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 تحديات التحقيق في غسل األموال
 على المستوى الدولي 

 ـــــ
 
 
إن عملية غسل  األملوا  تعتبلر ملن  كللر ال  لايا 
دقللة واساسللية وغمو للايا ماليللاي و منيللاي وقانونيللايا 
ويعود ذلل  إللا التلدخ  الكليلر فلي معتيلات تلل  

ددة ال  للاياا ممللا يسللاظه فللي قهللور عراقيلل  متعلل
وتاللديات مختل للة  مللاه جميلل  األجهللزة المخت للة 
بللالتارو والمتابعللة والتا يللك والمكافاللةا ويللؤدو 

 ما  بلرز . بالتالي إلا ت اقه ظذه المشكلة وتتورظا
تل  التاديات التي تزيد من ختورة ظلذه المشلكلة 
والتاللديات والتا يللك فللي ق للاياظاا فتتمللل  فيمللا 

 :يلي
 
  السرية الم رفية تشك: السرية الم رفية    .1

ع بللة رئيسللية  مللاه مكافاللة غسلل  األمللوا ا 
ألن غاسللللي األملللوا  يمارسلللون عمليلللاتهه 
وظو في اتمئنان تاه عللا األملوا  المنلوو 
غسلللها كللونهه يدرسللون ال للوانين واألنقمللة 
الخا ة بالسرية الم لرفية دراسلة قانونيلة 
وجغرافيلللللة وم لللللرفية دقي لللللة ملللللن قبللللل  

مجللللا ت مستشللللارين ومتخ  للللين فللللي ال
 ن الم لللللار   للللللاعللللل وة ع. الملللللذكورة

تارص علا اماية  سرار عم ئهلا الماليلة 
 .كا وك شخ ية تاميها ال وانين

 
ومن جهة  خرى فإن الدو  التي تبلذ  كافلة 
الجهود الممكنة بجلذب األملوا  إللا داخلهلا 
 ب لللللللللر  النقلللللللللر علللللللللن م لللللللللدرظاا
  تتلللوانا فلللي امايلللة  ملللوا  العمللل ء فلللي 

كننا ال و  بأن تتبيك مبلد  وعليه يم. البنو 
السرية الم رفية يتناسب تناسباي عكسياي مل  
مكافاللة غسلل  األمللوا ا ممللا ي لل  ع بللات 
وتاللديات متنوعللة  مللاه المخللولين بللالتارو 

 .والتا يك في عمليات غس  األموا 

 
الت لللاوت فلللي ال لللوانين واألنقملللة الخا لللة   .2

بجرائه غس  األموا ا والجرائه التي تكلون 
لألمللوا  المغسللولة مللن دولللة إلللا  م للدراي 

ي الللق  ن :  خلللرى وعلللده ا نسلللجاه بينهلللا
قوانين بعض الدو  األوروبية اتجهلت نالو 
إبااللللة تعللللاتي بعللللض  نللللوا  المخللللدرات 
وزراعتها بغرض التعلاتيا كملا  ن بعلض 
الدو    تجره األموا  المتأتية ملن ال ملارا 
وتعتبرظلللا  ملللوا ي مشلللروعةا ويشلللك  ظلللذا 

وانين اللدو  و نقمتهلا مرتعلاي الت اوت فلي قل
خ لللباي لغاسللللي األملللوا  لتا يلللك مللل ربهها 
وكللذل  الايلولللة دون إدانللتهه  ايانللاي بسللبب 
اسللت ادتهه مللن اللغللرات ال انونيللة الخا للة 

 . بمكافاة غس  األموا 
 
علللده وجلللود قلللوانين  و تشلللريعات و نقملللة    .3

خا للة بجللرائه غسلل  األمللوا  فللي بعللض 
ا الم للللرفية الللللدو ا ممللللا يتللللر  سللللااته

. والتجاريللللة ملللل ذاي سمنللللاي لغسلللل  األمللللوا 
وبالتالي تنت ي المتابعلة والتا يلك والتالرو 
بانت للاء وجللود قللانون لمكافاللة غسلل   مللوا  

 .يجيز ذل 
 
تهللاون بعللض الللدو  بالتعللاون الللدولي فللي    .4

ي اللق بللأن : مجللا  مكافاللة غسلل  األمللوا 
بعض الدو    ت وه بدور فاع  في مكافاة 

مللوا  و  تتعللاون دوليللاي فللي ظللذا غسلل  األ
ا وإن كانت تتقاظر بشك   و بل خر  المجا 

بأنهللا تاللارب غسلل  األمللوا  وتكافاهللاا إ  
 ن الا ي ة تشير إللا علده جديلة الدوللة فلي 
 ظلللللللللللللللللللذا السلللللللللللللللللللبي  وت اعسلللللللللللللللللللها
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و  مبا تهللللللا بالمو للللللو  بشللللللك  عللللللاها 
بهلذا     وبالتب  فلك  دولة قناعات خا لة 

 .ة تتغا اآلخرينالشأنا  و م الح خا 
 

كمللا  ن بعللض الللدو  تشللج  غسلل  األمللوا  
من خل   التسلهي ت المختل لة التلي ت لدمها 
 ست تاب تل  األملوا ا ومنهلا عللا سلبي  

التلي ت ل  عللا خلت ( جزيرة نلاورو)الملا  
ا ستواء في المايت الهادو الغربليا وتبلل  

ميلل  مربلل ا ايللج يتواجللد ( 12)مسللااتها 
م للر  ( 2222)علللا  را لليها اللوالي 

ومؤسسة ماليةا وظي موجودة با سه ف لتا 
فلللل  مكاتللللب و  مللللوق ينا وتعللللي  ظللللذه 
الجزيللرة علللا المللوارد المتأتيللة مللن رسللوه 
ظللللذه الم للللار  م ابلللل   للللمان السللللرية 

للللذل  ي لللبح التعلللاون .  (1)الم لللرفية لهلللا
الللللدولي فللللي المجللللا  الجرائللللي وتبللللاد  
المعلوملللات بهلللذا الشلللأنا وكلللذل  التعلللاون 

ولي فلللللي مجلللللا  المسلللللاعدة ال انونيلللللة اللللللد
المتبادلللللة وتسللللليه المجللللرمينا مللللن  بللللرز 
معوقلللات التا يلللك والتالللرو فلللي عمليلللات 

 .غس  األموا 
 
التلكللؤ فللي تتبيللك قللوانين و نقمللة وتعليمللات   .5

رغه فعالية ن لوص وتلدابير : غس  األموا 
 قوانين و نقمة وتعليملات غسل  األملوا  فلي 

