والمزورة  و اإلتجار غير المشروع -

صدر مع إتفاقية األمم المتحدة   الجنسي :ستغالل اإلال واألطففي النساء واإلتجار  -

بروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة   2000الجريمة المنظمة غير الوطنية سنة لمكافحة 

األطفال وهو مكمل لإلتفاقية المذكورة طبقا اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء و

 . ى منهللمادة أولى فقرة أول

-------------------------------------------------- 

( إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  1) 

1998    
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هذا الصدد أيضا صدر في  و في في األسلحة :  اإلتجار غير المشروع -

بروتوكول   55/255العامة لألمم المتحدة رقم بقرار الجمعية  31/05/2001

اإلتجار فيها بصورة ئها ومكوناتها و الذخيرة وصنع األسلحة النارية وأجزامكافحة 

غير مشروعة وهو اآلخر مكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

في  55/255عية العامة لألمم المتحدة رقم عبر الوطنية المعتمدة بقرار الجم

 .بقا للمادة األولى فقرة أولى منهذلك طو 10/11/2000

 :جاه الحديث اإلت -/ 2

يرى اإلتجاه الدولي الحديث أن يكون تعريف جريمة غسل األموال موضوعيا بحيث يشمل حيث  

مات غير المشروعة الخدامية للجريمة المنظمة قي السلع واألموال المستمدة من التجارة اإلجر

من وراء التربح و المستحدثة كما يشمل األموال المستمدبشتى أشكالها وأنشطتها التقليدية و

ألموال إن كانت اوعات العامة من جانب المسؤولين والساسة في الدول النامية وذلك ألنه والمشر

الجريمة المنظمة بصفة عامة تمثل مشكلة كبرى لدى الدول المتقدمة في المستمدة من المخدرات و

لمشروعات ربح من وراء الرشوة و إختالس األموال العامة والفإن الفساد و ا عالمنا المعاصر

 العامة تمثل هي األخرى إحدى المشاكل الكبرى في الدول النامية التي يهرب موظفوها

مسؤولوها األموال المستمدة منها إلى الدول المتقدمة يودعوها في مصارفها أو يستثمرونها في و

 مشروعات قائمة فيها .

فيينا من  المنعقد فيمجرمين مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة و معاملة الأصدر  و حيث

ن تحت عنواالعدالة فيينا بشأن الجريمة و  إعالنا عنوانه إعالن، 2000أفريل  17إلى  10

الجمعية العامة لألمم المتحدة إذ جاء في وإعتمدته   العشرون ""مواجهة تحديات القرن الحادي و

األمم  لمكافحة الفساد تسند إلى إعالنمنه أن الدول تعلن إلتزامها بإتخاذ تدابير مشددة  16الفقرة 

قواعد سلوك المدونة الدولية للية والرشوة في المعامالت التجارية الدوالمتحدة لمكافحة الفساد و

اإلتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة و المحافل اإلقليمية و الدول تشدد على أن الموظفين العموميين و

مكافحة الفساد يكون مستقال عن إتفاقية األمم قانوني لهناك حاجة ماسة إلى وضع صك دولي 

 ( . 1فحة الجريمة المنظمة غير الوطنية ) لمكا المتحدة 

------------------------------------------------------ 

بشأن الجريمة والعدالة تحت عنوان "مواجهة تحديات القرن  2000( إعالن فيينا  لسنة  1) 

 . "الحادي والعشرون
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إلتفاقية دولية لمحاربة  تنفيذا لذلك يوجد اآلن باألمم المتحدة مشروع متكاملحيث أنه و  و  

ة في الرشواألمم المتحدة لمكافحة الفساد و إذ صدر عن الجمعية العامة "إعالن الفساد، 

 .51/191رقم " و ذلك صلب القرار المعامالت التجارية الدولية

محصلة من أنشطة على ما تقدم يجب أن تتضمن محاربة غسل األموال تلك ال ابناءحيث أنه و و 

 اإلجرام المنظم وتلك المتحصلة من أية جريمة إذا كانت على شيء من الخطورة والجسامة.

أّن الدول العربية نهجت في تشريعاتها الخاصة بغسل األموال أحد نهجين بالنسبة  و حيث نجد 

  لتحديد األموال محل الغسل.

 :النهج األوّل  

تضع قائمة محددة بالجرائم التي تستمد منها المتحصالت محل الغسل ولم تحدد  أنّها لمحيث 

ولكن يجب أن تكون الجريمة ن حيث العقوبة وال من حيث النوع , جسامة معينة لتلك الجرائم ال م

 مّما يدر ربحا يمكن أن يكون محال الغسيل.

الذي  2001قانون حظر ومكافحة غسل األموال البحريني لسنة  على منوال هذا النهج حيث نجد  

عرفت المادة األولى منه الخاصة بالتعريف "عائدا لجريمة" بأنّه األموال المتحصلة بطريق 

 مباشر أو غير مباشر كليا أو جزئيا من أي نشاط إجرامي.

ولة ا سواء في دعّرفت "النشاط اإلجرامي " بأنه أّي نشاط يشكل جريمة معاقب عليهحيث  و

القانون الكويتي وقانون المملكة العربية  نجد  من نفس القبيل البحرين أو في أّي دولة أخرى و 

 .السعودية

القوانين تعتبر غسل األموال يشمل كّل عملية أو مجموعة من العمليات المالية أو  و حيث أن هاته 

وع لألموال أوعائدات  أي جريمة الغير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الغير مشر

 وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر شرعي.

العمليات هي كّل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة  و حيث أن هذه 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة  أو إخفاء أو تمويه مصدرها.

--------------------------------------------------------- 

 . 2001( قانون البحرين لحظر و مكافحة غسل األموال لسنة  1) 
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 : النهج الثاني   

تضع الدولة فيه ضمن تشريعها قائمة بالجرائم التي تعدّ  متحصالت إحداها أو عدد منها و حيث  

وقانون مكافحة غسل األموال  محال للغسل ومن هذا القبيل قانون تجريم غسل األموال اإلماراتي

 المصري.

و حيث أن إتباع النهج الثاني أي وضع قائمة إسمية ألنواع الجرائم التي تكون عائداتها من أنظار 

قانون منع غسيل األموال , فيه ترجمة لسياسة الدولة على المستوى اإلقتصادي , فكلما كانت 

قوي و منيع , كلما إنتهجت النهج األول بأن  الدولة ثرية و لها ثرواتها الخام المؤسسة إلقتصاد

تعمم القانون على كل الجرائم , فيما تنهج النهج الثاني  أي حصر تطبيق قانون منع غسيل 

األموال على مجموعة من الجرائم التي وقع تعدادها مسبقا و كل دولة ترغب في الحد من 

و أمام األموال األجنبية و العملة  الجريمة لكن مع ترك الباب مفتوح أمام اإلستثمار الخارجي

 الصعبة .

