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شكر وتقدٌر

أشكر هللا عز وجل الذي وفقنً فً انجاز هذا العمل المتواضع،
وأتوجه بالشكر الجزٌل إلى األستاذ المشرف بن صغٌر عبد المؤمن على
جمٌل صبره وتشجٌعه لحً .وال ٌفوتنً أن أتوجه بالشكر إلى األستاذ
رئٌس التخصص واألساتذة المناقشٌن .وجمٌع من ساهم فً هذا البحث
من قرٌب أو بعٌد.
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إهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز الناس إلى قلبً ،إلى التً غمرتنً
بحنانها وكانت لً سندا ،إلى أمً.
إلى من سهر على تربٌتً ،وأنار دربً وكان لً قدوة فً الحٌاة ،إلى
أبً.
إلى جمٌع إخوتً وأخواتً وأفراد عائلتً
إلى جمٌع زمالء الدراسة ورفقاء الدرب
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مقدمة
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مقدمة:
لقد تنوعت فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن سبل االتصال بشكل كبٌر وازدادت
فرص التعامل عبر الحدود الوطنٌة وتوسعت دابرتها فً مختلؾ المجاالت خاصة
االقتصادٌة منها ،وكان البد لهذا الواقع أن ٌنعكس على موضوع الجرٌمة أٌضا فٌنتقل
النشاط اإلجرامً من المستوى الوطنً إلى المستوى عبر الوطنً حٌث فتحت أمامه أسواقا
عالمٌة للسلع المشروعة وؼٌر المشروعة على حد السواء.
وتطورت الجرٌمة وتعقدت واستفحل ضررها وزاد خطرها حتى آل أمرها إلى أن
أصبحت منظمة بمعناها العصري الحدٌث.
ك بؤنّ اإلجرام المنظم لم ٌعد ٌقلق أجهزة الدولة فً النطاق الداخلً إ ّنما أصبح
الش ّ
من المعضالت الخطٌرة التً تواجه المجتمع الدولً فً هذه المرحلة بصرؾ النظر عن
طبٌعة النظام السٌاسً للدول ودرجة تطورها ،باعتبار أنّ المنظمات اإلجرامٌة تعمل على
استخدام أسالٌب ؼٌر تقلٌدٌة فً عملٌاتها ،وتتكٌؾ مع الواقع االقتصادي والسٌاسً الجدٌد
مستؽلة فتح الحدود الوطنٌة أمام التجارة الحرة واالقتصاد العالمً منطلقة فً نشاطها من
خالل تحالفات فً أكثر من مكان من هذا العالم مهددة بذلك خطط التنمٌة واالستقرار على
كافة المستوٌات.
إن الجرٌمة المنظمة تشكل تهدٌدا مباشرا لألمن و االستقرار على الصعٌدٌن الوطنً
و الدولً ،وتمثل هجوما مباشرا على السلطة السٌاسٌة و التشرٌعٌة ،بل تتحدى سلطة الدولة
نفسها ،وهً تهدم المإسسات االجتماعٌة و االقتصادٌة ،و تضعفها مسببة فقدانا للثقة فً
العملٌات الدٌمقراطٌة ،وهً تخل بالتنمٌة ،وتحرؾ مكاسبها عن اتجاهها الصحٌح و تلحق
الضرر بمجموع العالم كله .و لقد ساعدت الظروؾ و التؽٌرات العالمٌة على زٌادة حجم
التنظٌمات اإلجرامٌة عبر الدول و خاصة فً ظل العولمة االقتصادٌة ،وثورة االتصاالت و
المواصالت و انعكس ذلك على زٌادة أنواع األنشطة التً تمارسها الجرٌمة المنظمة عبر
الدول.
5

بالرؼم من أن ظاهرة الجرٌمة المنظمة ،تضاعفت فً العشر سنوات األخٌرة ،و
تعددت آثارها السلبٌة حدود الدولة ،إال أنها ظاهرة لٌست حدٌثة بالمعنى الكامل ،فهً وإن
تعددت الجرابم التً ترتكب عن طرٌقها ،إال و زاد كمها ،إال أنها معروفة منذ وقت طوٌل،
بدأ بالمافٌا و بالعصابات المنظمة فً أمرٌكا ،منذ بداٌة هذا القرن ،هذا المجتمع األمرٌكً
الذي ٌموج بالمتؽٌرات السرٌعة ،و ٌعٌش حالة ؼلٌانا ،بعكس المجتمع األوروبً الذي
حدثت فٌه المتؽٌرات بشكل منسجم و متدرج .و لكن منذ أن بدأت أوروبا تتؤثر بالنموذج
االجتماعً و االقتصادي األمرٌكً فً النصؾ الثانً من هذا القرن فؤثرت المتؽٌرات
األمرٌكٌة على الحٌاة فً أوروبا فؤصبحت الظاهرة اإلجرامٌة للجرٌمة المنظمة فً أوروبا
تقترب من مثٌلتها فً أمرٌكا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،و أصبحت الدول النامٌة مسرحا
مشتعال بالخطر من جراء اآلثار المدمرة للجرٌمة المنظمة كما ٌحدث فً أفؽانستان و الهند
و مصر و العراق .
و الكشؾ عن ظاهرة الجرٌمة المنظمة و تسلٌط األضواء علٌها ،حضً بؤن ٌعطٌها
االهتمام الذي تستحقه من قبل األجهزة التً تقوم على الوقاٌة و المكافحة ،كما أن ذلك ٌنبه
األذهان ف ً عملٌة وضع الخطط االقتصادٌة التنموٌة ،فلعل الجرٌمة المنظمة هً أحد اآلثار
الجانبٌة لدرجة عالٌة من االتصال بالمجتمعات و الثقافات والمنظمات االقتصادٌة و
السٌاسٌة األخرى ،ما لم تضبط عملٌة التؽٌٌر و التنمٌة و اإلصالح الذي تطالب به الدول
المتقدمة ذات القوة السٌ اسٌة و االقتصادٌة و العسكرٌة ،و تفرضه على الدول العربٌة ،و
توجه منذ البداٌة و تحت مالحظة و األجهزة متخصصة للبحث و التقٌٌم.
لموضوع الجرٌمة المنظمة ،أهمٌة متزاٌدة فً العصر الحالً ،مع سرعة و سهولة
االتصال ،و زٌادة موجات العنؾ و انتشار الفساد و الرشوة و الرؼبة المحمومة فً اإلثراء
ؼٌر المشروع .من هنا ٌحتل هذا الموضوع أهمٌة نظرٌة و عملٌة على حد سواء .فمن
الناحٌة النظرٌة ٌتعلق موضوع الجرٌمة المنظمة بفكرة عالمٌة الجرٌمة

la

 ،mondialisation du crime organiséو كذلك تتعلق باألثر السلبً التً تتركه
الجرٌمة المنظمة على البالد النامٌة المعرضة للخطر و االعتداء على أمنها و مصالحها.
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و من الناحٌة العملٌة التطبٌقٌة نجد أن الجرٌمة المنظمة تتعلق بممارسة أنشطة
إقتصادٌة وتجارٌة حٌوٌة لالقتصاد القومً الوطنً و العالمً ،مما قد ٌعرض هذا االقتصاد
للمخاطر نتٌجة لالحتماالت الممارسات ؼٌر القانونٌة و األنشطة ؼٌر مشروعة من التجارة
بالمخدرات و األسلحة وتجارة باألعضاء البشرٌة ،و تبٌٌض األموال ،و الواقع العملً ٌإكد
زٌادة حجم الجرٌمة المنظمة و هذا ما أكدت علٌه مختلؾ مإتمرات األمم المتحدة و خاصة
مع تحرٌر التجارة العالمٌة من القٌود .لذا كان البد من تبٌان آلٌات مكافحة الجرٌمة المنظمة
التً أصبحت منتشرة عبر جمٌع الدول.
وقد شعرت الدول منذ أمد بعٌد أنها لم تعد تعٌش بمعزل بعضها عن بعض ،فتجاوز
آثار الجرٌمة للدولة محل ارتكابها ،وتهدٌدها لمصالح دول أخرى ،دفع الدول للبحث عن
سبل لمكافحة الجرٌمة عن طرٌق التعاون فٌما بٌنها ،وإعطاء أبعاد أخرى لعدة مفاهٌم
قانونٌة.
فبالرؼم من أن مبدأ إقلٌمٌة القانون مازال ٌشكل أساس القانون الجنابً ،فإن
ضرورة تحسٌن أداء القانون الجنابً فً مواجهة الجرٌمة أدى إلى إٌجاد قٌود على مبدأ
اإلقلٌمٌة تهدؾ إلى الحد من االرتباط المطلق للنصوص الجنابٌة بإقلٌم الدولة.
باإلضافة إلى هذا التطور المتعلق بسرٌان النصوص الجنابٌة من حٌث المكان وفقا
لمبدأ عالمٌة النص الجنابً وتطبٌق القانون الجزابً األجنبً الذي تبنته بعض التشرٌعات
كما سبق اإلشارة إلٌه ،تحاول الدول إٌجاد آلٌات للتعاون فٌما بٌنها .فإدرا ًكا منها لعدم قدرتها
على مواجهة اإلجرام الدولً بشكل منفرد ،تبنت هذه الدول اتفاقٌات عدة اعتبرت من خالل
بعضها مكافحة الجرٌمة الدولٌة مصلحة أولى بالرعاٌة من مصلحة المحافظة على مبدأ
السٌادة.
وهذه القٌود الواردة على مبدأ إقلٌمٌة القانون الجنابً – رؼم أهمٌتها -ال تستجٌب
لمتطلبات مكافحة أفعال خطرة تمس بالمصلحة المشتركة للجماعة البشرٌة أو بالضمٌر
العالمً .لذلك فإن تطورا آخر أدى إلى تقلٌص إضافً لمبدأ اإلقلٌمٌة .هذا التطور ٌتمثل فً
مبدأ العالمٌة أو ما ٌسمى باالختصاص العالمً والتً تباٌنت التشرٌعات المقارنة بٌن مإٌد
.Compétence Internationale ou Exstraterritotiale
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والتساإل المطروح هو  :ما مضمون مبدأ عالمٌة النص الجنابً ؟ وما موقؾ
المشرع الجزابً
الجزابري من هذا المبدأ ؟ وإلى أي مدى ٌمكن إعتباره كآلٌة لمكافحة الجرٌمة المنظمة ؟
لدراسة هذا الموضوع إعتمدت على المنهج التحلٌلً والوصفً لمالبمته و طبٌعة
الموضوع ،والخطة المنطقٌة لتحلٌل الجرٌمة المنظمة وعالمٌة القانون الجنابً ،وقد
خصصت تمهٌد حول مفهوم الجرٌمة المنظمة ،وتناولت فً الفصل األول ماهٌة عالمٌة
القانون الجنابً من خالل بٌان مفهومه ومضمونه ،أما فً الفصل الثانً ،عالجت دور
عالمٌة النص الجنابً فً مكافحة الجرٌمة المنظمة  ،والتعاون الدولً ،وأثره على القانون
الوطنً.
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مبحث تمهٌدي :مفهوم الجرٌمة
المنظمة
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مبحث تمهٌدي:مفهوم الجرٌمة المنظمة
ٌقتضً دراسة مفهوم الجرٌمة المنظمة بٌان تطورها وأسباب انتشارها  ،واالنتقال
الى تحدٌد تعرٌؾ لها  ،وأهم األنشطة اإلجرامٌة الممارسة.
المطلب األول :تطور الجرٌمة المنظمة
لقد شهدت الجرٌمة تطورا على المستوى االجتماعً حٌث تحولت من البساطة إلى
التعقٌد والتنظٌم ،هذا التطور صاحبه اهتمام دولً لمكافحة هذه الظاهرة.
لنتعرؾ على التطور الذي م ّرت به الجرٌمة المنظمة نتعرض أوال إلى تطورها من
الناحٌة االجتماعٌة ،ث ّم نتطرق إلى تطور مفهومها من الناحٌة القانونٌة.
الفرع األول :تطور الجرٌمة المنظمة
عرفت البشرٌة الجرٌمة منذ األزل وذلك بؤشكالها البسٌطة واألوّ لٌة التً ترتكز على
فعل واحد أو ع ّدة أفعال إلنجازها ،ومنها الجرابم البسٌطة ومحدودة المدى ،إالّ أ ّنه مع تطور
المجتمعات البشرٌة وتعقد نظم حٌاتها ومعامالتها وانتشار المدن وتقدم وسابل االتصال
والمواصالت وؼٌر ذلك ممّا أفرزته المجتمعات الصناعٌة الحدٌثة من تشابك للمصالح
االقتصادٌة والتجارٌة تجاوزت الحدود الوطنٌة للدولة ،شهدت الجرٌمة كذلك تطورا انتقلت
به من العفوٌة والبساطة إلى التنظٌم الدقٌق الذي ٌتصؾ بالترتٌب واإلعداد وٌحتاج إلى
أطراؾ متعددة ومتفاوتة المستوى ،تتوزع فً أماكن مختلفة من العالم بحٌث لم تعد الجرٌمة
محصورة فً مكان واحد وال فً مدٌنة واحدة لٌصبح تنظٌم الجرٌمة ذا بعد دولً وذا
مصالح متنوعة لمجموعة من األفراد والمنظمات أو العصابات فنشؤ ما ندعوه بالجرٌمة
المنظمة.1
هذه األخٌرة التً أصبح ٌخطط لها فً بلد أو مجموعة من البلدان ،وٌقوم بتنفٌذها
أفراد من دولة أو من دول أخرى تبعد آالؾ األمٌال عن المكان الذي خطط فٌه للجرٌمة،
 1عبد الفتاح مصطفى الصٌفً وآخرون ،الجرٌمة المنظمة التعرٌؾ واألنماط واالتجاهات ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم
األمنٌة ،الطبعة األولى ،الرٌاض ،1999 ،ص.03
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ورسمت فٌه مالمحها وأسلوبها ،وبذلك قد ٌسهم فً الجرٌمة المنظمة أشخاص كثٌرون أو
منظمات متعددة ،امتهنت الجرٌمة فً مناطق وأقالٌم مختلفة من العالم.
هكذا أصبحت الجرٌمة المنظمة تعد نمطا إجرامٌا ٌتالءم مع بناء المجتمعات الحدٌثة
التً تسودها مستوٌات عالٌة من العقالنٌة فً التفكٌر ،إلى جانب امتالك هذه المجتمعات
لقدرات تكنولوجٌة عالٌة ،إضافة إلى درجة الضبط والسٌطرة على المجتمع بواسطة أجهزة
مركزٌة لها فعالٌتها القوٌّة األمر الذي ٌسّر لها السٌطرة الكاملة على نمط الجرٌمة التلقابٌة
والبسٌطة ،لعدم امتالك األخٌرة للقدرات والفعالٌات التً تمتلكها أجهزة الضبط والسٌطرة
فً المجتمع وإذا كان المجتمع الحدٌث ٌمثل مراحل التطور المجتمعً ،فإنّ ظهور الجرٌمة
المنظمة ٌع ّد الصٌؽة اإلجرامٌة التً تتالءم مع هذا النمط المجتمعً المتطور ،2بل وتعد
البدٌل المعاصر الذي قدمته المدنٌة للعصور اإلجرامٌة القدٌمة التً كانت ترتكبها العصابات
مع إضافة بعض خصابص المافٌا إلٌها كاالبتزاز ،الفساد ،السٌطرة.
وإذا كانت الجرٌمة المنظمة قد بدأت فً مٌدان المال واالقتصاد واالبتزاز ،إال ّ أ ّنها
الٌوم قد تجاوزت هذا المٌدان إلى مٌادٌن ذات أبعاد اجتماعٌة وسٌاسٌة كجرابم المخدرات
واإلرهاب وؼٌرها من الجرابم التً ٌتم التخطٌط لها فً دولة معٌنة ث ّم تنفذ فً دولة أخرى
أو أكثر ،لٌنتهً المجرمون أو األموال الناجمة عن ذلك إلى بعد ثالث ،كما ٌتم فً جرابم
المخدرات الدولٌة.
اإلجرام المنظم قدٌم ،ومتنوع ومنتشر فً العدٌد من المناطق الجؽرافٌة وقد دشن
أعماله فً االتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات ث ّم تطور إلى االتجار باألسلحة ،واألسلحة
النوعٌة ،النووٌة ،ومن السٌارات والعقاقٌر ،والقرصنة ،والهجرة السرٌّة للعمال األجانب،
والدعارة واحترفت هذه المهن المدانة دولٌا منظمات إجرامٌة منها:3

 2محمد سلٌمان الوهٌد ،ماهٌة الجرٌمة المنظمة ،أعمال ندوة الجرٌمة المنظمة وأسالٌب مواجهتها فً الوطن العربٌـ
أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الطبعة األولى ،الرٌاض ،2003 ،ص.09
 3عبد العزٌز الع ّ
ش اوي ،أبحاث فً القانون الدولً الجنابً ،الجزء الثانً ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة
األولى،2006،ص.220
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 -1المافٌا اإلٌطالٌا:
المافٌا تعنً التمرد وامتهان اللصوصٌة كمهنة اجتماعٌة خارجة عن القانون تستعمل
العنؾ فً عالقاتها الخاصة وتعمل لالستقالل على السلطات العمومٌة وقوانٌنها ،وتتعاون
المافٌا اإلٌطالٌة المنشؤ مع مافٌا أمرٌكٌة مزروعة فً المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة ،بل
وإنّ نشاطها امتد إلى الهٌبات القانونٌة مثل التحكٌم الدولً ،وتتخذ من مدٌنة صقلٌة مقرا
لها .وتتدخل المافٌا فً المجاالت االقتصادٌة كقوة اقتصادٌة فاعلة وتحوٌل الكتلة النقدٌة
المحصلة علٌها إلى قوّ ة مإثرة من خالل توظٌفها وتكدٌسها وإدماجها فً التبٌٌض.
 -2اإلجرام المنظم الروسً:
أشاع النظام الشمولً الفساد والرشوة والهٌمنة على مكنات الدولة وعندما جاء
ؼورباتشوؾ لٌ شٌع الدٌمقراطٌة فً اإلتحاد السوفٌاتً حطم األجهزة المسٌطرة والمراقبة
لتسٌٌر اإلقتصاد ،وحلّت محل ذلك الجماعات اإلجرامٌة ،وبعدما انتقل البلد إلى اقتصاد
السوق تكاثرت الجماعات وتطورت على أساس اثنً ،وتاجرت باألسلحة النووٌة والعقاقٌر
والذهب...
 -3الجماعات الصٌنٌة:
مركزها الربٌسً هونػ كونػ وفً مقاطعة تاٌوان التً ٌقرب عدد المنظمات بها 50
منظمة ،تعمل بتجارة االبتزاز واالتجار بالعقاقٌر والدعارة والقمار وتهرٌب العمال
المهاجرٌن إلى أوربا.
 -4المافٌا الٌابانٌا:
الٌاكوزا ،تنظٌم فوالذي ،قاعدة وقٌادة متمٌزة فً اللباس والشاراتٌ ،تمٌز األعضاء
بقطع أطراؾ أصابعهم والوشم ،تختص بالدعارة والمخدرات وتجارة السالح واالتجار
بالعمال األجانب وتسخٌرهم فً الدعارة وتصادر نصؾ أرزاقهم ،وقد اخترقت النظام
المصرفً العالمً والمشروعات االقتصادٌة العالمٌة ،فاكتست طابع رجال األعمال
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واالستثمارات الدولٌة ،فحصلت على القروض لذلك .4ولقد ق ّدر أفراد عصابات الٌاكوزا عام
1994م بحوالً ( )91000عضو.
الفرع الثانً :أسباب انتشار الجرٌمة المنظمة
ٌرى الباحثون أ ّنه من أسباب نشوء ظاهرة الجرٌمة المنظمة انحدار القٌم األخالقٌة،
عدم توافر التربٌة السلٌمة ،انتهاك حقوق اإلنسان ،التحوالت االجتماعٌة ،عدم مالبمة
التشرٌعات الجنابٌة للمجتمع .باإلضافة إلى المتؽٌرات الراهنة التً تضٌؾ أسبابا ً جدٌدة
لنشوء الجرٌمة المنظمة ،ومنها سهولة االتصال وسرعة االنتقال ،واستحداث أنشطة
إجرامٌة جدٌدة ،والنجاح فً ؼسل األموال ؼٌر المشروعة ،وضعؾ السلطة والصراع فً
العدٌد من الدول ،وانهٌار الكتلة الشرقٌة ،وتوحٌد أوروبا ،وانحدار أخالقٌات العمل
السٌاسً.
فاقتران نمو التجارة الدولٌة بتطور الشبكات المالٌة فً العالم واعتماد العملة الصعبة
كوسٌلة للمبادالت التجارٌة ،وحجم هذه المبادالت وطبٌعتها المعقدة ٌجعل من الصعوبة
بمكان مراقبة التحركات النقدٌة عبر الحدود الوطنٌة مما ٌزٌد من انتشار المنتظمات
اإلجرامٌة واؼتنام الفرص لتحقٌق األموال الطابلة.
كما أنّ بروز الفوارق بٌن مجتمعات الدول الفقٌرة والدول الؽنٌة شجعت على التؤثر
باألنماط االستهالكٌة للمجتمعات المتق ّدمة اقتصادٌا .ودفعت ببعض التنظٌمات إلى الوقوؾ
على أرضٌة خصبة من خالل سوق عالمً للتجارة بالسلع ؼٌر المشروعة كالمخدرات حٌث
تحولت إلى منتوج عالمً حقٌقً ،وبعض التقدٌرات تشٌر إلى أنّ التجارة العالمٌة فً
المخدرات أهم من التجارة العالمٌة فً النفط إذ قد تصل إلى  500بلٌون دوالر فً السنة.
وٌمكن اإلشارة أٌضا إلى ظروؾ دعمت اتجاهات الجرٌمة المنظمة ومنها ازدٌاد
الهجرة ونمو الشبكات اإلثنٌة خاصة تلك الجماعات التً ال تندمج فً مجتمع الدولة التً
هاجرت إلٌها ،وقد تستؽل المنظمات اإلجرامٌة تلك الجماعات لدفعها فً طرٌق الجرٌمة
4

عبد العزٌز الع ّ
شاوي ،المرجع السابق ،ص.222 ،221
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المنظمة استنادا إلى مراكز الضعؾ االقتصادي لتلك الجماعات وثقافتها المنؽلقة والناقمة
على الواقع الذي تعٌشه ،أو استنادا إلى إشعال النزاعات اإلثنٌة واإلقلٌمٌة وبالتالً زعزعة
السلطات الشرعٌة وتهٌبة األجواء النتشار اإلجرام المنظم وتسٌٌر وسابله خاصة عبر
االتجار بالسالح من أجل تفجٌر الخالفات والصراعات فٌما بٌنها.
إلى جانب ذلك فإنّ النظام المالً العالمً السابد ٌمكن المنتظمات اإلجرامٌة من نقل
األموال المتؤتٌة من الصفقات الؽٌر المشروعة بٌسر وسهولة ،وؼسل األموال هو إجراء
فرعً مهم من تلك الصفقات التً تسخر الدول جهودها من أجل مكافحته وإعادة السٌطرة
والتحكم على سٌاستها المالٌة.
والقوّ ة المالٌة للمنظمات اإلجرامٌة تتٌح لها إمكانٌة إفساد الموظفٌن الرسمٌٌن وجعلهم
ؼٌر مبالٌن للحد من النشاط اإلجرامً واألمر ٌتناول فً بعض األحٌان تورط من هم فً
مواقع السلطة ،بحٌث ٌسهل هذا األمر مهمة تلك المنظمات وٌعمل على توسٌع دابرة
نشاطها ونفوذها ،وقد تلجؤ تلك المنظمات عبر الوطنٌة إلى إقامة تحالفات مع المنظمات
وٌعمل على توسٌع دابرة نشاطها ونفوذها ،وقد تلجؤ تلك المنظمات عبر الوطنٌة إلى إقامة
تحالفات مع المنظمات اإلجرامٌة المحلٌة ممّا ٌعزز قدرتها على االلتفاؾ على إنفاذ القوانٌن
وتٌسٌر استخدام قنوات التوزٌع المنتجة واالستفادة من األسواق المختلفة كالصالت القابمة
بٌن رابطة "كالً" فً كولومبٌا ،ومافٌا صقٌلة فً إٌطالٌا حٌث كانت المافٌا اإلٌطالٌا تساعد
الكولومبٌٌن على اقتحام سوق الهٌروٌن فً نٌوٌورك مقابل ترتٌبات امتٌاز االتجار
بالهٌروٌن فً أوربا وصالت مماثلة تكونت بٌن المنظمات اإلٌطالٌة وبعض المنظمات
الروسٌة والٌابانٌة.5