 
تدابير إلغلاء السلرية كلير من الدو ا وفعالية 

الم رفيةا  و فرض متتلبات إلبات م لدر 
األمللللوا  فللللي سللللياك إن للللاذ ال للللانونا إ   ن 
تتبي هلا فلي بعلض البللدان يكلون  شلبه بابلر 
علا وركا وظذا ينعكس سلبياي عللا الجهلات 

                                                           

بيتللر كوريلل ا غسلل  األمللوا ا مجلللة التمويلل    (1)
لتنميلللللةا إ لللللدار  لللللندوك الن لللللد اللللللدوليا وا
 7:ا ص1791مارس /سذار

المعنيلللللة بمتابعلللللة ق لللللايا غسللللل  األملللللوا  
 .والتا يك فيها

 
األملله  عللده ان للماه بعللض الللدو  إلللا ات اقيللة  .6

المتالللدة لمكافالللة ا تجلللار غيلللر المشلللرو  
ا 1711بالمخدرات والمؤلرات الع لية لسلنة 

مللن جهلللةا  و عللده تتبيلللك ن للوص الملللادة 
مللن ا ت اقيللة المللذكورة مللن قبلل  الللدو  ( 5)

األع لللاء فلللي ظلللذه ا ت اقيلللةا والتلللي تتعللللك 
وظللذا ينللت ص مللن . بمكافاللة غسلل  األمللوا 

اد المتعل لللة ن لللاذ ظلللذه ا ت اقيلللةا سللليما الملللو
بالتعلللاون اللللدولي فلللي مجلللا  مكافالللة غسللل  

 .األموا 
 
عللده تتبيللك تو لليات فريللك العملل  المللالي    .9

(FATF ) و ات اقيللة األملله المتاللدة لمكافاللة 
الجريمللللة المنقمللللة عبللللر الوتنيللللةا والتللللي 
تت لللللمن ملللللواداي خا لللللة لمكافالللللة غسللللل  
األموا ا والدعوة إلا تعزيز التعاون اللدولي 

 ا سللللليما و ن المنقملللللات فلللللي ظلللللذا المجلللللا
الجرائية تستغ  مل  ظلذه اللغلرات اسلتغ  ي 

 .بشعاي لتا يك  ظدافها
 
وجود اخت   في تاديد م لتلح شلام   و    .1

تت للللاوت : متماللللل  لم هللللوه غسلللل  األمللللوا 
تعري للات م هللوه غسلل  األمللوا  مللن بلللد إلللا 
سخللر ومللن قللانون إلللا قللانون سخللرا ايللج  ن 

سلل  األمللوا  للله الم للتلح الللدولي لم هللوه غ
يعتملللد كم لللتلح علللالمي شلللام  عللللا نالللو 
متماللل  نسللبيايا ولللذل  ب للي ظللذا الم هللوه فللي 
تباين إللا المسلتويات الوتنيلةا وظلذا التبلاين 
مللللن شللللأنه  ن يوجللللد لغللللرة  و فجللللوة فللللي 
تشلللريعات مكافالللة غسللل  األملللوا  بلللين بللللد 
وسخلللرا مملللا يتلللر  البلللاب م توالللاي لغاسللللي 

وات فلي عمليلات األموا   ستغ   تل  ال جل
 ملا مجلا ت . غس  األموا  غيلر المشلروعة

تباين ظذا الم هلوه ف لد تكلون فلي تاديلد نلو  
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ال عللل  اللللذو يالللدد غسللل  األملللوا   و نلللو  
المشاركة فلي ال عل ا ملل  الايلازة  و التملل  
 و الا لللللو   و التا للللل   و التسلللللاظ   و 

 و قلللد تكلللون  وجللله . التغا لللي  و التسلللامح
د نلو  النشلات المتأتيللة التبلاين فلي ملدى تاديل

منه األموا  غير المشروعةا وظلي نشلاتات 
كليللرة ومتعللددة ومتجللددة فللي سن وااللدا كلله 
 نهللللا تختللللل    لللل ي فللللي تعريلللل  بعللللض 
م تلااتها من بلد إلا سخر ومن قانون إللا 
سخللللر وظللللذا ا خللللت   فللللي الم للللتلاات 
والتعاري  والمسميات ينعكس بدرجلة كبيلرة 

ملللوا  وت نياتللله عللللا التا يلللك فلللي غسللل  األ
 .ونتائجه

 
تغيلللان البيروقراتيلللة والجلللراءات المع لللدة   .7

 لع  التعلاون )علا  وجله التعلاون اللدولي 
تتتلللللب مكافاللللة غسلللل  األمللللوا  (: الللللدولي

تعاوناي دوليلاي فعلا يا ألن ظلذه الجريملة علابرة 
للالللدود وال لللارات و  يمكلللن ألو دوللللة  ن 
تللللدعي  نهللللا بمنللللأى عنهللللاا إ   ن الجهللللود 

لدولية المبذولة في ظذا المجا  ما تزا  دون ا
مسلللتوى التموالللاتا بسلللبب علللده السلللرعة 
والجدية  اياناي في تباد  المعلوملات  و اتخلاذ 
الجلللراءات المناسلللبة لم ا لللة المجلللرمينا 
عللللللل وة علللللللن تع يلللللللد تلللللللل  الجلللللللراءات 
وبيروقراتيتهلللا  ايانلللايا وارتباتهلللا بالسللليادة 

 يشللللير وظللللذا كللللله. الوتنيللللة  ايانللللاي  خللللرى
إللللا علللده ارت لللاء التعلللاون اللللدولي فلللي ظلللذا 
المجا  إلا مستوى المشكلةا وبالتالي تراج  
الجهللود المبذولللة فللي ظللذا المجللا  بجوانبهللا 

 .المختل ة متابعة وتاريات وتا ي ات
 

خ للللو  ق للللايا غسلللل  األمللللوا  لل اعللللدة   .12
إن التا ي للات :  " البينللة واللبللات "ال انونيللة 

وا  التللللي يرتكبهللللا فللللي جللللرائه غسلللل  األملللل
األفللراد  و الجماعللات الجراميللة تكللون عللادة 
تاريات تويلة ومع دةا وت ش  في كلير ملن 

األايلللان فلللي التو للل  إللللا م ا لللة قانونيلللة 
ناجاللةا وذللل  بسللبب عللبء اللبللات اللل زه 
لإلدانة الجنائية التلي ظلي  لرورية للمواف لة 
عللللا م لللادرة الموجلللودات المسلللتمدة ملللن 

