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ملخــص:
ختاص اوتفاقية العربيـة ملكاف ـة جـرائ
تقنيــة املعلومــا املربمــة بالقــاهرة باــاريخ 79
ديســــــمرب  7494مبكاف ــــــة هــــــاا النــــــوع
املســـا د مـــن اإلجـــرا  ،عقـــد نصـ ـ علـــى
جرهـــة غســـيل المـــوال عاملرتكبـــة بواســـرة
تقنيــة املعلومــا باملــادة  9-90دعن تعريفهــا،
حيــث عملـ هــا اوتفاقيــة علــى تعزيــز ســبل
الاعــــاعن الق ــــائي عالقــــانوني بــــع الـــــدعل
املصـــادقة عليهـــا ى ةـــاو عـــدة كانـــاةع
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
crime. It stipulated the crime of
money laundering committed by IT
under Article 16.1 without defining
it. This agreement has worked to
strengthen the judicial and legal
cooperation between the countries

الق ــائية املابادلــة ،عنســاريع القــول خن هــا
اوتفاقية قـد جن ـ تىل حـد بعيـد ى

قيـق

اهدافها ى ةال تـدعي الاعـاعن الـدعلي بـع
خع ائها من الناحية النهرية ،تو خن جناحهـا
الفعلــي مرهــون باجســيد اوتفاقيــة بــع الــدعل
الطــراإ فيهــا مــن طــالل العمــل علــى ادراج
خحكامهــــا اخلاةــــة بــــالاجري عاوجــــراءا
عالاعــاعن القــانوني عالق ــائي ضــمن قوانينهــا
الداطلية.
الكلمـــــا املفااحيـــــة :جرهـــــة غســـــيل
الموال؛تقنيــ ـة املعلومــــا ؛ الاعــــاعن الــــدعلي؛
تناةع اوطاصاص؛ تسلي اجملرمع؛ املسـاعدة
الق ائية الدعلية املابادلة.
Abstract:
The Arab Convention for
Combating Information Technology
Crimes concluded in Cairo on
December 21, 2010 is concerned
with combating this new type of
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Convention among the States parties
by working to include its provisions
on criminalization and procedures
and legal and judicial cooperation
within its domestic laws.
Keywords: Crime of money
;laundering; information technology
international cooperation; Conflict
of competence; extradition; Mutual
international legal assistance.

that have ratified it in various fields
such as jurisdiction, extradition and
mutual judicial assistance, and we
can say that this agreement has
succeeded to a large extent in
achieving
its
objectives
in
strengthening
international
cooperation between its members in
theory , But its actual success
depends on the embodiment of the

مقدمــة:
لقد ترور مفهو اجلرهة ى عقانا الراهن عما كان علي من قبـل ،فبعـد خن كانـ
اجلرهة ا طابع فردي حملي و تاعدا احلدعد السياسية للدعلة ،خةب

اليو ت طا

خاــكاو ا طــابع مجــاعي خع مــنه ماعــد لل ــدعد الوطنيــة ،عى ظــل ســهولة الانقــل
عاحلركـــة بـــع الـــدعل لاقـــد عســـائل النقـــل عاوتصـــاو  ،تزايـــد طرـــورة النرـــرة
اإلجرامية املاعدية حلدعد الدعل تزايدا مل وظا ،عقد جتلى لع ى بعو خنواع اجلـرائ
املنهمة مال اوجتار باملخدرا  ،عاوجتار ى النساء عالطفال ،عغسيل الموال....
فل تعد اجلهود الداطلية ى مكاف ة اجلرهة عمالحقة مرتكبيها بكافية للق ـاء
على اجلرائ خع تقليص حجمها ،عهو المر الاي خةـب وةمـا معـ عضـع خنهمـة لاعـاعن
الــدعل مــع بع ــها الــبعو ملكاف ــة اجلرهــة بكافــة ةــورها عخاــكايا عمالحقــة
مرتكبيها.
تو خن الاعاعن الدعلي ى ةال مكاف ة جـرائ تقنيـة املعلومـا منهـا جرهـة غسـيل
المـوال عاملرتكبـة بواســرة هـا الاقنيـة احلدياــة قـد تـاري بعــو اإلاـكاو القانونيــة
عالق ــائية ،كمرــكلة تنــاةع اوطاصــاص ،لن خحــد عناةــرها قــد ارتكــب ى دعلــة
خطرا خع