 ، 5علً محمد جعفر ،المرجع السابق ،ص.39 ،38
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المطلب الثانً :تعرٌف الجرٌمة المنظمة
فً معرض بٌان موقؾ الفقه الجنابً الؽربً من تعرٌؾ الجرٌمة المنظمةٌ ،رى
 R.Cressey Donaldالجرٌمة المنظمة بؤنها جرٌمة ترتكب من قبل شخص ٌشؽل
موقعا فً عمل قابم على أساس تقسٌم العمل ومخصص الرتكاب الجرٌمة .6وأورد John
 E .Conklinتعرٌفا مشابها للتعرٌؾ السابق مع إضافة الباعث على ارتكاب الجرٌمة
وفً ذلك ٌقول أن" :الجرٌمة المنظمة هً نشاط إجرامً تقوم به منظمة شكلٌة تكرس
جهدها فً المقام األول للكسب بوسابل ؼٌر مشروعة".7
ومن الفقه العربً محمود شرٌؾ بسٌونً الذي ذهب تعرٌفه للجرٌمة المنظمة قوله:
"هً االصطالح الذي ٌوصؾ به الظاهرة اإلجرامٌة حٌن ٌكون من خلفها جماعات معٌنة
تستخدم العنؾ أساسا لنشاطها وتهدؾ إلى الربح .وهً قد تتخذ اإلقلٌم الوطنً صعٌدا
لنشاطها ،أو قد تختار أن تقوم بؤنشطة إجرامٌة عبر وطنٌة ،أو أن تكون لها صالت
بمنظمات مماثلة فً دول أخرى .وانتهى من خالل تحلٌله لخصابص الجرٌمة المنظمة إلى
بٌان وجود اثنً عشر خصٌصة نورد بعضها :أوال :تتمٌز عالقة المشتركٌن فً هذه
الجماعات بكونها ممتدة لفترة من الزمن .ثانٌا ٌ :مثل السعً لتحقٌق الربح من خالل وسابل
ؼٌر مشروعة الهدؾ النهابً لنشاط هذه الجماعات .ثالثا :تمثل محاولة إفساد المسبولٌن
A crime committed by a person occupying a position in a an established division of 6
labor designed for the commission of crime.
Donald R.cressey,theft of nation new York ,Harper and row publishers,1969,p313
كوركٌس ٌوسؾ داود ،الجرٌمة المنظمة ،رسالة دكتوراه ،منشورة ،عمان ،األردن ،دار الثقافة ،للنسر والتوزٌع  ،الطبعة
األولى ،2001 ،ص.15
Organized crime is criminal activity by a formal organization developed and evoted 7
primarily to the pursuit of profits through illegal means
john E .Conklin, criminology,N.Y.macmillan,1981,p.93.
أحمد إبراهٌم مصطفى سلٌمان ،اإلرهاب والجرٌمة المنظمة ،التجرٌم وسبل المواجهة ،مصر ،دار النهضة العربٌة ،الطبعة
األولى.2006 ،ص.119
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والموظفٌن العمومٌٌن إحدى أدوات تحقٌق النشاط اإلجرامً .وسادسا :اللجوء إلى ؼسل
األموال من أجل زٌادة أرباحها عن طرٌق التحاٌل على دفع الضرابب والممارسات
االحتكارٌة لألعمال ،كما تتخذ نفوذها الفاسد الختراق وتخرٌب أنشطة األعمال
المشروعة".8
وذهب كوركٌس ٌوسؾ داوود إلى أن " :الجرٌمة المنظمة هً الجرٌمة التً ترتكبها
منظمة إجرامٌة مإلفة من ثالث أشخاص فؤكثر أنشبت بقصد ارتكاب جرابم معٌنة على نحو
مستمر وبباعث الربح" .وجاء فً تعرٌؾ آخر له بقولهٌ" :قصد بالجرٌمة المنظمة(الجرٌمة
المرتكبة من منظمة إجرامٌة) أما تعرٌؾ المنظمة اإلجرامٌة فٌجب أن ٌنصرؾ إلى كل
مجموعة من األشخاص ٌتم إنشاإها بقصد ارتكاب جرابم خطٌرة  ،وتمارس نشاطها على
نحو مستمر بباعث تحقٌق الربح أو السٌطرة على أسواق السلع والمنتجات".9
وفً إطار المساعً الدولٌة لتعرٌؾ الجرٌمة المنظمة ،تذكر محاولة مشروع اتفاقٌة
األمم المتحدة ضد الجرٌمة المنظمة الذي حاول أن ٌجمع تعرٌفا عاما تتبعه إشارات محددة
إلى عدد من االتفاقٌات التً تجرم أنشطة معٌنة وذلك كماٌلً" :ألؼراض المعاهدة تعنً
الجرٌمة المنظمة أنشطة مجموعة تضم شخصٌن أو أكثر  ،لها تسلسل هرمً ،أو عالقات
شخصٌة تسمح لزعمابها أن ٌجمعوا الربح أو ٌسٌطروا على أقالٌم أو أسواق داخلٌة أو
أجنبٌة عن طرٌق العنؾ أو الترهٌب أو الفساد  ،سواء للقٌام بؤنشطتهم اإلجرامٌة أو
الختراق االقتصاد المشروع وبصفة خاصة عن طرٌق-:التجارة ؼٌر المشروعة فً
المخدرات وؼسل األموال".10
وعن خصابص الجرٌمة المنظمة فٌمكن أن تشتق من تعرٌفها و هً أن الجرٌمة
المنظمة ٌتم إرتكابها عن طرٌق عصابات إجرامٌة منظمة ،تتخذ الشكل الهرمً المتدرج
 8محمود شرٌؾ بسٌونً ،الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة  ،ماهٌتها ووسابل مكافحتها دولٌا وعربٌا  ،دار الشروق ،الطبعة
األولى  ،2004،لبنان ،ص.11،13
9كوركٌس ٌوسؾ داود ،المرجع السابق،ص .154 ،22
 10شرٌؾ سٌد كامل ،الجرٌمة المنظمة ،دار النهضة العربٌة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مصر ،2001،ص.54
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تقوم على مبدأ تقسٌم العمل داخل المنظمة ،سرٌة الخطط و األنشطة التً تمارسها،
اإلستمرارٌة و الثبات فً وجودها ،استخدام العنؾ و التهدٌد و اإلرهاب و الرشوة لتنفٌذ
أؼراضها ،تحقٌق الربح كهدؾ لها ،القدرة على شل تطبٌق قانون العقوبات بالتخوٌؾ
والرشوة ،المزج بٌن األنشطة مشروعة و ؼٌر مشروعة بؽرض التموٌه.
و ٌمكن إجمال خصابص الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة ،فً خاصٌتٌن هما:11
أوال:المنظمة اإلجرامٌة ،وهً إتحاد إرادة ثالثة أشخاص أو أكثر ،و انعقادها على اإلجرام،
و تؤسٌس المنظمة فً معظم التشرٌعاتٌ ،عد جرٌمة قابمة بذاتها ،معاقب علٌها ،دون
التوقؾ على وقوع الجرابم المتفق علٌها أو عدم تحقٌقها ،فالمشرعون هنا ٌحرمون النزعة
اإلجرامٌة الجماعٌة ،نظرا لخطرها و تهدٌدها ألمن الجماعة و سالمتها ،و تظهر هذه
النزعة ،فً إتجاه إرادة أفراد العصبة ،إلى إرتكاب عدة جرابم ،و الدول ملزمة بوجوب
العقاب على مجرد األعمال ،التً تنطوي على االشتراك فً جماعة إجرامٌة منظمةٌ ،كون
الؽرض منها ارتكاب هذه الجرابم.
ثانٌا:األثر عبر الوطنً للجرٌمة ،وٌعنً تحقٌق أحد عناصر الركن المادي للجرٌمة فً اكثر
من دولة ،سواء الفعل او النتٌجة ،و من ثم تدخل الجرٌمة باألمن ،فً كل مكان واقع فٌه
جزء من الركن المادي لها ،و لكن إذا وقع السلوك ،و نتٌجته فً دولة واحدة ،و لم ٌتعداها
لؽٌرها ،و ارتكبه أشخاص من نفس اإلقلٌم ،فال ٌتحقق األثر عبر الوطنً ،و تشٌر العبارة
"عابرة للحدود" ،كما استخدمتها وثابق األمم المتحدة ،الى المعلومات و األموال و
األشخاص و األشٌاء الملموسة و ؼٌر الملموسة ،التً تنتقل عبر حدود الدولة ،و الواقع أنه،
عندما ٌزٌد الطلب على السلع و الخدمات ؼٌر المشروعة ،التً ٌعمل فً مجالها اإلجرام
المنظم ،فإن األنشطة اإلجرامٌة ،تمتد الى خارج حدود الدولة عن طرٌق التنظٌمات
اإلجرامٌة.

 11هدى حامد قشقوش ،الجرٌمة المنظمة ،القواعد الموضوعٌة و اإلجرامٌة و التعاون الدولً ،دار النهضة العربٌة،
القاهرة ،2000 ،ص.6
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المطلب الثالث :نشاطات الجرٌمة المنظمة
ال ٌمكن حصر مجال نشاط المنظمات اإلجرامٌة ،ألنه مجال واسع ،لذا ٌستخدم
الباحثون فً تحدٌد األفعال و األشكال التً تنطوي تحت مصطلح "الجرٌمة المنظمة"
سٌاسة الباب المفتوح ،فإذا كانت هناك أنماط معٌنة ،كانت ترتكب و ما تزال من المافٌا
اإلٌطالٌة ،فان األنماط التً تعتبر من الجرٌمة المنظمة تختلط فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة بالمإامرة ،و الجرابم التنظٌمٌة( ،( Organized Crimeمثل الجرابم الخاصة،
و اإلفالس ،و جرابم الكمبٌوتر ،و جرابم الشركات و جرابم البٌبة (Environmental
).12 crime
الفرع األول:النشاطات األساسٌة للجرٌمة المنظمة
 -)1االتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات و المإثرات العقلٌةٌ :عتبر مجال االتجار ؼٌر
الشرعً بالمخدرات ،القطاع األقدم و األكبر فً نشاط اإلجرام المنظم ،و ٌعد من المصادر
األساسٌة لألرباح ،التً تجنٌها العصابات اإلجرامٌة.
 -)2االتجار ؼٌر المشروع فً النساء واألطفالٌ :عتبر مجال االتجار ؼٌر المشروع
فً النساء و األطفال ،من النشاطات اإلجرامٌة التً أخذت بعدا جؽرافٌا هابال ،السٌما فً
الدعارة ،أي االستؽالل و االسترقاق الجنسً ،حٌث تستؽل المنظمات اإلجرامٌة هذا
المجال ،عبر شبكات منظمة مختصة فً جلب النساء و األطفال من الدول الفقٌرة ،السٌما
دول أوروبا الشرقٌة ،إلى فرنسا و بلجٌكا و ألمانٌا الستؽاللهم فً الدعارة و االسترقاق
الجنسً ،كما أن المنظمات اإلجرامٌة ،تلجؤ إلى السٌاحة الجنسٌة ،لتروٌج و المتاجرة فً
الجنس ،خاصة فً بعض البلدان اآلسٌوٌة ،مثل تاٌالندا و الفلبٌن.13
 -)3االتجار ؼٌر المشروع فً األسلحة
 -)4تزٌٌؾ و تزوٌر العمالت
 12المجلة العربٌة للدفاع االجتماعً ،العدد  ،6السنة  ،1977ص.81
 13تقرٌر لجنة منع الجرٌمة و العدالة الجنابٌة ،أعمال ندواتها فً فٌٌنا فً الفترة من 30-21افرٌل.1992
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 -)6االتجار ؼٌر المشروع فً المسروقات
 -)10دفن النفاٌات السامة و الكمٌابٌة.
 -)11االتجار ؼٌر المشروع فً األعضاء البشرٌة.
 -)12االتجار فً األٌدي العاملة المهاجرة و المهربة من الدول الفقٌرة إلى الدول
المصنعة خاصة األوروبٌة.
الفرع الثانً:النشاطات المساعدة لتحقٌق الغرض
باإلضافة إلى ما ذكرناه ،من المجاالت التً تنشط فٌها المنظمات اإلجرامٌة الدولٌة،
لتحقٌق أرباحها ،و اعتبرنها ربٌسٌة ،فان العصابات اإلجرامٌة ،تقوم بؤنشطة و أعمال
إجرامٌة أخرى ،لتحقٌق الؽرض األساسً ،و بهذا ٌكون لها مجاالت إجرامٌة أخرىٌ ،مكن
اعتبارها وسابل لتحقٌق الهدؾ المرجو 14،و هً -)8 :تبٌٌض األموالBlanchiment :
d’argent
تعد جرابم ؼسل األموال القذرة ،من الجرابم االقتصادٌة ،و أهم الجرابم الخطٌرة التً
تهدد االقتصاد الوطنً ،حٌث تقوم المنظمات اإلجرامٌة بؽسل و تبٌٌض األموال القذرة،
المتحصل علٌها من األنشطة اإلجرامٌة الربٌسٌة لإلجرام المنظم ،و توظٌفها فً مشارٌع
مشروعة ،و علٌه تكون جرابم تبٌٌض األموال ،إال تواصل الجرٌمة المنظمة لتحقٌق الربح.
و تشٌر بعض اإلحصابٌات ،أن حجم ؼسٌل األموال على مستوى العالم ،و الذي
تحقق خالل الفترة من  ،1995-1991قد تتراوح بٌن  500-350ملٌار دوالر سنوٌا ،و
ٌمثل ما نسبته  ،%70من حجم الدخول ؼٌر المشروعة على المستوى العالمً .و فً مصر
كمثال إلحدى الدول النامٌة ،أشارت دراسة حدٌثة إلى أن حجم عملٌات ؼسٌل األموال
بلػ98ملٌار دوالر فً عام  ،1994و هو ما ٌمثل  %6من الناتج المحلً اإلجمالً فً ذات
العام ،و على سبٌل المثالٌ ،قوم التنظٌم اإلجرامً ،بتنقٌة األموال أي ؼسٌل األموال عن
طرٌق بعض األعمال الشرعٌة فً الكازٌنوهات ،و النوادي اللٌلٌة و المطاعم و الفنادق و

14

عبد الواحد الفار ،الجرابم الدولٌة و سلطة العقاب علٌها ،دار النهضة العربٌة ،1996 ،مصر ،ص.25
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شركات الشاحنات و موزعً تجارة األطعمة بالجملة ،كما ٌقوم التنظٌم اإلجرامً بؤعمال
البنوك و االستثمار و البناء و االلكترونٌات و الخدمات الطبٌة.15
و قد نصت االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة المخدرات و المإثرات العقلٌة لسنة ،1988
على وجوب تجرٌم تموٌه مصدر أموال المخدرات ،و تسٌٌر التعاون القضابً و تسلٌم
المجرمٌن ،كما أقرت بمبدأ عدم عرقلة حرٌة البنوك سبل اإلجراءات القضابٌة ،بسبب
السرٌة أو الحسابات الرقمٌة.و تستخدم هذه العصابات اإلجرامٌة ،باإلضافة إلى الشركات و
المشروعات و البنوك ،كواجهة لؽسل األموال القذرة ،أٌضا إلى مستشارٌن و رجال
المحاماة ،كل هإالء ٌعملون وفقا لنظام دقٌقٌ ،هدؾ إلى إثبات مصادر مكان الملٌارات من
الدوالرات ،و ٌتم تحوٌلها إلى بلد االنتماء ،حتى تستتر بما ٌعرؾ بالوعاء الدبلوماسً
الضرٌبً ،الذي تتمتع فٌه الودابع السرٌة المصرفٌة و التجارٌة باألمان ،و تمر عملٌة ؼسٌل
األموال المحصلة بطرق ؼٌر شرعٌة ،أي من التجارة فً المخدرات أو األسلحة أو
العصابات اإلرهابٌة ،أو نتٌجة الرتكاب جرٌمة خطٌرة أخرى ،بعدة مراحل ،حتى تبدو
وكؤنها محصلة من مصدر شرعً ،ال تشوٌه فٌه ،و هذه العملٌات من شؤنها أن تضرب
اقتصاد الدول ،و تفقدها استقرارها.
 -)2استعمال العنؾ و التهدٌد به
 -)3التسلل إلى هٌاكل اإلدارة الحكومٌة و الهٌاكل السٌاسٌة
 -)4استخدام الرشاوي ،و التبرعات لتموٌل الحمالت االنتخابٌة و السٌاسٌة لبعض
السٌاسٌٌن أو بعض األحزاب

15امام حسانٌن عطا هللا ،اإلرهاب و البنٌان القانونً للجرٌمة ،دار المطبوعات الجامعٌة،2004 ،لبنان ص.114
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الفصل األول
ماهٌة عالمٌة النص الجنائً
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الفصل األول  :ماهٌة عالمٌة النص الجنائً
شعرت الدول منذ أمد بعٌد أنها لم تعد تعٌش بمعزل بعضها عن بعض ،فتجاوز آثار
الجرٌمة للدولة محل ارتكابها ،وتهدٌدها لمصالح دول أخرى ،دفع الدول للبحث عن سبل
لمكافحة الجرٌمة عن طرٌق التعاون فٌما بٌنها ،وإعطاء أبعاد أخرى لعدة مفاهٌم قانونٌة.
فبالرؼم من أن مبدأ إقلٌمٌة القانون مازال ٌشكل أساس القانون الجنابً ،فإن
ضرورة تحسٌن أداء القانون الجنابً فً مواجهة الجرٌمة أدى إلى إٌجاد قٌود على مبدأ
اإلقلٌمٌة تهدؾ إلى الحد من االرتباط المطلق للنصوص الجنابٌة بإقلٌم الدولة.
فعلى سبٌل المثال ،القانون الجنابً ال ٌنطبق فقط على الجرٌمة التً ارتكبت كلها أو
جزء منها على إقلٌم الدولة ،وإنما ٌمتد لٌشمل جرابم ارتكبت بالكامل خارج إقلٌم الدولة وف ًقا
لمبدأ العٌنٌة تارة ووف ًقا لمبدأ الشخصٌة تارة أخرى .هذه القٌود الواردة على مبدأ إقلٌمٌة
القانون الجنابً – رؼم أهمٌتها -ال تستجٌب لمتطلبات مكافحة أفعال خطرة تمس بالمصلحة
المشتركة للجماعة البشرٌة أو بالضمٌر العالمً .لذلك فإن تطورا آخر أدى إلى تقلٌص
إضافً لمبدأ اإلقلٌمٌة .هذا التطور ٌتمثل فً مبدأ العالمٌة أو ما ٌسمى باالختصاص العالمً
والتً تباٌنت التشرٌعات المقارنة بٌن مإٌد ومعارض.
وتقتضً دراسة مبدأ عالمٌة تطبٌق القانون الجنابً  ،بٌان مبادئ تطبٌق القانون
الجنابً  ،ومفهوم المبدأ ومضمونه ومكانته  ،وموقؾ التشرٌعات المقارنة منه ،والقانون
الجزابري.
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المبحث األول :نطاق تطبٌق القانون الجنائً ومبدأ العالمٌة
ٌعد قانون العقوبات من أقدم ما عرؾ من فروع القانون فً الدول  ،لجؤت إلٌه
السلطات الحاكمة لتوطٌد سلطانها و الحد من حرٌة األفراد لصالح المجموع  ،و لما نشؤت
فكرة سٌادة الدولة على إقلٌمها وإختصاصها بإقلٌم معٌن محدد كان لهذا أثره على قانون
العقوبات من حٌث نطاق تطبٌقه  ،فؤصبحت القاعدة هً أنه ٌسرى وحده فً إقلٌم الدولة
على جمٌع ما ٌرتكب فٌها من جرابم و ال ٌتعدى أثره حدودها وبمعنى آخر أصبح قانون
العقوبات قانونا إقلٌمٌا  ،و مبدأ اإلقلٌمٌة المعمول به اآلن كقاعدة عامة فً التشرٌعات
الحدٌثة ٌقوم على ما للدول من سٌادة وسلطان على كل ما ٌحدث فً إقلٌمها بإعتبار أنها هً
التً ٌرجع إلٌها أمر المحافظة على مصالح المجتمع الذي تمثله و تملك السلطان فٌه  ،و
علٌها توطٌد األمن بٌن أفراده و سالمة أرواحهم وأموالهم  ،و هذه السٌادة التً لكل دولة
على إقلٌمها حٌث ال ٌسري قانونها إال على ما ٌرتكب فٌها من جرابم و ال ٌمتد إلى دولة
أخرى فٌكون فٌه نوع من اإلعتداء على ما تملك الدولة من سٌادة .16ؼٌر أن هذه النتٌجة
التً ٌإدي إلٌها مبدأ اإلقلٌمٌة تجعل قانون العقوبات  ،عاجزا عن حل مشكالت كثٌرة  ،فمن
ناحٌة نجده ٌقؾ بمنؤى عن الجرابم التً ترتكب ضد المصالح الحٌوٌة الخاصة للدولة التً
ٌصٌبها ضرر ما من الجرٌمة التً ترتكب على إقلٌم دولة أجنبٌة و التً قد ال تهتم بها
الدولة األجنبٌة بقدر إهتمام الدولة التً وقع علٌها الضرر بالعقاب على هذه الجرابم و
تقدٌر العقاب المناسب لها و حق الدولة فً العقاب على هذه الجرابم ٌرجع إلى حقها فً
الدفاع عن حٌاتها  ،و لهذا نظرت الدول إلى سٌادتها بمعنى أوسع و أضافت إلى مبدأ
اإلقلٌمٌة فً تطبٌقها لقانونها الجنابً مبدأ آخر هو مبدأ حماٌة مصالح الدولة ،وهذا المبدأ
ٌعطى بصورة مطلقة للقانون وللقاضً الوطنً اختصاص محاكمة جرابم معٌنة ٌعتبرها
المشرع الداخلً مرتكبة ضد الدولة و نظامها السٌاسً دون االهتمام بجنسٌة مرتكبٌها او
مكان ارتكابها ،وهذا المبدأ وجه أذهان الدول إلى مبدأ آخر هو مبدأ حماٌة المواطنٌن ،
16محمدكمال أنور ،تطبٌق قانون العقوبات من حٌث المكان ،رسالة دكتوراه  ،كلٌة الحقوق جامعة القاهرة  ،دار مطابع
الشام .ص .30
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حٌث أن القانون وضع لحماٌة المواطنٌن و ممتلكاتهم و كذلك ممتلكات ومصالح الدولة  ،و
هذه الحماٌة واجبة للكل  ،و ضد الكل ،فهناك إذن تضامن بٌن مصلحة الدولة و مصلحة
الفرد من رعاٌاها  ،فحماٌته وصحته و ذمته المالٌة حتى فً الخارج تكون موضع رعاٌتها
و حماٌتها  ،17وهو ماٌطلق علٌه فً التشرٌعات الجنابٌة (مبدأ العٌنٌة أو الذاتٌة) ،ومن
ناحٌة أخرى فإن مبدأ اإلقلٌمٌة المطلقة ٌجعل قانون العقوبات بمنؤى عن التعاون الدولً إذا
ما ارتكب أحد الرعاٌا جرٌمة فً الخارج وعاد هاربا إلى دولته حٌث أن المبدأ العام فً
التشرٌعات الحدٌثة هو عدم تسلٌم الرعاٌا فال ٌبقى أمامها إلى أن تعاقبه ألن الدولة ٌجب ان
تتعاون على معاقبة المجرمٌن أٌا كانت المصالح التً أضروا بها.
وهذا المبدأ الذي ٌعطً للدولة حق معاقبة رعاٌاها على جرابم فً الخارج ٌسمى
بمبدأ الشخصٌة اإلٌجابٌة  ،وقد أخذت به معظم الدول بجانب مبدأ اإلقلٌمٌة لٌكون وسٌلة
لتجن ب فرار الجانً من العقاب  ،و من ناحٌة التعاون الدولً نظرت بعض الدول إلى بعض
الجرابم على أنها إخالل بالقانون الطبٌعً واضرار باإلنسانٌة  ،و من امثلة هذه الجرابم تلك
اللتً ترتكبها عصابات دولٌة و ٌمتد نشاطها إلى أقالٌم دول متعددة كجرابم القرصنة ،
واإلتجار فً الرقٌق  ،و ؼسل األموال  ،و اإلتجار فً المخدرات و نشر األمراض
المعدٌة ،و اإلعتداء على طرق المواصالت  ،و لذالك وجب إعتبارها إخالال بالقوانٌن
العالمٌة حٌث أن الؽرض من القوانٌن جمٌعها سٌادة النظام والعدالة  ،و لهذا السبب تكاتفت
الدول ضد المجرمٌن و بخاصة فً الوقت الحاضر الذي تقدمت فٌه وسابل المواصالت ،و
ابتدأ االتجاه نحو إعطاء اإلختصاص للمحاكم الجنابٌة فً أٌة دولة بإصالح اإلضطراب
الذي أحدثته الجرٌمة فً المجتمع الدولً ،ذلك أن الصالح العام للدول و تضامنها فً الدفاع
االجتماعً ٌستلزم أال تفلت جرٌمة على األقل إن كانت خطٌرة من المحاكمة ،وأن ٌعاقب
مرتكبٌها حٌث ٌضبط بؽض النظر عن جنسٌته أو جنسٌة المجنً علٌه أو محل ونوع وقوع
الجرٌمة  ،فالدولة التً تعاقب على هذه الجرابم و التً تمارس اختصاصها العالمً ال تستند
إلى حق السٌادة المطلق لها  ،وال إال فكرة حماٌة مصالحها و لكنها تمارس هذا اإلختصاص

17محمد كمال أنور  ،تطبٌق قانون العقوبات من حٌث المكان .ص 4
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بقصد حماٌة مصلحة البشرٌة ومن هذه الفكرة نشؤ مبدأ آخر هو مبدأ العالمٌة أو عالمٌة حق
العقاب.18
و مما تقدم ٌتضح أن نطاق تطبٌق القانون الجنابً من حٌث المكان ٌتحدد وفقا لمبادئ
أربعة تؤخذ بها ؼالبٌة التشرٌعات الجنابٌة و هً:
 -1مبدأ اإلقلٌمٌة .
 -2مبدا الشخصٌة.
 -3مبدأ العالمٌة .
 -4مبدأ العٌنٌة.
و سوؾ نتناول فً هذا المبحث مبدأ اإلقلٌمٌة و الشخصٌة و العالمٌة أما بالنسبة لمبدأ
العالمٌة و هو موضوع الدراسة .
المطلب األول :مبدأ اإلقلٌمٌة
الفرع األول :مضمون المبدأ :
إقلٌم الدولة هو أحد العناصر الالزمة هو أحد العناصر الالزمة لوجودها  ،فعلٌة
تمارس سلطتها و سٌادتها  ،اإلقلٌمٌة  ،و على إقلٌم الدولة ٌطبق قانون العقوبات الوطنً
لكً ٌسري على جمٌع الجرابم التً تقع بداخل هذا اإلقلٌم  ،و بذلك فإن وقوع مكان
الجرٌمة فً إقلٌم الدولة هو مناط تطبٌق قانون العقوبات من حٌث المكان.19
أوال :إقلٌم الدولة :
ال تهتم قوانٌن العقوبات بوجه عام بتعرٌؾ إقلٌم الدولة  ،بل تفترض سلفا أن هذه
الفكرة معروفة و محددة بواسطة القانون الدولً  ،و لهذا نصت المادة األولى من قانون
العقوبات المصري على أن األحكام هذا القانون تسري على من ٌرتكب فً القطر المصري
 18المرجع نفسه،ص.4
19سرور أحمد فتحً ،الوسٌط فً قانون العقوبات ،القسم العام  ،ج  1ص ص.198، 197
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جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌه فٌه
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 ،وقد نصت المادة ()2/113من قانون

العقوبات الفرنسً الجدٌد على أن قانون العقوبات الفرنسً ٌطبق على الجرابم التً ترتكب
فوق اقلٌم الجمهورٌة  ،وتعد الجرٌمة المرتكبة على اقلٌم الجمهورٌة مادام أن أحد الوقابع
المكونة لها قد أرتكب فوق هذا اإلقلٌم  ،21و ٌشمل إقلٌم الدولة ثالث أجزاء  ،اإلقلٌم البري
والبحري و الجوي وٌتحدد فً ضوء مصادر القانون الدولً العام و خاصة المعاهدات و
العرؾ الدولً وهً كاآلتً :
-8اإلقلٌم البري (األرضً ) :
وهو ٌضم تلك المساحة األرضٌة التً تباشر الدولة علٌها سٌادتها و تنظم و تقوم فٌها
بالخدمات العامة  ،و تعٌٌن هذه المساحة األرضٌة الحدود السٌاسٌة للدولة وٌشمل اإلقلٌم
األرضً كذلك طبقات األرض فً هذه المساحة إلى مركز الكرة األرضٌة.22
-2اإلقلٌم المائً :
ٌشمل اإلقلٌم المابً مساحات الماء التً تقع داخل الحدود السٌاسٌة للدولة  ،وهً
عبارة عن األنهار الوطنٌة و األجزاء من األنهار الدولٌة و البحٌرات و البحار المؽلقة و
القنوات و المضاٌق

والموانا البحرٌة التابعة للدولة  ،كما ٌشمل اإلقلٌم المابً البحر

اإلقلٌمً  ،وهو الجزء من البحر العام الذي ٌتصل بشواطا الدولة و ٌخضع لسٌادتها تحقٌقا
ألؼراض إقتصادٌة و صحٌة و أمنٌة  ،و ٌحدد العرؾ الدولً المستقر هذا الجزء بالثالثة