وكلون . ها و ورظا المختل لةالجريمة بأشكال
الاكه في ق ايا غسل  األملوا  يتوقل  عللا 
البينلللة واللبلللات ملللن قبللل  الملللدعي عللللا  ن 
األمللللوا  المنقللللور فللللي ق لللليتها مللللن قبلللل  
الماكملللة المخت لللة ظلللي  ملللوا  متأتيلللة ملللن 
جللرائه غسلل   و  عمللا  غيللر مشللروعةا ف للد 
ب يلللللت ق لللللايا كليلللللرة فلللللي دائلللللرة الشللللل  

 للل  إللللا درجلللة وا اتملللا ا  و  نهلللا لللله ت
الي ينا سيما و ن ال اعدة ال انونيلة تميل  نالو 

ا (الملتهه)ت سير الش  ل لالح الملدعي عليله 
وظللذا ياللو  دون إ للدار اكلله علللا  مللوا  
ال  ية المنقور بهلا بأنهلا  ملوا  ناتجلة علن 
م ادر غير مشروعةا ما له تكن ظنا  بينلة 

 .لابتة علا  ساس ي يني
 

نقللراي لكللون : يللك للع  قللدرة وك للاءة التا   .11
التا يلللك فلللي غسللل  األملللوا  ملللن ال  لللايا 
الشللائكة والمع للدةا فللإن معقلله الللدو  تعللاني 
ملللن ق لللور فلللي  سلللاليب التا يلللك وترقلللها 
و للع  ك للاءة الما  للين وقللدراتهها و ايانللاي 
. شللح خبللراتهه فللي التعاملل  ملل  ظللذه ال  للايا
ع وة عن  ع  التعلاون اللدولي  ي لاي فلي 

فلللي ق للايا غسللل  مجللا  التا يلللك المشللتر  
األمللوا ا سلليما و ن ظللذا النللو  مللن التا يللك 
وتبللللاد  المعلومللللات مللللن  ظلللله  للللرورات 
التا يلللك ملللن ق لللايا غسللل  األملللوا ا نقلللراي 
 سللتخداه  كلللر مللن دولللة فللي عمليللات غسلل  

 .األموا 
 

تشلللجي  ا سلللتلمارات عبلللر الالللدود وفلللتح   .12
تلجأ بعض اللدو  :   بوابها علا م راعيها

سلللتلمارات وفلللتح  بلللواب إللللا اسلللت تاب ا 
ا سللللتلمار عبللللر الاللللدودا وتيسللللير سللللب  
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التعاملل  المللاليا ممللا يسلله  عمليللات غسلل  
إ   ن . األملللوا  ويزيلللد منهلللا بشلللك  كبيلللر

الدو  التي تتب  ظلذا اللنها ا سلتلماروا قلد 
ت لللبح  ملللاه إالللدى  ملللرين  ا ظملللا ملللرا 
األمر األو  يتعللك برغبتهلا فلي اسلتلمارات 

وتجارو وم رفي يسير سهلة ومناخ مالي 
ونشتا  ما األمر اللاني فيتعلك بسعي الدو  
إلللللا تا يللللك اسللللتلمارات ناجاللللة بللللأموا  
نقي للةا وظللذا يتتلللب الايتللة والاللذر مللن 
دخللو  األمللوا  غيللر النقي للةا لكللن النتيجللة 

وملللن . تللؤدو إلللا ا سلللتلمارات وتراجعهللا
عا لللمة جلللزر " ناسلللو" ملللللة ذلللل  مدينلللة 

علللدد سلللكانها علللن  البهاملللاا والتلللي   يزيلللد
 للللل  نسللللمةا يوجللللد فيهللللا اللللوالي ( 252)
بنلل  شللبه متخ للص فللي تمويلل  ( 4222)

مللللللن %( 55)تجللللللارة السلللللل   وتشللللللك  
 نشللتتهاا وتعللد  ظلله مراكللز غسلل  األمللوا  
فلللي العلللالها وظنلللا  نسلللبة كبيلللرة ملللن ظلللذه 
البنللللو  يملكهللللا كبللللار ماترفللللي الرظللللاب 
وا تجلللللللار غيلللللللر المشلللللللرو  بالسللللللل   

 . (2)موا والمخدرات وغس  األ
 

ظنلا  : ارت ا  معد ت الجلرائه ا قت لادية  .13
ع قللللة ترديللللة بللللين الجللللرائه ا قت للللادية 
وإيراداتهللللا وبللللين غسلللل  األمللللوا ا فكلمللللا 
نشلللتت الجلللرائه ا قت لللادية فإنهلللا تا لللك 
إيللللرادات و ربللللا  مرت عللللةا وتاتللللا  ظللللذه 
السللليولة الن ديلللة إللللا تمويلللها فتبلللد  تا لللك 

وتاتللللا  ظللللذه إيللللرادات و ربللللا  مرت عللللةا 
السلليولة الن ديللة إلللا تمويللها فتبللد  عمليللات 

وت للدر إيللرادات ع للابات . غسلل  األمللوا 
المافيلللا اليتاليلللة الموجلللودة فلللي الو يلللات 

مليللللار ( 75)المتاللللدة األمريكيللللة باللللوالي 
دو ر سللنويايا ومعقمهللا يللأتي مللن ا تجللار 

                                                           

السيد  امد عبد الخالكا اآللار ا قت ادية   (2)
وا جتماعية لغس  األموا ا جامعة المن ورةا 

 .11:اص1779

غيللر المشللرو  بالمخللدراتا ومللن الللدعارة 
لتشاب  بين جريملة وإزاء ظذا ا .(3)وال مار

غسللل  األملللوا  والجلللرائه األخلللرى ت لللبح 
 لدةا عإجراءات التارو والتا يك شلائكة وم

ا وتعاونلللاي دوليلللاي  وتتتللللب جهلللوداي م لللنيةي
 . ادقاي 

 
من الختلت : ان تا  األسواك المالية الدولية   .14

ا قت للادية ل للندوك الن للد الللدولي تشللجيعه 
 علللللا ان تللللا  األسللللواك الماليللللة والدوليللللةا
وتاريرظلللا ملللن خللل   إلغلللاء الرقابلللة عللللا 
 سعار ال ر  والجمار  وتعويمهاا وملل  
ظللذه الرغبللة  و الن للياة ت لل  الللدو   مللاه 
 اد  ملرينا إملا األخلذ بهلا وتتبي هلاا وظلذا 
يتعللارض ملل  التو لليات الخا للة بمكافاللة 
غسلل  األمللوا   و عللده األخللذ بهللا ومخال للة 
ن لللائح  لللندوك الن لللد اللللدولي فلللي سلللبي  

 اء األولويلللللللللللللللللة لمكافالللللللللللللللللة إعتللللللللللللللللل
 
 