قق النايجة اإلجرامية ى تقلي دعلة خطرا؛ عمركلة ختص نهـا تسـلمع

اجملرمع ،ت قد يفر اجملر تىل دعلة خطرا مما يقا ي احلصـول عليـ مـن طـالل نهـا
تسـلي اجملـرمع الـاي خيالـف خحكامـ مـن دعلـة لدطـرا ممـا ي ـع معوقـا لانفيــا ؛
كمـا خن احلصـول علــى الـدليل الرقمـي املابـ لقيـا هـا اجلرهــة قـد ياواجـد ى دعلــة
خطرا مما يسادعي احلصول علي عفقا لنها املسـاعدة الق ـائية الـ ةـورها ختالـف
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عن ةور املساعدة املابادلة الاقليدية ع لع خلصوةية جرائ تقنية املعلوما ممـا يرـرز
مع عد كفاية ها اجملاو الاقليديـة ى احلصـول علـى الـدليل الرقمـي املابـ لقيـا
مال ها اجلرائ احلدياـة مـن جهـة ،عمـن جهـة خطـرا فـإن ةـور املسـاعدة املابادلـة بـع
الــدعل خيالــف مــن دعلــة لطــرا ممــا ي ــع عائقــا ى تنفيــاها لعــد اــرعية بعــو هــا
الصور لدا بعو الدعل عهاا قد يؤدي تىل ضياع الدليل الرقمي لعد تمكانية الاعـاعن
بع الدعل من خجل مجع الدليل الرقمي.
لاا فإن ضرعرة الاعاعن الق ائي عالقانوني بع الدعل خةب خمرا حاميا للق اء علـى
ها اجلرائ ععد تفال اجملرمع ،عو يا قق لع تو من طـالل حماعلـة توحيـد ةـور
الاجري عالحكا اإلجرائية ى ةال اجلرائ املعلوماتية للق اء على معوقـا الاعـاعن
الدعلي.
عمن خجل تعزيز الاعاعن عتدعيم بع الدعل العربيـة ى ةـال مكاف ـة جـرائ تقنيـة
املعلوما منها جرهة غسيل الموال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا  ،لـدرخ خطرـار
ها اجلرائ حفاظا على خمـن الـدعل العربيـة عمصـاحلها عسـالمة ةامعاتهـا عخفردهـا،
خبرم ها الدعل اوتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا احملـررة بالقـاهرة
بااريخ  79ديسمرب سنة .7494
 تاكالية املداطلة :ما مدا جناز اوتفاقية العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلومالسنة  7494ى تعزيز تعاعن دعلي قانوني عق ائي فعال ملكاف ة جرهة غسيل الموال
عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما ؟.

احملور العل :تعريف الاعاعن الدعلي عجرهة غسيل الموال املرتكبة بواسرة تقنية
املعلوما
سناكل ى هاا احملور عن تعريف الاعاعن الدعلي ثـ تعريـف جرهـة غسـيل المـوال
عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما ع لع من طالل ما يلي:
خعو :تعريف الاعاعن الدعلي
يقصــد بالاعــاعن الــدعلي "ســلوك بــع خاــخاص القــانون الــدعلي ،يــا علــى املســاوا
الانــائي ،عاملاعــدد الطــراإ ياعلــق مبوضــوع خع خكاــر مــن املوضــوعا الدعليــة ،قصــد
قيق هدإ مررتك"(.)1
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عهـــاا الاعـــاعن ياخـــا خاـــكاو ماعـــددة ،فهـــو ترـــريعي يـــا ى تبـــرا معاهـــدا خع
اتفاقا  ،عهو ق ائي يا بنهو

الق ـاء الجـن ب عمـال عتنابـا مسـاعجلة ،يكلـها

تلي ـ الق ــاء الــوطب ،عهــو اــرطي (بوليســي) ،يســعى تىل اكارــاإ اجملــر ايــارس،
عالقبو علي  ،عتسليم تىل الدعلة ال خساء تىل كرماها ،ف ناهع ترريعها.)2(...
عيعارب الاعـاعن الق ـائي بـع الـدعل خمـر ضـرعري ملكاف ـة اجلـرائ املنهمـة العـابرة
لل ـدعد الوطنيـة ،عللاعـاعن الق ـائي آليـا ماعـددة :خهمهـا تسـلي اجملـرمع عاملسـاعدة
الق ائية املابادلة ى اجملال اجلنائي.
ثانيا :تعريف جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما
سناكل ى ها النقرة عن تعريف جرهة غسـيل المـوال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة
املعلومـــا عفقـــا لالتفاقيـــة العربيـــة ملكاف ـــة جـــرائ تقنيـــة املعلومـــا لســـنة 7494
عالارريعع اإلماراتي عاجلزائري.
 -0تعريف جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما عفقا لالتفاقيـة
العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما لسنة :5000
مل تعــرإ اوتفاقيــة العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة املعلومــا لســنة  ،7494جرهــة
غســيل المــوال عاملرتكبــة بواســرة تقنيـــة املعلومــا  ،عت ــا نصــ باملــادة  9-90مـــن
اوتفاقية على خن اجلرائ املاعلقة بـاجلرائ املنهمـة عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا
من بينها " -9القيا بعمليـا غسـل خمـوال خع طلـب املسـاعدة خع نرـر طـرق القيـا بشسـل
الموال"(.)3
عيفه ضمنا من ف وا املـادة  90سـالفة الـاكر ،خنهـا ااـرتط خن تكـون اجلـرائ
املنهمة ال خاار تليها ،مرتكبة بواسرة تقنية املعلوما  -لكي تاخا عةف جـرائ
تقنية املعلوما  -حاى هكن تربيق عليها الحكا املوضـوعية عاإلجرائيـة الـ

جـاء

بها ها اوتفاقية.
عتعـــرإ املـــادة  9-7مـــن اوتفاقيـــة العربيـــة ملكاف ـــة جـــرائ تقنيـــة املعلومـــا لســـنة
 ،7494مصـرل تقنيـة املعلومـا ب نـ " :خيـة عسـيلة ماديـة خع معنويـة خع ةموعـة عســائل
مرتابرــة خع غــري مرتابرــة تســاعمل لاخــزين املعلومــا عترتيبهــا عتنهيمهــا عاســرتجاعها
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عمعاجلاها عترويرها عتباديـا عفقـا لدعامـر عالاعليمـا املخزنـة بهـا عيرـمل لـع مجيـع
املداطال عاملخرجا املرتبرة بها سلكيا عو سلكيا ى نها خع ابكة"(.)4
 -5تعريف جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنيـة املعلومـا عفقـا للارـريع
اإلماراتي عاجلزائري:
نهرا لن اوتفاقية العربية ملكاف ة جـرائ تقنيـة املعلومـا لسـنة  ،7494مل تعـرإ
ةراحة جرهـة غسـيل المـوال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا  ،سـي ولنا هـاا تىل
الاررق تىل تعريف ها اجلرهة عفقا للارريعا الداطلية ،عكماـال سـناررق لاعريـف
كل من الارريع اإلمـاراتي عاجلزائـري لبيـان اوطـاالإ بينهمـا ى كيفيـة تعريـف هـا
اجلرهة.
خ -عفقا للارريع اإلمـاراتي :عـرإ ةـراحة القـانون اإلمـاراتي جرهـة غسـيل المـوال
عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما

تسمية( :اساخدا اـبكة معلوماتيـة خع عسـائل

املعلوما عمدا ورتكاس خفعال جرمية ماعلقة ب موال غري مررععة) ى املادة  02قـانون
ا ـادي رقـ  0ةـادر باــاريخ  7497/1/90ى اـ ن مكاف ــة جـرائ تقنيــة املعلومــا
بقويا " :مع مراعاة الحكا املنصوص عليها ى قانون غسـل المـوال ،يعاقـب بـاحلب
مدة و تزيد عن سبع سنوا عبالشرامة ال

و تقـل عـن

سـمائة خلـف درهـ عو جتـاعة

مليــوني دره ـ ك ـل مــن ختــى عمــدا ،باســاخدا اــبكة معلوماتيــة ،خع نهــا معلومــا
الكرتعني ،خع تحدا عسائل تقنية املعلوما  ،خي من الفعال ا تية:
ويل الموال غري املررععة خع نقلها خع تيـداعها بقصـد تطفـاء خع متويـ املصـدر غـري
املررعع يا.
تطفــاء خع متوي ـ حقيقــة المــوال غــري املرــرععة خع مصــدرها خع حركاهــا خع احلقــوق
املاعلقة بها خع ملكياها.
اكاســاس خع حيــاةة خع اســاخدا المــوال غــري املرــرععة مــع العلــ بعــد مرــرععية
مصدرها.
عيعاقب باا العقوبة كل من خنر خع خدار موقعا تلكرتعنيا خع خاـرإ عليـ خع نرـر
معلومــا علــى الرــبكة املعلوماتيــة خع عســيلة تقنيــة املعلومــا لاســهيل ارتكــاس خي مــن
الفعال املنصوص عليها ى الفقرة العىل من ها املادة خع للا ريو عليها" (.)5
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س -عفقــا للارــريع اجلزائــري :مل يعــرإ املرــرع اجلزائــري ةــراحة جرهــة غســيل
المــوال عاملرتكبــة بواســرة تقنيــة املعلومــا كمــا فعــل املرــرع اإلمــاراتي عت ــا عرفهــا
برريقة غري مباارة عندما عرإ (اجلرائ املاصلة باكنولوجيا اإلعال عاوتصال) ى
املادة  -7خ مـن قـانون  40-41املـؤر ى  0غرـ سـنة  7441يا ـمن القواعـد اخلاةـة
للوقايــة مــن جــرائ املاصــلة باكنولوجيــا اإلعــال عاوتصــال عمكاف اهــا ،علــى خن "
جــرائ املســاس ب نهمـــة املعاجلــة ا ليــة للمعريـــا احملــددة ى قــانون العقوبـــا خع خي
جرهـــة خطـــرا ترتكـــب خع يســـهل ارتكابهـــا عـــن طريـــق منهومـــة معلوماتيـــة خع نهـــا
لالتصاو اإللكرتعنية"

()6

عبالاالي عفقا للمررع اجلزائري فإن جرهة غسيل الموال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة
املعلوما هي جرهة غسيل الموال كما جاء باملادة  7من المـر رقـ  47-97 :املـؤر
ى  90فربايــر ســنة  ،7497يعــدل عيــام القــانون رق ـ  49-40املــؤر ى  0فربايــر ســنة
 7440ياعلق بالوقاية مـن تبيـيو المـوال عمتويـل اإلرهـاس عمكـاف اه ( ،)7ترتكـب-
حسب املادة  -7خ من قـانون  40-41سـابق الـاكر -خع يسـهل ارتكابهـا عـن عـن طريـق
منهومة معلوماتية خع نها لالتصاو اإللكرتعنية(،)8
احملور الااني :ةاو الاعاعن الدعلي القانوني عالق ائي مل كاف ـة جرهـة غسـيل
الموال عاملرتكبة بواسـرة تقنيـة املعلومـا عفقـا لالتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة جـرائ
تقنية املعلوما لسنة 5000

يعيــق الاعــاعن الــدعلي ى ةــال مكاف ــة اجلــرائ املعلوماتيــة منهــا جرهــة غســيل
الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما  ،عدة معوقـا خد تىل افـال اجملـرمع مـن
العقاس نهرا لعد امكانية احلصول على اودلة الرقمية املاباة ورتكابها ع لـع ياجلـى
من طالل املراكل ال مت