20أحمد سرور فتحً ،المرجع السابق ص ص .198-197
 21الؽول عمر عبٌد محمد  ،نطاق التطبٌق القانون الجنابً من حٌث المكان وفقا للمعطٌات التكنولوجٌة المعاصرة ،
رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلٌة الحقوق جامعة القاهرة ،2007ص.110
22ربٌع حسن محمد  ،شرح قانون العقوبات اإلتحادي الدولً لدول إ -ع  -م (القسم العام)ص.104
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أمٌال بحرٌة كحد أدنى لعرض البحر اإلقلٌمً  ،وٌجوز لكل دولة أن تزٌد فً مساحة
بحرها اإلقلٌمً دون مؽاالة.23
-3اإلقلٌم الجوي :
وٌشمل طبقات الهواء التً تعلو اإلقلٌم األرضً و المابً إلى ما ال نهاٌة فً
اإلرتفاع  ،أما الطبقات الجو العلٌا و اإلجرام السماوٌة  ،فهً تخرج عن سٌادة كل دولة
بموجب اإلتفاقٌة الخاصة بتنظٌم إستؽالل إستعمال الدولة للطبقات العلٌا فً الجو و التً
توافق الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة على مشروعها فً  19دٌسمبر  1966م.24
ثانٌا-االمتداد الصوري إلقلٌم الدولة :
تقتصر سلطة الدولة وفقا لمبدأ اإلقلٌمٌة على من ٌرتكب الجرٌمة على إقلٌمها الفعلً.
ولكن تطبٌق هذا المبدأ على إطالقه ال ٌتفق مع مصالح الدول وسٌادتها وقد ٌإدي إلى إفالت
بعض المجرمٌن من العقاب  ،ولهذا فإن الدول لم تحصر سٌادتها على إقلٌمها الفعلً وحده
بل امتد نضرها إلى ما هو أوسع من ذلك حتى ٌكفل حماٌة مصالحها األساسٌة ولو كان
االعتداء علٌها خارج هذا اإلقلٌم  .وساهم فً قدر هذا التوسع التعاون بٌن الدول المختلفة
فً مكافحة اإلجرام وقد ارتكز هذا التوسع فً بعض مظاهره على تصور امتداد إقلٌم
الدولة  ،إلى نطاق ٌتجاوز حدوده الفعلٌة  ،وهو ما ٌتصور على السفٌنة التً تحمل علم
الدولة  .وعلى الطابرة التً تحمل جنسٌتها .25إال إن األمر ٌتؤزم عندما تكون السفٌنة أو
الطابرة وقت ارتكاب الجرٌمة فً إقلٌم دولة أخرى حٌث من شؤن ذلك إٌجاد تنازع فً
القوانٌن بٌن قانون الدولة التً وقعت الجرٌمة فً إقلٌمها المابً او الجوي وبٌن قانون
الدولة التً تتبعها السفٌنة أو الطابرة ولحسم هذا التنازع ٌتعٌن تمٌٌز بٌن السفن والطابرات
الحربٌة والسن والطابرات ؼٌر الحربٌة وهً كالتالً :
23الشاذلً فتوح عبد هللا  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم األول  ،المسإولٌة و الجزاء ،دار المطبوعات الجامعٌة ،
اإلسكندرٌة 2001م ص ، 199ص .200
24المجالً نظام توفٌق  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،الكتاب األول  ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزٌع  ،عمان ،
األردن ،ص.141
25سرور أحمد فتحً  ،الوسٌط فً قانون العقوبات  ،القسم العام  ،الجزء األول  ،مرجع سابق  ،ص.200
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أ  .السفن والطائرات الحربٌة :
إذا كانت السفٌنة او الطابرة حربٌة  ،فإنها تعتبر ممثلة لسٌادة دولتها  ،ومن ثم تسري
أحكام قانون دولتها بالنسبة لما ٌقع فٌها من جرابم اٌا كانت جنسٌة مرتكب الجرٌمة أو
المجنً علٌه فٌها ،وسواء وقعت الجرٌمة فً القلٌم األرضً بمعناه الواسع الذي ٌشمل ما
ٌعلوه من فضاء وٌتخلله من مٌاه و كذلك البحر اإلقلٌمً ام وقعت فً اإلقلٌم المابً أ الجوي
لدولة أجنبٌة.26
ب .السفن و الطائرات التجارٌة :
السفن وال طابرات التجارٌة تعتبر أٌضا إمتداد لإلقلٌم الذي تحمل علمه  ،لذلك فإن
الجرابم التً تقع على ظهرها تخضع للقانون الوطنً للدولة التً تحمل علمها فً أي مكان
وجدت  ،اي سواء فً أعالً البحار أو فً اإلقلٌم الوطنً للدولة األجنبٌة  ،وهذا ٌعنً أن
قانون العقوبات اإلتحادي الٌنطبق على الجرابم التً تقع على ظهر سفٌنة راسٌة فً البحر
اإلقلٌمً لدولة أو أحد موانٌها البحرٌة  ،أو تلك التً تقع على ظهر طابرة موجودة فً
إحدى المطارات الدولٌة.
ج .المقار التمثٌلٌة للدولة (السفارات و القنصلٌات و المفوضٌات):
ٌقضً العرؾ الدولً ومبدأ المعاملة بالمثل و المعاهدات الدولٌة بحصانة دبلوماسٌة لمثل
هذه األماكن وهً حصانة تعنً إستبعاد الجرابم الواقعة فً هذه األماكن من نطاق قانون
اإلقلٌم و المحاكمة  ،و هً حصانة تعنً إستبعاد الجرابم الواقعة فً هذه األماكن من نطاق
قانون اإلقلٌم و المحاكمة ٌ ،عنً هذا أن مثل هذه الجرابم تصبح خاضعة لقانون دولة
السفارة أو القنصلٌة.27

26ربٌع حسن محمد  ،شرح قانون العقوبات أإلتحادي لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة (القسم العام)  ،مرجع سابق ،
ص102
 27عبد المنعم سلٌمان  ،النظرٌة العامة لقانون العقوبات  ،دار الجامعة الجدٌد للنشر  ،اإلسكندرٌة ،2000ص108
28

ثالثا:اإلستثناءات الواردة على مبدأ اإلقلٌمٌة (الحصانة اإلجرائٌة ):
وهً إستثناءات تعطل إعمال مبدأ اإلقلٌمٌة وتحول دون سرٌان قانون اإلجراءات الجنابٌة
فً الدولة فقط مع بقاء الفعل جرٌمة وتسري هذه اإلستثناءات على بعض الجرابم المرتكبة
على إقلٌم الدولة بسبب الحصانة التً ٌتمتع بها مرتكبوا هذه الجرابم وقد تجد هذه الحصانة
مصدرها فً القانون الداخلً للدولة او فً ما تقضً به المعاهدات الدولٌة أو ما ٌجري علٌه
العرؾ بٌن الدول ومبدا المعاملة بالمثل  ،و تتمثل هذه اإلستثناءات فً الحصانة النٌابٌة
المقررة ألعضاء السلك السٌاسً و القنصلً  ،و الحصانة الخاصة للقوات األجنبٌة
المتواجدة على إقلٌم الدولة بإذن منها.28

المطلب الثانً :مبدأ الشخصٌة
نتطرق إلى المقصود بمبدأ الشخصٌة ومبرراته وأساسه القانونً.

الفرع األول:المقصود بمبدأ الشخصٌة ومبرارته
ٌقصد بمبدأ الشخصٌة وجوب سرٌان القانون الجنابً لكل دولة على رعاٌاها
المتمتعٌن بجنسٌتها أٌنما كانوا ،ولمبدأ الشخصٌة جانبان جانب اٌجابً مإداه تطبٌق القانون
الجنابً للدولة على مرتكبً الجرابم اللذٌن ٌنتمون الى جنسٌتها بصرؾ النظر عن مكان
وقوع جرٌمتهم،اٌا كانت جنسٌة المجنً علٌه فً هذه الجرٌمة ،وٌعرؾ هذا المبدأ الشخصٌة
االٌجابً ،29اما الجانب السلبً للمبدأ فانه خالفا لمبدأ الشخصٌة االٌجابٌة فان مبدأ الشخصٌة
السلبٌة (الحماٌة والدفاع)ٌعتمد بالمجنً علٌه ال بالجانً ،وٌقضً هذا المبدأ بمعاقبة الجانً
إذا ارتكب جرٌمته فً الخارج عال احد مواطنً الدولة الوطنٌة ،وأساس هذا المبدأ هو
حماٌة مصالح المواطنٌن فً الخارج،وٌعد مبدأ الشخصٌة هو األسبق من الناحٌة التارٌخٌة
عن مبدأ اإلقلٌمٌة حٌث كان األصل فٌما مضى أن تطبق قوانٌن الدول ؼلى رعاٌاها أٌنما
كانوا،ثم انحسر نفوذ المبدأ بعد إن أصبحت سٌادة الدولة مرتكزة على أساس إقلٌمً مكانً،
28المرجع السابق ص .108
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أبو عامر  ،محمد زكً  ،عبد المنعم  ،سلٌمان  ،القسم العام من قانون العقوبات ،ص ص .32-31
29

وعلى إي حال فان مبدأ الشخصٌة ٌعتبر مبدأ مكمال لمبدأ اإلقلٌمٌة ،وقد ٌبدو ظاهرا إن لمبدأ
الشخصٌة االٌجابً مبرر مثالً هو مالحقة الدولة لمواطنٌها فً الجناة رؼم أن ضرر
الجرٌمة لم ٌمسها بل وقع على إقلٌم دولة أخرى ،لكن هذا لٌس هو المبرر الوحٌد ،وربما
الحقٌقً ،فمبدأ الشخصٌة االٌجابً هو فً واقع األمر الوسٌلة الوحٌدة لعقاب الدولة
لمواطنٌها من الجناة بدال من تسلٌمهم إلى دولة أجنبٌة تتولى عقابهم،وتفسٌر ذلك أن الوطنً
الذي ٌرتكب فً دولة أجنبٌة جرٌمة ثم ٌؽادر إقلٌم هذه الدولة عابدا إلى دولته ،فان هذه
األخٌرة ال تقوم بتسلٌمه إلى الدولة األجنبٌة تطبٌقا لقاعدة إن الدولة ال تسلم رعاٌاها
،وبالتالً ال ٌصبح أمامها فً الؽالب من حل ممكن إال مالحقته وعقابه،والواقع أن هذا
المبدأ ٌكمل على هذا النحو مبدأ اإلقلٌمٌة فٌما لو تعطل تطبٌقه و ٌسهم بذلك فً مكافحة
اإلجرام و مالحقة المجرمٌن الفارٌن  ،ولكن لٌس من المستبعد رؼم ذلك نشوء تنازع
إٌجابً فً االختصاص بٌن دولة اإلقلٌم (دولة مكان وقوع الجرٌمة )  ،و دولة الجنسٌة (
الدولة التً ٌنتمً إلٌها الجانً ) ،و الؽالب عمال ترجٌح مبدأ اإلقلٌمٌة على ما عداه  ،أما
بالنسبة لمبدأ الشخصٌة فً جانبه السلبً فإن مبرره لصٌق بفكرة السٌادة الوطنٌة و اهتمام
الدولة بؤمر رعاٌاها ممن ٌقعوا ضحٌة لجرٌمة خارج حدود اإلقلٌم فهو إذن صورة لحماٌة
الدولة لبعض مصالحها ،و هو ما ٌجعله أقرب إلى مبدأ العٌنٌة.30

 30عبد المنعم سلٌمان  ،النظرٌة العامة لقانون العقوبات  ،منشؤة المعارؾ ،االسكندرٌة  ،مصر ،1995 ،ص .167
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المطلب الثالث  :مبدأ العٌنٌة
ال شك أن لكل دولة من الدول مجموعة من المصالح األساسٌة التً تمثل جوهر
كٌانها ووجودها،ولعل من أهم هذه المصالح،مصلحة الدولة فً حماٌة أمنها الداخلً
والخارجً ومصالحها السٌاسٌة واالقتصادٌة،وهذه المصالح قد ٌتم االعتداء علٌها من خارج
إقلٌم الدولة صاحبة الشؤن ومن أشخاص ال ٌحملون جنسٌتها ،لذلك وجدت الدولة لزاما
علٌها الركون إلى مبدأ جدٌد هو مبدأ العٌنٌة.31
وٌعرؾ مبدأ العٌنٌة (أو كما ٌقال له أحٌانا الذاتٌة) بؤنه :تطبٌق القانون الجنابً
للدولة على الجرابم التً تشكل إخالال بمصالحها األساسٌة أو الجوهرٌة ،وذلك بصرؾ
النظر عن مكان وقوع الجرٌمة وأٌا كان جنسٌة فاعلها .32وٌعنً كذلك ":تطبٌقه على كل
جرٌمة تمس مصلحة أساسٌة للدولة ،وذلك أٌا كان مكان ارتكابها وجنسٌة مرتكبها" .33كما
ٌعرؾ بؤنه "انعقاد االختصاص للدولة التً وقعت الجرٌمة اعتداء على مصالحها األساسٌة
 ،فمعٌار االختصاص لن ٌكون مكان ارتكاب الجرٌمة( مبدأ اإلقلٌمٌة) ،أو جنسٌة الجانً
(مبدأ الشخصٌة فً وجهه االٌجابً)،أو جنسٌة المجنً علٌه (مبدأ الشخصٌة فً جانبه
السلبً)،وإنما طبٌعة المصالح التً وقع االعتداء علٌها ،وتبعٌة هذه المصالح لدولة معٌنة".
وٌترتب عن ذلك تطبٌق النص الجنابً على كل جرٌمة تمس مصلحة أساسٌة للدولة،
أٌا كان مكان ارتكابها أو جنسٌة مرتكبٌها ،فٌمتد تطبٌق النص الجنابً اإلقلٌمً إلى الجرابم
التً وقعت بالخارج لتعلقها بالمصلحة األساسٌة للدولة حتى ولو لم ٌكن قانون محل الواقعة
ٌجرم تلك الجرٌمة التً تضر بمصالح الدولة األصلٌة ،وسواء ارجع الجانً إلى تلك الدولة
أم ال،فٌجوز محاكمته ؼٌابٌا،وٌشترط فقط لكً ٌمتد سرٌان هذا القانون على الوقابع التً
تمت بالخارج إن ٌكون منصوص على تجرٌمها فً القانون على سبٌل التحدٌد".34
 31عمر عبٌد محمد ،نطاق تطبٌق القانون الجنابً من حٌث المكان وفقا للمعطٌات التكنولوجٌة المعاصرة ،دار الجدٌدة،
القاهرة .2000،ص75
32عبد المنعم سلٌمان،النظرٌة العامة لقانون العقوبات.منشؤة المعراؾ1996،ن القاهرة  ،مصر ،ص50
33حسنً محمود نجٌب،شرح قانون العقوبات اللبنانً،القسم العام،دار النقري للطباعة،الطبعة الثانٌة،2005/ص.116
 34الؽول عمر عبٌد محمد  ،نطاق تطبٌق القانون الجنابً من حٌث المكان وفقا للمعطٌات التكنولوجٌة المعاصرة مرجع
سابق  ،ص .174
31

ومبدأ العٌنٌة ٌ،فترض توافر عنصرٌن أساسٌٌن هما كالتالً:
األول :إن المصلحة التً تم االعتداء علٌها لٌست مصلحة فردٌة خاصة،وإنما األمر
ٌتعلق بمصلحة تمثل جوهر الدولة،بحٌث ٌمثل االعتداء علٌها ،اعتداءا على ذات الدولة
ومهدد لكٌانها ووجودها وأمنها،فاألمر ٌتعلق فً هذا النسق بجرٌمة تعد اعتداء على الدولة
ذاتها كشخص معنوي مستقل عن األشخاص اآلخرٌن الذٌن ٌنضوون تحت مضلتها  ،فؤي
اعتداء على األشخاص المعنوٌة األخرى  ،أو على األشخاص الطبٌعٌٌن

ال ٌبرر

االختصاص استنادا لهذا المبدأ  ،فاالعتداء الذي ٌبرر االختصاص هنا ٌ ،عنً االعتداء على
رموز الدولة  ،كإلعتداء على أختامها أو أوراقها النقدٌة أو المالٌة. 35
الثانً  :أن تكون هذه المصالح تابعة لدولة أخرى ؼٌر الدولة التً وقعت
الجرٌمة على أرضها  ،وتبرر ذلك  ،أنه إذا كانت هذه المصالح تابعة للدولة ذاتها التً
وقعت الجرٌمة على أرضها  ،وتبرٌر ذلك  ،أنه إذا كانت هذه المصالح تابعة للدولة ذاتها
التً وقعت الجرٌمة على أرضها  ،فإنها تخضع لها إستنادا إلى مبدأ اإلقلٌمٌة.
وٌجد مبدأ العٌنٌة أصله التارٌخً فً مبدأ الشخصٌة فً وجهه السلبً  ،إذا كان
مبدأ العٌنٌة ٌندرج تحت مفهوم هذا المبدأ األخٌر  ،ولكن بفضل كتاب األلمان فصلوا بٌنهما
و بالتحدٌد فً القرن التاسع عشر المٌالدي  ،حٌث بدا الفصل بٌن مبدأ الشخصٌة فً وجهه
السلبً وصٌاؼة مبدآ جدٌد فً الفقه الجنابً هو مبدأ العٌنٌة  ،حٌث نظر إلٌه على أنه بمثابة
دفاع شرعً عن مإسسات الدولة و مصالحها  ،وبعد أن كان ٌتمٌز بقدر كبٌر من العموم
أصبح ٌقتصر على حالة االعتداء على بعض المصالح األساسٌة للدولة.
إن مبدأ الشخصٌة السلبٌة ٌقوم على مبدأ المصالح الوطنٌة و هذه المصالح إما تكون
مصالح للدولة ذاتها و إما أن تكون مصالح خاصة برعاٌاها و هو بذلك ٌتفق فً الشق
األول مع مبدأ العٌنٌة من حٌث قٌامه على حماٌة مصالح الدولة األساسٌة و الجوهرٌة ،
 35الحازونً حازم مختار  ،نطاق تطبٌق القاضً الحنابً للقانون األجنبً  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة القاهرة  ،كلٌة الحقوق
1987م .ص.63
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وكذلك حماٌة مواطنٌه ا من أي اعتداء فً الخارج و بؽض النظر عن جنسٌة مرتكبها أو
مكان وقوعها.
المطلب الرابع :مبدأ الشخصٌة السلبٌة :
تقتضً دراسة مبدأ الشخصٌة السلبٌة بٌان تعرٌؾ ومبرراته وأهمٌته.
الفرع األول :تعرٌف مبدأ الشخصٌة السلبٌة
ٌعرؾ مبدأ الشخصٌة السلبٌة بؤنه سرٌان القانون الجنابً للدولة على الجرابم
التً ٌكون المجنً علٌه فٌها متمتعا بجنسٌتها  ،حتى و لو ارتكبت الجرٌمة خارج إقلٌم
الدولة أو كان الجانً أجنبٌا.36
ومبدأ الشخصٌة السلبٌة ٌعتد بالمجنً علٌه ال بالجانً  ،وٌقؾ هذا المبدأ بمعاقبة
الجانً إذا ارتكب جرٌمة فً الخارج على أحد مواطنً الدولة الوطنٌة  ،و أساس هذا المبدأ
هو حماٌة المواطنٌن فً الخارج وقد أخذت به قلٌل من التشرٌعات فً حدود معٌنة**(.)2
وٌعرؾ مبدأ الشخصٌة تطبٌق قانون العقوبات الوطنً على كل جرٌمة ٌكون
المجنً علٌه فٌها منتمٌا إلى جنسٌة الدولة ولو كان مرتكب هذه الجرٌمة أجنبٌا و ارتكبت
خارج إقلٌم الدولة  ،وٌعلل هذا المعنً فً حرص الدولة على حماٌة رعاٌاها إذا تعرضوا
العتداء خارج إقلٌمها  ،وال ٌؤخذ المشرع األردنً بالوجه السلبً لمبدأ الصالحٌة الشخصً
كؤصل عام  ،و إن كان ٌطبقه بخصوص الجرابم التً ترتكب على متن الطابرات
األجنبٌة.37
و لذلك ٌمكن القول بؤن الشخصٌة السلبٌة تتضمن مبدأٌن:
 -1مبدأ حماٌة مصالح الدولة .
 -2مبدأ حماٌة مصالح المواطنٌن".
36أبوعامر محمد زكً  ،مرجع سابق ،ص .31
37المجالً نظام توفٌق شرح قانون العقوبات القسم العام  ،الجزء األول ،ص.156
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الفرع الثانً:أهمٌة مبدأ الشخصٌة السلبٌة ومبرراته:
ٌرى بعض فقهاء القانون أن أهمٌة مبدأ الشخصٌة السلبٌة مقتصر على تمكٌن الدولة
من حماٌة رعاٌاها إذا تعرضوا العتداء جرمً وهم فً خارج إقلٌمها،فهو صورة لحماٌة
الدولة بعض مصالحها،وهو بذلك اقرب إلى مبدأ عٌنٌة النص الجزابً.
وٌعتبر المبدأ لصٌق بفكرة السٌادة الوطنٌة واهتمام الدولة بؤمر رعاٌاها ممن ٌقعوا
ضحٌة لجرٌمة خارج حدود اإلقلٌم فهو إذا صورة لحماٌة الدولة بعض مصالحها،وهو ما
ٌجعله اقرب إلى مبدأ العٌنٌة.38
الفرع الثالث :النقد الموجه لمبدأ الشخصٌة السلبٌة :
إن مبدأ الشخصٌة السلبٌة محل نقد،الن جنسٌة المجنً علٌه ال ٌنبؽً أن تكون مبررا
للخروج على مبدأ اإلقلٌمٌة،ال وسٌما إذا كان قانون الدولة التً ارتكب فٌها الفعل ٌعاقب
علٌه،لذلك ال تؤخذ بمبدأ الشخصٌة السلبٌة إال قلة من التشرٌعات،مثل القانون الفرنسً
والقانون البلؽاري والقانون الٌونانً،أما القانون المصري فلم ٌؤخذ بمبدأ الشخصٌة
السلبٌة،لما ٌتضمنه من افتراض أن الدولة التً ارتكبت فٌها الجرٌمة ال تسوي فً الحماٌة
الجنابٌة بٌن األجنبً والمواطن (،)4وأٌضا لم تؤخذ به معظم التشرٌعات الجنابٌة فً الدول
العربٌة .
ومما تقدم ٌتضح أن مبدأ الشخصٌة السلبٌة ٌقوم على مبدأ حماٌة المصالح الوطنٌة و
هذه المصالح إما أن تكون مصالح للدولة ذاتها و إما أن تكون مصالح خاصة برعاٌاها ،
وٌطلق الفقهاء عادة على مبدأ حماٌة مصالح الدولة العابرة عٌنٌة النص أو اإلختصاص
العٌنً و بالنسبة لمبدأ حماٌة المواطنٌن فً الخارج من أي إعتداء ٌقع علٌهم بمبدأ الشخصٌة
السلبٌة  ،على أن كال من اإلختصاصٌن ٌكونان مبدأ الشخصٌة السلبٌة على مبدأ حماٌة
المواطنٌن فً الخارج  ،إذ أنه ٌقوم على مبدأ حماٌة مصالح الوطنٌة عامة سواء مصالح
الدولة ذاتها أو مصالح رعاٌاها.39
38أبو عامر محمد زكً  ،القسم العام من قانون العقوبات  ،مرجع سابق  ،ص.32
39محمد  ،كمال أنور  ،تطبٌق قانون العقوبات من حٌث المكان  ،ص .221
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المبحث الثانً  :مفهوم مبدأ عالمٌة القانون الجنائً
ٌعنً هذا المبدأ أن كل دولة لها أن تخضع لسلطتها كل جرٌمة ٌنص علٌها  ،و دون
عبرة بما إذا كان القانون األجنبً ٌنظر إلٌها أٌضا بوصفها جرٌمة أو إذا كان الجانً قد
حوكم عنها فً الخارج أو نفذ عقوبتها هناك أم ال ،ولكن هذا على إطالقه ٌصطدم بالقانون
الدولً العام ،فضال على أنه من الناحٌة العملٌة ال تتوفر مصلحة ألي دولة فً أن تمد
سلطتها الجزابٌة إلى هذا النطاق الواسع فضال عن صعوبة محاكمة جمٌع مرتكبً الجرابم
التً تقع خارج إقلٌمها سواء من الناحٌة اإلجرابٌة أو من الناحٌة االقتصادٌة  ،و لهذه
االعتبارات فقد نظر الفقه الجنابً إلى مبدأ العالمٌة بوصفه مبدأ مكمال لؽٌره من المبادئ
التً تحكم نطاق تطبٌق قانون العقوبات لسد ما ٌترتب علٌها من نقص  ،مما ٌجعله مجرد
مبدأ تبعً أو ثانوي.

المطلب األول  :مضمون مبدأ عالمٌة النص الجنائً
فوف ًقا لهذا المبدأٌ ،طبق النص الجنابً على جرابم ارتكبت من قبل أشخاص تم القبض
علٌهم فً إقلٌم الدولة بؽض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسٌة مرتكبٌها .أي تطبٌق
القوانٌن الجنابٌة الوطنٌة على جرابم ارتكبت فً الخارج من قبل أشخاص أجانب دون
اشتراط مساس هذه الجرابم بالمصلحة الخاصة للدولة .حٌث إن فلسفة هذا المبدأ تتمثل فً
تمكٌن السلطات القضابٌة للدولة من مالحقة جرابم خطرة تمس الضمٌر العالمً بإلؽاء
االشتراطات المتصلة بمبدأ اإلقلٌمٌة إلٌجاد مكافحة فعالة لعدة جرابم كالجرابم ضد
اإلنسانٌة.
تبنً هذا المبدأ سمح برفع الحصانة التقلٌدٌة عند وجود أدلة على ارتكاب المتمتع
بها جرابم ضد اإلنسانٌة أو عندما قررت ؼرفة اللوردات البرٌطانٌة بتارٌخ جرابم التعذٌب.
ومثال ذلك ما حدث فً حالة بٌنوشً  24مارس  1999رفض منح الحصانة للجنرال.
فالدولة التً تتبنى هذا المبدأ تعطً لنفسها سلطة متابعة المسإولٌن المفترضٌن
عن جرابم مرتكبة خارج إقلٌمها ،وال تمس بمصالحها الخاصة دون أن تؤخذ فً االعتبار
سٌادة الدولة التً ارتكبت الجرٌمة على إقلٌمها أو تلك التً ٌتمتع المفترض ارتكابه الجرٌمة
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بجنسٌتها ،وذلك لتقلٌل فرص إفالت مرتكبً األفعال الماسة بالضمٌر اإلنسانً والمجرمة
دولًٌا من العقاب.40
ومن بٌن التشرٌعات العربٌة المقررة لهذا المبدأ التشرٌع الجزابً اللبنانً  ،فمبقتضى
المادة  23من قانون العقوبات اللبنانً التً تقضً بؤنه " تطبق الشرٌعة اللبنانٌة على كل
أجنبً مقٌم على األرض اللبنانٌة ،أقدم فً الخارج فاعال أو محرضا أو متدخال على
إرتكاب جناٌة أو جنحة ؼٌر منصوص علٌها فً المواد  19،20،21إذا لم ٌكن إسترداده قد
طلب أو قبل " .
وهذا النص معناه أن القانون اللبنانً له صالحٌة اإلنطباق على كافة الجرابم التً
تقع فً أي مكان فً العالم ،أٌا ما كانت جنسٌة مرتكب الجرٌمة أو جنسٌة المجنً علٌه فٌها
ما دام أجنبٌا مقٌما فً لبنان ،فوفقا للنص السالؾ الذكر ال بد من توافر شروط ألجل تطبٌق
هذا المبدأ هً كاألتً:
-1

أن ٌكون مرتكب الجرٌمة أجنبٌا وأن ٌكون فوق ذلك مقٌما فً لبنان  ،وقد إختلؾ
فً تفسٌر المقصود باإلقامة  ،فقٌل بؤنها التواجد اإلختٌاري فً اإلقلٌم اللبنانً ال
اإلقامة بمعناه القانونً  ،وهناك من قال أن المقصود به هو القبض على المجرم
فً لبنان.