 لذا نجد  ن التا يلك فلي ملل  . غس  األموا 
ظللذا ا نسللياب الكمللي الهائلل  لألمللوا  عبللر 

نللوات متعللددةا ياتللا  إلللا متابعللة اليلللة ق
ومتوا لة ودقي ة للو لو  إللا ا ي لة ظلذه 

 .األموا 
 

تسلللهي  عمليلللات غسللل  األملللوا  ملللن قبللل    .15
تتسللابك بعللض الم للار  فللي : الم للار 

إيداعات العم ء بأسعار فائدة منافسلة  جذب
لزيللادة  ربللا  م للارفهها دون  ن تعيللر  و 
اظتماه لم در تلل  األملوا ا وظلذا الو ل  
يسلللاظه مسلللاظمة كبيلللرة فلللي تن يلللذ عمليلللات 
غسلل  األمللوا  دون دفلل  عمللو ت  و بللذ  

                                                           

مامد ظاشله علوضا خ لائص و بعلاد الجلرائه   (3)
ا قت ادية في الوتن العربيا دار النشر بجامعة 

ا 1773وه األمنيللةا الريللاض نللاي  العربيللة للعللل
 .216:ص
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جهللللود ما وفللللة بالمخللللاتر لتا يللللك ظللللذا 
علللللل وة عللللللن ت للللللاعس بعللللللض . الهللللللد 

ة والتا يللللك فللللي الم للللار  عللللن المراقبلللل
المعلللام ت المشلللكو  فيهلللاا وعلللده إعتلللاء 
 مو للللو  مكافاللللة غسلللل  األمللللوا   ظميللللة 

للللذا فلللإن ملللل  ظلللذا التعامللل  . ذات  ولويلللة
ا  الم رفي في ق ايا غس   ملوا  ختيلرة

ياملل  اتللا دون البلل ل عللن الشللكو  فللي 
م للللادر تللللل  األمللللوا ا وبالتللللالي انت للللاء 

 .التا يك فيها
 

عقلله دو   وروبللا الشللرقية انت للا  اقت للاد م  .16
 دى اعتملللاد اقت لللاد : إللللا اقت لللاد السلللوك

السوك في كليلر ملن بللدان  وروبلا الشلرقية 
إلا تهافلت بعلض اللدو  المتعللرة اقت لادياي 
إللللا اسلللت با   ملللوا  دو  اقت لللاد السلللوك 
الاديلللللللةا واسللللللتلمارظا فللللللي مؤسسللللللاتها 
الم للرفية والتجاريللة ومراف هللا ا قت للادية 

بهللة بم للدر تللل  األمللوا  المختل للة غيللر س
وقللد رافللك مللل  .  مللاه ااجتهللا الملاللة إليهللا

ظذا الو   قهور فئة ملن غاسللي األملوا  
متخ  للين بعمليللات غسلل  األمللوا ا مللن 
خ   اسلتخدامهه ت نيلات مت دملة فلي إخ لاء 
  لللو  األملللوا  المغسلللولةا م ابللل  نسلللب 

ملن قيملة %( 25-%1)معينة تتراو  بلين 
 .(4)األموا  المغسولة

 
  : ال سللاد والن للوذ ا قت للادو  و السياسللي  .19

تألو المنقمات الجراميلة وع لابات غسل  
األموا  جهداي في توفير اماية نشاتاتها من 
خلل   ال سللاد  و الفسللاد مللن خلل   التغلغلل  
فللي مواقلل  الن للوذ ا قت للادو  و السياسلليا 
ويشلك  ذلل  ختلراي فلي بعلض البللدان التللي 

                                                           

ماملللد مالللي اللللدين علللوضا عمليلللات غسلللي   (4)
األموا  وترك مكافاتهاا جامعلة نلاي  العربيلة 
للعلوه ألمنيةا المجلة العربية للدراسات األمنيةا 

 .16:ا ص(17)العدد

إجراميلة ملا ممارسلة قد يتسنا فيها لمنقمة 
قللدر كبيللر مللن الن للوذ السياسللي عبللر ال سللاد 
والسلليترة علللا قتللا  اقت للادو ظللاه وقللد 
يلنعكس ظلذا ال سلاد  ي لاي عللا التا يلك فلي 

 .غس  األموا  وت ليله
 

تأخلللذ : ال سلللاد والفسلللاد الدارو والملللالي   .11
ع لللابات غسللل  األملللوا   لللمن ختتهلللا 
ماللاو ت إفسللاد ال للمائر وشللراء  للعا  
الن للوس ممللن ي ومللون ب للبت ظللذه األمللوا  
و عللن م للادرظا ا ممللا  ومراقبتهللا والتاللرن
يشك  ع بة كبيرة  ماه الجهلود المبذوللة فلي 

 .مكافاة غس  األموا 
 

ن لللص الخبلللرة الماليلللة للللدى  جهلللزة إن لللاذ   .17
ت ت ر  جهزة إن اذ ال وانين المعنية : ال وانين 

بمكافاللللة ومراقبللللة غسلللل  األمللللوا  ا إلللللا 
رة والك للاءة فللي ظللذا المجللا  ا كونهللا الخبلل

ة للتعاملللل  بشللللك  فاعلللل  ملللل   عللللدن ليسللللت مة
العنا لللر األكللللر تع يلللداي ملللن نشلللات غسللل  
األموا  ا نتيجة الخبرة المالية لدى عنا لر 
 الشلللللللللللللللرتة ا وبلللللللللللللللدون التلللللللللللللللدريب 

 
واسللتخداه الخبللراء المتخ  لللين فللي ظلللذا 
المجا  تب لا التا ي لات قليللة األللر فلي ظلذا 

 .الميدان 
 

لللللللة لملللللللوق ي   .22 الااجلللللللة التدريبيلللللللة الملان
ما زالت بعض الم لار  فلي : الم ار  

بلدان كليلرة تعلاني ملن ن لص فلي الخبلرات 
لدى موق يها في مجا  التعام  م  عمليلات 
غسللللل  األملللللوا  ا بسلللللبب علللللده إلالللللاقهه 
بللدورات تدريبيللة فللي ظللذا المجللا  ا كمللا  ن 
بعلللض الم لللار  فلللي دو   خلللرى ت لللوه 

مللن موق يهللا بللدورات  بإلاللاك عللدد ماللدود
تدريبية متخ  لة بعمليلات غسل  األملوا  
ا ولكن ب در مالدود و علداد مالدودة  ي لاي 
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ا مملللا يسلللاظه فلللي تمريلللر عمليلللات غسللل  
 مللوا  كليللرة دون رقابللة ا بسللبب ال  للور 