ةاو الاعاعن الدعلي فيما خيص :اوطاصـاص ،تسـلي

اجملــرمع ،املســاعدة الق ــائية املابادلــة كمــا ســبق عرض ـ ى مقدمــة هــاا الب ــث،
علاجاعة ها املعوقـا نهمـ اوتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا لسـنة
 7494ةــاو الاعــاعن الــدعلي الق ــائي عالقــانوني ى ةــال مكاف ــة هــا اجلــرائ
منها جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما عتاماـل هـا اجملـاو ى:
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اوطاصــاص ،تســلي اجملــرمع ،املســاعدة الق ــائية املابادلــة عســنررق لكــل مــن هــا
اجملاو فيما يلي:
خعو :اوطاصاص
سناناعل ى اوطاصاص :تعريف ث بيـان خحكامـ عفقـا لالتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة
جرائ تقنية املعلوما لسنة .7494
 -0تعريف اوطاصاص:
اوطاصاص هـو السـلرة الـ يقرهـا القـانون للق ـاء ى خن ينهـر ى دعـاعا مـن نـوع
معـــع( .)9مســ لة اوطاصـــاص الق ـــائي عـــرب العـــامل اوفرتاضـــي خع اونرتنــ تعـــد مـــن
املرــكال املعاةــرة الـ عاجهـ الفقـ اإلجرائــي ،ت تن املرــكلة الساســية جلــرائ
اونرتن ـ تكمــن ى خنهــا و تعــرإ حــدعدا جشرافيــة ،ناهيــع خن اونرتن ـ ليس ـ ملكــا
لحــد ،عو خت ــع لســيررة دعلــة معينــة .لــالع تعــدد القــوانع اجلزائيــة الـ هكــن خن
ك جرائ ها الربكة باعدد الدعل املرتبرة بها(.)10
 -5اوطاصاص ى ةال مكاف ة جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسـرة تقنيـة
املعلوما عفقا لالتفاقية:
خاــار املــادة  04مــن هــا اوتفاقيــة تىل املبــادئ ال ـ جيــب علــى الــدعل الطــراإ
اعامادهــا ،لا ديــد اوطاصــاص الق ــائي فيمــا ياعلــق بــاجلرائ املنصــوص عليهــا ى
الفصل الااني( )11منها جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلومـا  ،عهـا
املبادئ هي:
خ -مبدخ اإلقليمية :خاار تلي املادة  /04فقرة  9بالبنود (خ/س/ج) :حيث تلاز كـل
دعلة طرإ بابب اإلجـراءا ال ـرعرية ملـد اطاصاةـها علـى خي مـن اجلـرائ املنصـوص
عليها ى الفصل الااني من ها اوتفاقية ع لع ت ا ارتكب اجلرهة كليـا خع جزئيـا خع
قق :
 ى تقلي الدعلة الررإ، -على منت سفينة

مل عل الدعلة الررإ،

 -على منت طائرا مسجلة

قوانع الدعلة الررإ،
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س -مبدخ الرخصية :نص علي املادة  /04فقرة  9البند (د) حيث :تلاـز كـل دعلـة
طرإ بابب اإلجراءا ال رعرية ملد اطاصاةها علـى خي مـن اجلـرائ املنصـوص عليهـا
ى الفصــل الاــاني مــن هــا اوتفاقيــة ع لــع ت ا ارتكب ـ اجلرهــة كليــا خع جزئيــا خع
قق من قبـل خحـد مـواطب الدعلـة الرـرإ ت ا كانـ اجلرهـة يعاقـب عليهـا حسـب
القـــانون الـــداطلي ى مكـــان ارتكابهـــا خع ت ا ارتكبـــ طـــارج منرقـــة اوطاصـــاص
الق ائي لية دعلة.
جـ -مبدخ العينية ( محاية املصاحل الساسية للدعلة) :خاار تلي املـادة  /04فقـرة 9
بند ( ) حيث :تلاز كل دعلة طرإ بابب اإلجراءا ال رعرية ملد اطاصاةها علـى خي
مــن اجلــرائ املنصــوص عليهــا ى الفصــل الاــاني مــن هــا اوتفاقيــة ع لــع ت ا ارتكب ـ
اجلرهة كليا خع جزئيا خع

قق عكان مت

خحد املصاحل العليا للدعلة.

د -مبدخ اوطاصـاص العـاملي :نصـ عليـ املـادة  04فقـرة  7حيـث :تلاـز كـل دعلـة
طرإ بابب اإلجراءا ال رعرية ملد اوطاصاص الاي يشرـي اجلـرائ املنصـوص عليهـا
ى املــادة  09الفقــرة ( )9مــن اوتفاقيــة ى احلــاو ال ـ يكــون فيهــا اجلــاني املزعــو
حاضرا ى تقلي تلع الدعلة الررإ عو يقو باسليم تىل طـرإ آطـر بنـاء علـى جنسـيا
بعد طلب الاسلي .
كما خاار اوتفاقية بدعرها تىل حالة ادعاء خكار من دعلة طرإ ى اوتفاقيـة بنـاء
علــى املبــادئ املرــار تليهــا حلــل مرــكلة تنــاةع اوطاصــاص ،اطاصاةــها بــالنهر ى
اجلــرائ املنصــوص عليهــا ى اوتفاقيــة منهــا جرهــة غســيل المــوال عاملرتكبــة بواســرة
تقنية املعلوما  ،حيث نص املادة  04فقرة  0مبا يلي( :ت ا ادع خكار من دعلة طرإ
باوطاصاص الق ائي جلرهة منصوص عليها ى ها اوتفاقية فيقد طلب الدعلة ال
خطل اجلرهة ب منها خع مبصاحلها ث الدعلة ال عقعـ اجلرهـة ى تقليمهـا ثـ الدعلـة
ال يكون الرخص املرلوس مـن رعاياهـا عت ا ا ـد الهـرعإ فاقـد الدعلـة السـبق
ى طلب الاسلي ) (.)12
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ثانيا :تسلي اجملرمع
ســناكل عــن تجــراء تســلي اجملــرمع مــن طــالل الارــرق تىل تعريف ـ خعو ،ث ـ بيــان
خحكام ى ةال مكاف ة جرهة غسيل الموال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا
عفقا لالتفاقية العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما لسنة  7494ع لع كالاالي:
 -0تعريف تجراء تسلي اجملرمع:
علقد عرف النها الساسي للم كمة اجلنائية الدعلية ى املادة " 947يعب الاسـلي
نقل دعلة ما اخصا تىل دعلة خطرا مبوجب معاهدة خع اتفاقية خع ترريع عطب . "...كما
عرف ـ املــؤمتر العااــر لقــانون العقوبــا ب ن ـ "تجــراء للاعــاعن الق ــائي بــع الــدعل ى
املسائل اجلنائية عيرمي تىل نقـل اـخص يكـون حمـال للمالحقـة اجلنائيـة خع حمكومـا
علي جنائيا من نراق السيادة الق ائية لدعلة تىل سيادة دعلة خطرا" (.)13
 -5خحكا تسلي اجملرمع ى ةال جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية
املعلوما عفقا لالتفاقية:
نهم ـ هــا اوتفاقيــة نهــا تســلي اجملــرمع ى ةــال جــرائ تقنيــة املعلومــا منهــا
جرهــة غســيل المــوال عاملرتكبــة بواســرة تقنيــة املعلومــا مــن طــالل املــادة  ،09ال ـ
تنص( -9( :)14خ) ها املادة تنربق على تبادل اجملرمع بع الدعل الطراإ على اجلرائ
املنصــوص عليهــا ى الفصــل الاــاني مــن هــا اوتفاقيــة برــرط خن تكــون تلــع اجلــرائ
يعاقب عليها ى قوانع الدعل الطراإ املعنية بسلب احلرية لفـرتة خدناهـا سـنة عاحـدة خع
بعقوبة خاد.
س) ت ا انربق عقوبة خدنى خمالفة حسب ترتيب مافق علي خع حسب معاهـدة تسـلي
اجملرمع فإن العقوبة الدنيا هي ال سوإ تربق.
 -7تن اجلــرائ املنصــوص عليهــا ى الفقــرة ( )9مــن هــا املــادة تعاــرب قابلــة لاســلي
اجملرمع الاين يرتكبونها ى خية معاهدة لاسلي اجملرمع القائمة بع الدعل الطراإ.
 -0ت ا قام دعلـة طـرإ مـا جبعـل تسـلي اجملـرمع مرـرعطا بوجـود معاهـدة عقامـ
باساال طلب لاسلي اجملرمع من دعلة طرإ خطرا لي