-2كما ٌلزم أال ٌكون إسترداد األجنبً قد طلب أو قبل  ،على أساس أن المقصود بهذا
النص هو مواجهة اإلجرام الدولً  ،بتقرٌر قاعدة تسري بصفة إحتٌاطٌة على الجرابم
التً تخضع فً األصل لقوانٌن أجنبٌة ،فإذا طلبت الدولة صاحبت السلطان األصلً
إسترداد المجرم لمحاكمته  ،فال ٌجوز إعمال النص اإلحتٌاطً.
-3كما ٌشترط أن تكون الجرٌمة جناٌة أو جنحة بمقتضى القانون اللبنانً وأن تكون من
ناحٌة أخرى ؼٌر منصوص علٌها فً المواد  ، 20،21 ،19وهذا معناه أنه ال ٌجوز
تطبٌق حكم هذه الحالة  ،إذا كانت الجرٌمة مخالفة فً القانون اللبنانً  ،كما ال ٌجوز
تطبٌق حكم هذه الحالة إذا كانت الجناٌة خاضعة لسلطان القانون اللبنانً بمقتضى قواعد
الصالحٌة العٌنٌة أو الشخصٌة  ،أي أال تكون من بٌن الجرابم التً تخضع لسلطان
40عثامنٌة لخمٌسً  ،عولمة التجرٌم والعقاب  ،الطبعة األول  ،دار هومه ،الجزابر ،ص20
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القانون اللبنانً لكن ٌستوي بعد ذلك أن ٌكون مرتكب الجرٌمة مسإوال عنها بوصفه
فاعال أو محرضا علٌها أو متدخال فٌها.
وإذا كان المبدأ السابد قدٌما هو وطنٌة القانون الجزابً  ،فلم ٌكن ٌجوز للقاضً أن
ٌطبق سوى قانونه على أساس أن قانون العقوبات هو أحد مظاهر سٌادة الدولة على إقلٌمها،
وأن مبدأ اإلقلٌمٌة ٌفرض على القاضً الجزابً تطبٌق قانون اإلقلٌم دابما حتى بالنسبة
للحاالت التً ٌمتد إختصاصه استثناءا لحكم وقابع لم تقع على اإلقلٌم  ،لكن الفقه الحدٌث بدأ
ٌتجه إلى التسلٌم بؤولوٌة تطبٌق القانون الجزابً األجنبً إذا كان هذا القانون ٌمثل القانون
الطبٌعً لمن إرتكب الجرٌمة وهو ما ٌتحقق فً الحاالت التً ٌكون فٌها هذا القانون هو
المطبق على اإلقلٌم الذي إرتكب المتهم الجرٌمة فٌه.
وتفرٌعا على تلك الفكرة قررت المادة  25من قانون العقوبات اللبنانً على أنه " إذا
إختلفت الشرٌعة اللبنانٌة وشرٌعة مكان الجرم فللقاضً  ،عند تطبٌقه للشرٌعة اللبنانٌة وفقا
للمادتٌن  23-20أن ٌراعً هذا اإلختالؾ لمصلحة المدعى علٌه  ،ؼٌر أن تدابٌر اإلحتراز
أو اإلصالح وفقدان األهلٌة واإلسقاط من الحقوق المنصوص علٌها فً الشرٌعة اللبنانٌة
تطبق دون ما النظر إلى شرٌعة مكان الجرم "ثم قرر فً المادة  26أنه  ":فٌما ٌخص
الجرابم المقترفة فً لبنان أو فً الخارج تراعى شرٌعة المدعى علٌه الشخصٌة ألجل
تجرٌمه:
 -1عندما ٌكون أحد العناصر المإلفة للجرم خاضعا لشرٌعة خاصة باألحوال الشخصٌة
أو باألهلٌة.
 -2عندما ٌكون أحد أسباب التشدٌد أو األعذار الشرعٌة ما عدا القصر الجزابً ناشبا
عن شرٌعة خاصة باألحوال الشخصٌة أو باألهلٌة.
وهكذا قرر المشرع اللبنانً مبدأ تطبٌق القاعدة الجزابٌة األجنبٌة فً إطار مبدأ عالمٌة
النص الجنابً من قبل القاضً الجزابً اللبنانً ،فقد أجازت المادة  25عقوبات لبنانً
للقاضً الجزابً فً سابر األحوال التً ٌطبق فٌها القانون الجزابً اللبنانً وفقا لمبدأي
شخصٌة القاعدة الجزابٌة وعالمٌتها أن ٌقٌم مقارنة بٌن أحكام القانون الجزابً اللبنانً وبٌن
أحكام قانون البلد الذي إرتكبت فٌه الجرٌمة لٌحدد القانون األصلح للمتهم سواء من حٌث
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التجرٌم أو العقاب إال فً الحالة التً ٌقرر فٌها القانون اللبنانً تدابٌر اإلحتراز أو
اإلصالح ،أو فقدان األهلٌة أو اإلسقاط من الحقوق  ،إذ علٌه فً هذه الحالة األخٌرة تطبٌق
القانون اللبنانً ولو كان اإلقلٌم ٌجهل هذه التدابٌر أو ال ٌقرها بالنسبة لحالة المدعى علٌه أو
ٌقرر إخضاعه ألحكام أخرى على أساس أن هذه األحكام مقررة أساسا لحماٌة المجتمع
اللبنانً من خطورة جرمٌة تهدده.
أما المادة  26عقوبات لبنانً فقد فرضت على القاضً الجزابً تطبٌق شرٌعة المدعى علٌه
الشخصٌة فً حالتٌن هما:
-1هً الحالة التً ٌنظم فٌها قانون األحوال الشخصٌة للمدعى علٌه أركان الجرٌمة المسندة،
فإذا كان قٌام الزوجٌة مثال ركنا فً الجرٌمة المسندة إلٌه كجرٌمة الزنا وجب الرجوع فً
معرفة قٌام"الرابطة الزوجٌة "إلى قانون األحوال الشخصٌة للمدعى علٌه دون القانون
اللبنانً.
-2أما الحالة الثانٌة التً ٌرجع فٌها إلى قانون األحوال الشخصٌة للمدعى علٌه فهً الحالة
التً ٌحدد فٌها قانون األحوال الشخصٌة للمدعى علٌه أحد األعذار الشرعٌة أو أسباب
التشدٌد ككون الجانً قرٌبا أو زوجا للمجنى علٌه  ،فإذا كان القانون الجزابً ٌخفؾ العقوبة
مثال على السرقة الواقعة بٌن األزواج واألقارب وجب الرجوع إلى شرٌعة المدعى علٌه
الشخصٌة للقول بتوافر عالقة الزواج أو القرابة أو عدمها.
وواقع األمر أن المشرع فً الحالة األخٌرة المنصوص علٌها بالمادة  26عقوبات
لبنانً– كما ٌقول الفقه -تطبٌق القانون الجزابً األجنبً وإنما الصحٌح قرر مراعاة أحكام
قانون األحوال الشخصٌة للمدعى علٌه عند تطبٌق القانون الجزابً اللبنانً
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استنا ًدا إلى نفس المبدأ‐ عالمٌة النص الجنابً -وضع حسٌن حبري ربٌس جمهورٌة
تشاد السابق تحت اإلقامة الجبرٌة من قبل قاض سنؽالً عقب شكوى قدمت من مواطنٌن
تشادٌٌن عن أعمال تعذٌب وجرابم ضد اإلنسانٌة ارتكبت فً اإلقلٌم التشادي ،وأكدت ؼرفة
االتهام بمحكمة النقض الفرنسٌة فً قرارها الصادر فً 1998/1/6أٌ ً
ضا اختصاص
المحاكم الفرنسٌة بشؤن محاكمة مواطن رواندي متورط فً المجازر التً ارتكبت فً
41محمد زكً أبو عامر  ،قانون عقوبات اللبنانً  ،القسم العام  ،الدار الجامعٌة  ،بدون سنة النشر،ص.115
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رواندا سنة  1994على أساس االتفاقٌة الدولٌة ضد التعذٌب لسنة  1984م التً تم إدماجها
فً التشرٌع الفرنسً بمقتضً قانون  98-9-200من قانون اإلجراءات الجزابٌة ،
وبالقانون رقم  95-522الذي ٌتعلق بتكٌٌؾ القانون الفرنسً مع قرار مجلس األمن
الخاص بإنشاء محكمة جنابٌة دولٌة لمجرمً اإلبادة العرقٌة برواندا .بحبس كابتن فً
الجٌش المورٌتانً مقٌم فً فرنسا  ،وبنا ًء على هذا المبدأ أٌضًا أمر قاض من احتٌاطًٌا
التهامه بارتكاب أعمال تعذٌب فً مورٌتانٌا( جرٌمة ارتكبت خارج اإلقلٌم الفرنسً ضد
أشخاص ال ٌحملون الجنسٌة الفرنسٌة .باإلضافة إلى هذا التطور المتعلق بسرٌان النصوص
الجنابٌة من حٌث المكان وفقا لمبدأ عالمٌة النص الجنابً وتطبٌق القانون الجزابً األجنبً
الذي تبنته بعض التشرٌعات كما سبق اإلشارة إلٌه ،تحاول

المطلب الثانً  :أساس عالمٌة القانون الجنائً
إن األساس النظري لهذا المبدأ هو فكرة التضامن بٌن الدول فً مكافحة اإلجرام،
و التعبٌر عن االتجاه نحو تؤكٌد عالمٌة الجزاء الجنابً  ،فالتدخل الدولً وفقا لهذا المبدأ
ٌهدؾ إلى تجنب إفالت المجرمٌن من العقاب من أجل المصلحة اإلنسانٌة  ،وذهب البعض
فً محاولة لتضٌٌق نطاق هذا المبدأ إال أن هناك عدة مصالح مشتركة بٌن الناس جمٌعا
تقضً ب وجوب حماٌتها و اإلتفاق على توحٌد اإلختصاص فً المعاقبة على كل إعتداء ٌقع
علٌهم.
وٌبرر هذا المبدأ رؼبة الدول فً التعاون من أجل مكافحة نوع معٌن من الجرابم
التً تهم المجتمع الدولً ،والتً تشكل عدوانا على مصلحة مشتركة بٌن الدول ،كجرابم
القرصنة واالتجار فً الرقٌق أو فً المخدرات ...وقد تجسد من خالل اتفاقٌات قد تلزم
الدول المنضمة لها أن تدرج المبدأ فً قانونها الداخلً مثلما هو الشؤن بالنسبة التفاقٌة جنٌؾ
الرابعة لسنة  1949المتعلقة بجرابم الحرب وؼٌرها من االنتهاكات الواردة بهذه االتفاقٌة.
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المطلب الثالث :موقف القانون الجزائري من عالمٌة القانون الجنائً
على الرؼم من أن المبادئ العامة التً تحكم التجرٌم والعقاب من حٌث المكان فً
القانون الجزابً الجزابري سواء تلك الواردة فً قانون العقوبات أو اإلجراءات الجزابٌة قد
جاءت قاصرة على مبدأ اإلقلٌمٌة كمبدأ أصلً ومبدأي الشخصٌة والعٌنٌة كمبادئ إحتٌاطٌة
دون أٌة إشارة إلى تبنً مبدأ عالمٌة النص الجنابً.
ؼٌر أنه ومن الناحٌة العملٌة نجد أن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى عقد عدة إتفاقات
ونشاطات سواء على المستوى العربً أو الدولً ألجل مكافحة اإلجرام المنظم  ،ؼٌر أن
هذه اإلتفاقات إن لم تدعم بمبدأ عالمٌة النص الجنابً الذي ٌنبؽً إعادة النظر فٌه من طرؾ
المشرع وضرورة تبنٌه قد تبقى عاجزة عن مواجهة ظاهرة اإلجرام المنظم إذا كانت
الجرٌمة المرتكبة ال تخضع لسلطان القانون الجزابً الجزابري بمقتضى مبدأ اإلقلٌمٌة أو
الشخصٌة أو العٌنٌة.
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الفصل الثانً:
دور عالمٌة القانون الجنائً فً مكافحة الجرٌمة
المنظمة
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الفصل الثانً :دور عالمٌة القانون الجنائً فً مكافحة الجرٌمة
المنظمة
لقد صاحبت العولمة االقتصادٌة بوجه خاص ظواهر أساسٌة أولها :تجاوز الحدود
اإلقلٌمٌة للدول بسبب سرعة االنتقال بٌن األشخاص واألموال واألشخاص  .وثانٌها :تطور
المصالح المشتركة للمجتمع الدولً .وثالثها :إٌجاد المناخ لتشجٌع الجرٌمة المنظمة-
خصوصا الجرٌمة عبر الوطنٌة المنظمة -التً تمثل مساس وتهدٌد للمصالح الوطنٌة
والدولٌة المشتركة التً أصبحت جزءا من المصالح الوطنٌة.
لقد كان من الطبٌعً أن تنعكس العولمة بمضمونها ووسابلها على القانون الجنابً،
بالنظر إلى وظٌفته الجزابٌة فً التعبٌر عن المصالح والقٌم المشتركة داخل المجتمع ،بما
ٌكفل حماٌتها وتوقٌع العقاب المناسب عند المساس به ،ومن خالل ممارسة القانون الجنابً
لوظٌفته الجزابٌة فإنه ٌتابع تطور المصالح التً اقتضاها التطور التكنولوجً وثورة
المعلومات وؼٌرها من مظاهر العولمة فٌالحقها بالتجرٌم والعقاب.
والمشرع الجنابً الوطنً فً حماٌته للمصالح المشتركة فً المجتمع الدولً ٌتحرك
من منطلق إٌمانه بؤن هذه المصالح أصبحت جزءا من المصالح الوطنٌة وسط عالم ٌحكمه
مبدأ التضامن الدولً.
ولما كان القانون الدولً-االتفاقٌات الدولٌة -تفتقر للوظٌفة الجزابٌة لمكافحة الجرٌمة
المنظمة رؼم تعدد األطر القانونٌة لمحاولة الحد منها.42
فإن المسإولٌة ؼدت واقعة على عاتق القانون الجنابً الوطنً باعتباره األقدر على
حماٌة المصالح المشتركة من خالل ما ٌوفره من حماٌة جنابٌة بواسطة وظٌفته الجزابٌة
وعن توجٌـه للتجارة العالمٌة وحماٌة العولمة .مع وجوب التؤكٌد أن الجرٌمة المنظمة
بصورتٌها وخصوصا الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة هً جرٌمة داخلٌة تخضع ألحكام

 42أحمد فتحً سرور ،المرجع السابق ،ص.92
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القانون الجنابً الوطنً ،وٌعد القانون المصدر الوحٌد للتجرٌم والعقاب فً نطاق الجرٌمة
المنظمة عبر الدول ،على ضوء االتفاقٌات الدولٌة اإلطارٌة لمكافحة الجرٌمة المنظمة.43

المبحث األول :ضرورة التعاون العالمً لمواجهة الجرٌمة المنظمة
ٌجب أن ٌؤخذ التعاون الدولً فً مواجهة الجرٌمة المنظمة بعدا أعمق و ٌتم تقوٌة هذا
التعاون بٌن الدول و أن ٌتم تنفٌذ االتفاقٌات التً تنص على هذا التعاون بآلٌة فعالة ألن
مصلحة الدول هً التً ٌقع علٌها الخطر الداهم من جراء الجرٌمة المنظمة و ٌجب تقرٌر
وسابل جدٌدة متطورة لمكافحة ،و هذا ٌقتضً وضع سٌاسة جنابٌة موحدة لمالحقة
و محاصرة الجناة ،و دعم جهود التعاون القضابً الدولً فً مجال مكافحة الجرٌمة
المنظمة.

 43وحول بٌان أثر االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها من قبل الدولة القانون الجنابً ومدى اعتبارها مصدرا من مصادر
القانون الجنابً الوطنً ذهب األستاذ الدكتور أحمد فتحً سرور إلى القول :من المإكد أن التجرٌم والعقاب ٌعد من
المسابل التً تدخل فً السٌادة التشرٌعٌة للدولة  ،ومن ثم ٌجب أن ٌكون القانون الوطنً هو مصدرها .فإذا انضمت دولة
إلى اتفاقٌة دولٌة تجرم أفعاال معٌنة فإن التصدٌق على هذه االتفاقٌة – وإن أعطاها قوة القانون الداخلً -وفقا للدستور
المصري ال ٌكفً وحده العتبار االتفاقٌة مصدر للتجرٌم والعقاب  ،ما لم تحدد االتفاقٌة أركان الجرٌمة وتحدد العقوبة
تحدٌدا كافً لتطبٌقها بواسطة القضاء الوطنً.وعندما تصدق الدولة على االتفاقٌات الدولٌة التً تلزم بتجرٌم سلوك معٌن
و العقاب علٌه  ،فإن السلطة التشرٌعٌة تراعً عند ممارسة سلطتها فً التشرٌع حماٌة المصالح ذات الطابع الدولً ،
والتً ن شؤت بتصدٌقها على هذا النوع من االتفاقٌات ،وٌتم ذلك بالتوفٌق بٌن كل من مبدأ الشرعٌة الجنابٌة وااللتزام الدولً
بالتجرٌم و العقاب .وإذا نظرنا إلى االلتزام الدولً بالتجرٌم والعقاب نجد انه ٌتمثل فً التزام بنتٌجة ٌجب على الدول أن
تحققها.
وتلتزم الدولة من خالل سلطتها التشرٌعٌة بتنفٌذ التزامها الدولً المعقود بمقتضى االتفاقٌة الدولٌة بما ٌتفق مع مبدأ
الشرعٌة الجنابٌة ،األمر الذي ٌتعٌن على التشرٌع الوطنً أن ٌورد نصوصا واضحة عن تعرٌؾ الجرٌمة وأركانها
وعقوباتها .وعلى هذا النحو تظل االتفاقٌة الدولٌة مصدرا ؼٌر مباشر للتجرٌم والعقاب ،وإنما ٌكون التشرٌع الوطنً وحده
هو المصدر إذا أدمج الجرابم المنصوص علٌها فً االتفاقٌة داخل التشرٌع و أفرد لها العقوبات المناسبة .وهو ما ٌسمى
بالتكٌؾ باإلدماج  .ومع ذلك ،فال ٌوجد ما ٌحول دون إحالة التشرٌع الوطنً لنصوص االتفاقٌة الدولٌة التً صدقت علٌها
الدولة  ،مثال ذلك القانون الصادر فً ٌ 5ولٌو  1983الذي ٌعاقب على تلوٌث البحار  ،فقد أحال إلى المادة الثالثة من
اتفاقٌة لندن الصادرة فً  12ماٌو سنة  .1945وهو ما ٌسمى بالتكٌؾ باإلحالة.
أحمد فتحً سرور ،القانون الجنابً الدستوري،الطبعة الثانٌة ،دار الشروق ،مصر  ، 2002،ص  ،54ص.56
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المطلب األول :وضع سٌاسة جنائٌة جدٌدة لإلختصاص خارج الحدود
األصل هو تطبٌق مبدأ اإلقلٌمٌة فً نطاق تشرٌعات الدولة الجنابٌة على كل
الوقابع التً ترتكب داخل حدود إقلٌمها و أال ٌسري هذا التشرٌع على ما ٌقع خارج حدودها
و أن تطبق قاعدة العٌنٌة فقط فٌما ٌتعلق بالجرابم الماسة بؤمنها القومً و اإلقتصادي و إن
وقعت خارج حدودها .ولكن طبٌعة الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود دفعت الدول الى التفكٌر
فً قواعد جدٌدة لإلختصاص خارج الحدود.
الفرع األول :وضع قواعد جدٌدة لإلختصاص خارج الحدود
حٌث طرحت مشكلة ما مدى إمكانٌة مد اإلختصاص اإلقلٌمً خارج الحدود الدولة
على مإتمر الجمعٌة الدولٌة األخٌر ،إنقسمت اآلراء من حٌث قبول أو عدم قبول مبدأ امتداد
االختصاص اإلقلٌمً بٌن مإٌد و معارض .و الرأي األول تبنى تؤٌٌد امتداد االختصاص
خارج حدود الدولة جؽرافٌا و ذلك لمكافحة الجرٌمة المنظمة التً تعبر حدودهم الى حدود
دول أخرى ،و تبنوا فً سبٌل تحقٌق ذلك سبٌلٌن:
األول ،خلق قواعد جدٌدة لالختصاص خارج الحدود.
و الثانً ،إمتداد قواعد االختصاص اإلقلٌمٌة.44
الفرع الثانً :العمل من أجل توحٌد السٌاسة الجنائٌة
ٌعد التعاون القضابً الدولً فً المجال الجنابً ،وتوحٌد السٌاسة الجنابٌة ،سمة
بارزة للعالقات الدولٌة فً المجال الجنابً ،و وسٌلة ناجعة فً مواجهة ما هو سابد من أن:
"الحدود الدولٌة تعترض القضاة ،دون الجناة.
فالتعاون القضابً الدولًٌ ،تصدى فً المجال الجنابً لظاهرة "تداول الجرٌمة" ،التً
مهد السبٌل أمامها ما تحقق من تقدم علمً ،و تشابك فً العالقات الدولٌة ،و سهولة

44اتفاقٌة الرٌاض العربٌة للتعاون القضابً ،المبرمة فً  18ماي .1989
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المواصالت ،و ٌسر االتصاالت ،فؽدا اإلجرام دولٌا فً جانب منه ،و وجب نقل اإلجراءات
القضابٌة و توحٌدها إلمكانٌة التصدي للظاهرة اإلجرامٌة ،عندما تتجاوز الحدود الوطنٌة.
وٌعد نقل اإلجراءات ،و المساعدة القضابٌة المتبادلة ،فً المسابل الجنابٌة ،من بٌن
سبل التعاون القضابً فً المجال الجنابً ،و ٌقتضً األمر ،حتى ٌسهل الحال أمام المزٌد
من التعاون القضابً فً المجال الجنابً بٌن الدول ،الوقوؾ أمام الوضع الحالً فً النظم
القانونٌة ،و القضابٌة القابمة فً عالمنا المعاصر.

المطلب الثانً :صور التعاون العالمً لمكافحة الجرٌمة
لقد أصبح ال مفر من تعاون دولً فعال و جدي ال نقول للقضاء على الجرٌمة المنظمة
الستحالة دلك ،بل لإلنقاص من نشاطها و ال ٌتؤتى دلك إال بالسبل التالٌة:
ـ توحٌد التشرٌعات بخصوص الجرٌمة المنظمة
ـ إبرام المعاهدات الثنابٌة أو متعددة األطراؾ بخصوص المساعدات بٌن الدول لمكافحة
الجرٌمة المنظمة و المتضمنة التعاون القضابً و تسلٌم المجرمٌن.
ـ تدعٌم دور المنظمة الدولٌة للشرطة القضابٌة و تسهٌل نشاطها عبر الدول .
ـ تفعٌل دور المحكمة الجنابٌة الدولٌة .
الفرع األول  :توحٌد التشرٌعات المجرمة للجرٌمة المنظمة
من ابرز صور الجرٌمة المنظمة ،االتجار بالبشر و األعضاء اآلدمٌة و المخدرات و
ؼسٌل األموال  ،اإلرهاب الدولً  .و علٌه فٌجب على كافة الدول أن تجرم هده األفعال فً
تشرٌعاتها الداخلٌة و أن تجعل االتفاق الجنابً فً هده المٌادٌن بمثابة ظرؾ تشدٌد  ،كما
ٌستوجب على الدول محاولة التقرٌب بٌن تشرٌعاتها و محاولة توحٌد التجرٌم ـ نوعا و كما
ـ فً هده الجرابم  ،و من جهة أخرى على الدولة أن تقبل بوالٌة القضاء األجنبً و
االعتراؾ باألحكام األجنبٌة و المساعدة الخارجٌة فهدا ال ٌرتطم مع مبدأ السٌادة اذا كان
45

ٌهدؾ إلى ضبط األمن و االستقرار و القضاء على الجرٌمة المنظمة ،فكما ٌنتظم المجرمون
لٌنجحوا فً ارتكاب جرابمهم و اإلفالت من العقاب فمن باب أولى أن تنتظم الدول حتى
تنجح فً القضاء اإلجرام المنظم .
الفرع الثانً :إبرام المعاهدات لمكافحة الجرٌمة المنظمة
إن دور المعاهدات ال ٌجب أن ٌقتصر على التندٌد و التجرٌم فقط ،بل ال بد من توصٌات
وبنود تتضمن ضرورة التزام الدول األطراؾ بتنفٌذ المعاهدة .و ٌجب أن تنص بدورها
على إجراءات التعاون القضابً واهم مظاهره ،تسلٌم المجرمٌن المتورطٌن فً الجرابم
المنظمة التً مست الدول األطراؾ.
و تفعٌل التعاون القضابً بٌن الدول  ،فً مجموعة من الوسابل  ،و التً بواسطتها تقدم
الدول معونة سلطتها العامة أو مإسساتها القضابٌة إلى سلطة التحقٌق أو الحكم أو التنفٌذ فً
دولة أخرى .45و ٌسمح هدا التنظٌم للدولة أن تمارس اختصاصها الجنابً فً إقلٌمها من
جهة  ،و ممارسة حقها فً العقاب من جهة أخرى  ،ذلك بؤن المجرمٌن ؼالبا ما ٌفرون
خارج إقلٌم الدولة التً ارتكبت فٌها الجرٌمة المنظمة .و لكً ال ٌفلتوا من العقابٌ ،جب
تحقٌق المساعدة للدولة المضٌفة فً القبض على المجرمٌن و تجمٌع األدلة و الشهود و
المعاٌنات .و تتنوع األسالٌب فً التعاون القضابً إلى:
أوالـ اإلنابة القضائٌة :
و ٌقصد بها كافة إجراءات التحقٌق التً تعهد بها سلطة قضابٌة إلى سلطة قضابٌة أخرى
،لتقوم بالنٌابة عنها بؤعمال التحقٌق.46
ثانٌا ـ تبادل المعلومات :
 45سرٌر محمد  ،مذكرة ماجستٌر  ،الجرٌمة المنظمة و سبل المكافحة جامعة بن عكنون كلٌة الحقوق الجزابر
2003ص5
46
، la documentation française، 2eme édition ، mafia du monde، 2 Henrry crétin
1998 p 93، septembre ،paris
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ٌفترض التعاون الدولً من كل دولة  ،تقع بٌن أٌدٌها معلومات أو بٌانات تحول دون
وقوع الجرٌمة أو تإدي إلى الكشؾ عن الجانً أو شركاه ،أو ضبط أدوات الجرٌمة  ،بان
تزود بها الدو لة المتضررة ـ وحدها ـ دلك أن خطورة الجرٌمة تستلزم سرٌة المعلومات،
إلى جانب ضرورة دقتها و جدٌتها ،بعد أن تجمعها جهات أمنٌة بؤسلوب سلٌم ومنظم.
وعلى اعتبار أن ؼسٌل األموال من أهم أوجه الجرٌمة المنظمة  ،بل و النتٌجة الحتمٌة
التً تستتبع الحصول على أرباح ط ابلة من الجرابم األخرى  ،فكٌؾ ٌتم تبادل المعلومات
حولها ،خاصة وأنها تتم ؼالبا عن طرٌق البنوك التً تتعمد السرٌة المصرفٌة ؟
إن السرٌة المصرفٌة من القواعد المستقرة و اللصٌقة الصلة بعمل البنوك  ،فتلزم هده
األخٌرة بموجب القواعد العامة فً القانون و األعراؾ المصرفٌة بحفظ أسرار العمالء  ،و
عملٌاتهم المصرفٌة  ،ما لم ٌكن هناك نص فً القانون أو فً االتفاق ٌقضً بؽٌر دلك. 47
و علٌه هل ٌجوز استبعاد مبدأ السرٌة المصرفٌة فً حاالت االشتباه بؽسٌل األموال ؟ وهل
ترتفع المسإولٌة عن البنوك فً حالة إبالؼها عن العملٌات المشبوهة إلى السلطات
المختصة ؟
بداٌة تجدر اإلشارة إلى أن الدول قد اختلفت حول مدى سرٌة عمل بنوكها  ،فمن
جهة دول تشدد على السرٌة  ،و فً كل الحاالت  ،مما جعلها قبلة لتبٌٌض األموال  ،و على
رأسها بنوك لكسمبورغ التً تعاقب بصرامة على خرق السرٌة حول عمالبها ،لٌس دلك
فحسب بل ذهبت إلى االمتناع عن اإلدالء بؤي معلومات حول العمٌل ،حتى و لو كان
متورطا فً جرٌمة ما  ...إلى أن اكتشفت فضابحها فً فروعها الكبٌرة فً لندن عام
 ،1990تم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،و أؼلقت جمٌع فروعها فً العالم و كذلك تم
إؼالق مركزها الربٌسً فً لوكسمبورغ ،والدخول فً إجراءات تصفٌة هدا البنك .أما
سوٌسرا و بعدما كانت بنوكها األولى فً العالم التً تستقطب األموال المشبوهة  ،فقد
حاولت إبراز حسن نٌتها  ،عبر التبلٌػ عن األموال الؽٌر مشروعة و تسلٌمها أحٌانا.