 .المعرفي العلمي والعملي
 

ا فت ار إلا نقاه معلومات اديج ومتتور   .21
قاه وتنلي ت ت ر بعض الدو  إلا وجود ن: 

معلومللللللاتي متتللللللور ا يا للللللك األظللللللدا  
المنشللللودة بالتو لللل  إلللللا عمليللللات غسلللل  

وي تلرض فلي . األموا  ومتابعتها و بتها 
 :مل  ظذا النقاه ما يلي 

الرقابللللللة السللللللريعة وال اعلللللللة علللللللا -   
 .ا ت البرقية الداخلية والخارجيةالاو

تلللوفير ت لللارير سلللريعة ومأمونلللة علللن  -ب 
 .ياتها المختل ةملالمعلومات الن دية بع

عللللرض مؤشللللرات سللللرية وسللللريعة -   
للمعلللللللام ت الماليلللللللة المشلللللللبوظة ا 

 .والتا ك من م درظا 

تأمين ا ت ا ت السرية السريعة مل  -  د
المؤسسلللللللات الم لللللللرفية والماليلللللللة 

 .المختل ة 
جمللل  المعلوملللات ور لللدظا وتاليلهلللا - ظللل 

واسلللللتخ ص النتلللللائا والمؤشللللللرات 
 .المتعل ة بها 

بيانللللات كافيلللة عللللن اللغللللرات تلللوفير -  و
الموجلللللللودة فلللللللي  نقملللللللة الرقابلللللللة 
الم للرفية والماليللة المعمللو  بهللا فللي 
بللللدان العلللاله ا بهلللد  التعامللل  معهلللا 
إزاء العمليلللللللات الماليلللللللة ال لللللللادرة 

 .والواردة 
 

مللن يمتللل  المعلومللة )وانت قللاي مللن م هللوه 
فللللإن الما  للللين فللللي غسلللل  ( يمتللللل  ال للللوة

األملللوا  ي ت لللدون العنا لللر الرئيسلللية فلللي 
عملهلللها وم لللادر معلوملللاتهه وتاريلللاتهها 

ممللا مللن شللأنه الاللد مللن جهللودظه التا ي يللة 
 .وإاباتها  اياناي 

 
تللللداخ   دوار  جهللللزة الرقابللللة والمكافاللللة   .22

سللل  األملللوا  و للل لة المعنيلللة بمكافالللة غ
 نشللللأت بعللللض الللللدو   جهللللزة : فاعليتهللللا 

 متخ  لللللة لمكافالللللة غسللللل  األملللللوا  ا
إ ن  ن بعض تل  األجهلزة تعتر لها بعلض 
المعوقات التي تاو  دون  داء دورظا عللا 
 كمللللل  وجللللله ا وملللللن تلللللل  المعوقلللللات ا 
ازدواجيللللللللة المسللللللللؤولية وال لللللللل ايات 
والممارسللات ألكلللر مللن جهللة مللن الجهللات 

تتمللل  فللي المؤسسللات الم للرفية المعنيللة و
والماليلللة ا و جهلللزة الجملللار  ا واألجهلللزة 
 األمنيلللللة ا واألجهلللللزة ال  لللللائية ا عللللل وة

د ال لل وانين المعملللو  بهللا فللي ظلللذا عللن تعللدن
ا وعلللللده و لللللو  الرؤيلللللا  ملللللاه  المجلللللا 

األجهللزة المخت للة فيمللا ظللو متلللوب منهللاا 
المخت لة  وعده وجود تنسيك بين األجهزة 

وبالتالي تراجل  دورظلا فلي في ظذا المجا  ا
و  التن يللللللذ والتا يللللللك والمتابعللللللة والتاللللللرن
 والمراقبللللللللللللللللة نتيجللللللللللللللللة ا رتبللللللللللللللللا 
الللللذو يا لللل  لهللللا إزاء معوقللللات العملللل  

 . المذكورة 
           

وقد يستد  علا   لة فاعليلة  جهلزة الرقابلة 
المخت ة في ظذا المجا  ا من نتائا ال  ايا 

الغلللة الم لللرفية ال رنسلللية المشلللتبه بهلللاا والب
االللة شللبهة م للرفية ا إ ن  ن مللا ( 2922)

االلللة ا  و بواقللل  ( 72)تلللهن إاالتللله لل  لللاء 
ت ريبلللللاي ملللللن مجملللللو  الالللللا ت %( 4ا3)

المشلللتبه بهلللا ا عللل وة علللن  ن النتلللائا التلللي 
تو لللت إليهللا الاللا ت المةاالللة إلللا ال  للاء 

 .ب يت مادودة  ي اي 
  

ا نتشللللللار الواسلللللل  لبتاقللللللات ال للللللر    .23
 دى : ونيلللللة والبتاقلللللات ا ئتمانيلللللة اللكتر
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اسللللتخداه بتاقللللات ال للللر  اللكترونيللللة 
والبتاقلللللات ا ئتمانيلللللة فلللللي جميللللل  ب لللللا  
المعمللورة إلللا التعاملل  بهللا مللن قبلل  نسللبة 
كبيلللرة ملللن السلللكان خ و لللاي فلللي البللللدان 
ال لللناعية ا وكلللون ظلللذه البتاقلللات تسلللاظه 
بشللك  كبيللر فللي غسلل  األمللوا  دون رقابللة 

ف للللد لجللللأ إليهللللا غاسلللللو  كافيللللة  و دقي للللة ا
األمللوا  واسللتخدموظا علللا نتللاك واسلل  ا 
مملللا سلللاظه فلللي م لللاع ة عمليلللات غسللل  
األمللوا  علللا المسللتوى الللدوليا و دى إلللا 
ق للللور فللللي نتللللائا التا يللللك وإجللللراءات 
التالللرو والرقابلللة التلللي تخلللر  علللن قلللدرة 
سلللتات التا يللك الوتنيللةا وتتتلللب جهللوداي 

 .دولية تعاونية متميزة 
 

" : شلللليبس"و " سللللوي ت"ور شللللعارو قهلللل  .24
قهللر فللي متللل  التسللعينات عاملل  إ للافي 
زاد مللن الو لل  الختيللر لغسلل  األمللوا  ا 
وسللللاظه فللللي زيللللادة   للللرار ظللللذا الللللوره 

شللللعار : اويللللتلخص فللللي شللللعارين ا ظمللللا 
وتعني شلركة ا ت لا ت الماليلة " سوي ت"

وتعنللي " شلليبس"العالميللة البنكيللة ا وشللعار 
وظنلا  . البنكية غرفة تعويض  نقمة الدف  