بعض الدولية التي تعتبر غنية و لكن تشريعها ال يضيق الخناق و و حيث أننا نجد بين هذا و ذلك 

 يكون بطريقة أو أخرى مشجع لغسل األموال المتأتية من الجريمة .
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 : ـثـانــيالمبحث ال

 

 :قانون منع غسيل األموال  منظومة

(  )جزء أّول غسيل األموال قانون منع ل سنتحدث عن أساس المنظومة التشريعية في هذا المبحث 

 .()جزء ثاني ثّم المنظومة اإلجرائية   لقانون منع غسيل األموال   
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سيل غمنع قانون / الجزء األول :المنظومة التشريعية ل1

 :األموال 

نسانية لى اهتزاز القيم اإلإنها تؤدي إمن جرائم الفساد ف موال باعتبارهاجريمة غسل األحيث أن 

جهزة ى انتشار العنف وضعف قدرة األإلخالقية بحيث تؤثر على الفرد والمجتمع ، فتؤدي األ

 .جرامية ما هذه الجماعات اإلأمنية على كفالة مبدأ سيادة القانون األ

ن صاحب المال غير المشروع يلهث لى تفاقم مشكلة البطالة ألإموال تؤدي جريمة غسل األ حيث

نتاجية التي ترتبط باالستثمارات المنتجة ، وليس وراء القيمة المضافة اإلوراء الربح السريع 

نهاء تلك االستثمارات بصورة مفاجئة وتسريح إ إلىاستثماراته غير جادة وذلك يؤدي وتكون 

 أعمالها مما يساهم في تفاقم مشكلة البطالة.

يترتب  لى خلق نوع من عدم التوازن االجتماعي في المجتمع مماإوال يؤدي غسل األمحيث أن 

فراد في المجتمع ويتراجع لديهم دافع الحرص على العمل وتساقط عليه اهتزاز الثقة لدى األ

ن رشوة واختالس واستيالء الكثير من القيم االجتماعية وانتشار الفساد الوظيفي وشراء الذمم م

واالنتماء للوطن ، وعدم توافر االستقرار االجتماعي الالزم لقيام عملية  ضعاف الوالءإوتربح و

 التنمية .

قتصادية من خالل موال تدعم وتحمي الجريمة االن عمليات غسل األأجدير بالذكر حيث أنه 

جرامية تمثل نشطة اإلة في النظام المالي للدولة ، واألموال غير المشروعخفاء وتوظيف األإ

موال غير المشروعة ، ومن ثم فان انتشارها داخل النظام المالي ، قد يساهم الرئيسي لألالمصدر 

 في توغل الجريمة داخل المجتمع لدرجة يصعب مكافحتها .

و أمام تضخم خطر غسل األموال إنصبت التشريعات في إيالء الموضوع أهمية كبرى و حيث و 

ع التونسي جريمة غسل األموال على أنّها  عّرف المشرّ من التشريع نجد التشريع التونسي إذ 

:"كّل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر الغير المشروع لألموال 

المنقولة أو العقارية أو المداخيل المتأتية بصفة مباشرة من جنحة أو جناية إلى جانب كّل عملية 

و جناية من الدورة االقتصادية أو إيداعها أو قصدية تهدف إلى توظيف أموال متأتية من جنحة أ

 "إدماجها فيها، ولو لم ترتكب الجريمة األصلية المتأتية منها تلك األموال بالبالد التونسيّة.
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أقّر مشروع القانون التونسي لهذه الجريمة عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات إذا حيث  و

ل أو ممن استغل التسهيالت التّي خولتها له ارتكبت ممن اعتاد القيام بعمليات غسل األموا

خصائص مهنته أو إذا ارتكبت جريمة غسل األموال من جماعة منظمة دون أن يمنع ذلك اعتماد 

 العقوبات األشدّ المستوجبة للجريمة المتأتية منها األموال موضوع الغسل إذا كان على علم بها.

المخدرات والفساد جار في اإلجرام واالتّ  جماعاتة من أنشطة المستمدّن غسل األموال أحيث 

 والرشوة وغيرها، له آثاره السيئة بالنسبة للتجارة والتنمية وأجهزة الدولة وسيادة القانون.

أمام خطورة هذا الوضع العالمي والذي له أثر أكيد على الوضع الوطني، وفي إطار حيث أنه و  و

مجلس النواب التونسي جلسة  سل األموال، عقد دعم المجهود الدّولي  لمكافحة اإلرهاب  ومنع غ

الذي وافق على قانون مكافحة اإلرهاب وغسل األموال الّصادر  09/12/2003عامة بتاريخ  

االتفاقية العربية , كما أمضت على 10/12/2003والمؤّرخ في   2003لسنة  75تحت عدد 

والمعروفة باتفاقية  1994سنة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 .تونس

ونبذ العنف نظم المجتمعات وتطلعاتها إلى اإلستقرار   هذا القانون صدر تبعا لتطّور حيث أن 

والتطّرف، إذ أصبح العالم  ينظر إلى الجريمة اإلرهابية على أنّها أخطر تهديد للسلم اإلجتماعية 

شبكات إرهابية وتنظيمات إجرامية ذات على المستوى الداخلي والخارجي، خصوصا مع ظهور  

بعد عالمي تمكنت من إقامة مسالك مالية غير مشروعة لغسل مواردها وتمويل أنشطتها 

 اإلجرامية مّما استوجب تكاثف الجهود وتدعيم التعاون الدولي للتصدّي لهذه الظاهرة.

 ا تعريفا وال، تضّمن أساسقانوني يعنى بجريمة غسل األمقد أصدرت تونس نّص حيث  و

لجريمة غسل األموال ووضعت نظام خاص يتعلّق بإجراءات تتبع هذه الجرائم والتحقيق فيها 

 ومحاكمة مرتكبيها، إلى جانب سّن عقوبات خاصة تتميّز بالصرامة والحزم.

و بالتالي إتسمت المنظومة التشريعية لقانون منع غسيل األموال قد اتّسم النّص التونسي حيث  و

للمجهود الدولي لمكافحة غسل األموال )أ( واتّسم بإرتباطه الوثيق بقانون مكافحة بمساندته 

 اإلرهاب )ب(.
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النّص التشريعي التونسي يتسم بمساندته للمجهود الدولي لمكافحة غسل  / أ

 :األموال 

حيث أنّه من الثابت أّن تونس تملك منظومة متطّورة لمكافحة غسل األموال من خالل وضع نظام 

مبادئ يمتثل للمعايير الدولية للسالمة والثقافة المالية، فتونس إنضمت إلى جميع الصكوك الدولية 

ضدّ  " مريدا " واإلقليميّة الخاصة بمكافحة تبييض األموال ومناهضة الفساد وآخرها إتفاقيّة 

التشاريع  المكرسة للمعايير الدولية في منطقة  ما يعتبر التشريع التونسي من أبرزالفساد، ك

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

تعد المنظومة القانونيّة التونسيّة منظومة وقائيّة بدرجة أولى وهي مكملة للنظام القانوني حيث  و

الحسابات غير اإلسمية والرقميّة والقيم والسندات الجاري به العمل في القطاع المالي الذي يحجر 

 غير االسميّة، والهدف منها التوخي من العمليات والمعامالت المشبوهة.