47جالل وفاء محمد  ،دور البنوك فً مكافحة ؼسٌل األموال ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر،2004 ،مصر ص78
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أما فً أمرٌكا ،فرؼم مجهوداتها و اإلجراءات التً أقرتها لمنع من ؼسٌل األموال
المشبوهة 16 ،إال أن المجرمٌن عبر تنظٌمهم المتقن ،ؼالبا ما ٌجدون مخرجا عبر وسابل
جدٌدة لتوزٌع المبالػ الكبٌرة إلى قٌم صؽٌرة ،و استعمال أشخاص كثر لتبٌٌضها  .لكن ماذا
عن المشرع الجزابري ،و كٌؾ واجه سرٌة البنوك ؟
لقد نصت المادة  38من قانون مكافحة الفساد و الوقاٌة منه على ما ٌلً :دون اإلخالل
باألحكام القانونٌة المتعلقة بتبٌٌض األموال و تموٌل اإلرهاب ،و بؽرض الكشؾ عن
العملٌات المالٌة

المرتبطة بالفساد ٌتعٌن على المصارؾ و المإسسات المالٌة الؽٌر

المصرفٌة  ،و طبقا للتنظٌم المعمول به أن:
 / 1تلتزم بالمعطٌات الواردة بشان األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن الدٌن ٌتعٌن أن
تطبق علٌها المإسسات المالٌة الفحص الدقٌق على حساباتها  ،و كدا أنواع الحسابات و
العملٌات التً تتطلب متابعة خاصة ،باإلضافة إلى التدابٌر الواجب اتخاذها لفتح هده
الحسابات و مسكها و تسجٌلها.
 /2تاخد بعٌن االعتبار المعلومات التً تبلػ لها ،فً إطار التعامل مع السلطات األجنبٌة
،و ال سٌما المتعلقة منها بهوٌة األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن ،الدٌن ٌجب مراقبة
حساباتهم بدقة .
 /3تمسك كشوؾ وافٌة للحسابات و العملٌات المتعلقة باألشخاص المذكورٌن فً الفقرتٌن
األولى و الثانٌة من هده المادة ،لفترة خمس سنوات كحد أدنى من تارٌخ آخر عملٌة مدونة
فٌها ،على أن تتضمن هده الكشوؾ معلومات عن هوٌة الزبون ،و بقدر اإلمكان معلومات
عن هوٌة المالك المنتفع .كما تنص المادة  60من نفس القانون على ما ٌلً :
ٌمكن للسلطات الوطنٌة المماثلة  ،أن تمد السلطات األجنبٌة المختصة بالمعلومات المفٌدة
و المتوفرة لدٌها بمناسبة التحقٌقات الجارٌة على إقلٌمها  ،و فً اطار اإلجراءات المتخذة
بؽرض المطالبة بعابدات الجرابم المنصوص علٌها فً هدا القانون و استرجاعها .
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فمن خالل استقراء لهده المواد ٌتضح أن الجزابر تسعى جاهدة الستبعاد تبٌٌض األموال
من بنوكها خاصة أن هده األموال ؼالبا ما تكون ناتجة عن اإلعمال اإلرهابٌة ،و التً
عانت منها الجزابر و ال تزال  ...فبالمقارنة مع باقً الدول العربٌة ( لبنان  ،مصر ،
الكوٌت  ،السعودٌة . . .و ؼٌرها  )...فال تزال بنوكنا بخٌر خاصة بعد كشؾ فضابح بنوك
الخلٌفة  ،و ما استتبعه من مالحقات قضابٌة شملت كبار المسبولٌن فً الجزابر.
و علٌه ،فعلى كافة الدول استبعاد مبدأ السرٌة المصرفٌة فً حالة االشتباه بؽسٌل
األموال أو فً تورط العمٌل بإحدى الجرابم المنظمة كالمخدرات و االتجار بالبشر و
األعضاء البشرٌة .و بالتالً انتفاء مسإولٌة البنك عن التبلٌػ كما ٌتعٌن عن الدول ـ
ودون أدنى حساسٌة ـ تبادل المعلومات فً هدا المجال قصد تحقٌق تعاون قضابً فعال
للحد من هده الجرٌمة المستفحلة دولٌا .
ثالثا ـ مثول الشهود :
ٌجوز للدولة  ،فً حالة ما إذا تبٌن لها وجود شهود فً إقلٌم دولة أخرى ،أن تطلب
مثولهم أمام أجهزة التحقٌق أو القضاء فٌها إلدالء بشهاداتهم بخصوص الجرٌمة الجاري
النظر فٌها ،إال أن قبول الدولة المطلوب منها المساعدة هنا هو اختٌاري ،اذ ٌجوز لها أن
ترفض نقل المطلوب للشهادة فً األحوال التالٌة: 48
ـ إذا رفض المحتجز االنتقال للشهادة .
ـ إذا كان حضوره ضروري فً إجراءات قضابٌة جارٌة فً إقلٌم الدولة المطلوب إلٌها
تقدٌم المساعدة .
ـ أسباب أخرى تمنع نقله إلى إقلٌم الدولة المطالبة .
هنا  ،وتلتزم الدولة طالبة المساعدة أن تقوم بحماٌة الشهود  ،و توفٌر لهم كل الضمانات
الالزمة لإلدالء بشهاداتهم على أكمل وجه  ،ودلك بان تضمن لهم الحصانة خاصة  ،و علٌه
 48سلٌمان االوجلً ،أحكام المسإولٌة الجنابٌة عن الجرابم الدولٌة فً التشرٌعات الوطنٌة ،دراسة مقارنة ـ الطبعة األولى
 ،دار الجماهٌرٌة للنصر  ،مصر  ، 2000ص .453
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تذهب اؼلب التشرٌعات إلى خلق برامج خاصة لحماٌة الشهود ،حٌت أن شهادتهم من ابرز
الدالبل على الجرٌمة المنظمة و تتم وفقا للشكل التالً (.)18
ـ أن تبقى شخصٌة الشاهد مجهولة  ،بان تبقى المعلومات حوله مخفٌة ( اسمه  ،عنوانه ،
مكان عمله ) كما ٌجب حماٌته عن قرب ،بتؽٌٌر مكان إقامته و حراسته .
ـ إمكانٌة قبول الشهادة عبر تسجٌل صوتً أو مربً ،أي دون تنقله لقاعة لمحاكمة ،لدرء
إمكانٌة االنتقام منه.
وفً نفس السٌاق ،نص المشرع الجزابري ـ على ؼرار الكثٌر من التشرٌعات ،على
تجرٌم كل مساس بالشهود فً المادة  45من قانون مكافحة الفساد حٌت جاء فٌها :
ٌعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  ،و بؽرامة مالٌة ،

من  50000إلى

 500000دج  ،كل شخص ٌلجا إلى االنتقام أو الترهٌب أو التهدٌد بؤي طرٌقة كانت ،أو
بؤي شكل من األشكال  ،ضد الشهود أو الخبراء أو الضحاٌا أو المبلؽٌن أو أفراد عابالتهم،
و سابر األشخاص الوتٌقً الصلة بهم.
كما جرمت المادة  44من نفس القانون ،إعاقة حسن سٌر العدالة ،و الرفض ألعمدي
لإلدالء بمعلومات حول األفعال المجرمة فً نفس القانون.
رابعا ـ نقل اإلجراءات
ٌقصد بها قٌام الدولة بناءا على اتفاق ،باتخاذ إجراءات جنابٌة بصدد جرٌمة ارتكبت فً
إقلٌم دولة أخرى و لمصلحة هده الدولة  ،ومن بٌن الشروط إتمامها أن ٌكون الفعل مجرما
فً الدولتٌن معا  ،و هو متوفر فً الجرٌمة المنظمة حٌت أنها مجرمة دولٌا .
و هذا اإلجراء بدوره اختٌاري  ،أي ٌجوز للدولة رفضه ادا تبت لها مخالفة الدولة
المطالبة لالتفاقٌات أو المبادئ العامة  ،كان ٌكون وراء طلب نقل اإلجراءات اعتبارات
عنصرٌة أو دٌنٌة .
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و نظرا ألهمٌة هدا النظام و حساسٌته  ،فقد نصت علٌه عدة قوانٌن كالقانون السوٌسري
و عدة معاهدات  ،كالمعاهدة النموذجٌة بشان نقل اإلجراءات التً أقرتها الجمعٌة العامة
(القرار رقم) 11845
أما عن المشرع الجزابري ،فلم ٌنص صراحة على موضوع نقل اإلجراءات و لدلك ،و
فً ظل ؼٌاب األحكام  ،فانه ٌمكن االستناد إلى القواعد الخاصة باالختصاص  ،و ال سٌما
المواد رقم  589قانون اإلجراءات الجزابٌة ( مبدأي الشخصٌة و العٌنٌة )  ،كما أن
الجزابر لم تولً هدا اإلجراء أهمٌة كبٌرة بالرؼم من أهمٌته  ،حٌت أنها عقدت فقط
اتفاقٌات ثنابٌة فً هدا المجال ،كاتفاقٌة الجزابر بلؽارٌا ـ الجزابر بلجٌكا.

خامساـ تسلٌم المجرمٌن المتورطٌن فً الجرٌمة المنظمة :
ٌعد موضوع التسلٌم من المواضٌع الهامة و الحساسة  ،و التً أصبح لها أهمٌة كبٌرة
على الصعٌد الدولً فً بداٌة التسعٌنات  ،و ٌرجع دلك لعدة أسباب منها
 1ـ خطورة الجرابم التً أصبحت تستهدؾ اإلنسانٌة عموما  ،بوجود شبكات دولٌة منظمة
الرتكاب هده الجرابم ،كتهرٌب المخدرات و اإلرهاب الدولً فً اكتر من دولة ،من طرؾ
مجرمٌ ن دولٌٌن ٌهربون إلى دول أخرى ؼٌر الدول التً ترتكب فٌها الجرٌمة  ،خوفا من
القبض علٌهم  ،لتضلٌل العدالة .
 2ـ سهولة االنتقال فً العصر الحدٌث ،فٌتمكن المجرمون من اإلفالت بسهولة من العقاب.
 3ـ تطور العالقات بٌن الدول على أساس حضاري  ،و سعٌها لمكافحة الجرٌمة المنظمة
التً أصبحت تهدد اؼلب دول العالم ـ إن لم نقل كلها ـ و ال ٌتسنى لها دلك إال من خالل
التعاون الدولً الذي ٌعد التسلٌم مظهرا من مظاهره .
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فالتسلٌم اذن هو عقد بٌن دولتٌن أو اكترٌ ،تم بمقتضاه إعادة الشخص للدولة التً انتهك
حرمة قانونها حتى تتمكن من معاقبته.49
إن قواعد التسلٌم بوصفها آلٌة فعالة لمكافحة الجرٌمة المنظمة ،تمس بصفة أو بؤخرى
سٌادة الدول ،خاصة ادا تعلق األمر بمجرمٌن ٌرتكبون الجرابم خارج حدود دولهم  ،تم
ٌعودون إلٌها ،لدلك فقد جعلت له قواعد خاصة من حٌت الشروط و اإلجراءات..
.1شروط التسلٌم:
إن مصدر التسلٌم هو ؼالبا االتفاقٌات الدولٌة إلى جانب التشرٌعات الداخلٌة ،و قد
اتفقت كلها على الشروط التالٌة
ا ـ الشروط الخاصة بالمطلوب للتسلٌم
 1ـ الجنسٌة ال ٌطرح التسلٌم مشكال اذا كان الشخص المطلوب تسلٌمه من جنسٌة ثالثة
 ،أي لٌس من رعاٌا الدولة المطلوب منها التسلٌم ،إال أن اإلشكال ٌطرح اذا تعلق األمر
بتسلٌم المواطن بطلب من السلطات األجنبٌة  ،فالمبدأ العام أن الدولة ال تسلم رعاٌاها  ،و
هدا المبدأ تاخد به ؼالبٌة الدول كفرنسا  ،مصر  ،و الجزابر  ،عكس الدول االنجلو
سكسونٌة  ،كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و برٌطانٌا التً تاخد بمبدأ تسلٌم رعاٌاها .50
2ـ توفٌر الحماٌة القانونٌة للشخص المطلوب تسلٌمه
نصت علٌها اتفاقٌة جنٌؾ سنة  1995فً مادتها  31الفقرة  1على انه:
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) 22 Lextradiction est le mécanisme juridique , par le quel un état ( l’etas requis
( , sur le territoire du quel se trouve un individu , remet ce dernier a un autre état
l’état requerront) a fin qu’il le juge , ou lui fasse exécute sa peine….
Voir andre huet , urenee koering – joulin , droit pénal international 2eme édition
avril 2001 ،mise a jour themis , paris
50محمد زكً شمس  ،االتفاقٌات القضابٌة الدولٌة و تسلٌم المجرمٌن  ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،اإلسكندرٌة 1998 ،
ص 195
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لٌس ألي دولة طرؾ فً المعاهدة  ،أن تقبل بؤي شكل من األشكال  ،تسلٌم شخص إلى دولة
أخرى تكون حٌاته فٌها أو حرٌته عرضة للخطر ،بسبب اللون أو الدٌن أو الجنسٌة أو
االنتماء لجماعة معٌنة أو لتٌار سٌاسً ما .
-3حماٌة المطلوب تسلٌمه بسبب عامل صحة أو السن حٌت ٌكون سببا لإلعفاء من التسلٌم .

ب ـالشروط الخاصة بالجرٌمة:
ـ التجرٌم المزدوج
ـ خطورة الجرٌمة المطلوب ألجلها التسلٌم
ـ إقصاء الجرابم السٌاسٌة
ـ إقصاء الجرابم التً سقطت بالتقادم
ج ـ شروط االختصاص:
لكً ٌقع التسلٌم ٌ ،جب أن ٌكون طرفاه مختصٌن بهذا اإلجراء و دلك على النحو
التالً..
بالنسبة للدولة طالبة التسلٌمٌ ،جب أن تكون الجرٌمة قد وقعت على إقلٌمها

(

االختصاص اإلقلٌمً ) أو وقعت فً الخارج على ٌد احد مواطنٌها ( اختصاص الشخص
االٌجابً ) أو من طرؾ أجنبً  ،لكن ٌجوز متابعته علٌها اذا تواجد على إقلٌمها (
االختصاص السلبً ).
ـ بالنسبة للدولة المطلوب منها التسلٌم ،ادا دلت التحرٌات و التحقٌقات ،على أن المتهم
متواجد فً دولة ؼٌر الدولة المختصة قانونا بمعاقبه ،جاز لها أن تطلب من الدولة المتواجد
فً إقلٌمها  ،أن تسلمه لها ..و عندما ٌجوز لها قبول الطلب حسب قانونها الداخلً او رفضه
.أي األمر معلق على إرادة الدولة .
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و هنا تجدر اإلشارة إلى القرار االستثنابً الذي جاءت به إحدى المحاكم العلٌا فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتارٌخ  15ـ  06ـ  ،1992حٌت أعطت الحق لسلطتها التنفٌذٌة
بخطؾ و اعتقال المشتبه بقٌامهم بنشاط إجرامً دولً  ،ال سٌما فً أعمال اإلرهاب من
دول أخرى  ،و تقدٌمهم إلى القضاء األمرٌكً و دلك باستعمال كل الوسابل  ،و حتى بدون
موافقة دولهم ...
و هو ما قامت به فً سنة  1989حٌت تدخلت قوة من المظلٌٌن التابعة لها فً بنما و
ألقت القبض على الربٌس البنمً مانوٌل نورٌجا ،و قدم للقضاء بوالٌة فلورٌدا األمرٌكٌة
بتهمة التورط فً تؤٌٌد عصابات زراعة نبات الكوكا و إنتاج الكوكاٌٌن ،المهربة إلى
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
إال أن التدخل بهده الطرٌقة ال ٌمت بؤي صلة للشرعٌة الدولٌة و ٌرفضه القانون الدولً
جملة و تفصٌال ..فالعدالة الجنابٌة ال تحقق بإفالت المجرمٌن من العقاب بل تتطلب تطوٌر
القواعد القانونٌة المتعلقة بإجراءات الضبط و التحقٌق ،و بتسلٌم المجرمٌن ..بؽض النظر
عن أي اعتبارات سٌاسٌة.
و علٌه و أمام تفاقم خطورة الجرابم المنظمة ،و التً أصبح ألعضابها ٌد فً السلطة و
الحكومة و البرلمان ...فمتى وقع مجرم دولً فً ٌد دولة و تطالب به دولة ،أخرى  ،فإنها
ؼالبا ما تقوم بتسلٌمه ،حفاظا على العالقات الودٌة بٌن الدول و األخذ بمبدا المعاملة بالمثل .

د -إجراءات التسلٌم:
ٌفرض التسلٌم أن تتبع الدول المطالبة به إجراءات معٌنة  ،مصدرها القوانٌن الداخلٌة و
االتفاقٌات الدولٌة المشتركة ،و التً تتفق ؼالبٌتها على النحو التالً:
ا ـ إجراءات طلب التسلٌم:
حٌت ٌقوم النابب العام بطلب من نابب ربٌس الجمهورٌة أو من ٌقوم مقامه  ،برفع
ملؾ التسلٌم المتضمن كل الوثابق و المستندات ،التً تتبت إدانة الشخص المطلوب تسلٌمه
إ لى وزارة العدل التً تحٌله بعد أن ترفقه بصورة من النصوص التشرٌعٌة الخاصة
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بالجرٌمة محل طلب التسلٌم إلى وزٌر الخارجٌة  ،حٌت ٌرسله بدوره بالطرٌق الدبلوماسً
إلى الدولة المطلوب منها التسلٌم.51
ب ـ إجراءات الدولة المطلوب منها التسلٌم:
تختلؾ هده اإلجراءات بحسب اختالؾ نظام الدولة المطلوب منها التسلٌم ،اذ قد تبت فً
الطلب السلطة التنفٌذٌة
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 ،أو قد تختص فً النظر فٌه سلطة قضابٌة كما هو الحال فً

فرنسا  ،بلجٌكا  ،اٌطالٌا حٌت ٌنظر فً مثل هده الطلبات أمام ؼرفة االتهام .
إال أن التسلٌمٌ ،بقى إجراء ا اختٌارٌا ،للدولة قبوله أو رفضه  ،خاصة اذا لم تكن الدولة،
طرفا فً معاهدة بخصوص التسلٌم .
و أمام استفحال الجرابم المنظمة فً الوطن العربً ،فقد سعت الدول العربٌة إلى التكتل
و التحالؾ فً سبٌل الحد منها و درء خطرها  .و من بٌن الجرابم التً تعاونت الدول
العربٌة فً سبٌل مكافحتها اإلرهاب الدولً ،و ابرز أداة لمكافحته ،التسلٌم طالما أصبح
ٌتعدى حدود الدولة الواحدة .
وقد جاءت االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب ،الموقعة فً القاهرة فً ابرٌل ،1998
بعدة أسس و مبادئ لتعزٌز التعاون العربً لمواجهة اإلرهاب الدولً .
كما تجدر اإلشارة ،إلى أن الدول العربٌة قد صادقت على القرار االممً رقم 11845
الصادر عن الجمعٌة العامة ،و المتعلق بالمعاهدة النموذجٌة بشان تسلٌم المجرمٌن و من
هنا تبرز لنا جلٌا أهمٌة التسلٌم فً القضاء على الجرٌمة المنظمة ،و ال ٌتؤتى هدا إال بعقاب
ا لمسبولٌن عن المساس باألمن ،الصحة  ،االقتصاد ..عبر الدول،و أٌنما كانوا ،حٌت ال
تقؾ الحدود اإلقلٌمٌة  ،و ال السٌادة الوطنٌة ،حابال إلقامة قضاء جنابً دولً عادل  ،و دلك
بان ٌسلم الجناة أٌنما فروا إلى الدولة المختصة بمعاقبتهم ،إلحالل العدالة الدولٌة .و علٌه فقد
نصت المادة  57من قانون مكافحة الفساد على..

51محمد زكً شمس  ،مرجع سابق  ،ص 189
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مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل  ،فً حدود ما تسمح به المعاهدات و االتفاقٌات و
الترتٌبات ذات الصلة و القوانٌن  ،تقام عالقات تعاون قضابً على أوسع نطاق ممكن ،
خاصة مع الدول األطراؾ فً االتفاقٌة فً مجال التحرٌات و المتابعات و اإلجراءات
القضابٌة  ،والمتعلقة بالجرابم المنصوص علٌها فً هدا القانون .
الفرع الثالث :تدعٌم دور المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و تسهٌل نشاطها عبر الدول
بعد محاولتٌن فاشلتٌن إلنشاء تعاون شرطً دولً عامً  1914و  ،1923توجت
مجهودات الدول أخٌرا فً بلجٌكا بتارٌخ  6سبتمبر  ،1946حٌت انشات المنظمة الدولٌة
للشرطة الجنابٌة  28و مقرها بارٌس .و بعدما كانت تضم عند إنشابها سبعة عشرة دولة،
أصبحت سنة  ،1988متكونة من  188دولة و هدا اكبر دلٌل على مدى وعً الدولً
بؤهمٌة التعاون المشترك للقضاء على الجرٌمة .
إال أن هدا الجهاز ٌبقى مجرد بنك معلومات فقط  ،والتً تجمع من طرؾ الدول
األعضاء على اعتبار أن اختصاصه اإلجرابً ٌبقى منعدما لتعارضه مع فكرة السٌادة
العامة .29
و علٌه فطالما تتحجج الدول بسٌادتها ٌتعطل التعاون الدولً ،و بالمقابل تزدهر الجرٌمة
المنظمة ،و ٌبقى المجرمون بدون عقاب .
إن المنظمة الدولٌة للشرطة الجنابٌة لهً مكسب كبٌر للدول  ،لكن بشرط أن تفتح لها كل
األبواب واسعة لتعمل بحرٌة  ،فتجمع المعلومات كٌفما شاءت وتحسن استؽاللها للقبض
على المجرمٌن أٌنما كانوا..
الفرع الرابع :تفعٌل دور المحكمة الجنائٌة الدولٌة
إن فكرة إنشاء المحكمة الدولٌة الجنابٌة لٌست ولٌدة األمس ،بل بدا رجال القانون
الدولً فً التفكٌر بها مع انتشار الجرابم الدولٌة .53إال أن عقبات إنشاء قضاء دولً ،حالت
دون تحقٌق هده الفكرة على ارض الواقع .و لعل إنشاء المحكمتٌن الخاصتٌن بٌوؼسالفٌا و
53عبد الواحد مجمد الفار  ،الجرابم الدولٌة و سلطة العقاب  ،2005 ،منشؤة المعارؾ ،مصر ص .353
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رواندا الخاصتٌن بجرابم الحرب  ،قد أعادت لألذهان فكرة القضاء الدولً ،و حفزتا على
إنشاء محكمة دولٌة خاصة بالجرابم الخطٌرة التً تهدد اإلنسانٌة .و فعال أنشات المحكمة،
و اعتمد نظامها األساسً فً روما فً جوٌلٌة 1998
وٌشمل اختصاص المحكمة  ،أربعة أنواع من الجرابم الدولٌة االكثر خطورة ،و التً
تمس المجتمع الدولً ككل  ،31و التً حددتها المادة  58من النظام األساسً على النحو
التالً :
ـ جرٌمة اإلبادة الجماعٌة
ـ الجرابم ضد اإلنسانٌة
ـ جرابم الحرب
ـ جرٌمة العدوان
فالجرٌمة المنظمة و التً نحن بصددها  ،الشك أنها تندرج ضمن الجرابم ضد
اإلنسانٌة .فؽسٌل األموال الذي ٌهدد االقتصاد داخل الدولة،

و قد ٌإدي إلى إفالس

مإسسات ضخمة و تشرٌد العمال بها لهو جرٌمة ضد البشرٌة ،و االتجار بالمخدرات و
المطبوعات الفاضحة و األعضاء البشرٌة والبشر السالح لهو اكبر جرٌمة ضد اإلنسانٌة،
و علٌه فٌمكن للمحكمة الجنابٌة الدولٌة أن تختص بالمحاكمة على الجرابم المنظمة .
إال أن اختصاص المحكمة ٌبقى تكمٌلٌا الختصاص المحاكم الوطنٌة ،بمعنى ٌنعقد
االختصاص أوال للمحاكم الداخلٌة ،فان تبٌن أنها ال تملك الرؼبة فً التحقٌق و المقاضاة ،
ٌنعقد اختصاص المحكمة الدولٌة ( الفقرة  10من دٌباجة نظام المحكمة ) .و ذلك بإحدى
الطرق التالٌة:
 1ـ بطلب من الدولة التً توجد تحت ٌدها مستندات تدل على ارتكاب جرٌمة أو اكتر من
الجرابم الداخلة فً اختصاصها المادة.14
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 2ـ عن طرٌق اإلحالة من طرؾ مجلس األمن  .فبالرؼم من أن المحكمة جهاز قضابً  ،و
مجلس األمن جهاز سٌاسً بالدرجة األولى  ،إال أن العالقة بٌنهما واضحة  ،دلك أن من
مهام مجلس األمن الحفاظ على السلم و األمن الدولٌٌن ،و بالتالً فانه فً حالة حصول
انتهاك ٌمس السلم الدولً  ،فانه ٌجوز بناءا على الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة ،
لمجلس األمن طلب إجراء تحقٌق.
ـ إذا علمت المحكمة بوقوع الجرٌمة فتباشر التحقٌق من تلقاء نفسها إذا كانت تدخل فً
اختصاصها .
و الجدٌر باالهتمام أن فً عام  ،2000أبرمت األمم المتحدة اتفاقٌة األمم المتحدة
لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة  ،و قد اعتمدت و عرضت للتوقٌع و التصدٌق
بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً دورتها الخامسة و العشرون .54و علٌه
فلمجلس األمن التدخل فً حالة الجرٌمة المنظمة بان ٌوجه االتهام إلى األشخاص ،و ٌحٌلهم
للمحكمة لتطبق علٌهم العقوبة المقررة فً نظامها األساسً
إال انه كما سبق الذكر ٌ ،بقى اختصاصها محصورا ،خاصة و أن الدولة التً تمسها
الجرٌمة الدولٌة ال ترضى بؽٌر اختصاصها و عدالتها ،و ترفض أي تدخل فً تطبٌق
القانون حتى من المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة .
إن المحكمة الدولٌة  ،تبقى جهازا قاصرا إلبطال عدة جرابم دولٌة و ما اكترها...
كالجرابم التً تمت قبل نفاد نظامها األساسً ،أو الجرابم التً ٌرتكبها أفراد لم تصادق
دولهم على المعاهدة فً روما  ،كما أنها تعانً من قٌود مفروضة على اختصاصها
القضابً  ،فهً تحتاج إلى موافقة الدول التً ارتكبت فٌها الجرٌمة  ،و التً تم ارتكابها من
طرؾ مواطنٌها لمباشرة اختصاصها  .و هدا ٌجعلها تتصدى لعدد محدود من القضاٌا .