لديها معاهدة تسـلي فـيمكن

اعابار ها اوتفاقية ك ساس قانوني لاسلي اجملـرمع فيمـا ياعلـق بـاجلرائ املـاكورة
ى الفقرة ( )9من ها املادة..
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 -0الــدعل الطــراإ ال ـ و ترــرتط عجــود معاهــدة لابــادل اجملــرمع جيــب خن تعاــرب
اجلرائ املاكورة ى الفقرة ( )9من ها املادة قابلة لاسلي اجملرمع بع تلع الدعل.
 -0خي ـع تســلي اجملـرمع للرــرعط املنصــوص عليهـا ى قــانون الدعلـة الرــرإ الـ
يقد تليها الرلب خع ملعاهدا الاسلي املربقـة مبـا ى لـع السـ

الـ هكـن للدعلـة

الررإ اوساناد عليها لرفو تسلي اجملرمع.
 -0جيــوة لكــل دعلــة طــرإ مــن الطــراإ املاعاقــدة خن متانــع عــن تســلي مواطنيهــا
عتاعهد ى احلدعد ال هاد تليها اطاصاةها ،باوجيـ اوتهـا ضـد مـن يرتكـب مـنه
لــدا خي مــن ا لــدعل الطــراإ جــرائ معاقــب عليهــا ى قــانون كــل مــن الــدعلاع بعقوبــة
سالبة لل ريـة مـدتها سـنة خع بعقوبـة خاـد لـدا خي مـن الرـرفع املاعاقـدين ع لـع ت ا مـا
عجه تليها الدعلة الررإ الطرا طلبـا باملالحقـة مصـ وبا بامللفـا عالوثـائق عالاـياء
عاملعلوما ال تكـون ى حياةتهـا ع ـا ط الدعلـة الرـرإ الرالبـة علمـا مبـا يـا برـ ن
طلبها ،ع دد اجلنسية ى تاريخ عقوع اجلرهة املرلوس من خجلها الاسلي ).
ثالاا :املساعدة املابادلة
تعارب املساعدة املابادلة ةال من ةاو الاعاعن الق ائي بع الدعل ،لاا سـنا د
ى هــا النقرــة علــى تعريــف املســاعدة الق ــائية املابادلــة ثــ بيــان ةــورها ى ةــال
مكاف ــة جرهــة غســيل المــوال عاملرتكبــة بواســرة تقنيــة املعلومــا عفقــا لالتفاقيــة
العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما لسنة .7494
 -0الاعريف باملساعدة الق ائية الدعلية املابادلة:
هكــن تعريــف املســاعدة الق ــائية الدعليــة املابادلــة ى خنهــا" :ةموعــة مــن الوســائل
الـ بواسـراها تقــد تحـدا الــدعل معاعنـة سـلراتها العامــة خع مؤسسـاتها الق ــائية تىل
ســلرة الا قيــق خع احلك ـ خع الانفيــا ى دعلــة خطــرا"( .)15عتعاــرب املســاعدة الق ــائية
املابادلة اكل من خاكال الاعاعن الدعلي،
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 -5ةـــور املســـاعدة الق ـــائية الدعليـــة املا بادلـــة ى ةـــال جرهـــة غســـيل المـــوال
عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما عفقا لالتفاقية:
نص اوتفاقية العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا لسـنة  7494علـى ةـاو
الاعاعن القانوني عالق ائي ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما منها جرهـة غسـيل المـوال
عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما عسنساعر

لع من طالل ما يلي:

خ -الحكا العامة املاعلقة باملساعدة املابادلة :نص املادة  07من اوتفاقية خن

()16

:

( -على مجيع الدعل الطراإ تبادل املساعدة فيما بينها ب قصى مدا ممكن لشايا
الا قيقــا خع اإلجــراءا املاعلقــة جبــرائ معلومــا عتقنيــة املعلومــا خع جلمــع الدلــة
اإللكرتعنية ى اجلرائ .
 تلاــز كــل دعلــة طــرإ باــبب اإلجــراءا ال ــرعرية مــن خجــل تربيــق اولازامــاالواردة ى املواد من الرابعة عالاالثع تىل املادة الاانية عالربعع.
 يــا تقــدي طلــب املســاعدة الانائيــة عاوتصــاو املاعلقــة بهــا برــكل طرــي .عجيـوةلكل دعلة طرإ ى احلـاو الرارئـة خن تقـد هـاا الرلـب برـكل عاجـل مبـا ى لـع
الفاك

خع الربيد اإللكرتعني على خن ت من ها اوتصاو القدر املعقـول مـن المـن

عاملرجعيــة (مبــا ى لــع اســاخدا الارــفري) ،عت كيــد اإلرســال حســبما ترلــب الدعلــة
الرــرإ عجيــب علــى الدعلــة الرــرإ املرلــوس منهــا املســاعدة خن تقبــل عتســاجيب للرلــب
بوسيلة عاجلة من اوتصاو .
 باسااناء مـا يـرد فيـ نـص ى هـاا الفصـل فـإن املسـاعدة الانائيـة طاضـعة للرـرعطاملنصـــوص عليهـــا ى قـــانون الدعلـــة الرـــرإ املرلـــوس منهـــا املســـاعدة خع ى معاهـــدا
املساعدة املابادلة مبا ى لع الس

ال هكن للدعلة الررإ املرلوس منها املسـاعدة

اوعاماد عليها لرفو الاعاعن .عو جيوة للدعلة الررإ املرلوس منها خن متارس حقها ى
رفو املساعدة فيما ياعلـق بـاجلرائ املنصـوص عليهـا ى الفصـل الاـاني فقـط بنـاء علـى
كون الرلب خيص جرهة يعاربها من اجلرائ املالية.
 حياما يسم للدعلة الررإ املرلوس منها املساعدة املابادلة برـرط عجـود اةدعاجيـةالاجــري  .فــإن هــاا الرــرط يعاــرب حاةــال بشــو النهــر عمــا ت ا كان ـ قــوانع الدعلــة
الررإ تصنف اجلرهة ى نف

تصنيف الدعلـة الرـرإ الرالبـة ع لـع ت ا كـان الفعـل
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الــاي ههــد للجرهــة ال ـ ترلــب املســاعدة فيهــا يعاــرب جرهــة حبســب قــوانع الدعلــة
الررإ).
س -املعلوما العرضية املالقاة :نص على ها الصورة للمساعدة الق ـائية املابادلـة
املادة  00من اوتفاقية حيث(:)17
( -9جيــوة لي دعلــة طــرإ -ضــمن حــدعد قانونهــا الــداطلي -عبــدعن طلــب مســبق خن
تعري لدعلة خطرا معلوما حصل عليها طالل

قيقاتهـا ت ا اعاـرب خن كرـف ماـل

ها املعلوما هكن خن تساعد الدعلة الررإ املرسلة تليها ى تجراء الررعع خع القيـا
با قيقا ى اجلرائ املنصـوص عليهـا ى هـا اوتفاقيـة خع قـد تـؤدي تىل طلـب للاعـاعن
من قبل تلع الدعلة الررإ.
 -7قبل تعراء ها املعلوما جيوة للدعلة الررإ املزعدة خن ترلب احلفاظ على سرية
املعلومــا  ،عت ا مل تســارع الدعلــة الرــرإ املســاقبلة اولاــزا بهــاا الرلــب جيــب عليهــا
تبالغ الررإ املزعد بـالع عالـ تقـرر بـدعرها مـدا تمكانيـة الازعيـد باملعلومـا  ،عت ا
قبل الدعلة الررإ املساقبلة املعلوما مررعطة بالسرية فيجب خن تبقى املعلومـا بـع
الررفع).
ج -احلفظ العاجل للمعلوما املخزنة ى خنهمة املعلوما :
ج -0-مفهــو اإلجــراء :ينربــق هــاا اإلجــراء علــى البيانــا املخزنــة au données

 stockéesال سبق جتميعها  collectéesعاوحافاظ بها  archivéesعن طريق حائزي
البيانــا  ،Les détenteurs de donnéesماــال لــع مقــدمي اخلــدما (مــزعدي
اخلــدما ) ،بيــد خنهــا و تنربــق علــى الاجميــع ى الوق ـ الفعلــي (اجلمــع الفــوري) en

 temps réelعالــا فظ املســاقبلي علــى البيانــا املاعلقــة بــاملرعر (علــى معلومــا تابــع
املســاخدمع) خع الولــوج ى الوقــ الفعلــي تىل حماــوا اوتصــاو (اعــرتا