أّن النّص التشريعي التونسي وضع برامج وتدابير تطبيقيّة تتضّمن نظاما لرصد العمليات  و حيث 

نجاعة هذا النظام وبرامج للتكوين،  والمعامالت المسترابة وقواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى

 ثّم مراقبة مدى اإللتزام بتنفيذ تلك التدابير.

من خالل التقدّم التكنولوجي والتقني أمام تضخم عمليات غسيل األموال حيث أنه و  و

والمنتوجات الجديدة المستعملة في عمليات الغسل ونقل القيمة كالمعادن النفيسة واألحجار 

لنّص القانوني تدابير إلثراء المنظومة المصرفية من خالل إمتثالها للمعايير الكريمة، استنبط ا

 الدولية للسالمة والشفافيّة المالية.

تعديل جوهري على قانون مكافحة غسل األموال وذلك بالتنسيق  شرع التونسي الم أدخلحيث  و

الغير شرعية والتصدّي  بين التشريعات التونسيّة ومعاهدات األمم المتحدة لتجميد تدفق األموال

ومن ذلك اب , لجميع الوسائل المستعملة لغسل األموال والقضاء على مصادر تمويل اإلره

اعتبرت تونس في صدارة دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في اإلمتثال للمعايير الدولية 

 للسالمة والشفافيّة المالية.

تونس تملك منظومة متطورة لمكافحة غسل األموال يجمع خبراء  ومختصون ماليون أّن حيث  و

 وتمويل اإلرهاب.
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تقوم سلطات الرقابة بدور العمل الوقائي بتوليها وضع برامج وتدابير تطبيقيّة تتضّمن حيث  و

نظاما لترصد العمليات والمعامالت المسترابة وقواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة هذا 

 كما أّن هذه السلطات تتابع مدى اإللتزام بتنفيذ تلك التدابير.النظام وبرامج التكوين، 

و حيث أن كل هاته التدابير و اإلجراءات تعتبر تطبيقا للتوصيات الصادرة عن منظمة األمم 

 المتحدة و تعتبر تلبية لألوامر الغربية األمريكية .

 : بارهال  مكافحبقانون  ارتباطهالنّص التشريعي التونسي يتسم ب /ب

حيث أقّر قانون مكافحة غسل األموال قواعد تصّرف حذر وقواعد محاسبية دنيا يجب على جميع 

الذوات المعنويّة إعتمادها لتفادي استعمال أنشطتها كغطاء لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة 

ولم  لها عالقة بجرائم إرهابيّة أو بغسل أموال متأتية من جرائم يعتبرها القانون جناية أو جنحة

 .ترتكب بالبالد التونسيّة

هو الهدف من وضع قانون منع غسيل األموال ، فهذا  2003وحيث يعتبر الباب الثالث من قانون 

الباب  يحجر توفير كّل أشكال الدعم والتمويل ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة 

ك بصفة مباشرة أو غير بالجرائم اإلرهابية وغيرها من األنشطة غير المشروعة، سواء تّم ذل

مباشرة، عبر ذوات طبيعيّة أو معنويّة، أيّا كان شكله أو الغرض منها ولو لم تتخذ من غنم 

 األرباح هدفا لها.

يعتبر تجسيد لدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب على  2003من قانون  68وحيث أّن الفصل 

اتّخاذ قواعد التصّرف الحذر المتمثلة في خمسة حساب الذوات الطبيعيّة والمعنويّة الواجب عليها 

 ( 1) نقاط تضمن الرقابة وتضمن األموال وتجعل من سوق األموال يتأذى من هذا التضييق.

الجزء الثاني : المنظومة اإلجرائية لقانون منع غسيل 

المنظومة اإلجرائية لمنع غسيل األموال ذلك بأن  جسد 2003حيث أن قانون األموال : 

 إلجراءات     ) أ( و ضبط العقوبات ) ب (.ضبط ا

----------------------------------------------------- 

يتعلق بدعم المجهود الدولي  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75من قانون عدد  68( الفصل  1) 

 لمكافحة اإلرهاب و منع غسل األموال . 
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 أ/ على مستوى اإلجراءات :

آليات لحسن تحقيق الهدف  من قانون منع غسل األموال، إذ تّم إحداث "اللجنة حيث تّم اعتماد 

التونسيّة للتحاليل الماليّة" وتتمثل مهمتها في ترّصد العمليات والمعامالت المسترابة أو غير 

االعتيادية التّي يشتبه في إرتباطها بتمويل أنشطة إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جنحة أو 

 حليلها.جناية وت

وحيث تّم إخضاع المؤسسات الماليّة المصرفيّة وغير المصرفيّة وأصحاب المهن المكلفين 

بمقتضى مهامهم بإنجاز عمليات أو معامالت مالية من شأنها أن يترتب عنها حركة في األموال 

يّة وعند  أو مراقبتها أو لتقديم إستشارة بشأنها، إلى واجب إعالم اللجنة التونسيّة للتحاليل المال

 .المخالفة التعّرض لعقوبات جزائيّة

مستحدثة و فريدة من نوعها فهي أحكام تنتج آثارها  2003و تعتبر األحكام التي جاء بها قانون 

هي تحكم مراقبة المعامالت المالية و تمنع تقديم بعض في مواجهة الذوات الطبيعية و المعنوية و 

المعنوية باإلمتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية أو أشكال الدعم و التمويل و تأمر الذوات 

 أية أموال متأتية من الخارج أو تصل إلى سقف معين عندما تكون نقدا .

الذي نص على : " يحجر  2003من قانون  6و حيث أن هذا التوجه اإلجرائي كرسه الفصل 

توفير كل أشكال الدعم و التمويل ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية و 

غيرها من األنشطة غير المشروعة , سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر ذوات 

 ( 1تتخذ من غنم األرباح هدفا لها .")عنوية , أيا كان شكلها أو الغرض منها , و لو لم طبيعية أو م

 نظامين لتجميد األموال : 2003وقد تضمن قانون 

 : النظام األّول  -

حيث أّن هذا اإلخضاع يعتبر تجسيد لنظام التصريح بالعمليات والمعامالت المسترابة والذي 

موضوع العملية المصّرح بها مؤقتا إلى حين تقصي حقيقتها  يترتب عنه قانونا تجميد األموال

 ضى إذن من لجنة التحاليل المالية, إذ تقوم المؤسسات المالية المصرفية و غير ويكون ذلك بمقت

----------------------------------------------------- 

المجهود الدولي يتعلق بدعم  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75من قانون عدد  6الفصل  (1)
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المصرفية و أصحاب المهن المؤهلين إلنجاز معامالت أو عمليات مالية تترتب عنها حركة في 

األموال أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم اإلستشارة بشأنها , أن تقدم بيانا أو تصريحا كتابيا 

" المسترابة أو غير العادية " إلى اللجنة التونسية للتحاليل لكشف هذه المعامالت أو العمليات 

عطيت لها مهام و صالحيات و أ 2003من قانون  78مقتضى الفصل المالية ) التي أحدثت ب

من نفس القانون ( و لهذه اللجنة أن تأذن مؤقتا  89و  88و 87و 83و 80بمقتضى الفصل 

ها بحساب إنتظاري و أن تشرع في القيام للمصرح بتجميد األموال موضوع التصاريح و وضع

بالتحريات الالزمة حول هذه المعامالت أو العمليات المشبوهة , على أن ال تتجاوز يومان إبتداءا 

 من تاريخ تلقي التصريح مع إمكانية الند في هذا األجل إلى يومين آخرين .