54عبد العزٌز العشاوي  ،مرجع سابق  ،ص.243
58

المبحث الثانً :دور القانون الجنائً الوطنً فً مكافحة الجرٌمة
المنظمة
لقد أثرت العولمة على القانون الجنابً من خالل توسٌع إطاره الموضوعً
واإلجرابً ،بحٌث لم ٌعد ٌقتصر على تجرٌم وقابع محلٌة وإنما امتد لٌشمل وقابع تخطت
اإلطار المكانً لوظٌفة القانون الجنابً .وترتب عن ذلك كذلك تعدٌل فً قواعد المتابعة
الجزابٌة ،وفق ما ٌتالبم و الواقع الجدٌد.55
وأجمعت التقارٌر الوطنٌة فً اجتماع الجمعٌة الدولٌة لقانون العقوبات نابولً
 ،1997على أنه من الضروري فً محاولة إدخال تنظٌمات قانونٌة جدٌدة أو إدخال
تعدٌالت على تلك الموجودة فعال لمواجهة تحدٌات الجرٌمة المنظمة ،أن تتقٌد بالمبادئ
األساسٌة للقانون الجنابً مثل :شرط السلوك الخطر كافتراض للعقاب ،ومبدأ" ال عقوبة
بدون خطؤ" ،ومبدأ "التناسب بٌن الجرٌمة والعقوبة" ومبدأ عند الشك تفضل مصلحة المتهم"
وأن" قانون العقوبات ال ٌجب أن ٌكون أداة اضطهاد بمجرد وجود احتمال بخطر
اجتماعً".
وجاء المإتمر الدولً السادس عشر لقانون العقوبات المنعقد فً بودابست
(11/5سبتمبر

 ،)1999لٌإكد على خضوع الجرٌمة المنظمة للمبادئ األساسٌة لقانون

العقوبات مع ضرورة تطوٌرها بما ٌتناسب مع تحدٌات الجرٌمة المنظمة.56
وقد انعكس تؤثٌر العولمة االقتصادٌة على توسٌع القانون الجنابً الجزابري فً شقٌه
الموضوعً واإلجرابً ،وٌتجلى ذلك بوضوح ما ورد فً عرض أسباب مشروع قانون
تبٌٌض األموال وتموٌل اإلرهاب بقوله" :إن تؤثٌر العولمة االقتصادٌة والتجارٌة وكذا

 55أحمد فتحً سرور ،العالم الجدٌد بٌن السٌاسة واالقتصاد والقانون ،المرجع السابق ،ص.93
 56أحمد إبراهٌم مصطفى سلٌمان ،المرجع السابق ،ص.143
إعالن نابولً السٌاسً وخطة العمل العالٌة لمكافحة الجرٌمة عبر الوطنٌة المنظمة(الملحق ،)1كوركٌس ٌوسؾ داود،
المرجع السابق،ص.173
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التطور التكنولوجً لالتصال واإلعالم ٌجعل هذا اإلجرام عابرا للقارات و ٌمس بسٌر
األسواق المالٌة".57
واضح مما تقدم ،أن مناخ العولمة قد دفع بالقانون الجنابً الوطنً إلى حماٌة المصالح
المشتركة للمجتمع الدولً .وذلك فً ظل افتقار القانون الجنابً الدولً إلى وظٌفته
الجزابٌة ،فإن األمل ٌنعقد على القانون الجنابً الوطنً لكً ٌتولى من خالل المشرع
الوطنً تقنٌن الجرابم التً تمس مصالح المجتمع الدولً ،حتى ٌخضع للنظام القانونً
الجنابً الذي ٌرتكز على مبدأ شرعٌة الجرابم والعقوبات.
ولقد تناول القانون الجزابري تنظٌم أحكام الجرٌمة المنظمة بمقتضى قوانٌن خاصة
مكملة لقانون العقوبات ،والتً تندرج هذه األخٌرة فً إطار تكٌٌؾ المنظومة العقابٌة
الجزابرٌة وفقا اللتزامات الجزابر الدولٌة الممثلة فً االتفاقٌات الدولٌة التً انضمت إلٌها
الجزابر والمتعلقة بمكافحة الجرٌمة المنظمة وفقا ألسلوب التكٌؾ باالدماج.58
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اتفاقٌة االتحاد األفرٌقً لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة فً 11جوٌلٌة  ، 2003المصادق علٌها بموجب المرسوم الرباسًرقم  37-06المإرخ فً  11ربٌع األول 1427الموافق  10أبرٌل  ، 2006الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة
الجزابرٌة،العدد .24
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وتؤسٌسا على ذلك استحدث المشرع العدٌد من القوانٌن خصوصا ،القانون المتعلق
بتجرٌم تبٌٌض األموال وتموٌل اإلرهاب ،59والقانون المتضمن تجرٌم المساس بؤنظمة
المعالجة اآللٌة للمعطٌات ،60والقانون المتعلق بالوقاٌة من المخدرات والمإثرات العقلٌة
وقمع االستعمال واالتجار ؼٌر المشروعٌن بها.61
إضافة إلى تبنً المشرع الجزابري القانون المتعلق بمكافحة التهرٌب ،62والقانون
المتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته .63إلى جانب تجرٌم االتجار باألشخاص واالتجار
باألعضاء وتهرٌب المهاجرٌن .64وقانون الوقاٌة من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌات اإلعالم
واالتصال ومكافحتها.65
بٌنما جاءت التعدٌالت التً مست قانون اإلجراءات الجزابٌة بتبنً قواعد إجرابٌة
جنابٌة خاصة ذات طبٌعة استثنابٌة تجلت فً اإلجراءات االستثنابٌة التً زودت بها الشرطة
برتوكول مع وقمع االتجار باألشخاص ،بخاصة النساء واألطفال ،المكمل التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمةعبر الوطنٌة ،المعتمد من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ  15نوفمبر  ،2000والمصادق علٌها بموجب المرسوم
 417-03المإرخ فً  14رمضان الموافق  9نوفمبر .2003
برتوكول مكافحة تهرٌب المهاجرٌن عن طرٌق البر والبحر والجو ،المكمل التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمةالمنظمة عبر الوطنٌة ،المعتمد من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ  15نوفمبر  ،2000والمصادق علٌها بموجب
المرسوم  418-03المإرخ فً  14رمضان الموافق  9نوفمبر .2003
 59القانون رقم 01-05المإرخ فً  27ذي الحجة عام  1425الموافق 6فبراٌر سنة ٌ 2005تعلق بالوقاٌة من تبٌٌض
األموال وتموٌل اإلرهاب ومكافحتهما .الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة.العدد .12والقانون رقم 15-04المإرخ فً
 10نوفمبر ،2004المتضمن جرٌمة تبٌٌض األموالٌ .عدل وٌتمم أمر رقم 156-66مإرخ فً  18صفر عام 1386
الموافق ٌ 8ونٌو سنة  1966المتضمن قانون العقوبات.
 60القانون رقم 15-04المإرخ فً  10نوفمبر ،2004المتضمن جرٌمة المساس بؤنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌاتٌ .عدل
وٌتمم أمر رقم 156-66مإرخ فً  18صفر عام  1386الموافق ٌ 8ونٌو سنة  1966المتضمن قانون العقوبات.
 61القانون  18-04المإرخ فً  25دٌسمبر ٌ 2004تعلق بالوقاٌة من المخدرات والمإثرات العقلٌة وقمع االستعمال
واالتجار ؼٌر المشروعٌن بها ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد.83
 62أمر رقم  06-05مإرخ فً  18رجب عام  1426الموافق  23ؼشت سنة  2005والمتعلق بمكافحة التهرٌب،
الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة.العدد ،59المعدل والمتمم بموجب قانون  17-06مإرخ فً  2دٌسمبر  ،2006الجرٌدة
الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد .80وبالقانون رقم 24-06المإرخ فً 26دٌسمبر 2006المتضمن قانون المالٌة
لسنة .2007
 63القانون رقم  01-06المإرخ فً  20فٌفري ٌ 2006تعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة
الجزابرٌة ،العدد.14
 64القانون رقم  01-09المإرخ فً  25فبراٌر  2009المتضمن تعدٌل قانون العقوبات ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة
الجزابرٌة ،العدد.15
 65القانون رقم 04-09المإرخ فً  14شعبان 1430الموافق  5ؼشت ٌ 2009تضمن القواعد الخاصة للوقاٌة من
الجرابم المتصلة بتكنولوجٌات االعالم واالتصال ومكافحتها ،ج.رج.ج عدد.47
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القضابٌة والنٌابة العامة للتقصً عن مرتكبً الجرابم المنظمة ،خصوصا ما تعلق بعدم تقادم
الدعوى العمومٌة الخاصة بالجرٌمة المنظمة ،وإجراءات التنصت واالختراق والمساس
بسرٌة المراسالت وتمدٌد االختصاص المحلى لجهات التحقٌق .66وتمدٌد االختصاص
المحلً لبعض المحاكم ووكالء الجمهورٌة وقضاة التحقٌق .67فً إطار الموازنة بٌن حماٌة
المصلحة العامة للمجتمع واحترام حرٌات وحقوق اإلنسان.
وهكذا فقد واجه القانون الجنابً الجزابري بشقٌة الموضوعً واإلجرابً األنشطة التً
امتدت إلٌها الجرٌمة المنظمة وخاصة ؼسٌل األموال ،والفساد والؽش ،وجلب المحذرات
واالتجار ؼٌر المشروع فٌها ،والتهرٌب ؼٌر المشروع للسالح ،والمساس بالمعالجة اآللٌة
لألنظمة .والتجار باألشخاص واالتجار باألعضاء وتهرٌب المهاجرٌن.

المطلب األول :القواعد الجزائٌة الموضوعٌة فً مكافحة الجرٌمة
المنظمة
ٌقصد بالقواعد الجزابٌة الموضوعٌة تلك القواعد القانونٌة التً تحدد األفعال التً تعد
جرابم والعقوبات المقررة لمرتكبٌها ،وعلٌه فبحث دور القواعد الموضوعٌة فً مكافحة
الجرٌمة المنظمة ٌتطلب التطرق إلى دور النص التجرٌمً ودور العقاب فً تحقٌق ذلك.
الفرع األول  :النص التجرٌمً لمكافحة الجرٌمة
ٌعرؾ التجرٌم بؤنه إسباغ الصفة التجرٌمٌة على أنماط معٌنة من األنشطة كونها
تشكل إنتهاكا لمصالح ٌقرر المشرع حماٌتها ،وٌلعب التشرٌع دورا هاما فً نطاق التجرٌم،
فهو المصدر ا لوحٌد بتجرٌم اإلعتداء على المصالح التً ٌحمٌها القانون والمعاقبة علٌه .منه
ٌقتضً قٌام الجرٌمة بوجه عام وجود نص قانونً ٌحدد الجرٌمة واألركان المكونة لها.
 66القانون رقم 22-06مإرخ فً  20دٌسمبر سنة ٌ 2006عدل وٌتمم أمر رقم 155-66مإرخ فً  18صفر عام
 1386الموافق ٌ 8ونٌو سنة  1966المتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد
.84
 67المرسوم التنفٌذي رقم  348-06المإرخ فً  5أكتوبر  2006المتضمن تمدٌد االختصاص المحلً لبعض المحاكم
ووكالء الجمهورٌة وقضاة التحقٌق .الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد .63
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وإذا كان هذا هو األصل ،فإن مبدأ الشرعٌة الجزابٌة ال ٌستلزم أن ٌكتسً هذا النص
شكل القانون بمفهومه الضٌق ،وهو ذلك النص الصادر عن السلطة التشرٌعٌة ،بل من
الجابز أن تتضمن أعمال السلطة التنفٌذٌة التنصٌص على الجرابم وعقوبتها ،وطبقا للمادة
 132من دستور  1996المعاهدات التً ٌصادق علٌها ربٌس الجمهورٌة تسمو على
القانون ،ومن هذا المنطلق ٌمكن إعتبار المعاهدات الدولٌة قانونا ،وفً حالة التنازع بٌن
حكم معاهدة دولٌة وقانون داخلً فإن األولوٌة تكون للمعاهدة الدولٌة حتى ولو صدر القانون
الداخلً الحقا للمعاهدة الدولٌة. )68
هذا ،والؽالب أن تترك اإلتفاقٌات الدولٌة للدولة المصادقة علٌها عناٌة تحدٌد تفاصٌل شروط
التجرٌم والعقوبات ،وفً هذه الحالة ٌبقى تطبٌق اإلتفاقٌة معلقا على شرط صدور نصوص
القانون الجزابً الداخلً الضرورٌة ،مثال ذلك ما نصت علٌه إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة
الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة ،المعتمدة من طرؾ الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة ٌوم
 15نوفمبر  2000والتً صادقت علٌها الجزابر بموجب مرسوم رباسً رقم 54-02
المإرخ فً  5فبراٌر سنة .2002
جاء فً المادة الخامسة منها ،والتً تجرم المشاركة فً جماعة إجرامٌة منظمة فً فقرتها
األولى على أن" :تعتمد كل دولة طرؾ ما قد ٌلزم من تدابٌر تشرٌعٌة وتدابٌر أخرى
لتجرٌم األفعال التالٌة جنابٌا عندما ترتكب عمدا "... :
ؼٌر أن المشرع الجزابري لم ٌجرم الجرٌمة المنظمة تجرٌما خاصا ومستقال ،كما أنه
لم ٌضمن النصوص الجزابٌة تعرٌفا لهذا النوع من اإلجرام ،بل أن مصطلح الجرٌمة
المنظمة لم ٌستخدمه فً قانون العقوبات أو فً القوانٌن المكملة له.
لكن وعلى الرؼم من خلو تشرٌعنا الجزابً من نصوص تجرٌمٌة مستقلة للجرٌمة المنظمة
إال أن المشرع الجزابري فً تجرٌمه لإلجرام المنظم سلك فً ذلك منهج القوانٌن المقارنة
التً ذهبت فً معظمها إلى وضع أحكاما تتعلق "بتشارك المفسدٌن األنشطة ؼٌر
المشروعة" والتً خصص لها نصوصا أخرى  ،وذلك بتخصٌصه القسم األول من الفصل
68أحسن بوسقٌعة ،الوجٌز فً القانون الجزابً العام ،الطبعة الخامسة ،دار هومة ،الجزابر  ،2007ص .53
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السادس من الباب األول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات لتجرٌم ظاهرة "جمعٌات
األشرار ومساعدة المجرمٌن" وقد تعرض المشرع لهذه النصوص بالتعدٌل والتتمٌم إثر
تعدٌل قانون العقوبات سنة  2004بموجب قانون رقم 15-04

()2

ومن استقراء تلك

النصوص ٌتبٌن أن المشرع الجزابري ٌجرم االنتماء فً منظمة إجرامٌة بنصه فً المادة
 176من قانون  15-04المذكور أعاله" :كل جمعٌة أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد
أعضابه تشكل

أو تإلؾ بؽرض اإلعد اد لجناٌة أو أكثر ،أو لجنحة أو أكثر معاقب علٌها

بخمس سنوات على األقل ،ضد األشخاص أو األمالك تكون جمعٌة أشرار "...أو االشتراك
فٌها بنصه فً المادة  177من ذات القانون علىٌ" :عاقب على االشتراك فً جمعٌة
األشرار "...مبٌنا األفعال التً تعد بمفهوم هذا القانون اشتراكا فً جمعٌة األشرار فً المادة
 177مكرر .كما أنه جرم مجرد االتفاق الجنابً الذي ٌكون محله ارتكاب جرابم معنٌة
بنصه فً المادة  176المذكورة أعاله ..." :وتقوم هذه الجرٌمة بمجرد التصمٌم المشترك
على القٌام بالفعل".
بذلك ٌمكن القول بؤن تجرٌم اإلجرام المنظم فً التشرٌع الجزابً الجزابري ٌنصب
على النواة األولى للجرٌمة المنظمة والمتمثلة فً التشكٌل الجماعً اإلجرامً المنظم ولو لم
ٌإدي تكوٌن هذا التشكٌل الجماعً الرتكاب الجرابم لكونه اتفاق إرادة عصبة من األفراد
إلى اتجاه اإلجرام ،ومن ثم ٌكون سبب تجرٌم المشرع لذلك هو تجرٌم النزعة اإلجرامٌة
لخطرها ولتهدٌدها ألمن الجماعة وسالمتها .و تظهر النزعة اإلجرامٌة فً هذا الشكل من
اإلجرام فً أنه ٌكفً لقٌام هذه الجرٌمة اإلعداد الرتكاب جناٌة أو جنحة واحدة ،كما أنه ال
ٌهم إن كانت الجرابم المخطط لها محددة أو ؼٌر محددة ،بل أن جمعٌة األشرار ال تزول إذا
تحققت الجرٌمة التً تم األعداد الرتكابها أو تم البدء فً تنفٌذها ،والعلة فً ذلك أن تكوٌن
جمعٌة األشرار جرٌمة مستقلة قابمة بذاتها ٌسؤل عنها مرتكبوها بالتوازي مع الجرٌمة
المحققة ،هذا ما ٌستفاد من نص المادة  176من قانون العقوبات بؤن تكون جمعٌة األشرار
تقوم بمجرد التصمٌم المشترك على القٌام بالفعل والمتمثل فً األعداد لجناٌة أو جنحة
بحسب نص ذات المادة.
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الفرع الثانً :دور العقاب فً مكافحة الجرٌمة المنظمة
ٌعرؾ الفقه الجنابً العقوبة على أنها الجزاء الذي ٌقرره القانون و ٌوقعه القاضً
على من ٌثبت مسإولٌته عن فعل ٌعتبر جرٌمة فً القانون لٌصٌب به المتهم فً شخصه أو
ماله أو شرفه.
و تهدؾ العقوبة إلى تحقٌق ثالثة أهداؾ هً العدالة و الردع العام و الردع الخاص
و لكً تحقق العقوبة أهدافها فً مكافحة الجرٌمة المنظمة البد أن تتناسب مع طبٌعة و
خطورة هذه الجرٌمة.69
و بالر جوع إلى المواثٌق الدولٌة نجدها تإكد على دور العقاب فً مكافحة الجرٌمة
المنظمة ،ذلك ان التجرٌم لن ٌحقق جدواه أو فعالٌته مالم ٌتوج بمقتضٌات القاعدة القانونٌة و
هو الجزاء أو العقوبة.
وعلى هذا األساس نجد أن إتفاقٌة فٌنا التً اعتمدها مإتمر األمم المتحدة بتارٌخ 19
دٌسمبر  1988أوجبت على كل طرؾ فٌها أن ٌخضع ارتكاب الجرابم المنصوص علٌها
فً الفقرة األولى من المادة الثالثة  ،و التً تشمل صور الجرٌمة المنظمة و منها جرٌمة
ؼسٌل األموال لجزاءات تراعى فٌها جسامة هذه الجرابم كالسجن و ؼٌره من العقوبات
السالبة للحرٌة و الؽرامة المالٌة و المصادرة. )2(.70
كذلك إعالن نابولً لسنة  1984إذ جاء فٌه تحت عنوان منع ؼسٌل األموال و
مكافحتها و مراقبة عابدات الجرٌمة أنه ٌنبؽً على الدول أن تكفل استنادا إلى مكافحة
الجرٌمة عبر الوطنٌة المنظمة  ........القوى اإلقتصادٌة للمنظمات اإلجرامٌة  ،و هذا
ٌنبؽً أن ٌشمل كال من تدابٌر القانون الجنابً و السٌما النص على العقوبات و األحكام
المالبمة و اآللٌات التنظٌمٌة الكافٌة وبؽٌة تحقٌق ذلك دعا المإتمر إلى ضرورة تجرٌم
ؼسٌل عابدات األنشطة اإلجرامٌة للحٌلولة دون تراكم رإس االموال لدى الجماعات
69كوركٌس ٌوسؾ داود ،المرجع السابق الذكر ،ص 130
 70مفٌد ناٌؾ الدلٌمً،ؼسٌل األموال فً القانون الجنابً ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع  ،عمان ،2008،
ص 180-179
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اإلجرامٌة المنظمة ،وإعتماد التدابٌر التشرٌعٌة لمصادرة العابدات ؼٌر المشروعة أو وضع
الٌد علٌها أو تجمٌدها على أن تراعً فً ذلك مصالح الؽٌر حسن النٌة و المبادئ األساسٌة
المتبعة فً النظم السٌاسٌة. )3(
و المشرع الجزابري ،و بانضمامه إلى العدٌد من هذه اإلتفاقٌات  ،و على ؼرار
مشرعً العدٌد من الدول كفرنسا مثال ،أكد على أهمٌة العقاب فً مكافحة الجرٌمة المنظمة
و ذلك من خالل قانون العقوبات و كذا القوانٌن الخاصة التً تمس أنشطة الجرٌمة المنظمة
كقانون مكافحة الفساد رقم  01-06السالؾ الذكر و قانون مكافحة تبٌٌض األموال و تموٌل
اإلرهاب رقم  01-05السالؾ الذكر أٌضا و التً سنقؾ عندها لتحدٌد أهم العقوبات التً
تبناها المشرع الجزابري للتصدي لخطورة هذه الجرٌمة و لمرتكبٌها.و علٌه سٌتجلى دور
العقوبة فً مكافحة أنشطة الجرٌمة المنظمة على النحو التالً:
أوال :العقاب المستهدف لمرتكبً الجرٌمة المنظمة
تعاقب معظم القوانٌن على تؤلٌؾ و تشكٌل منظمة إجرامٌة تنشؤ بقصد ارتكاب جرابم
معٌنة ،و تشدد بعضها العقاب على كل من ٌقوم بالمشاركة فً تؤلٌؾ تلك المنظمة و هذا
هو المنهج الذي تبعه المشرع الجزابري الذي لم ٌخص الجرٌمة المنظمة بعقوبة خاصة و
مستقلة ،و هذا راجع طبعا لعدم نصه علٌها بنص صرٌح ،و إنما من خالل تجرٌمه لجمعٌة
األشرار أو اإلتفاق الجنابً و علٌه جاء فً المادة  176من قانون العقوبات الجزابري
ماٌلً ":كل جمعٌة أو إتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضابه تشكل أو تإلؾ بؽرض اإلعداد
لجناٌة أو أكثر أو لجنحة أو أكثرٌ ،عاقب علٌها بخمس ( )05سنوات حبس على األقل،
ضد األشخاص األمالك تكون جمعٌة أشرار  ،و تقوم هذه الجرٌمة بمجرد التصمٌم
المشترك على القٌام بالفعل" و ٌعاقب المشرع الجزابري على المشاركة فً جمعٌة
األشرار و مٌز بٌن العقوبة المقررة لإلعداد إلرتكاب جناٌة تلك المقررة إلرتكاب جنحة
فنصت المادة  177على أنه ٌ " :عاقب على اإلشتراك فً جمعٌة األشرار بالسجن المإقت
من خمس ( )05سنوات إلى عشر ( )10سنوات و بؽرامة مالٌة من 500.000دج إلى
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 1.000.000دج إذا تم اإلعداد إلرتكاب جناٌة .و تكون العقوبة الحبس من سنتٌن ()02
إلى خمس ( )05سنوات و الؽرامة من 100.000دج إلى 500.000دج إذا تم اإلعداد
إلرتكاب جنحة" .هذا و تجدر اإلشارة إلى أن المادة  176مكرر قد حددت أعماال تعد
مشاركة فً جمعٌة األشرار.
وزٌادة على ماسبقٌ ،عاقب المشرع الجزابري و ٌشدد العقوبة على كل من كان له
دور ربٌسً فً تؤلٌؾ و تشكٌل المنظمة اإلجرامٌة حٌث تنص المادة  2/177من قانون
العقوبات الجزابري على أنه ٌ " :عاقب منظم جمعٌة األشرار أو من ٌباشر فٌها أٌة قٌادة
كانت بالسجن المإقت من عشر( )10سنوات إلى عشرٌن ( )20سنة ،و بؽرامة من
1.000.000دج إلى 5.000.000دج " .و تقرر أٌضا المادة  178من نص القانون
ضرورة معاقبة المساعد بنصها على أنه ٌعاقب بالسجن من خمس ( )05سنوات إلى عشر
( )10سنوات كل من أعان مرتكبً الجناٌات المنصوص علٌها فً المادة  176بؤن زودهم
بآالت ارتكابها أو وسابل المراسلة أو مساكن أو أماكن اإلجتماع" و هذا النص ٌنطبق مع
المادتٌن  42و  43من ق.إ.ج و نشٌر بهذا الصدد إلى أن المشرع الجزابري ٌشٌر فً هذه
المادة األخٌرة إلى الجناٌات دون الجنح و إن كان من المفروض أن تعدل المادة  178ق.ع
حتى تكون منسجمة مع المادة  176المعدلة بموجب القانون رقم 15-04
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ومن مختلؾ هذه النصوص نستنتج أن المشرع الجزابري قد لعب دور كبٌر فً
مكافحة الجرٌمة المنظمة من خالل تجرٌمه اإلنتماء أو اإلشتراك فً اتفاق جنابً إلرتكاب
جرٌمة منظمة ،خاصة و أن اإلتفاق ٌعد خطوة أولى نحو تؤلٌؾ النمظمات اإلجرامٌة التً
ترتكب مختلؾ الجرابم .
و االمر اإلٌجابً بالنسبة للمشرع الجزابري و بالتحدٌد من خالل نص المادة  176أعاله
هو تجرٌمه لألعمال التحضٌرٌة ،وهذا ضروري بالنظر لخطورة هذه الجرابم التً تقتضً
الوقاٌة منها من خطوتها األولى.
 71قانون رقم  15-04المإرخ فً  10نوفمبر ٌ 2004عدل و ٌتمم األمر رقم  156-66المإرخ فً  08جوان 1966
المتضمن قانون العقوبات  .ج.ر.ج.ج عدد  71مإرخة فً  10نوفمبر .2004
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فنص المادة  176هذه ٌمثل فً الحقٌقة الوسٌلة الناجحة لقمع األفعال التحضٌرٌة إذ ال
تظطر ال الشرطة و ال العدالة إلى انتظار بداٌة نفٌذ الجرٌمة ،و هذا ٌدل على وعً المشرع
بخطورة عنصر اإلتفاق و اإلجتماع لعدة أشخاص فً تهدٌد اإلستقرار اإلجتماعً و
اإلقتصادي.
كذلك نجد أن المشرع الجزابري قد انتهج منهج المشرع الفرنسً بلجوبه إلى
الظروؾ المشددة لتشدٌد العقوبة فً الجرابم الموصوفة بالخطٌرة ،وذلك شؤن الفقرة الثانٌة
من المادة  177السالفة الذكر و كذا المادة  87مكرر  3حٌث ٌنص علىٌ ":عاقب بالسجن
المإبد كل من ٌنشا أو ٌإسس أو ٌنظم أو ٌسٌر أٌة جمعٌة أو تنظٌم أو جماعة أو منظمة
."...
ومن النصوص السالفة نستنتج أن المشرع قد تبنى سٌاسة عقابٌة خاصة لإلجرام
المنظم و إن كان لم ٌتطرق صراحة إلى مصطلح أو تعبٌر الجرٌمة المنظمة إال أنه تطرق
إلى بعض خصابصها ،و استند من جهة أخرى إلى الظروؾ المشددة فً قمع اإلجرام
الخطٌر.
و أكثر من هذا نالحظ أن المشرع الجزابري قد أثار و من خالل تعدٌل قانون العقوبات سنة
 2004المسإولٌة الجزابٌة للشخص المعنوي حٌث نصت المادة  389مكرر  7على أنه :
" ٌعلقب الشخص المعنوي الذي ٌرتكب الجرٌمة المنصوص علٌها فً المادتٌن  389مكرر
 1و  389مكرر  2بالعقوبات اآلتٌة:
 ؼرامة ال ٌمكن أن تقل عن أربع ( )04مرات الحد األقصى للؽرامة المنصوص علٌها فًالمادتٌن  389مكرر  1و  389مكرر  2من هذا القانون.
 مصادرة الممتلكات و العابدات التً تم تبٌٌضها . -مصادرة الوسابل و المعدات التً استعملت فً ارتكاب الجرٌمة.
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و إذا تعذر تقدٌم أو حجز الممتلكات محل المصادرة  ،تحكم الجهة القضابٌة المختصة
بعقوبة مالٌة تساوي قٌمة هذه الممتلكات  .و ٌمكن للجهة القضابٌة أن تقضً باإلضافة إلى
ذلك بإحدى العقوبتٌن التالٌتٌن:
 المنع من مزاولة نشاط مهنً أو اجتماعً لمدة ال تتجاوز خمس ( )05سنوات. حل الشخص المعنوي.والمشرع الجزابري ،بتجرٌمه إبتداءا من سنة  2004ألنشطة أخرى لإلجرام المنظم
كؽسٌل األموال و تموٌل اإلرهاب و جرابم الفساد ،أكد على ضرورة العقاب لمكافحةهذه
الجرابم ذات البعد خطٌر ،و بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن حدد عقوبة تبٌٌض
األموال