شلللللركة خا لللللة بلجيكيلللللة بالنسلللللبة إلللللللا 
ا وشللركة  مريكيللة بالنسللبة إلللا " سللوي ت"
تتعلللام ن يوميلللاي بمبلللال  ت لللارب " شللليبس"
مليللللار دو ر  مريكللللي ا وب للللوة ( 1222)

تا للي  ت لل  إلللا سللرعة ال للوء ا ايللج 
تاو   موا ي   ادود لها دون تاديد األملر 
 بالسللللاب  و المسللللت يد ا وظللللذا مللللا جعلللل 
عمليللات غسلل  األمللوا  تنت لل  مللن ع للر 
ال لللأس الاجلللرو إللللا ع لللر التكنولوجيلللا 
المتتللورةا وبالم ابلل   ي للاي   للبح التا يللك 
فلللي غسللل  األملللوا  يتتللللب ا نت لللا  ملللن 
عنا للره الت ليديللة إلللا عنا للر وم ومللات 
تكنولوجيللللة ع للللرية تواكللللب المسللللتجدات 

 .الدولية في ظذا المجا 

 
إن : دوليللللاي تشللللعب ق للللية غسلللل  األمللللوا    .25

انسللياب األمللوا  المشللرو  ومللا يخللتلت بهللا 
من  موا  متأتية من م ادر غير مشروعة 
عبلللر قنلللوات ن للل  و سلللاليب تاويللل  دوليلللة 
تجتاز ال ارات والمايتاتا ي   الما  ين 
 ماه ق ايا شائكة ومع دة في سن واادا مما 
يللؤلر سلللباي علللا التا يللك ومدتلله وإجراءاتلله 

 .ونتائجه
 

:   المتعل لللة با سلللتجواب بالخلللار المشلللاك  .26
نقلللراي لعلللده إمكانيلللة اسلللتجواب المهتملللين 
ب  ايا غس   موا  خار  الادود الوتنيةا 
في معقه بلدان العاله فلإن التا يلك اللوتني 

يب للا قا للراي عللن البللت فللي تللل  ( المالللي)
ال  ايا في  وء عده استكما  التا يك م  
جميللل  األتلللرا ا مملللا يلللدعو إللللا إبلللراه 

قيللللات لنائيللللة ومتعللللددة األتللللرا  بللللين ات ا
الللللدو  ذات ا ظتمللللاه المشللللتر  فللللي ظللللذا 
المجللا ا اتللا يتسللنا اسللتجواب المتهمللين 
ب  ايا غسل  األملوا ا والتعلاون فلي إتلار 
تللل  ا ت اقيللات فللي التا يللك المشللتر  فللي 

 .تل  ال  ايا
 

علللده إمكانيلللة إي لللا   و تجميلللد الاسلللابات   .29
المتعل لللة  المشللاك  لللايللنعكس ع: بالخللار 

 با سللللللتجواب بالخللللللار  مشللللللكلة  خللللللرى
تتمللل  فلللي علللده إمكانيلللة إي لللا  الاسلللابات 
الماليللة  و األجنبيللة بالخللار ا والسللبب فللي 

عللده وجللود ق للية فللي بلللد الاسللابا  ذللل 
وعلللده وجلللود تا يلللك  وللللي عللللا األقللل ا 
ع وة عن عده وجود اكه ق لائي بإي لا  
الاسللابات بايللج يكللون الاكلله  للادراي عللن 

ائية مخت لللة فلللي بللللد الاسلللاب جهلللة ق للل
المراد إي افه ملن قبل  جهلة ق لائية فلي بللد 

 .سخر
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التغيللر المسللتمر فللي ختللت واسللتراتيجيات   .21
تنشللللأ المنقمللللات : المنقمللللات الجراميللللة 

الجراميللة وتتكللالر وتنشللت بأسللاليب وبةنللا 
كملا . متباينةا ولكن الهد  واادا ظو الربح
ابيرظا  ن ظذه المنقمات تغير مساراتها وتلد

وختتها واستراتيجياتها و ساليبها من فترة 
إلا  خلرى وملن منت لة إللا  خلرى ا  خلذاي 
بعين ا عتبار نشاتات وجهود  جهزة إن لاذ 

ومن ظنا نجد  ن األجهزة المعنية  .ال وانين 
 بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتا يك 
والتارو في غس  األموا  عليها  ن تسلبك 
ختللت و سللاليب مافيللات الجريمللة بأشللكالها 

مختل للللةا وإ  ب يللللت تمللللارس و للللورظا ال
 .إجراءات وتدابير ت ليدية   تجدو ن عاي 

 
اختللراك  جهللزة الااسللوب لللدى الم للار    .27

والمؤسسلللات الماليلللة ملللن قبللل  الع لللابات 
يجنلد غاسللو : الجرامية وغاسللي األملوا  

األمللوا  بعللض العللاملين فللي مكاتللب تللدقيك 
الاسللللللابات والعللللللاملين فللللللي الم للللللار  

ات ت  لللليلية عللللن للا للللو  علللللا معلوملللل
الاسابات الم رفية ا والتغا ي عن اجه 
اليللللداعات والاللللوا ت الجاريللللة لللللبعض 
الاسللابات ا والتمويلله عليهللا ب للورة غيللر 

 .مل تة لألنقار 
 

ي اللق بشللك  متزايللد  ن : التنللو  الل للافي   .32
العديد من المنقمات الجراميلة ت لوه وسلت 
األقليللات المشللتتة عبللر  قتللار المعمللورة ا 

يللللج تسللللت يد مللللن مرونللللة بنيللللة شللللبكاتها ا
و لل تها عبللر الوتنيللة ا وكللون سللللتات 
إن لللاذ ال لللانون فلللي ظلللذه البللللدان ذات تلللاب  
وتنللللي وت ت للللر فللللي الغالللللب إلللللا الخبللللرة 
والدرايللة بكي يللة التعاملل  ملل  تللل  األقليللات 
 من الادود الوتنيلة ا وللذل  فلإن تعلاون 
 جهللزة إن للاذ ال للانون عبللر الللوتني   للبح 

 كلر من  و وقت م ا لمواجهة   رورياي 

المنقمللللات الجراميللللة وع للللابات غسلللل  
 .األموا  

 
ارتبللللات الجريمللللة المنقمللللة ارتباتللللاي ولي للللاي  .31

يعلد غسل  األملوا  امتلداداي : بغس  األموا  
اتمياي للجريمة المنقمةا وجانباي  ساسلياي ملن 
جوانب  و نشات إجراملي يا لك األربلا  ا 

ة الموجهلللة ألن عمليلللات منقملللات الجريمللل
نالللو تجميللل  األربلللا  غيلللر المشلللروعة ا 
تخللللك ااجلللة إللللا غسللل  األملللوا  بتناسلللب 
مباشللر ملل  مللدى تتللور مللل  ظللذه األنشللتة 