الت المسترابة وذلك و حيث نالحظ  ضبط آجال قصيرة لتقصي حقيقة هذه العمليات والمعام

 حفظا لحقوق األشخاص اللذين جمدّت أموالهم. 

بإحالة نتيجة أعمالها  و حيث تقوم اللجنة في صورة ثبوت الشبهة من خالل التحريات و التقصي 

 مع ما لديها من وثائق حاال إلى السيد وكيل الجمهورية بتونس ليتخذ قرارا في شأنها .

ثبوت الشبهة بإعالم المصرح بذلك حاال و تأذن برفع التجميد  و حيث تقوم اللجنة في صورة عدم

 عن األموال موضوع المعاملة  .

 :النظام الثاني  -

رئيس المحكمة االبتدائية بتونس وذلك بناء على  السيد مبناه صدور إذن عنو حيث أن هذا النظام 

 الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس. السيد  طلب من

في هذا النظام السلطة التي أعطيت للسيد الوكيل العام لدى محكمة اإلستئناف الذي و حيث نالحظ 

, فالفصل  2003لذين وقع ذكرهم في قانون بإمكانه اإلذن بتجميد األموال في غياب تصريح من ال

من نفس القانون مكن من تجميد األموال الراجعة للذوات الطبيعية أو المعنوية " يشتبه في  85

بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية لهذا القانون و لو لم ترتكب  إرتباطها

 داخل تراب الجمهورية التونسية "  , فيقوم السيد الوكيل العام بإحالة الملف مع المؤيدات إلى 

------------------------------------------------------- 

يتعلق بدعم المجهود الدولي  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75من قانون عدد  78( الفصل  1) 
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السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة اإلبتدائية بتونس الذي يأذن بإجراء بحث في موضوع الشبهة 

لية يعلمها القائمة , كما وجب عليه توجيه نظير من إذن التجميد إلى اللجنة التونسية للتحاليل الما

 بفتح بحث ضد صاحب الشبهة .

للسيد الوكيل العام لدى محكمة اإلستئناف تكمن في كون  اةو حيث أن خطورة الصالحية المعط

"  و يقع التجميد قد يقع لفترة غير محددة زمنيا " ما لم ترى الجهة القضائية المتعهدة خالف ذلك 

 :بناءا على الشبهة 

 ل الذوات الطبيعية أو المعنوية  لمدة غير محددة فيه خطر كبير  على حيث أن تجميد أموا -       

        و غياب تحديد سلطات جهة معينة يرجع سلبا مصالحهم لكون غياب الضمانات القانونية           

 على تلك الذات .          

األمر حيث أن تجميد أموال الذوات الطبيعية أو المعنوية   بناءا على شبهة تجعل  -

غامضا و مبهما خاصة أن الشبهة نؤسسها على مفهوم هو بدوره غامض و غير 

محدد أال و هو مفهوم اإلرهاب , فهذا المفهوم قد تمتد جذوره لعديد األنشطة نظرا 

 لعدم تحديده و تدقيقه .

 ب/ على مستوى العقوبات :

 ييتمثل ف يوالذ ةزاء الجناإ يجتماعلرد الفعل اإل يهو المظهر القانوني الجزاء الجنائحيث أن  

 هيواجه من يثبت لدي يحترازإصورة تدبير  يو فأصورة عقوبة تواجه الجريمة المرتكبة 

 يغراض المستهدفة بكل منها بالنص على العقوبات التجرامية وذلك من اجل تحقيق األإخطورة 

 .ليةيخرى تكمأصلية ويخضع لها غاسلو األموال ، ومنها العقوبات األ

 ث سعى المشرع التونسي لتفعيل قانون منع غسيل األموال من خالل سن عقوبات صارمة حيو 

إذا ما تمت مخالفة اإلجراءات الوقائية لتفادي غسل األموال المتأتية من الجريمة و إذا ما تم غسل 

 األموال المتأتية من الجريمة فعال و هي تسلط على كل األشخاص و الذوات الطبيعية أو  المعنوية

و على من إرتكب جرائم  2003التي تخالف اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها ضمن قانون 

 غسيل األموال القذرة .

على معاقبة كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح  2003من قانون  97و حيث نص الفصل 

) من نفس 8على معنى الفصل  بأن يمتنع قصدا عن تقديم تصريح حول المعامالت المسترابة
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فيكون العقاب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام و بخطية من خمسة آالف دينار إلى  القانون 

 خمسين ألف دينار .

القيام الذوات المحمول عليها واجب تقديم التصاريح ذلك بأن منع  2003و حيث يحمي قانون 

أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من 

 (1من هذا القانون ,و ينطبق نفس األمر على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ) 85الوارد بالفصل 

 2003من قانون  76عقاب من وجب عليه التصريح طبق أحكام الفصل  99و حيث ميز الفصل 

من قانون  85كام الفصل الذي خص من وجب عليه التصريح طبق أح 98عن عقاب الفصل 

2003 . 

و حيث نتبين أن المشرع التونسي يسعى إلى إحتواء جميع الصور سواءا كانت الخاصة 

أو  85بالمؤسسات المالية المصرفية أو الغير مصرفية و غيرها من الذوات على معنى الفصل 

صرف التي تقوم تلك من الذوات الطبيعية و حتى الوسطاء المقبولين و المفوضين الثانويين لل

 من نفس 76بإدخال العمالت األجنبية من نقاط العبور للبالد التونسية على معنى أحكام  الفصل 

 ( . 2القانون ) 

فبعض الصور نجد عدم اإلعالم  ضبط عقوبة السجن أدناها و أقصاها 2003و حيث أن قانون 

فأدناها نجد دناها و أقصاها أدناه هو شهر أما أقصاه فهو خمسة سنوات  و حدد كذلك الخطايا أ

ثالثة آالف دينار إلى ثالثمائة دينار و طريقة إحتساب الترفيع  فنجد أن الخطية يمكن الترفيع فيها 

إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة األصلية , و لكن يبدو أن هذا 

ستصفاء و المصادرة لألموال , القانون فتح بابا آخر على مصرعيه دون قيد و هو باب اإل

 فالحديث عن هذا الموضوع دون بيان المنظومة القانونية لإلستصفاء و المصادرة يجعل الخطر 

 

---------------------------------------------------- 
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كبير يستوجب التدقيق , مع العلم و أن إدراج أن اإلستصفاء و المصادرة ال يمكن أن تنال من 