 .كما شدد علٌها فً حالة اإلعتٌاد أو التسهٌل لها أو فً إطار جماعة إرهابٌة أي

حٌثما تشكل جرٌمة منظمة مإكدا على أسلوب تشدٌد العقاب فً مكافحة جرٌمة تبٌٌض
األموال المنظمة ،فنجد نص فً المادة  389مكررٌ " : 2عاقب كل من ٌرتكب جرٌمة
تبٌٌض األموال على سبٌل اإلعتٌاد أو باستعمال التسهٌالت التً ٌمنحها نشاط مهنً أو فً
إطار جماعة إجرامٌة ،بالحبس من عشر ( )10سنوات إلى خمس عشر( )15سنة و بؽرامة
من 4.000.000دج إلى 8.000.000دج" .كذلك ٌعاقب المشرع على الؽش المعلوماتً
الذي ٌتم اطار تنظٌم و هو ما تإكده المادة  394مكرر  ،5و أٌضا عن جرابم الفساد
ٌعاقب بعقوبة الحبس الذي ٌصل إلى عشر سنوات سواءا عن جرٌمة الرشوة أو الؽدر أو
استؽالل النفوذ.
وبهدؾ دفع أعضاء المنظمة اإلجرامٌة على المساعدة فً مكافحة الجرٌمة المنظمة
بدفعهم إلى التراجع عن أفعالهم الخطٌرة .منحت معظم التشرٌعات و بشروط معٌنة حق
اعفاء كل عضو من أعضاء المنظمة الخاصة االجرامٌة من العقوبة اذا ما ساهم بدور فعال
فً كشؾ بقٌة أعضاء المنظمة اإلجرامٌة ،و هو ما أكدته المادة 179من قانون العقوبات
الجزابري التً تقرر استفادة الجانً الذي ٌكشؾ للسلطات المختصة

( القضابٌة أو

اإلدارٌة) عن الجمعٌة و ٌمكنها من التعرؾ عن باقً المشاركٌن ؼٌر أن اإلستفادة من هذا
العذر ٌتوقؾ على شرطٌن متالزمٌن و هما:
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 أن ٌتم إبالغ السلطات قبل أي شروع فً الجناٌة. أن ٌتم هذا اإلبالغ قبل مباشرة المتابعة القضابٌة .و العقوبة المقررة للجرٌمة المنظمة و إن كانت فً أؼلبٌة الحاالت تتمثل فً السجن ؼٌر أن
طب ٌعة هذه الجرٌمة فرضت ضرورة تقرٌر جزاءات أخرى تعد فً كثٌر من الحاالت أنجع
الوسابل فً مكافحة هذه الجرٌمة ألن فٌها تفوٌت للفرصة الحقٌقٌة من وراء هذا النشاط و
هو الحصول على عابدات طابلة ؼٌر مشروعة (الربح) و تتمثل أساسا فً المصادرة ,الذي
ٌعتبر العقاب المستهدؾ القتصادٌات الجرٌمة المنظمة.
ثانٌا :العقاب المستهدف الجانب االقتصادي للجرٌمة المنظمة
ٌنصرؾ العقاب المستهدؾ القتصادٌات الجرٌمة المنظمة إلى المصادرة ،و التً
تعرؾ عند بعض الفقه على أنها " :عقوبة مالٌة تتمثل فً نزع ملكٌة المال قسرا و إدخاله
فً ملك الدولة بال مقابل "كما ٌعرفها اٌضا الدكتور علً راشد بؤنها"عقوبة مادٌة أو عٌنٌة،
من شؤن الحكم بها أن ٌنتقل الى جانب الحكومة ملكٌة األشٌاء التً تحصلت من الجرٌمة
والتً استعملت أو كان من شؤنها أن تستعمل فٌها"
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و تعتبر المصادرة إحدى األدوات الفعالة التً تسهم فً تعزٌز قدرة نظم العدالة
الجنابٌة على التصدي لهذه الجرابم و تحقٌق األثر الردعً فً مواجهة مرتكبٌها فضال عن
كونها تشكل موردا إضافٌا لخزٌنة الدولة بوجه عام و ألنشطة تنفٌذ القوانٌن الرامٌة لمكافحة
الجرٌمة المنظمة .ولقد اتجه الفقه الحدٌث الى التؤكٌد على أهمٌة المصادرة فً مكافحة
الجرٌمة المنظمة و ذلك بهدؾ حرمان المنظمات االجرامٌة من عابداتها المتحصلة من
أنشطة الجرٌمة

. 73

كما اجمعت الوثابق الدولٌة األساسٌة على أهمٌتها ،االتفاقٌة األولى التً عرفت
المصادرة هً اتفاقٌة فٌٌنا حٌث نصت على أنهٌ":قصد بتؽٌٌر المصادرة ،الذي ٌشمل

 72المادة  389مكرر 1من القانون رقم  15-04السالؾ الذكر
 73أحسن بوسقٌعة -المرجع السابق الذكر – ص 420
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التجرٌد عند االقتضاء ،الحرمان الدابم من األموال ،بؤمر من محكمة أوسلطة أخرى"  وعن
االتفاقٌات التً صادقت علٌها الجزابر،فنجد اتفاقٌة األمم المتحدة لسنة  ، 2002قد عرفت
فً متنها الفقرة ز  -المصادرة على أنه التجرٌد النهابً من الممتلكات بموجب أمر من
محكمة أو سلطة مختصة أخرى"..
وأكثر من هذا فلقد حثت هذه اإلتفاقٌة الدول األطراؾ على ضرورة إتخاذها فً
نظامها القانونٌة الداخلٌة كل ماقد ٌلزم من تدابٌر للتمكٌن من مصادرة العابدات اإلجرامٌة و
األدوات المستخدمة فً ارتكاب الجرٌمة المنظمة ،و للتعرؾ علٌها فً حالة تحوٌلها أو
التصرؾ فٌها قصد مصادرتها
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ونفس هذه العقوبة أكدت علٌها إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  2003فً
مادتها  31التً جاء فٌها " :تتخذ كل دولة طرؾ إلى أقصى مدى ممكن ضمن نظامها
القانونً الداخاي ،ما قد ٌلزم من تدابٌر للتمكٌن من مصادرة:
أ -العابدات اإلجرامٌة المتؤتٌة من أفعال مجرمة وفقا لهذه اإلتفاقٌة ،أو ممتلكات تعادل قٌمتها
قٌمة تلك العابدات.
ب -الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التً استخدمت أو كانت معدة لإلستخدام فً
ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه اإلتفاقٌة.75"...
وعن موقؾ المشرع الجزابري بشؤن إجراء المصادرة الذي ٌلعب دورا هاما فً مكافحة
الجرٌمة المنظمة لمساسه بهدؾ المنظمات اإلجرامٌة نشٌر أوال إلى أن المصادرة تعتبر فً
قانون العقوبات الجزابري إبتداء كعقوبة تكمٌلٌة كما تعد من العقوبات التً أجاز ذلك الحكم
بها فً مواجهة األشخاص المعنوٌة التً ٌتورط فً ارتكاب هذه الجرابم بشكل أو بآخر .
وكذلك نصت المادة  389مكرر  4من ذات القانون على المصادرة بشؤن جرٌمة تبٌٌض
األموال حٌث جاء فٌها ":تحكم الجهة القضابٌة المختصة بمصادرة األموال موضوع
74مصطفى طاهر -المواجهة التشرٌعٌة لظاهرة ؼسٌل األموال المتحصلة عن جرابم المخدرات -دار الكتب و الوثابق
القومٌة-القاهرة – د.س.ن – ص .168
75كوركٌسن ٌوسؾ داود ،مرجع السابق الذكر  ،ص 135
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الجرٌمة المنصوص علٌها فً هذا القسم -تبٌٌض األموال -بما فٌها العابدات و الفوابد
األخرى الناتجة عن ذلك ،فً أي ٌد كانت ،إال إذا أثبت مالكها أنه ٌحوزها بموجب سند
شرعً و أنه لم ٌكن ٌعلم بمصدرها ؼٌر المشروع....
" كذلك الحال فً حالة المساس بؤنظمة المعالجة المعلوماتٌة التً ٌتم اإلتفاق بؽرض اإلعداد
لها حٌث نصت المادة  394مكرر  5من قانون العقوبات  ":مع اإلحتفاظ بحقوق الؽٌر،
حسن النٌة ٌ ،حكم بمصادرة األجهزة و البرامج و الوسابل المستخدمة مع إؼالق المواقع
التً تكون محال لجرٌمة من الجرابم المعاقب علٌها وفقا لهذا القسم ،عالوة على إؼالق
المحل أو مكان اإلستؽالل إذا كانت الجرٌمة قد ارتكبت بعلم مالكها".
وقد قرر المشرع الجزابري فرض المصادرة فً قانون الوقاٌة من تبٌٌض األموال و تموٌل
اإلرهاب و مكافحتهما فً المادة الثالثون ( )30الخاصة بالتعاون الدولً حٌث جاء فٌها":
ٌمكن أن ٌتضمن التعاون القضابً طلبات التحقٌق و األنابات القضابٌة الدولٌة و تسلٌم
األشخاص المطلوبٌن طبقا للقانون ،و كذا البحث و حجز العابدات المتحصلة عن تبٌٌض
األموال و تلك ا لموجهة إلى تموٌل اإلرهاب قصد مصادرتها دون اإلخالل بحقوق الؽٌر
حسن النٌة".
مما سبق نستنتج أن الشرع الجزابري ووعٌا منه بؤهمٌة إجراء المصادرة الذي
ٌقضً على المنظمة اإلجرامٌة بقضابه على أهدافها و مصدر توسعها ،و ٌتجلى ذلك من
اإلجراءات التشرٌعٌة الهامة التً تبناها و من العدد الهابل للنصوص التشرٌعٌة التً أكدت
على هذه العقوبة ،سواءا على المستوى الداخلً أو الدولً وهذا راجع إلى أن الجرٌمة
المنظمة عابرة للحدود.
ؼٌر أن ما تبناه المشرع الجزابري فً الجانب الموضوعً من إجراءات لمكافحة هذه
الجرٌمة المنظمة والوقاٌة منها ،تبقى ؼٌر كافٌة لتحقٌق هذه الؽاٌة ذات البعد الدولً والتً
ٌقضً إعتماد جوانب إجرابٌة أخرى من خالل قانون اإلجراءات لمساهمتها الفعالة فً
الكشؾ عن هذه الجرٌمة الخطٌرة .إضافة إلى ضرورة التعاون الدولً فً هذا المجال وهو
( :)3راجع المادة  18مكرر من قانون العقوبات السالفة الذكر.
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ما شهدناه فً اآلونة األخٌرة من خالل اإلتفاقٌ ة الثنابٌة العدٌدة التً صادقت علٌها الجزابر
والهادفة إلى مكافحة اإلجرام المنظم الذي ٌنبإ عن خطورة خاصة فً ظل العمولة التً
تقضً عولمة التجرٌم والعقاب.

المطلب الثانً  :دور القانون اإلجرائً فً مكافحة الجرٌمة المنظمة
باكتساب أنشطة الجرٌمة المنظمة للطابع الدولً والتقنٌن المدعم بفعل التقدم الملحوظ
فً وسابل النقل ،وتقنٌات المعلومات واإلتصاالت ،وتخفٌؾ أسالٌب الرقابة على الحدود،
وعولمة الخدمات المالٌة التً أدت إلى تدفق كمٌات ضخمة من األموال عبر مختلؾ أنحاء
العالم ،من خالل التحوٌالت النقدٌة واإللكترونٌة تتؤكد الحاجة إلى دور فعال لقانون
اإلجراءات الجنابٌة فً توفٌر الدعم التشرٌعً الالزم للجهود الرامٌة إلى زٌادة فعالٌة
إجراءات التحقٌق والمالحقة القانونٌة ،وفً صوغ تدابٌر وأدوات جدٌدة ومالبمة ،لتمكٌن
سلطات تنفٌذ القانون من رصد ومتابعة هذه األنشطة اإلجرامٌة وكشفها بالفعالٌة الواجبة
وبما ٌتفق مع الضمانات األساسٌة لحقوق وحرٌات األفراد المنصوص علٌها فً الدساتٌر
الوطنٌة والمواثٌق الدولٌة الملزمة.
إن مكافحة الجرٌمة المنظمة ذات البعد الدولً ٌتطلب إتخاذ إجراءات فعالة ضدها،
وذلك بتعزٌز سلطات تنفٌذ القوانٌن بتمكٌنها من جمع وتحلٌل المعلومات المتحصلة من
مختلؾ المصادر المشروعة وبكل الوسابل القانونٌة المعمول بها مع ضرورة منحها بعض
الصالحات الخطٌرة التً تعتبر خرقا للحقوق والحرٌات فً نطاق الجرابم العادٌة .وبهدؾ
توظٌؾ هذه المعلومات فً مكافحة الجرٌمة المنظمة البد أن ٌبٌن القانون الهٌبات التً
تتولى جمعها والوسابل المتاحة لها فً الحصول علٌها.
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الفرع األول :الجهات المختصة بجمع األدلة فً الجرٌمة المنظمة
نظرا للخطورة التً تنطوي علٌها الجرٌمة المنظمة ،وبسبب تعقدها ،فقد اختلفت
الدول بشؤن تعٌٌن الهٌبات التً تتولى إجراء جمع األدلة الخاصة بشؤنها ،فهناك من أسند
هذه المهمة إلى هٌبة متخصصة بهدؾ تحقٌق الفعالٌة فً المكافحة ،وهناك من تركها
لضباط الشرطة القضابٌة مع تمكٌن هإالء من اللجوء إلى وسابل تحري خاصة.
ففً ألمانٌا مثال تتولى مراكز القٌادة فً كل مقاطعة مضمنة جمع وتنسٌق المعلومات
المتعلقة بالجرٌمة المنظمة وتتماثل هذه المراكز فٌما بٌنها من الناحٌة التنظٌمٌة وترتبط
جمٌعها عبر إدارة التحقٌقات الجنابٌة اإلتحادٌة.76
وفً إٌطالٌا تقوم بجمع المعلومات المتصلة بالجرٌمة المنظمة ثالث قوات شرطة
ربٌسٌة وهً الشرطة الوطنٌة وقوات الدرك والشرطة الجمركٌة ،وكذلك مجلس تحقٌقات
مكافحة المافٌا الجدٌد الذي أنشا خصٌصا لجمع المعلومات .وعملٌات مكافحة الجرٌمة
المنظمة ولكل قوة من قوات الشرطة المذكورة مكتب محلً لتحقٌق فً األفعال اإلجرامٌة.
وفً الوالٌات المتحدة ٌتم جمع األدلة بشؤن الجرٌمة المنظمة من قبل وحدات متعددة
منها مكتب التحقٌق اإلتحادي ) ،(FBIوإدارة مكافحة المخدرات ودابرة اإلٌرادات الداخلٌة
ودابرة جمارك الوالٌات الداخلٌة ودابرة جمارك الوالٌات المتحدة ودابرة الهجرة والتجنس
وأجهزة تحقٌق أخرى على المستوى اإلتحادي والمحلً ومستوى الوالٌات.
أما عن الوضع فً الجزابر ،فالقاعدة من أعضاء الضبطٌة القضابٌة هم الذٌن ٌتولون
إجراء التحري وجمع األدلة ،وهذا استنادا إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنٌة .ولقد وسع
المشرع الجزابري بموجب القانون رقم  22-06المعدل لقانون اإلجراءات الجزابٌة مجال
اإلختصاص المحلً لضباط الشرطة القضابٌة بخصوص الجرٌمة المنظمة حٌث نصت
المادة  6منه والمعدلة للمادة  16من قانون اإلجراءات المدنٌة على أنه ..." :ؼٌر أنه فٌما
ٌتعلق ببحث ومعاٌنة جرابم المخدرات والجرٌمة المنظمة عبر الحدود الوطنٌة والجرابم
76كوركٌس ٌوسؾ داود ،المرجع السابق ،ص .137
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الماسة بؤنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات وجرابم تبٌض األموال واإلرهاب والجرابم المتعلقة
بالتشرٌع الخاص بالصرؾٌ ،متد إختصاص ضباط الشرطة القضابٌة إلى كامل اإلقلٌم
الوطنً"...
كذلك منح لهم سلطة واسعة فً إجراء التفتٌش عندما ٌتعلق األمر بهذه الجرابم وبصفة
خاصة بالجرٌمة المن ظمة ،حٌث ٌجوز لهم خالفا للقواعد العامة الواردة فً المادة  44و47
من قانون اإلجراءات الجزابٌة ،إجراء التفتٌش والمعاٌنة والحجز فً كل محل سكنً أو
ؼٌر سكنً من كل ساعة من ساعات النهار واللٌل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكٌل
الجمهورٌة المختص وأكثر من ذلك وبؤمر من قاضً التحقٌق ٌمكن لهم وبشؤن هذه الجرابم
ٌمكن لهم القٌام بؤٌة عملٌة تفتٌش أو حجز لٌال أو نهارا فً أي مكان على إمتداد التراب
الوطنً مما ٌعزز من دورهم فً مكافحة هذه الجرٌمة وتكلٌؾ الضبطٌة القضابٌة بهذه
المهمة .وبصفة خاصة بالبحث والتحري عن الجرٌمة المنظمة ،أمر طبٌعً ،وذلك بحكم
إتصالها الدابم بالجرٌمة مما ٌكسبها القدرة على مواجهة هذه الظاهرة.
إضافة إلى هذه القواعد العامة الواردة بقانون اإلجراءات الجزابٌة ،نجد أن القوانٌن
الخاصة الموضوعة بهدؾ مكافحة أنشطة الجرٌمة المنظمة قد خولت صالحٌة التحري
والبحث عنها لبعض الهٌبات ومنها قانون مكافحة تبٌض األموال وتموٌل اإلرهاب الذي
خول خلٌة اإلستعالم المالً سلطة التحري والبحث فً صحة اإلخطارات الواردة إلٌها حٌث
خصت المادة  16من هذا القانون على أن "تسلم الهٌبة المتخصصة – خلٌة اإلستعالم
المالً -وصل األخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبٌانات التً تسمح بإكتشاؾ
مصدر األموال أو الطبٌعة الحقٌقة للعملٌات موضوع اإلخطار ،وتقوم بإرسال الملؾ لوكٌل
الجمهورٌة المختص طبقا للقانون ،فً كل مرة ٌحتمل فٌها أن تكون الوقابع المصرح بها
مرتبطة بتبٌض األموال أو تموٌل اإلرهاب"
أكثر من هذا فلقد خول القانون لهذه الخلٌة صالحٌة إتخاذ تدابٌر تحفظٌة تتمثل فً
اإلعتراض بصفة تحفظٌة ولمدة أقصاها  72ساعة على تنفٌذ أٌة عملٌة بنكٌة ألي شخص
طبٌعً أو معنوي تقع علٌه شبهات قوٌة لتبٌض األموال أو تموٌل اإلرهاب.
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كذلك ٌلزم القانون البنوك والمإسسات المالٌة والمصالح المالٌة لبرٌد الجزابر
والمإسسات المالٌة المشابهة وشركات التؤمٌن ومكاتب الصرؾ والتعاضدٌات والرهانات
واأللعاب والكازٌنوهات وأصحاب المهن الحرة وكذا مصالح الضرابب والجمارك إبالغ
هذه الخلٌة بكل عملٌة ٌشتبه أنها متحصلة من جناٌة أو جنحة ال سٌما الجرٌمة المنظمة
والمتاجرة بالمخدرات والمإثرات العقلٌة أو ٌبدوا أنها موجهة لتموٌل اإلرهاب.
كذلك بخصوص مكافحة الفساد ،فلقد أسندت مهمة التحري والبحث منها أٌضا
والمساهمة فً مكافحتها للهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد وهذا بموجب القانون رقم 01-06
المإرخ فً  20أفرٌل  ، 2006فبالرجوع إلى نص المادة  20من هذا القانون نجدها تنص
على أنه "تكلؾ الهٌبة ال سٌما بالمهام اآلتٌة:
 -1جمع ومركزة واستؽالل كل المعلومات التً ٌمكن أن تساهم فً الكشؾ عن أعمال
الفساد والوقاٌة منها.
 -2اإلستعانة بالنٌابة العامة لجمع األدلة والتحري فً وقابع ذات عالقة بالفساد"...
وتجدر اإلشارة أن عالقة خلٌة اإلستعالم اآللً مباشرة بالقضاء وهو ما تإكده المادة
 16من القانون رقم  01-05السالؾ الذكر حٌث جاء فٌها "تسلم الهٌبة المتخصصة – خلٌة
اإلستعالم المالً -وصل األخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبٌانات التً تسمح
باكتشاؾ مصدر األموال أو الطبٌعة الحقٌقة للعملٌات موضوع األخطار ،وتقوم بإرسال
الملؾ إلى وكٌل الجمهورٌة المختص طبقا للقانون ،فً كل مرة ٌحتمل فٌها أن تكون الوقابع
المصرح بها مرتبطة بجرٌمة تبٌض األموال أو تموٌل اإلرهاب" ،وهذا ما ٌدعم وصفها
كهٌبة خاصة للتحري وهذا بخالؾ الهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد التً ٌجب علٌها بعد
توصلها إلى وقابع ذات وصؾ جزابً ،أن تحول الملؾ إلى وزٌر العدل ،حافظ األختام،
الذي ٌخطر النابب العام لتحرٌك الدعوى العمومٌة عند اإلقتضاء.
ومهما ٌكن ،فإن إسناد مهمة التحري وجمع األدلة فً الجرٌمة المنظمة إلى هٌبات
متخصصة سٌحقق نوعا من الفعالٌة فً مكافحتها ،وذلك راجع إلى تفرٌؽها لهذه المهمة
وإمتالك هذه الهٌبات للوسابل التقنٌة التً تسمح لها بإحراز نتابج إٌجابٌة.
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الفرع الثانً :الوسائل المستحدثة للتحري وجمع األدلة فً الجرٌمة المنظمة
لقد أكدت المادة  20من إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة،
المعتمدة من طرؾ الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة ٌوم  15نوفمبر ،2000
والمصادق علٌها بتخفظ من طرؾ الجزابر سنة  ، 2002على أهمٌة تبقى الدول األعضاء
لوسابل متطورة فً مكافحة الجرٌمة المنظمة تنسجم مع التطور التقنً الخطٌر التً آلت
‘ لٌه المنظمات اإلجرامٌة فً إرتكاب جرابمها وحثتهم على ذلك ،بنصها على أنهٌ" :تعجب
على كل دولة طرؾ ،إذا كانت المبادئ األساسٌة لنظامها القانونً الداخلً تسمح بذلك ،أن
تقوم ضمن حدود إ مكانٌاتها ووقفا لشروط المنصوص علٌها فً قانونها الداخلً ،بإتخاذ ما
ٌلزم من تدابٌر إلتاحة اإلستخدام المناسب ألسلوب التسلٌم المراقب ،وكذلك ما تراه مناسبا
من استخدام أسالٌب تحر خاصة أخرى ،مثل المراقبة اإللكترونٌة أو ؼٌرها من أشكال
المراقبة والعملٌات المستقرة ،من جانب سلطاتها المختصة داخل إقلٌمها لؽرض مكافحة
الجرٌمة المنظمة مكافحة فعالة" .وهو ما أكدته أٌضا وبصفة خاصة إتفاقٌة المتحدة لمكافحة
الفساد فً مادتها .50
كذلك أكد المشرع على إمكانٌة اللجوء إلى إجراءات التحقٌق الخاصة هذه ضمن
بعض القوانٌن الجزابٌة الخاصة ،كالقانون رقم  01-06المتعلق بالوقاٌة من الفساد
ومكافحته إذ نصت مادة  56على أنه" :من أجل تسهٌل جمع األدلة المتعلقة بالجرابم
المنصوص علٌها فً هذا القانونٌ ،مكن اللجوء إلى التسلٌم المراقب واتباع أسالٌب تجر
خاصة كالترصد اإللكترونً واإلحتراق على النحو المناسب ،وبإذن من السلطة القضابٌة
المختصة ،تكون لألدلة المتوصل إلٌها بهذه األسالٌب حجٌتها وفقا لتشرٌع والتنظٌم المعمول
بها".
ونظرا للطابع التقنً المستحدث لهذه اإلجراءات الخاصة ،المتمثلة فً المراقبة
اإللكترونٌة المعلوماتٌة والتسلٌم المراقب للعابدات اإلجرامٌة والتسرب وما تثٌره من مسابل
قانونٌة عدٌدة تسمى بالدقة ،فسنتفق عنها وذلك على النحو التالً:
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 -1التسرب
من اإلجراءات واألسالٌب والتقنٌات المستخدمة فً جمع األدلة وفً التحرٌات
والتحقٌقات الجنابٌة التً استحدثها المشرع الجزابري فً تعدٌله األخٌر لقانون اإلجراءات
المدنٌة نجد أسلوب التسرب  l’infiltrationحٌث نصت المادة  65مكرر  11من القانون
رقم  22-06السالؾ الذكر على أنه "عندما تقتضً ضرورات التحري أو التحقٌق فً
إحدى الجرابم المذكورة فً المادة  65مكرر  5أعالهٌ ،جوز لوكٌل الجمهورٌة أو لقاضً
التحقٌق ،بعد إخطار وكٌل الجمهورٌة ،أن ٌؤذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملٌة
التسري ضمن الشروط المبٌنة فً المواد أدناه"
وعن الجرابم التً ٌجوز بشؤنها اللجوء إلى عملٌة التسرب فهً تلك المحددة فً المادة 65
مكرر  5من نفس هذا القانون والمتمثلة فً:
 جرابم المخدرات الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود الوطنٌة. الجرابم الماسة بؤنظمة المعالجة األلٌة للمعطٌات. جرابم تبٌض األموال أو اإلرهاب. الجرابم المتعلقة بالتشرٌع الخاص بالصرؾ. جرابم الفساد.وعلٌه فإن هذا األسلوب ٌعمل فً مكافحة وكشؾ الجرٌمة المنظمة ،فهو إجراء ٌلجؤ
إلٌه أثناء التحقٌق والتحري فً مثل هذه الجرابم.
ولقد عرؾ المشرع الجزابري ومن خالل المادة  65مكرر  12من نفس هذا القانون
التسرب بنصه على أنهٌ" :قصد بالتسرب قٌام ضابط أو عون الشرطة القضابٌة تحت
مسإولٌة ضابط الشرطة القضابٌة المكلؾ بتنسٌق العملٌة ،بمراقبة األشخاص المشتبه فً
ارتكابهم جناٌة أو جنحة بإٌهامهم أنه فاعل معهم أو شرٌك لهم أو خاؾ.
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ٌسمح لضابط أو عون الشرطة القضابٌة أن ٌستعمل بهذا الؽرض ،هوٌة مستعارة
وأن ٌرتكب عند الضرورة األفعال المذكورة فً المادة  65مكرر  11أدناه ،وال ٌجوز
تحت طابلة.
وعملٌة التسرب هذه ال ٌجوز اللجوء إلٌها ،إال بعد الحصول على إذن مكتوب ومسبب من
طرؾ وكٌل الجمهورٌة أو قاضً التحقٌق بعد إخطاره لوكٌل الجمهورٌة وتحت
رقابتهما.77
وٌجب أن ٌتضمن هذا اإلذن تعٌٌن لـ:
 الجرٌمة التً تبرر اللجوء إلى إجراء التسرب. هوٌة ضابط الشرطة القضابٌة التً تتم العملٌة تحت مسإولٌة ذلك أن التسرب ٌتمتحت مسإولٌة ضابط الشرطة القضابٌة المكلؾ بتنسٌق العملٌة كما بٌنته المادة 65
مكرر .12
 هذه عملٌة التسرب التً ال ٌمكن أن تتجاوز أربعة ( )4أشهر قابلة التجدٌد حسبمقتضٌات التحري والتحقٌق ،ضمن نفس الشروط الشكلٌة والزمنٌة ،على أنه ٌجوز
للقاضً الذي رخص بإجراء هذه العملٌة األمر بوقفها فً أي وقت.
هذا ،وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد سهل على هذا العون أو الضابط المتسرب عمله كما
وفر له الحماٌة الالزمة وٌتجلى ذلك فً:
 جواز قٌامه باألعمال التالٌة دون أن تقوم مسإولٌة الجزابٌة وهً إقتناء أو حٌازة أو نقل أو تسلٌم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثابق أومعلومات متحصل علٌها من ارتكاب الجرابم أو مستعملة فً ارتكابها.
 استعمال أو وضع تحت تصرؾ مرتكبً هذه الجرابم الوسابل ذات الطابع القانونً أوالمالً وكذا وسابل النقل أو التخزٌن أو اإلٌواء أو الحفظ أو اإلتصال.