معلومــا

احملاوا) .ت خن ها املسائل مت معاجلاها(.)18
ج -5-خ حكا تجـراء احلفـظ العاجـل للمعلومـا املخزنـة ى خنهمـة املعلومـا عفقـا
لالتفاقية :نص علي املادة  02من اوتفاقية حبيث(:)19
( -9لي دعلــة طــرإ خن ترلــب مــن دعلــة طــرإ خطــرا احلصــول علــى احلفــظ العاجــل
للمعلومــا املخزنــة علــى تقنيــة املعلومــا تقــع ضــمن تقليمهــا خبصــوص مــا تــود الدعلــة
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الرــرإ الرالبــة للمســاعدة خن تقــد طلبــا برــ ن للمســاعدة املابادلــة للب ــث عضــبط
عت مع عكرف املعلوما ..
 -7جيب خن مدد طلب احلفظ حسب الفقرة ( )9ما يلي:
خ) السلرة ال ترلب احلفظ،
س) اجلرهة موضوع الا قيق عملخصا للوقائع،
ج) معلوما تقنية املعلوما ال جيب حفهها ععالقاها باجلرهة،
د) خيـــة معلومـــا ماـــوفرة لا ديـــد املســـؤعل عـــن املعلومـــا املخزنـــة خع موقـــع تقنيـــة
املعلوما ،
هـ) موجبا طلب احلفظ،
ع) رغبة الدعلة الررإ باسلي طلب املسـاعدة الانائيـة للب ـث خع الوةـول خع ال ـبط
خع ت مع خع كرف معلوما تقنية املعلوما املخزنة.
 -0عند اساال تحدا الدعل الطراإ الرلـب مـن دعلـة طـرإ اطـرا فعليهـا خن تاخـا
مجيــع اإلجــراءا املناســبة حلفــظ املعلومــا احملــددة برــكل عاجــل حبســب قانونهــا
الــداطلي ،علشايــا اوســاجابة تىل الرلــب فــال يرــرتط عجــود اةدعاجيــة الاجــري للقيــا
باحلفظ.
 -0خي دعلة طرإ تررتط عجـود اةدعاجيـة الاجـري لالسـاجابة لرلـب املسـاعدة جيـوة
يــا ى حــاو اجلــرائ عــدا املنصــوص عليهــا ى الفصــل الاــاني مــن هــا اوتفاقيــة ،خن
افظ حبقها برفو طلب احلفظ حسب ها املادة ت ا كان هناك سبب لالعاقاد ب ن
لن يا تلبية ارط اةدعاجية الاجري ى عق الكرف.
 -0باإلضــافة لــالع ،هكــن رفــو طلــب احلفــظ ت ا :تعلــق الرلــب جبرهــة تعاربهــا
الدعلة الررإ املرلوس منها جرهـة سياسـية ،اعابـار الدعلـة الرـرإ املرلـوس منهـا بـ ن
تنفيا الرلب قد يهدد سيادتها خع خمنها خع نهامها خع مصاحلها.
 -0حياما تعاقد الدعلة الررإ املرلوس منها املساعدة بـ ن احلفـظ لـن ي ـمن الاـوفر
املساقبلي للمعلوما خع سـيهدد سـرية

قيقـا الدعلـة الرـرإ الرالبـة يـا خع سـالماها

فيجب عليها تعال الدعلة الررإ الرالبة يا لا دد بعدها مدا تمكانية تنفيا الرلب.
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 -2خي حفــظ نــاج عــن اوســاجابة للرلــب املــاكور ى الفقــرة ( )9جيــب خن يكــون
لفــرتة و تقــل عــن ( )04يومــا مــن خجــل متكــع الدعلــة الرــرإ الرالبــة مــن تســلي طلــب
الب ث خع الوةول خع ال بط خع الا مع خع الكرف للمعلوما  .عبعـد اسـاال ماـل هـاا
الرلب جيب اوسامرار حبفظ املعلوما حسب القرار اخلاص بالرلب).
د -الكرف العاجل ملعلو ما تابع املساخدمع احملفوظة
د -0-مفهو اإلجراء :حينما يكون هناك مقد طدمة (مـزعد اخلدمـة) عاحـد خع عـدة
مقــدمع للخدمــة (مــزعدي اخلدمــة) قــد ســاهموا ى نقــل اتصــال معــع ،فــإن الــا فظ
العاجل على بيانا املرعر (احلفظ العاجـل ملعلومـا تابـع املسـاخدمع) ،هكـن خن يـا
من طالي ا مجيعا .بيد خن ها املـادة مل

ـدد الوسـائل الـ مـن طاليـا هكـن

قيـق

لع ،تاركة هاا المر للقانون الداطلي لي دد الرريقة ال تاالء مع نهام القـانوني
عاوقاصــادي .عبهــا الرريقــة يكــون مبقــدعر الســلرا املكلفــة بالانقيــب عالا ــري خن
دد منبع عمصب اوتصال ،عكالع

ديد هوية خي فاعل خع فاعلع للجرهة النوعية

عالاين سيكونون موضوعا للانقيب عالا ـري .عطاامـا ،فـإن اإلجـراءا املرـار تليهـا ى
ها املادة جيب خي ا خن تكون طاضعة للقيود ،عالررعط ،عال مانا املرـار تليهـا ى
املادتع  90-90من اوتفاقية (.)20
د -5-خحكـا تجــراء الكرــف ال عاجــل ملعلومــا تابــع املســاخدمع احملفوظــة عفقــا
لالتفاقيــة :نص ـ عليهــا املــادة  01مــن اوتفاقيــة حيــث( -9( :)21حيامــا تكرــف الدعلــة
الرــرإ املرلــوس منهــا -ى ســياق تنفيــا الرلــب حســب املــادة الســابعة عالــاالثع حلفــظ
معلوما تابع املساخدمع اخلاةة باتصاو معينة -ب ن مزعد طدمة ى دعلة خطـرا قـد
اارتك ى بث اوتصال.
 -7هكن تعليق كرف معلوما تابع املساخدمع حسب الفقرة ( )9ت ا:
خ) تعلق الرلب جبرهة تعاربها الدعلة الررإ املرلوس منها جرهة سياسية،
س) اعارب الدعلة الررإ املرلوس منها ب ن تنفيا الرلب قد يهـدد سـالماها خع خمنهـا
خع نهامها خع مصاحلها).
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هـ -الاعاعن عاملساعدة الانائية املاعلقة بالوةول تىل معلوما تقنية املعلوما املخزنة:
هـ -0-مفهو تجراء تفاـي
تفاي