 ( .1لنية يزيد األمر غموضا و حيرة )حقوق الغير عن حسن ا

 2009لسنة  65عزز المشرع التونسي قواعد مكافحة غسل األموال صدر القانون عدد و حيث 

مؤرخ  2003لسنة  75يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام القانون عدد  2009أوت  12مؤرخ  في 

  ب و منع غسل األموال.بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاالمتعلق  2003ديسمبر  10في 

و حيث نتمسك هنا أن جميع اإلجراءات و التدابير اإلستثنائية  و العقوبات الصارمة التي تسعى  

لردع جرائم غسل األموال الداعمة للجرائم اإلرهابية أو المتأتية من أشخاص لها عالقة بالجرائم 

اإلرهاب نفسه و تحديد أركانه و  اإلرهابية , ال يمكن لها أن تحقق النجاعة إذا لم يدقق مفهوم

التنظيمات اإلرهابية عبر تحديد معايير قانونية صارمة و في مخالفة هذا  ةتعريف ماهية و طبيع

 مالكهم عرضة لخطر قانون مكافحة اإلرهاب و غسل األموال.األفراد و حقوقهم و أ تبقى حريات
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 :الخاتمة

  

الجريمة     حيث أن موضوع قانون منع الغسيل األموال هو موضوع متشعب على قدر تشعب  

ده    و متطور بقدر تطور و تغير الجريمة في الزمن , كما أن إرتباطه بقانون مكافحة اإلرهاب زا

 و في تحديد أركان الجريمة غسل األموال و شروطها . غموض و عدم دقة في تعريف مفاهيه 

نون التونسي   و حيث حاولنا في هذا البحث توضيح المفهوم و إبراز اإلختالف و التشابه بين القا

لقانون منع غسل األموال و لكن التونسية و القوانين المقارنة , كما ركزنا على المنظومة القانونية 

 هذا  يبقى الموضوع أكثر ثراء وأكثر عمق يستوجب دراسات معمقة قد تساعد على تحديد ماهية

 القانون .

مدى خطورته على الحريات     و و حيث لمسنا في هذا المبحث جدية قانون منع غسيل األموال 

و على سوق المال  و على إقتصاد الدولة نظرا لكون هذا القانون قد يطال أي شخص طالما أنه 

مصبوغ  2003مقترن بقانون اإلرهاب , فهل سيبقى الحال على ماهو عليه و هل سيبقى قانون 

 بالحرب على اإلرهاب .بالسياسة العالمية  و المكرس لإلرادة األمريكية التي ربطت القانون 

جانفي , أن يوجد  14نرجو من التشريع الجديد  لتونس الياسمين تونس الشهداء تونس و حيث 

لهذا القانون قانون منع غسيل األموال حدود تشريعية و دقة مصطلحية و فصل قانوني و إجرائي 

نه و ماله مركز عن قانون مكافحة اإلرهاب  و أن يكرس معنى المواطنة و يجعل المواطن و أم

إهتمامه  و غاية  أهدافه , له العلوية على المصالح الدولية و له األولوية في العالقات التونسية 

 ؟؟؟ , فهل تتغير الصورة يوما و هل إرادة الشعب و صوت المواطن يجد آذانا صاغيةاألمريكية 
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 :الــمــراجــع

 القانون التونسي :

 

يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75قانون عدد  -

 اإلرهاب و منع غسل األموال .

 القانون المقارن :

 

 . 2001قانون البحرين لحظر و مكافحة غسل األموال لسنة  -

رقم    2002ماي  22قـانـون غـسـل األمـوال لجمهورية مصر العربية الصادر في  -

 . 2002لسنة  80

 .   2002لسنة  4المتحدة رقم قانون اإلمارات العربية  -

 الفقه :

 

دار  – "موالثار االقتصادية واالجتماعية لغسل األاأل" –السيد احمد عبد الخالق  -

 .   النهضة العربية

" غسل األموال في التشريع المصري  والعربي "  –الدكتور  محمد أمين الرومي  -

 دار الفكر العربي . –

  القواعد العامة لقانون العقوبات "  .الدكتور عبد الرؤوف العمري " شرح  -

 الدكتور محمد نبيل غنايم " غسيل األموال و موقف الشريعة اإلسالمية منه " -

 سيد شوربجي عبد المولى " عمليات غسيل األموال و إنعكاساتها على المتغيرات       -

 28اإلقتصادية و اإلجتماعية " , المجلة العربية للدراسات األمنية و التدريب , الرياض       

 .1999أكتوبر 
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 المعاهدات و المواثيق الدولية :

بشأن الجريمة والعدالة تحت عنوان "مواجهة تحديات  2000إعالن فيينا  لسنة  -

 ."القرن الحادي والعشرون 

لمكافحة اإلتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية إتفاقية األمم المتحدة  -

 .   1998لسنة 

االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع الصادر عن  عالن تونسإ -

 .1994بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 المالحق :

 

 

 

 

 
 
 



33 
 

 
 إعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن فيينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأن الجريمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والعدالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 مواجهالالالالالالالالالالالالالالالالالة تحالالالالالالالالالالالالالالالالالديات القالالالالالالالالالالالالالالالالالرن الحالالالالالالالالالالالالالالالالالادي والعشالالالالالالالالالالالالالالالالالرين 

 

 صالالالالالالالالالالالالدر عالالالالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالالالالؤتمر األم المتحالالالالالالالالالالالالدة العاشالالالالالالالالالالالالر لمنالالالالالالالالالالالالع الجريمالالالالالالالالالالالالة ومعاملالالالالالالالالالالالالة المجالالالالالالالالالالالالرمين 

  2000أبريالالالالالالالالالالالالالالل  17إلالالالالالالالالالالالالالالي  10المنعقالالالالالالالالالالالالالالد فالالالالالالالالالالالالالالي فينالالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالالالن 

 

 نحالالالالالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالالالالالدول األعضالالالالالالالالالالالالالالالاء فالالالالالالالالالالالالالالالي األمالالالالالالالالالالالالالالالم المتحالالالالالالالالالالالالالالالدة، 

 

إذ يساورنا القلق إزاء األثر الذي يتركاله ارتكالاب جالرائم خطيالرة ذات طبيعالة 

عالميالالة علالالي مجتمعاتنالالا، واقتناعالالا منالالا بضالالرورة التعالالاون الثنالالائي واإلقليمالالي 

 والالالالالالالالالالالدولي فالالالالالالالالالالي مجالالالالالالالالالالال منالالالالالالالالالالع الجريمالالالالالالالالالالة والعدالالالالالالالالالالالة الجنائيالالالالالالالالالالة، 

وإذ يسالالالاورنا القلالالالق بشالالالكل خالالالاص إزاء الجريمالالالة المنظمالالالة عبالالالر الوطنيالالالة 

 بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين مختلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكالها، واالرتباطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 

واقتناعا منا بالأن وجالود بالرامج وافيالة للوقايالة وإعالادة التأهيالل يمثالل ضالرورة 