كملا . وتركزظا في  يدو مجموعلة  لغيرة 
 ن المبال  الهائلة ملن األملوا  المتوللدة علن 
 نللوا  معينللة مللن النشللات الجراملليا مللل  

خلنل  ا تجار غير المشرو  بالمخدرات ا ت
سلاراي يعدُّ إخ اؤظا   لعب ملن إخ لاء اآلللار 
التللي تخل هللا الجللرائه ذاتهللا ا وفللي الوقللت 
ن سلله ا فللإن غسلل  األمللوا  ي تللرض مسللب اي 
وجللود شللبكة إجراميللة منقمللة قللادرة علللا 
إقامللة سليللات متتللورة لعللادة تللدوير ر س 

 .الما  علا المستوى الدولي 
 

وتعتبللللر الجهللللود الدوليللللة لمكافاللللة غسلللل  
مللوا  انعكاسللاي  سللتراتيجية تهللد  إللللا األ

م اومللللللة ال للللللوى ا قت للللللادية لمنقمللللللات 
الجريملللة ملللن  جللل  إ لللعافها علللن تريلللك 
منعهللا مللن ا سللت ادة مللن عائللدات  نشللتتها 
ة  الجراميللللللة ا وإابللللللات اآللللللللار ال للللللارن
ل قت للاد الجرامللي علللا ظيكلل  ا قت للاد 

 .المشرو 
 

ف للد ورد فللي ديباجللة ات اقيللة األملله المتاللدة 
رات مكافاة ا تجار غير المشرو  بالمخلدل

ا وظلي  و  1711والمؤلرات الع لية لسنة 
د ظلذه السلتراتيجية     قانوني دولي يجسن

 ن اللللدو  تلللدر   ن  ": الجديلللدة ا ملللايلي 
ا تجلللار غيلللر المشلللرو  بالمخلللدرات يلللدرن 
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 رباالللاي وللللروات تائللللة تمكلللن المنقملللات 
الجراميللللة عبللللر الوتنيللللة مللللن اختللللراك 

ج وإفسلللللللاد ظياكللللللل  الاكوملللللللات وتلويللللللل
والمؤسسللات التجاريللة والماليللة المشللروعة 

كملا تؤكلد . "والمجتم  علا جمي  مستوياته
ه   ا ت اقيللة علللا  ن المجتملل  الللدولي م للم 
علا ارمان األشخاص المشتغلين با تجار 
غير المشرو  مما يجدونله ملن متا ل ت 
من نشاتهه الجرامي ا وبذل  ت  ي علا 

ئيسللي الللذو يللدفعهه إلللا  فعللالهه الاللافز الر
 .الجرامية

 
كمللللا ورد فللللي ت ريللللر المللللؤتمر الللللوزارو 
العلللالمي المعنلللي بالجريملللة المنقملللة عبلللر 
/ الاللدود الوتنيللة ا الللذو ع للد فللي نللابولي

/ 23/11 - 21إيتاليلللللللا خللللللل   ال تلللللللرة 
تؤكد اللدو  ملن جديلد " : ا ما يلي  1774

ت للللميمها علللللا داللللر ال للللوة ا جتماعيللللة 
ادية للمنقمللات الجراميللة والنيلل  وا قت لل

مللن قللدرتها علللا التسللل  إلللا ا قت للاديات 
المشروعة ا وعلا غسل  عائلدات  نشلتتها 
الجرامية وعلا استخداه العن  والرظلاب 
ا وذلللل  علللن تريلللك ت ويلللة وتعزيلللز قلللدرة 
الللدو  وقللدرة األملله المتاللدة وغيرظللا مللن 
المنقمات العالمية والقليمية المتخ  ة ا 

لا  عللا   يك مزيلد ملن التعلاونعلا تا ال عن
ال عيد الدولي في مواجهة التهديلدات التلي 

 . "تتراها الجريمة المنقمة عبر الوتنية 
 

ت لللاقه سلللتوة ع لللابات المافيلللا الجراميلللة   .32
تشللك  ع للابات المافيللا : وتوسللي  ن وذظللا 

الجراميللللة تاللللديات  منيللللة ختيللللرة علللللا 
 المستوى الوتني في بللدان مالدودةا ايلج
تمتد سلارظا علا المسلتوى اللدولي وال لارو 

سلللليما و ن مللللل  ظللللذه الع للللابات .  ي للللاي 
  لللبات فلللي بعلللض البللللدان ظلللي  لللاابة 
ال للوت المسللمو  وال للرار النافللذ ا كونهللا 

تللتاكه بللالواق  األمنللي ا وتتخللذ مللن منللاتك 
معينة في البلد الوااد  شباه اكوملات تاكله 
وتسيتر عللا منلاتك معينلة وفلك ملا يخلده 

لاتها قب  ك  شيء اتا  ن بعض ظلذه م 
ت الختلللوت الاملللراء فلللي  الع لللابات تعلللدن
بعللض البلللدان ا و  للبات  للاابة ال للرار 
ال    في كلير من ال  لايا الم ليرية فلي 

وغنلي علن البيلان  ن ملل  . بلدان تواجلدظا 
ظذا الو   يؤدو إلا إ لعا  ظيبلة الاكله 
وزعزعلللللة الل لللللة ب درتللللله عللللللا ال يلللللادة 

نت للة ن للوذه ا والسللاءة والسلليترة علللا م
البالغة لسمعة الوتن من النااية األمنية في 

وتنتشلللللر ملللللل  ظلللللذه . الماافللللل  الدوليلللللة 
الع ابات فلي كليلر ملن ب لا  العلاله ا ملل  
كولومبيا وإيتاليا واليابان وروسيا وال ين 

. 
 