77المادة  65مكرر  11من القانون رقم  22-06السالؾ الذكر
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 -2عدم جواز كشؾ الهوٌة الحقٌقٌة لضابط أو أعوان الشرطة القضابٌة الذٌن باشروا عملٌة
التسرب فً أي مرحلة من مراحل اإلجراءات وإال تعرض الفاعل لجزاءات جنابٌة
صارمة.
 -3إمكانٌة مواصلة العون المتسرب لنشاطاته ولعملٌات المذكورة أعاله رؼم انتهاء مدة
العملٌة أو عدم تمدٌدها متى كان لم ٌتمكن من توقٌؾ نشاطه فً ظروؾ تضمن أمنه.
ومهما ٌكن فإن هذا اإلجراء له أهمٌة فً عملٌة التحري والتحقٌق وكشؾ الجرابم المنظمة
رؼم عٌوبها تبقى قابمة خاصة وأنها تعرض العون المتسرب للخطر فً حالة التكشؾ
وكشؾ العملٌة بؤمرها.
 -2المراقبة اإللكترونٌة:
ٌقصد بالمراقبة اإللكترونٌة مراقبة وسابل اإلتصاالت المختلفة بٌن الجناة بقصد
كشفهم ،وتعد المراقبة اإللكترونٌة من أقدم التكنولوجٌة المستخدمة فً مجال جمع األدلة وقد
أثار استخدامها الجدل الكبٌر لدى الفقهاء إذ أن استخدامها ٌتطلب الموازنة بٌن حق الفرد فً
الخصوصٌة من جهة والحاجة إلى تنفٌذ القوانٌن فً تعقد أثر المجرمٌن من جهة أخرى.
وألن المنظمات اإلجرامٌة ؼالبا ما تقوم باستخدام وسابل اإلتصاالت السلكٌة بشكل واسع
فإن بعض الفقهاء ٌرون أن اللجوء إلى المراقبة اإللكترونٌة من هٌبات تنفٌذ القوانٌن أمر ال
مناصر منه فً جمع األدلة على ارتكاب الجرٌمة ،أو الحٌلولة دون ارتكابها.
وإن تباٌنت مواقؾ القوانٌن حول مدى جواز استخدام المراقبة اإللكترونٌة فً جمع األدلة
بشؤن الجرٌمة المنظمة ،إال أن المشرع الجزابري حسم هذه المسؤلة إبتداء من خالل قانون
رقم  22-06المعدل لقانون اإلجراءات الجزابٌة والسالؾ الذكر ،حٌث أن أهم من استحدثه
موجب هذا ا لنص هً وسابل التحري الخاصة هذه ،حٌث نصت المادة  65مكرر  5على
أنه" :إذا اقتضت ضرورات التحري فً الجرٌمة المتلبس بها أو التحقٌق اإلبتدابً فً جرابم
المخدرات أو الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود الوطنٌة أو الجرابم الماسة بؤنظمة المعالجة
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األلٌة للمعطٌات أو جرابم تبٌض األموال أو اإلرهاب أو الجرابم المتعلقة بالتشرٌع الخاص
بالصرؾ أو جرابم الفساد ٌجوز لوكٌل الجمهورٌة المختص أن ٌؤذن بما ٌؤتً:
 وضع الترتٌبات التقنٌة ،دون موافقة المعنٌٌن ،من أجل إلتقاط وتثبٌت وتسجٌلالكالم المتفوه به بصفة خاصة أو سرٌة من طرؾ شخص أو عدة أشخاص فً أماكن
خاصة أو عمومٌة أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص ٌتواجدون فً مكان خاص.
"ٌسمح األذن المسلم بؽرض وضع الترتٌبات التقنٌة بالدخول إلى المحالت السكنٌة أو
ؼٌرها ولو خارج المواعٌد المحددة فً المادة  47من هذا القانون وبؽٌر علم أو رضا
األشخاص الذٌن لهم حق على تلك األماكن":
هكذا فإن المشرع الجزابري سمح بإجراء المراقبة اإللكترونٌة بشؤن الجرٌمة المنظمة
وذلك بالتصنت السلكً ورصد المكالمات الهاتفٌة الدابرة بٌن المتهم وسواه من األفراد وكذا
تسجٌله وذلك بؽض النظر عن علم أو موافقة أي طرؾ من أطراؾ الحدٌث لكن بشرط
الحصول على اإلذن المسبق لوكٌل الجمهورٌة.
فضال عن هذا أجاز المشرع حتى إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص ٌتواجدون
فً مكان خاص فً حالة التحقٌق فً الجرٌمة المنظمة أو التحري بشؤنها ،وكذا إعتراض
المراسالت التً تتم عن طرٌق وسابل اإلتصال السلكً أو الالسلكٌة.
هذا ونشٌر إلى أن عملٌة المراقبة اإللكترونٌة وكذا اإلعتراض للمراسالت تتم تحت المراقبة
المباشرة لوكٌل الجمهورٌة والمختص ،وفً حالة فتح تحقٌق قضابً تتم هذه العملٌات بناء
على إذن من قاضً التحقٌق وتحت مراقبة المباشرة .فاإلذن بهذه العملٌات إذن قد ٌكون إما
من طرؾ وكٌل الجمهورٌة أو قاضً التحقٌق  ،ولقد حدد المشرع بٌانات هذا اإلذن الكتابً
وحدد مدة بؤجل أقصاه أربعة أشهر قابلة لتجدٌد حسب مقتضٌات التحري أو التحقٌق
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وخروجا عبر القواعد العامة فً التفتٌش ،فإن المشرع وبؽرض تحقٌق هذا العملٌات
وتجسٌدها وضمانا لفعالٌة هذه األداة ،أجاز لضابط الشرطة القضابٌة الدخول إلى المحالت
78كورٌكس ٌوسؾ ،ص  ،139ص .140
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السكنٌة أو ؼٌرها ولو خارج المواعٌد القانونٌة للتفتٌش أي قبل الساعة الخامسة ( )5صباحا
وبعد الساعة الثامنة ( )8مساءا ،كما أجاز له اإلستعانة بكل عون مإهل لدى مصلحة أو
هٌبة عمومٌة أو خاصة مكلفة بالمواصالت السلكٌة أو الالسلكٌة لتكفل بالجوانب التقنٌة وهو
ما تإكده المادة  65مكرر  8من نفس هذا القانون
وتختتم هذه العملٌات بمحضر ٌحرر من طرؾ ضابط الشرطة القضابٌة المؤذون له
أو المناب من طرؾ القاضً المختص عن كل عملٌة إعتراض أو تسجٌل المراسالت وكذا
عن عملٌات وضع الترتٌبات التقنٌة وعملٌات اإللتقاط والتثبٌت والتسجٌل الصوتً أو
السمعً البصري وله ألجل ترجمة المكالمات اإلستؽانة لمترجم وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
العملٌات لها أهمٌة كبٌرة فً إظهار الحقٌقة.
وأخٌرا نشٌر أن المشرع الجزابري قد أكد على إمكانٌة اللجوء إلى المراقبة اإللكترونٌة
مستعمال المصطلح الترصٌد اإللكترونً فً القانون رقم  01-06المتعلق بالوقاٌة من الفساد
ومكافحته السالؾ الذكر فً مادة  56بنصها "ٌ ...مكن اللجوء إلى التسلٌم المراقب أو إتباع
أسالٌب تحر خاصة كالترصٌد اإللكترونً أو اإلختراق "...مإكد دابما على ضرورة
الحصول على اإلذن من السلطة المختصة وبخالؾ قانون اإلجراءات الذي ٌتناول مدى هذه
الوسابل فً اإلثبات نجد أن هذا القانون وفً ذات المادة الفقرة الثانٌة أكد على أن "تكون
لألدلة المتوصل إلٌها بهذه األسالٌب حجٌتها وفقا لتشرٌع والتنظٌم المعمول بهما".
كذلك بؤن المشرع الجزابري لم ٌتناول إجراء التسلل المعلوماتً مع أنه أولى إهتماما
خاصا للجرابم الماسة بؤنظمة المعالجة األلٌة للمعطٌات التً أصبحت من أخطر الجرابم
التً ٌشهدها المجتمع المعاصر ال سٌما فً تعدٌل قانون العقوبات لسنة  2004هذا مع العلم
أن القانون الخاص بمكافحة الفساد والسالؾ الذكر ،قد فتح المجال لذلك وهو ما ٌستفاد من
عبارة اإلختراق وكذا الورود لوسابل التحري الخاصة على سبٌل المثال ال على سبٌل
الحصر كما هو الحال بالنسبة لقانون اإلجراءات الجزابٌة.
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 -3التسلٌم المراقب:
لقد استؤثر هذا األسلوب بإهتمام مطرد خالل السنوات األخٌرة بعد أن أثبت جدواه
كؤداة فعالة فً مكافحة اإلتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات الذي كان وال ٌزال هو المجال
األول واألكثر استخداما لهذا األسلوب على الصعٌدٌن الدولً والوطنً.
وفً هذا السٌاق ،وفً إطار مكافحة اإلتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات أن أول إتفاقٌة
أدرجت هذا األسلوب هً إتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات
والمإثرات العقلٌة لسنة  1988كما ٌلً:
" التسلٌم المراقب هو األسلوب الذي ٌسمح بمرور شحنات ؼٌر مشروعة من المخدرات
والمإثرات العقلٌة أو المواد المركبة منها أو عبر أو إلى دولة أو أكثر بعلم سلطاتها
المختصة وتحت مراقبتها ،وذلك ٌهدؾ تحدٌد األشخاص المتوطٌن فً ارتكابها"
ولقد امتد بعد ذلك استعمال أسلوب التسلٌم المراقب وٌشمل أنشطة أخرى للجرٌمة
المنظمة مثل ؼسٌل األموال ،الفساد وؼٌرها ،وعن ؼسٌل األموال أو تبٌضها فلقد حثت
فرقة العمل المعنٌة باإلجراءات المالٌة (الفاتؾ  )FATFفً تقرٌرها الثالث للعامٌن 1991
و ، 1992الدول األعضاء على دراسة اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة للسماح لسلطاتها
المختصة بإجراء التحرٌات فً قضاٌا ؼسٌل األموال بتؤجٌل القبض على األشخاص
المشبوهٌن وضبط األموال المشتبه فً كونها عابدات للجرٌمة بؽرض التعرؾ على
األشخاص المتورطٌن فً هذه األنشطة وجمع األدلة الالزمة إلدانتهم ،واستهدؾ ذلك
بالدرجة األولى المساعدة على استخدام بعض اإلجراءات الضرورٌة فً هذا المجال مثل
التسلٌم المراقب والعملٌات السرٌة.79
أما فً مجال مكافحة الفساد ،نجد أن اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة
بنٌوٌورك ٌوم  31أكتوبر  2003والمصادق علٌها من طرؾ الجزابر ،قد أكدت على
أهمٌة هذا اإلجراء لمكافحة الفساد وذلك بموجب نص المادة  50منها حٌث جاء فٌه "من
79خالد حمد محمد الحمادي ،المرجع السابقـ ص .368
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أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة ،تقوم بإتخاذ ما قد ٌلزم من تدابٌر لتمكٌن سلطاتها
المختصة من استخدام أسلوبه التسلم المراقب على النحو المناسب"...

()2

كذلك المشرع

الجزابري ومن خالل القوانٌن الجنابٌة الخاصة أدرج األسلوب الخاص بالحري ،ففً
القانون رقم  01-06المتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته والسالؾ ذكر نصت المادة 55
منه على امكانٌة اللجوء إلى التسلٌم المراقب من أجل تسهٌل جمع األدلة المتعلقة بجرابم
الفساد بما فٌها بتبٌٌض العابدات اإلجرامٌة والرشوة وؼٌرها.
أخٌرا نشٌر إلى أن هناك بعض إجراءات التحري الخاصة التً لم ٌعالجها المشرع
الجزابري فً قانون اإلجراءات الجزابٌة ،إال أنه أشار إلٌها فً القوانٌن الخاصة كالقانون
رقم  01-06الخاص بالوقاٌة من الفساد والسالؾ ذرك ،الذي أشار إلى إجراء اإلختراق
والذي بطله علٌه فً أؼلبٌة التشرٌعات بالتسلل المعلوماتً ،الذي ٌحتل مكانه هامة بٌن
إجراءات التحري الجدٌدة وذلك لم ٌفرضه علما المعلوماتٌة والتقنٌة ،ؼٌر أن المشرع
الجزابري لم ٌحدد ال المقصود وال ضمانة ،ولهذا ٌستحسن لو فضل فٌه على ؼرار
اإلجراءات السابقة وكذا الحال بالنسبة للتسلٌم المراقب الذي لم ٌتناوله بالتفصٌل واكتفى
بتعرٌفه فً قانون مكافحة الفساد بالقول أنه" :ذلك اإلجراء الذي ٌسمح لشحنات ؼٌر
مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اإلقلٌم الوطنً أو المرور عبره أو دخوله بعلم من
السلطات المختصة وتحت مراقبتها ،بؽٌة التحري عن جرم ما وكشؾ هوٌة األشخاص
الضالعٌن فً ارتكابه.
ومهما ٌكن ،فإن المشرع الجزابري قد خطى خطوة إٌجابٌة فً مجال مكافحة الجرٌمة
المنظمة والجرابم اإلقتصادٌة على العموم ،وذلك بتنبٌه لهذه اإلجراءات الجدٌدة فً التحري
وجمع األدلة والتً تتماشى مع التقنٌات الجدٌدة والصور المستحدثة لإلجرام ؼٌر أن هذه
األسالٌب وإن كانت قد أثبتت فعالٌتها فً مكافحة هذه الجرٌمة إال أنها تنطوي على مخاطر،
وهً فشل ه ذه العملٌات وتعرٌض حتى القابمٌن بها للخطر كذلك فإن هذه الوسابل وحدها
ؼٌر كافٌة لمكافحة اإلجرام المنظم الذي ٌجد مسرحه فً الدول النامٌة النً تفتقر إلى
اإلمكانٌات الحدٌثة للمكافحة.
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الفرع الثانً :التخصص فً التحقٌق فً قضاٌا الجرٌمة المنظمة
إن قدرة المنظمات اإلجرامٌة فً إخفاء معالم الجرٌمة ومحوها والتؤثٌر فً رجال
تنفٌذ القانون أو الشهود باإلؼراء أو العٌد وإفساد المسإولٌن عن تطبٌق القانون قد دفع
ببعض الدول إلى تبنً مبدأ التخصص فً التحقٌق فً قضاٌا الجرٌمة المنظمة ،ومن الدول
التً أخذت بهذا اإلتجاه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،حٌث ٌتولى مكتب التحقٌقات اإلتحادي
) (FBIالتحقٌق فً أنماط خطٌرة من الجرابم المنظمة ،كما أخذت إٌطالٌا بنفس هذا اإلتحاد
حٌث ٌتولى التحقٌق فً قضاٌا الجرٌمة المنظمة مكتب تحقٌقات المافٌا.
وإعطاء وتحوٌل صالحٌة التحقٌق فً قضاٌا الجرٌمة المنظمة إلى هٌبة خاصة ٌعتبر
فعال إجراء سلٌما وهذا راجع لدورها اإلٌجابً فً مكافحة الجرٌمة المنظمة والحد من
أنشطتها الخطٌرة ذات التؤثٌر اإلجتماعً واإلقتصادي الخطٌر والذي ٌدعمه مبدأ التخصص
فً التحقٌق فً هذه الجرٌمة ،ؼٌر أنه ولكً ٌسهم التحقٌق فً ذلك ال بد من إختٌار
المحققٌن على أسس علمٌة ،والبد أن ٌكون داخل أي جهاز من أجهزة تنفٌذ القوانٌن نظام
إدارة علٌا قابم على أسا المركزٌة التامة ٌستطٌع تمحٌص جوانب التحقٌقات ورصد سٌرها
للتؤكد من أن جمٌع تلك التحقٌقات تجري وفقا للقوانٌن الوطنٌة وبمراعاة تامة للحرٌات
الفردٌة ،وٌنبؽً األخذ بعٌن اإلعتبار فً حالة إنشاء تلك الهٌبات مدى إمكانٌة إسنادها من
جانب المنظمات اإلجرامٌة الذي ٌتطلب إتخاذ إجراءات وقابٌة للحد من ذلك.
وبالنسبة للجزابر ،فإن الوضع مختلؾ ،ذلك أن إجراء التحقٌق لم ٌسند لهٌبة خاصة
متخصصة ،ولنا ٌبقى من إختصاص قاضً التحقٌق وفق ألحكام قانون اإلجراءات المدنٌة
(ذكر المادة) ،الذي منح لسلطات واسعة فله حق التفتٌش لٌال ونهارا عبر كامل التراب
الوطنً ونشٌر بهذا الصدد إلى أن المشرع الجزابري أجاز ومن خالل تعدٌل  2004لقانون
اإلجراءات الجزابٌة أي القانون رقم  13-04أجاز تمدٌد اإلختصاص المحلً لقاضً
التحقٌق -عن طرٌق التنظٌم إلى دابرة اختصاص محاكم أخرى فً جرابم المخدرات
والجرٌمة المنظمة عبر الحدود الوطنٌة والجرابم الماسة بؤنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات
وجرابم تبٌض األموال واإلرهاب والجرابم المتعلقة بالتشرٌع الخاص بالصرؾ.
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وحبذا لو أن المشرع أسند أٌضا مهمة التحقٌق فً الجرٌمة المنظمة لهٌبات خاصة ال
سٌما للتعقٌد الذي ٌكثؾ أنشطتها وتقنٌاتها العالٌة التً تتطلب التخصص العلمً والمتطور
لكشفها ومحاربتها أٌضا.
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خاتمة
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خاتمة:
إن ظهور الجرٌمة المنظمة عبر الدول على المستوى الدولً وبالقدرات الهابلة من
حٌث تنظٌماتها اإلجرامٌة و أنماط أنشطتها ورإإس أموالها الضخمة لم تنتشر بتلك
اإلمكانٌات إال بفضل عوامل متعددة ساهمت فً توسٌع الرقعة الجؽرافٌة ألنشطتهاٌ .ؤتً فً
مقدمة تلك العوامل إسهام حرٌة التجارة والسرعة الفابقة فً نقل المعلومات فً التوسط
بسهولة فً أنشطة مالٌة ؼٌر مشروعة وؼسٌل األموال عبر الحدود الوطنٌة.
وإذا كانت الجرٌمة المنظمة ثمرة من ثمرات التؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة ،فإن العولمة االقتصادٌـة التً شهدها العقد األخٌر من القرن العشرٌن قد أدت
إلى انتشار هذه الجرٌمـة وتشعبها فً أشكال جدٌدة بؽٌة الحصول على الربح سواء لمجرد
اإلثراء ،أو الستخدامه فً تحقٌق أؼراض سٌاسٌة .وتالقت الجرٌمة المنظمة مع العولمة فً
خاصٌتٌن ،أوالهما :الهدؾ،وهو الحصول على الربح .وثانٌهما :كسر الحواجز بٌن الدول.
ومن خالل هذا التالقً كان انتشار الجرٌمة وتوسعها.
وعلى الرؼم من أن المبادئ العامة التً تحكم التجرٌم والعقاب من حٌث المكان فً
القانون الجزابً الجزابري سواء تلك الواردة فً قانون العقوبات أو اإلجراءات الجزابٌة قد
جاءت قاصرة على مبدأ اإلقلٌمٌة كمبدأ أصلً ومبدأي الشخصٌة والعٌنٌة كمبادئ إحتٌاطٌة
دون أٌة إشارة إلى تبنً مبدأ عالمٌة النص الجنابً.
ؼٌر أنه ومن الناحٌة العملٌة سعت الجزابر جاهدا إلى عقد عدة إتفاقات ونشاطات سواء
على المستوى العربً أو الدولً ألجل مكافحة اإلجرام المنظم  ،ؼٌر أن هذه اإلتفاقات إن لم
تدعم بمبدأ عالمٌة النص الجنابً الذي ٌنبؽً إعادة النظر فٌه من طرؾ المشرع وضرورة
تبنٌه قد تبقى عاجزة عن مواجهة ظاهرة اإلجرام المنظم إذا كانت الجرٌمة المرتكبة ال
تخضع لسلطان القانون الجزابً الجزابري بمقتضى مبدأ اإلقلٌمٌة أو الشخصٌة أو العٌنٌة.
لقد انعكس أثر العولمة االقتصادٌة والجرٌمة المنظمة على توسٌع القانون الجنابً
الجزابري فً شقٌه الموضوعً واإلجرابً بإلقاء التبعة علٌه فً حماٌة المصالح الوطنٌة
والدولٌة المشتركة ،وذلك فً ظل افتقار القانون الجنابً الدولً إلى وظٌفته الجزابٌة .من
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خالل تبنً النظام القانونً الجزابري ألحكام الجرٌمة المنظمة بمقتضى قوانٌن عقابٌة
خاصة مكملة والتعدٌالت التً أدخلت على قانون العقوبات الجزابري وقانون اإلجراءات
الجزابٌة.
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المراجع العامة والمتخصصة

أحسن بوسقٌعة ،الوجٌز فً القانون الجزابً العام ،الطبعة الخامسة ،دار هومة ،الجزابر.2007
 أحمد إبراهٌم مصطفى سلٌمان ،اإلرهاب والجرٌمة المنظمة ،التجرٌم وسبل المواجهة،مصر ،دار النهضة العربٌة ،الطبعة األولى.2006 ،
 أحمد فتحً سرور ،العالم الجدٌد بٌن االقتصاد والسٌاسة والقانون ،دار الشروقالعربً،الطبعة األولى .2003 ،مصر
أحمد فتحً سرور ،القانون الجنابً الدستوري ،دار الشروق العربً ،الطبعة الثانٌة، .2002مصر
طارق سرور ،الجماعة اإلجرامٌة المنظمة ،دار النهضة العربٌة القاهرة.2000 ، محمود شرٌؾ بسٌونً ،الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة  ،ماهٌتها ووسابل مكافحتها دولٌاوعربٌا  ،دار الشروق  ،الطبعة األولى  ،2004،القاهرة ،مصر.
 عبد األمٌر األسعد ،العولمة ،مقارنة فً التفكٌر االقتصادي ،مقال ،مجلة العلوم االقتصادٌةوالعلوم السٌاسٌة ،العدد ،02،2004جامعة سطٌؾ ،الجزابر.
سهٌل حسن الفتالوي  ،التنظٌم الدولً ،مصر ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،الطبعة األولى.2007،
 كوركٌس ٌوسؾ داود  ،الجرٌمة المنظمة ، ،عمان ،األردن ،دار الثقافة ،للنسر والتوزٌع ،الطبعة األولى  ،2001 ،عمان ،األردن.
محسن أحمد الخضٌري ،ؼسٌل األموال ،الظاهرة،األسباب،العالج ،مصر ،مجموعة النٌلالدولٌة ،الطبعة األولى .2003 ،
90

 محمد عبد القادر حاتم ،العولمة مالها.وماعلٌها ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،الطبعةاألولى ،2005،القاهرة،مصر.
عبد العزٌز العشاوي  ،ابحات فً القانون الدولً الجنابً ،الجزء الثانً ،الطبعة األولى،دار هومة .2006
عثامنٌة لخمٌسً  ،عولمة التجرٌم والعقاب  ،الطبعة األول  ،دار هومه 2005،الجزابر . محمد زكً شمس  ،االتفاقٌات القضابٌة الدولٌة و تسلٌم المجرمٌن  ،دار الجامعة الجدٌدةللنشر ،اإلسكندرٌة .1998 ،
هدى حامد قشقوش ،الجرٌمة المنظمة ،القواعد الموضوعٌة و اإلجرامٌة و التعاون الدولً،دار النهضة العربٌة ،القاهرة2000 ،
-2الرسائل الجامعٌة:
عبد الفتاح محمد سراج ،النظرٌة العامة لتسلٌم المجرمٌن"دراسة تحلٌلٌة تؤصٌلٌة" ،رسالةدكتوراه ،كلٌة الحقوق ،جامعة المنصورة.1999 ،
سرٌر محمد  ،مذكرة ماجستٌر  ،الجرٌمة المنظمة و سبل المكافحة جامعة بن عكنون كلٌةالحقوق الجزابر .2003
عبد الفتاح مصطفى الصٌفً وآخرون ،الجرٌمة المنظمة التعرٌؾ واألنماط واالتجاهات،ماجستٌر،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الطبعة األولى ،الرٌاض1999 ،
ثانٌا:النصوص القانونٌة:
االتفاقٌات الدولٌة:اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة المعتمدة فً 15نوفمبر ،2000المصادق علٌها بموجب المرسوم الرباسً رقم 54-02المإرخ فً 5
فبراٌر  ،2002الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة .العدد.24
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اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد و الوقاٌة منه المعتمدة فً  31أكتوبر 2003المصادق علٌها بتحفظ بموجب للمرسوم الرباسً رقم  128-04المإرخ فً  29صفر عام
 1425الموافق  19أفرٌل  ،2004الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة.العدد .26
االتفاقٌة الوحٌدة المتعلقة بالمخدرات لسنة  1961المصادق علٌها بموجب المرسومالرباسً رقم  343-36المإرخ فً  11سبتمبر سنة .1963
اتفاقٌة المإثرات العقلٌة لسنة  1971المصادق علٌها بموجب المرسوم رقم 177-77المإرخ فً  26ذي الحجة عام  1397الموافق  7دٌسمبر سنة  .1977الجرٌدة الرسمٌة
للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد.80
اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة االتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات والمإثرات العقلٌة لسنة 1988المصادق علٌها بموجب المرسوم الرباسً رقم 41-59المإرخ فً  26شعبان
 1415الموافق ٌ 28ناٌر  .1995الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة،العدد.5
برتوكول سنة  1972المعدل لالتفاقٌة الوحٌدة للمخدرات لسنة  1961المصادق علٌهبموجب المرسوم الرباسً رقم  61-02المإرخ فً  22ذي القعدة عام  5 1422فبراٌر
 ،2002العدد .09
برتوكول مع وقم ع االتجار باألشخاص ،بخاصة النساء واألطفال ،المكمل التفاقٌة األممالمتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة ،المعتمد من قبل الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة بتارٌخ  15نوفمبر  ،2000والمصادق علٌها بموجب المرسوم  417-03المإرخ
فً  14رمضان الموافق  9نوفمبر .2003
برتوكول مكافحة تهرٌب المهاجرٌن عن طرٌق البر والبحر والجو ،المكمل التفاقٌة األممالمتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة ،المعتمد من قبل الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة بتارٌخ  15نوفمبر  ،2000والمصادق علٌها بموجب المرسوم  418-03المإرخ
فً  14رمضان الموافق  9نوفمبر .2003
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اتفاقٌة االتحاد األفرٌقً لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة فً 11جوٌلٌة  ، 2003المصادقعلٌها بموجب المرسوم الرباسً رقم  37-06المإرخ فً  11ربٌع األول 1427الموافق
 10أبرٌل  ، 2006الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة.العدد .24
القوانٌن:أمر رقم  03-01مإرخ فً  15جمادى الثانٌة عام 1422الموافق  20ؼشت سنة 2001ٌتعلق بتطوٌر االستثمار ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد ،47المعدل والمتم
بالقانون  17-06مإرخ فً 14نوفمبر  ، 2006الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة،
العدد.72
أمر  04-01مإرخ فً مإرخ فً  15جمادى الثانٌة عام 1422الموافق  20ؼشت سنة 2001المتعلق بتنظٌم المإسسات العمومٌة اإلقتصادٌة و تسٌٌرها وخوصصتها  .الجرٌدة
الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد.47
أمر رقم  02-03مإرخ فً  19جمادى األولى عام  1424الموافق ٌ 19ولٌو سنة2003ٌتعلق بالمناطق الحرة ،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ،العدد ،43المعدل والمتمم
بالقانون رقم  10-06مإرخ فً ٌ 24ونٌو ،2006الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة
 ،العدد.42
أمر رقم  04-03مإرخ فً  19جمادى األولى عام  1424الموافق ٌ 19ولٌو سنة2003ٌتعلق بالقواعد المطبقة على عملٌات استٌراد البضابع وتصدٌرها ،ج.ر.ج.ج ،العدد.43
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