أساسية ألي استراتيجية فعالة لمكافحالة الجريمالة، وبأناله ينبغالي لتلالك البالرامج 

أن تراعي العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تجعل النالاس أكثالر تعرضالا 

 يالالالد مالالالن احتمالالالال انخالالالراطهم فيهالالالا، لالنخالالالراط فالالالي السالالاللوك اإلجرامالالالي وتز

وإذ نشدد علي أن وجود نظام عدالالة جنائيالة يتصالف باإلنصالاف والمسالؤولية 

واألخالقيالالالة والفعاليالالالة يمثالالالل عالالالامال هامالالالا فالالالي تعزيالالالز التنميالالالة االقتصالالالادية 

 واالجتماعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وأمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان، 

وإدراكا منا للوعود التي تبشر نهج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من 

 اإلجالالالالالالالرام وتسالالالالالالالاعد علالالالالالالالي إبالالالالالالالراء الضالالالالالالالحايا والجنالالالالالالالاة والمجتمعالالالالالالالات، 

وقالالالد اجتمعنالالالا فالالالي مالالالؤتمر األمالالالم المتحالالالدة العاشالالالر لمنالالالع الجريمالالالة ومعاملالالالة 

، لكالي نقالرر 2000أبريالل /نيسان 17إلي  10المجرمين، المنعقد في فينا من 

اتخالالالاذ تالالالدابير منسالالالقة أكثالالالر فاعليالالالة، بالالالروح مالالالن التعالالالاون، لمكافحالالالة مشالالالكلة 

 عالميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة، الجريمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ال

  :نعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

 

ننوه مالع التقالدير بنتالائج االجتماعالات اإلقليميالة التحضاليرية لمالؤتمر األمالم  .1

  .1المتحالالالالالالالالدة العاشالالالالالالالالر لمنالالالالالالالالع الجريمالالالالالالالالة ومعاملالالالالالالالالة المجالالالالالالالالرمين 

نؤكالالد مجالالددا غايالالات األمالالم المتحالالدة فالالي ميالالدان منالالع الجريمالالة والعدالالالة  .2

وإدارة شالؤون العدالالة الجنائية، وخاصالة الحالد مالن اإلجالرام، وإنفالاذ القالوانين 
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بمزيالالد مالالن الكفالالأة والفعاليالالة، واحتالالرام حقالالوق اإلنسالالان وحرياتالاله األساسالالية، 

  .وتالالالالرويج أعلالالالالي معالالالالالايير اإلنصالالالالاف واإلنسالالالالانية والسالالالالاللوك المهنالالالالي

نشدد علي مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام للعدالة الجنائية يتسم  .3

  .باإلنصالالالالالالالالالالالالالالاف والمسالالالالالالالالالالالالالالؤولية واألخالقيالالالالالالالالالالالالالالة والكفالالالالالالالالالالالالالالأة

رك ضالرورة توثيالق التنساليق والتعالاون بالين الالدول فالي مكافحالة مشالكلة ند .4

واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسالؤولية  .الجريمة العالمية

وفي هذا الشأن، نسلم بالحاجالة إلالي تطالوير وتعزيالز أنشالطة  .عامة ومشتركة

هالالا التعالالاون التقنالالي بغيالالة مسالالاعدة البلالالدان فيمالالا تبذلالاله مالالن جهالالود لتالالدعيم نظم

  .المحليالالالة فالالالي مجالالالال العدالالالالة الجنائيالالالة وقالالالدرتها علالالالي التعالالالاون الالالالدولي

سوف نعطالي أولويالة عاليالة إلتمالام التفالاوض بشالأن اتفاقيالة األمالم المتحالدة  .5

لمكافحالالة الجريمالالة المنظمالالة عبالالر الوطنيالالة والبروتوكالالوالت الملحقالالة بهالالا، مالالع 

  .مراعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواغل جميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدول

ة الدول األعضاء على بناء القدرات، بمالا نؤيد الجهود الرامية إلي مساعد .6

فالالي ذلالالك الحصالالول علالالي التالالدريب والمسالالاعدة التقنيالالة وصالالوغ التشالالريعات 

واللالالالالوائح التنظيميالالالالة وتنميالالالالة الخبالالالالرات الفنيالالالالة، تيسالالالاليرا لتنفيالالالالذ االتفاقيالالالالة 

  .والبروتوكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوالت الملحقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة بهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

اتسالالاقا مالالع أهالالداف االتفاقيالالة والبروتوكالالوالت الملحقالالة بهالالا، سالالوف نسالالعى  .7

  :إلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في االستراتيجيات اإلنمائيالة الوطنيالة  (أ)

 والدوليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة، 

تكثيف التعاون الثاني والمتعدد األطراف، بمالا فياله التعالاون التقنالي، فالي  (ب)

 المجالالالاالت التالالالي سالالالوف تشالالالملها االتفاقيالالالة والبروتوكالالالوالت الملحقالالالة بهالالالا، 

المجاالت التي لهالا جوانالب ذات  تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في (ج)

 صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللة بمنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع الجريمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة، 

تدعيم قدرة المركز المعني بمنع اإلجالرام الالدولي، وكالذلك شالبكة برنالامج  (د)

األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، علي مساعدة الدول األعضاء، 

عنالالد الطلالالب، علالالي بنالالاء قالالدرتها فالالي المجالالاالت التالالي سالالوف تشالالملها االتفاقيالالة 

  .والبروتوكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوالت الملحقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة بهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

نرحالالب بالالالجهود التالالي يبالالذلها المركالالز المعنالالي بمنالالع اإلجالالرام الالالدولي،  .8

بالتعاون مع معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة، لتكوين 

صورة عالميالة شالاملة عالن الجريمالة المنظمالة تمثالل أداة مرجعيالة، ولمسالاعدة 

  .لبالالالالالالالالالالالرامجالحكومالالالالالالالالالالالات علالالالالالالالالالالالي صالالالالالالالالالالالوغ السياسالالالالالالالالالالالات وا

نؤكالالد مجالالددا اسالالتمرار تأييالالدنا والتزامنالالا تجالالاه األمالالم المتحالالدة وبرنامجهالالا  .9
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المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمالة والعدالالة 

الجنائيالالالة والمركالالالز المعنالالالي بمنالالالع اإلجالالالرام الالالالدولي ومعهالالالد األمالالالم المتحالالالدة 

بكة البرنالامج، ونعقالد العالزم األقاليمي ألبحالاث الجريمالة والعدالالة، ومعاهالد شال

  .علي مواصلة تدعيم البرنامج من خالل التمويل المستديم، حسب االقتضاء

نعلالالن التزامنالالا بالالأن نراعالالي ونعالالالج، فالالي بالالرامج األمالالم المتحالالدة لمنالالع  .10

الجريمالالة والعدالالالة الجنائيالالة وكالالذلك فالالي االسالالتراتيجيات الوطنيالالة بشالالأن منالالع 