زيللللادة ع للللابات وكللللارتي ت المخللللدرات   .33
اكتسبت مشكلة تعلاتي المخلدرات : الدولية 

لمؤلرات الع لية وا تجار غير المشلرو  وا
ا عالمياي ا خ   الع دين األخيرينبها تابعاي 

واست ا  الو   عللا نالو ظائل  ومرعلب 
الن لللللوذ وا وتزايلللللدت ال لللللوة ا قت لللللادية 

السياسللي لكللارتي ت المخللدرات ا وتنلللاما 
تللدوي  المشللكلة ا وتعللزز التعللاون فيمللا بللين 
 ا منقملللات ا تجلللار غيلللر المشلللرو  بهلللا

وكذل  تزايدت مشاركة ظذه الع لابات فلي 
 شكا   خرى من الجريمة المنقمة المتسمة 
بالعن  والتي تستخده فيهلا معلدات و جهلزة 
 ات نيللة متتللورة ونقمللاي اديلللة ل ت للا ت 
سللليما و ن ظلللذه الع لللابات تتمتللل  باللللدعه 
المالي ال خه ا وب لدرات تنقيميلة عاليلة ا 

ذه كمللا اتجهللت ظللل. ومنللاتك ن للوذ واسللعة 
الع للابات الجراميللة مللؤخراي إلللا تنسلليك 
 نشلللتتها الجراميلللة والتكتللل  فلللي كيانلللات 

 the)عم قلللة يتللللك عليهلللا الكلللارتي ت 

Cartels ) مملللللللللا زاد ملللللللللن ختورتهلللللللللا
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وسللللليترتها التاملللللة عللللللا منلللللاتك إنتلللللا  
المخللدرات واسللته كها فللي سن وااللد ا ممللا 
سللاظه فللي تللوفير تربللة خ للبة لل سللاد الللذو 

ويات   ت للللدك فللللي استشللللرى إلللللا مسللللت
 وسات دوائلر الشلرتة والجلي  والجملار  

كملللا  خ لللعت تلللل  . والملللوانا وال  لللاء
الع لللابات العديلللد ملللن منلللاتك زراعلللات 
الكوكللللللا وإنتللللللا  الكوكللللللايين لسلللللليترتها 

 .العسكرية والسياسية وا جتماعية 
 

ت للللخه اجلللله األمللللوا  المسللللتخدمة فللللي  .34
ا تجللللللار غيللللللر المشللللللرو  بالمخللللللدرات 

ي للللدر اجلللله تللللداو  : الع ليللللة والمللللؤلرات 
 عملللا  تجلللارة المخلللدرات الملللدور عالميلللاي 

مليللللار دو ر  مريكللللي ا ( 622)باللللوالي 
 : موزعة علا الناو التالي 

مليار دو را ( 125)اوالي : ظيروين -   
تلنا و ظله منلاتك ( 472)لنتا  يبل  

 فغانسللتان )النتللا  ظللي الهلل   الللذظبي 
ورملللا ب)ا والملللللج اللللذظبي (وباكسلللتان

 (وتاي ند و وس

مليلار دو ر ( 195)الوالي : كوكايين -   
تلللن ت ريبلللاي ا ( 2522)ا لنتلللا  يبلللل  

و ظللله اللللدو  المنتجلللة ظلللي كولومبيلللا ا 
 وبيرو وبولي يا والبرازي 

الللللوالي : ال نلللللب الهنلللللدو ومشلللللت اته -   
مليار دو ر ا لكمية إنتا  تبل  ( 272)
( 45222)تللللن اشللللي  و ( 4522)

انا ا وينتا الاشلي  بشلك  تن ماريجو
خاص في باكسلتانا وينلتا الماريجوانلا 
فللي المكسللي ا وفللي الو يللات المتاللدة 

 . (5)األمريكية
 

                                                           

(5)   Alan Labrus and Alan Falon, Planet 
Drugs, Paris, 1995, P.P. 31-36. 

إن ا ستنزا  الهائل  لهلذه األملوا  التائللة 
في تجارة المخدراتا والتلي ت لوك ميزانيلة 
فرنسلللا ا وت لللاظي المبلللال  المتداوللللة فلللي 
البتللللرو  ا وت للللارب اجلللله تللللداو  تجللللارة 

ألسلللاة فللي العللالها سلليما بعللد  ن ارت عللت ا
في العلاله  المبال  المدورة لتجارة المخدرات

مليلللللار دو ر فلللللي ( 122)إللللللا الللللوالي 
كلللان األالللرى بهلللا  ن . السلللنوات األخيلللرة 

 توجلله إلللا رفللاه البشللرية واسللتلمارظا فللي 
 

بلللراما التنميلللة ا جتماعيلللة وا قت لللادية ا 
الارملان لن اذ الم يين من ال  ر والبؤس و

والبتالة والجلو  اللذو يهلدد ايلاة الم يلين 
 . ي اي من بني البشر 

 
األزملللللات السياسلللللية الدوليلللللة والنزعلللللات  .35

تزداد عمليات غس  األموا  فلي : القليمية 
األزمات الدولية مل  الارب العالمية اللانية 
ا ا الللللروب الخلللللليا ا انهيلللللار الشللللليوعية

إللللا  النزعلللات القليميلللة ا ألن ذلللل  يلللؤدو
خللل  سياسللي واجتمللاعي واقت للادو اكمللا 
يللؤدو إلللا وجللود اركللة قويللة علللا تجللارة 
األسلللاة وغسلل  األمللوا ا وفللي مللل  ظللذه 
النزاعللات ي للبح تتبيللك ال للوانينا وعملل  
األجهللزة المعنيللة بإن للاذ تللل  ال للوانين  مللراي 
ي للعب تا ي للها سللواء فللي مجللا  م ا للة 

 .المجرمين  و التا يك معهه  و م ا تهه
 

فلللي تن يلللذ سليلللات التعلللاون اللللدولي  ؤالتلكللل  .36
 :ال الاة للعم 

 
 إن الجللللراءات التنقيميلللللة الشلللللكلية التلللللي
  تتللللللليح الا لللللللو  عللللللللا المسلللللللتندات 
الم للرفية إ  بعللد سللنوات مللن الم ا للاةا 
وا فت للللار إلللللا مللللا يلللللزه مللللن ال للللكو  
ال انونيلللللة  و الهياكللللل  الداريلللللةا ع بتلللللان 

سللل  تشلللجعان المجلللرمين عللللا ممارسلللة غ
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األملللللوا  عللللللا ال لللللعيد اللللللدولي وعللللللا 
ا ست ادة مما تت ل  بله التلدابير الاكوميلة 

وينبغي . الجماعية من ق ور ذاتي وعيوب
 ن تتملللل   ولويلللة  خلللرى عنلللد تن يلللذ سليلللة 
سللريعة وغيللر مع للدة للتعللاون الللدولي فللي 
مجلللللللا  المسلللللللائ  الداريلللللللة وال انونيلللللللة 

و  غنا عن ترتيبلات المسلاعدة . المشتركة
نونية المتبادلة التلي تيسلر جمل  البيانلات ال ا

وبللللدون وجللللود ظللللذه الترتيبللللات . الم بولللللة
سللللتناو الاكومللللات إلللللا عللللده تخ لللليص 
المللللوارد ال زمللللة للتا يللللك فللللي ال  للللايا 
الدوليللللةا وظللللذا يللللؤدو إلللللا عللللده وجللللود 

 .تا ي ات فورية في ق ايا غس  األموا 
 
 
 

 