ين فالالي تالالأثير البالالرامج والسياسالالات علالالي الجريمالالة والعدالالالة الجنائيالالة، أي تبالالا

  .النسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء والرجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

نعلن التزامنا أيضا بوضع توصاليات سياسالاتية ذات توجاله عملالي تسالتند  .11

إلي االحتياجات الخاصالة للمالرأة، سالواء كانالت أخصالائية ممارسالة فالي ميالدان 

  .العدالالالالالالالالالالالالة الجنائيالالالالالالالالالالالة أو ضالالالالالالالالالالالحية أو سالالالالالالالالالالالجينة أو جانيالالالالالالالالالالالة

الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب  نؤكد أن العمل الفعال علي منع .12

إشالالالراك الحكومالالالات والمؤسسالالالات الوطنيالالالة واإلقليميالالالة واألقاليميالالالة والدوليالالالة 

الحكومية وغيالر الحكوميالة ومختلالف قطاعالات المجتمالع -والمنظمات الدولية 

األهلالالي، بمالالا فيهالالا وسالالائط اإلعالالالم الجماهيريالالة والقطالالاع الخالالاص، وكالالذلك 

  .منهالالا، باعتبارهالالا جهالالات شالالريكة وفعالالالةاالعتالالراف بالالدور ومسالالاهمة كالالل 

نعلالن التزامنالا باسالتحداث سالبل أنجالع للتعالاون فيمالا بيننالا بغيالة استئصالال  .13

بالء االتجار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفالال، وتهريالب المهالاجرين، 

 .وسوف ننظر أيضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة االتجار باألشالخاص

عنالالي بمنالالع اإلجالالرام الالالدولي ومعهالالد األمالالم المتحالالدة الالالذي وضالالعه المركالالز الم

والذي يخضالع لتشالاور وثيالق مالع الالدول  .األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة

ولدراسة مالن جانالب لجنالة منالع الجريمالة والعدالالة الجنائيالة، ونقالرر أن يكالون 

العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في تالواتر تلالك الجالرائم  2005عام 

م، ولتقيالاليم التنفيالالذ الفعلالالي للتالالدابير المنالالادي بهالالا إذا مالالا تعالالذر علالالي نطالالاق العالالال

  .تحقيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق ذلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك الهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدف

نعلن التزامنا كذلك بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة  .14

من أجل كبح صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتهالا والالذخيرة واالتجالار 

هالالالو العالالالام  2005عالالالام  بهالالالا بصالالالورة غيالالالر مشالالالروعة ، ونقالالالرر أن يكالالالون

 .المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم علي نطاق العالم

 

نعلالن التزامنالا باتخالاذ تالدابير دوليالة مشالددة لمكافحالة الفسالاد، تسالتند إلالالي  .15

إعالالالن األمالالم المتحالالدة لمكافحالالة الفسالالاد والرشالالوة فالالي المعالالامالت التجاريالالة 

، 3سالالالاللوك المالالالالوظفين العمالالالالوميين ، والمدونالالالالة الدوليالالالالة لقواعالالالالد 2الدوليالالالالة 
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واالتفاقيات اإلقليمية ذات الصاللة والمحافالل اإلقليميالة والدوليالة، ونشالدد علالي 

أن هناك حاجة ماسالة إلالي وضالع صالك قالانوني دولالي فعالال لمكافحالة الفسالاد، 

يكالالون مسالالتقال عالالن اتفاقيالالة األمالالم المتحالالدة لمكافحالالة الجريمالالة المنظمالالة عبالالر 

والعدالالة الجنائيالة أن تطلالب إلالي األمالين  وندعو لجنالة منالع الجريمالة .الوطنية

العالالام أن يقالالدم إليهالالا فالالي دورتهالالا العاشالالرة، بالتشالالاور مالالع الالالدول استعراضالالا 

وتحلالاليال دقيقالالين لكالالل الصالالكوك الدوليالالة ذات الصالاللة وتوصالاليات بهالالذا الشالالأن 

وسالوف ننظالر فالي دعالم  .كجزء من األعمال التحضيرية لوضالع ذلالك الصالك

الذي وضعه المركالز المعنالي بمنالع اإلجالرام  البرنامج العالمي لمكافحة الفساد

الالالدولي ومعهالالد األمالالم المتحالالدة األقالالاليمي ألبحالالاث الجريمالالة والعدالالالة، والالالذي 

يخضالالع لتشالالاور وثيالالق مالالع الالالدول ولدراسالالة مالالن جانالالب لجنالالة منالالع الجريمالالة 

  .والعدالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الجنائيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

نؤكد مجددا أن مكافحالة غسالل األمالوال واالقتصالاد القالائم علالي الجريمالة  .16

عنصر رئيسيا في استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت تشكل 

كمبالدأ فالالي إعالالالن نالابولي السياسالالي وخطالالة العمالل العالميالالة لمكافحالالة الجريمالالة 

ونحن مقتنعون بأن نجاح هالذا العمالل يقالوم علالي إنشالاء نظالم  .4عبر الوطنية 

ذلالك  بما فالي .عامة وتنسيق اآلليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة

تقالالديم الالالدعم للمبالالادرات التالالي تركالالز علالالي الالالدول واألقالالاليم التالالي تقالالدم خالالدمات 

  .ماليالالالالالالالة حالالالالالالالرة تتالالالالالالاليح غسالالالالالالالل عائالالالالالالالدات الجالالالالالالالرائم أيالالالالالالالا كانالالالالالالالت

نقرر صوغ توصيات سياسالاتية ذات توجاله عملالي بشالأن منالع ومكافحالة  .17

الجريمالة المتعلقالة بالحواساليب، ونالدعو لجنالة منالع الجريمالة والعدالالة الجنائيالالة 

الع بعمل في هذا الشأن، آخذة في االعتبار األعمال الجاريالة فالي إلي االضط

ونعلالن التزامنالا أيضالا بالعمالل علالي تعزيالز قالدرتنا علالي منالع  .محافالل أخالري

الجريمالالالة المرتبطالالالة بالتكنولوجيالالالا الراقيالالالة والحواسالالاليب والتحالالالري عالالالن تلالالالك 

  .الجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرائم ومالحقتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

ومالالع  .بالالالغ نالحالالظ أن أفعالالال العنالالف واإلرهالالاب ال تالالزال مصالالدر قلالالق .18

الحرص علي االمتثال لميثالاق األمالم المتحالدة ومراعالاة جميالع القالرارات ذات 

الصلة الصالادرة عالن الجمعيالة العامالة، سالوف نقالوم معالا، إلالي جانالب جهودنالا 

األخرى الرامية إلالي منالع ومكافحالة اإلرهالاب، باتخالاذ تالدابير فعالالة وحازمالة 

ة بهالالدف تشالالجيع وعاجلالالة بشالالأن منالالع ومكافحالالة األنشالالطة اإلجراميالالة المرتكبالال

ومالن هالذا المنطلالق، نتعهالد ببالذل قصالارى  .اإلرهالاب بكالل أشالكاله ومظالاهره

  .جهدنا لتعزيز االمتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

نالحظ استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية األجانالب وأشالكال  .19

لتضالالالالالمين التعصالالالالالب المتصالالالالاللة بهمالالالالالا، ونالالالالالدرك أهميالالالالالة اتخالالالالالاذ خطالالالالالوات 
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االستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحالة الجالرائم 

المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بالذلك 

  .مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكال التعصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب

نؤكد عزمنا علي مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم علي النعرة  .20

قالالديم مسالالاهمة قويالالة، فالالي ميالالدان منالالع الجريمالالة االثنيالالة، ونعقالالد العالالزم علالالي ت

والعدالالالة الجنائيالالة، إلالالي المالالؤتمر العالالالمي المزمالالع عقالالده لمكافحالالة العنصالالرية 

  .والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب

نالالدرك أن معالالايير األمالالم المتحالالدة وقواعالالدها فالالي مجالالال منالالع الجريمالالة  .21

في الجهود المبذولالة لمعالجالة اإلجالرام معالجالة فعالالة،  والعدالة الجنائية تسهم

وندرك كذلك أهمية إصالالح السالجون واسالتقالل الساللطة القضالائية وساللطات 

 .5النيابالالة العامالالة، والمدونالالة الدوليالالة لقواعالالد سالاللوك المالالوظفين العمالالوميين 

وسنسعى، حسب االقتضاء، إلي استعمال معايير األمم المتحدة وقواعدها في 

لجريمالالة والعدالالالة الجنائيالالة وتطبيقهالالا فالالي القالالوانين والممارسالالات مجالالال منالالع ا

الوطنيالالة، ونتعهالالد بإعالالادة النظالالر فالالي التشالالريعات واإلجالالراءات اإلداريالالة ذات 

الصلة، حسب االقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين 

عدالة المعنيين، وضمان التدعيم الالزم للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون ال

  .الجنائيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

ندرك أيضا مدي فائدة المعاهالدات النموذجيالة المتعلقالة بالتعالاون الالدولي  .22

ونالدعو لجنالة  .في المسالائل الجنائيالة، كالأدوات هامالة لتطالوير التعالاون الالدولي

منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي الطلب مالن المركالز المعنالي بمنالع اإلجالرام 

افيالالة مالالن أجالالل تالالوفير أحالالدث صالاليغ الالالدولي أن يقالالوم بتحالالديث الخالصالالة الو

  .المعاهالالالالالالدات النموذجيالالالالالالة للالالالالالالدول التالالالالالالي تسالالالالالالعى إلالالالالالالي اسالالالالالالتعمالها

نالدرك كالذلك مالع بالالغ القلالق أن األحالداث الالذين يقاسالون ظروفالا صالعبة  .23

كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح أو ألن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم مالن 

ة فالالي الجريمالالة جانالالب الجماعالالات اإلجراميالالة، بمالالا فيهالالا الجماعالالات الضالالالع

المنظمالالة عبالالر الوطنيالالة، ونعلالالن التزامنالالا باتخالالاذ تالالدابير مضالالادة لمنالالع هالالذه 

الظاهرة المتناميالة، وبتضالمين خطالط التنميالة الوطنيالة واسالتراتيجيات التنميالة 

الدوليالالة أحكامالالا بشالالأن قضالالاء األحالالداث، حيثمالالا تقتضالالي الضالالرورة، وكالالذلك 

 .يل التعاون اإلنمائيبإدراج إدارة شؤون األحداث في سياساتنا الخاصة بتمو

 

نسلم بأن االسالتراتيجيات الشالاملة لمنالع الجريمالة علالي المسالتوي الالدولي  .24

والالالوطني واإلقليمالالي والمحلالالي يجالالب أن تعالالالج األسالالباب الجذريالالة وعوامالالل 

الخطر ذات الصلة بالجريمة واإليذاء، من خالل سياسات اجتماعية وصحية 
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ستراتيجيات، وإدراكالا منالا ونحث علي وضع مثل هذه اال .وتربوية وقضائية

لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح أكيد، وثقة منالا بأناله يمكالن 

  .الحالالالالالالد مالالالالالالن الجريمالالالالالالة باسالالالالالالتخدام خبراتنالالالالالالا الجماعيالالالالالالة وتقاسالالالالالالمها

نعلالالن التزامنالالا بإعطالالاء أولويالالة للحالالد مالالن تزايالالد عالالدد السالالجناء واكتظالالاظ  .25

خالالل تالرويج بالدائل مأمونالة من  .السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة وبعدها

  .وفعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة للحالالالالالالالالالالالالالالالالالالبس، حسالالالالالالالالالالالالالالالالالالب االقتضالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء

نقرر أن نستحدث، عند االقتضاء، خطط عمالل وطنيالة وإقليميالة ودوليالة  .26

لدعم الجريمة، كآليالات الوسالاطة والعدالالة التصالالحية، ونقالرر أن يكالون عالام 

هالالو الموعالالد المسالالتهدف لكالالي تراجالالع فيالاله الالالدول ممارسالالتها فالالي هالالذا  2002

ل تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم حمالت توعية بحقوق الشأن، وتواص

الضالالحايا، وتنظالالر فالالي إنشالالاء صالالناديق لصالالالح الضالالحايا، إضالالافة إلالالي وضالالع 

  .وتنفيالالالالالالالالالالالالالالالالالالذ سياسالالالالالالالالالالالالالالالالالالات لحمايالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالهود

نشالالجع علالالي صالالوغ سياسالالات وإجالالراءات وبالالرامج للعدالالالة التصالالالحية  .27

تمعالالات تحتالرم حقالوق اإلنسالان واحتياجالالات ومصالالح الضالحايا والجنالاة والمج

  .المحليالالالالالالالالالالالالالالالالالة وسالالالالالالالالالالالالالالالالالائر األطالالالالالالالالالالالالالالالالالراف األخالالالالالالالالالالالالالالالالالرى

نالالدعو لجنالالة منالالع الجريمالالة والعدالالالة الجنائيالالة إلالالي صالالوغ تالالدابير محالالددة  .28

  .لتنفيالالالالذ ومتابعالالالالة االلتزامالالالالات التالالالالي تعهالالالالدنا بهالالالالا فالالالالي هالالالالذا اإلعالالالالالن

____________________  

  .A/CONF.187/Rev.3ورد نالالالالالالالالالالالالالالص هالالالالالالالالالالالالالالذا اإلعالالالالالالالالالالالالالالالن فالالالالالالالالالالالالالالي الوثيقالالالالالالالالالالالالالالة  -

1. A/CONF.187/RPM.1/1  وCorr.1 و ،A/CONF.187/RPM.2/1 و ،

A/CONF.187/RPM.3/1 و ،A/CONF.187/RPM.4/1.  

  .51/191مرفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرار الجمعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  .2

  .51/59موفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرار الجمعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  .3

4. A/49/748المرفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق ،.  

  .51/59موفق قرار الجمعية العامة  .5
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