عضـبط الـنه املعلوماتيـة املخزنـة :سـناررق تىل تعريـف

النه املعلوماتية املخزنة ،ث تجراء ضبط النه املعلوماتية املخزنة عفقا ملا يلي:

 -تعريــف تفاــي

الــنه املعلوماتيــة املخزنــة :هكــن تعريــف تفاــي

نهـ احلاســوس

عاونرتن ب ن ( :اإلطـالع علـى حمـل من ـ القـانون محايـة طاةـة باعابـار مسـاودع سـر
ةاحب يساوي ى لع خن يكون هاا احملل جهاة احلاسوس خع نهم خع اونرتن )(.)22
 تعريف نها ضبط النه املعلوماتيـة املخزنـة :ال ـبط هـو الوسـيلة القانونيـة الـت ع بواسراها السلرة املخاصة يدها على مجيع الاـياء الـ عقعـ عليهـا اجلرهـة خع
ناجــ عنهــا خع اســاعمل وقرتافهــا ،كالســل ة عالاــياء املســرعقة ،عالايــاس امللوثــة
بالد  ،عالعراق...عغري لـع( .)23ععـن قواعـد الا ريـز عالاـ مع للم ـبوطا املعلوماتيـة
فاا عفقا لقواعد فنية طاةة(:)24
هـــ -5-خحكــا الاعــاعن عاملســاعدة الانائيــة املاعلقــة بالوةــول تىل معلومــا تقنيــة
املعلومـــا املخزنـــة عفقـــا لالتفاقيـــة :نصــ عليــ املـــادة  01مـــن اوتفاقيـــة حبيـــث(:)25
( -9جيوة لي دعلة طرإ خن ترلب من دعلة طـرإ خطـرا الب ـث خع الوةـول خع ال ـبط
خع الا مع خع الكرف ملعلوما تقنيـة املعلومـا املخزنـة عالواقعـة ضـمن خراضـي الدعلـة
الرــرإ املرلــوس منهــا مبــا ى لــع املعلومــا الــ

حفههــا حبســب املــادة الســابعة

عالاالثع.
 -7تلاــز الدعلــة الرــرإ املرلــوس منهــا ب ـ ن تســاجيب للدعلــة الرــرإ الرالبــة عفقــا
لدحكا الواردة ى ها اوتفاقية.
 -0تــا اإلجابــة علــى الرلــب علــى خســاس عاجــل ت ا كان ـ املعلومــا

ا العالقــة

عرضة للفقدان خع الاعديل).
ع -الوةــول تىل معلومــا تقنيــة املعلومــا عــرب احلــدعد :نص ـ علي ـ املــادة  04مــن
اوتفاقية حبيث( :)26جيوة لي دعلة طرإ ،عبدعن احلصول على تفويو من دعلة طـرإ
خطرا:
( -9خن تصل تىل معلوما تقنية املعلوما املاوفرة للعامة (مصدر مفاوز) بشـو النهـر
عن املوقع اجلشراى للمعلوما .
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 -7خن تصـــل خع تســـاقبل -مـــن طـــالل تقنيـــة املعلومـــا ى تقليمهـــا -معلومـــا تقنيـــة
املعلوما املوجودة لدا الدعلة الرـرإ الطـرا ع لـع ت ا حاةـلة علـى املوافقـة الروعيـة
عالقانونيــة مــن الرــخص الــاي هلــع الســلرة القانونيــة لكرــف املعلومــا تىل الدعلــة
الررإ بواسرة تقنية املعلوما املاكورة).
ة -الاعاعن عاملساعدة الانائية خبصوص اجلمع الفوري للمعلوما :
ة -0-مفهــو اإلجــراء :عبـــارة "ى الوقــ الفعلــي" خع "اجلمـــع الفــوري" تعــب خن هـــاا
العنوان يربق على جتميع خدلـة احملاويـا املاعلقـة باوتصـاو ى فـرتة اإلناـاج عجتميعهـا
حلهة النقل عرب اوتصال .البيانا ال يا جتميعها تنقس تىل نوعع :البيانـا املاعلقـة
بــاملرعر (معلومــا تابــع املســاخدمع) عالبيانــا املاعلقــة بــاحملاوا (اعــرتا

معلومــا

احملاوا) .عبالنسبة للنوع العل فاعـرإ ب نهـا كـل البيانـا الـ تعـاا اوتصـاو الـ
متر عن طريق نها معلوماتي ،عال يا تنااجها بواسرة هاا النها املعلوماتي بوةـف
عنصرا ى سلسلة اوتصال ،مع تعيع املعلوما الاالية :خةل اوتصال ،مقصد خع اجلهة
املقصــودة باوتصــال ،طــط الســري ،ســاعة اوتصــال ،تــاريخ اوتصــال ،حج ـ اوتصــال،
عفـرتة اوتصــال خع نــوع اخلدمـة .خمــا بالنســبة للنــوع الاـاني :فارــري تىل احملاــوا اإلطبــاري
لالتصال ،مبعنى م مون اوتصال خع الرسالة خع املعلوما املنقولة عن طريـق اوتصـال،
فيما عدا البيانا املاعلقة باملرعر.
ة -5-الاعاعن عاملساعدة الانائية خبصوص اجلمع الفوري للمعلوما عفقا لالتفاقية:
 الاعاعن عاملساعدة الانائية خبصوص اجلمع الفوري للمعلومـا تابـع املسـاخدمع:نص علي املادة  09من اوتفاقية حيث(:)27
( -9علــى الــدعل الطــراإ تــوفري املســاعدة الانائيــة لبع ــها الــبعو خبصــوص اجلمــع
الفــوري ملعلومــا تابــع املســاخدمع املصــاحبة وتصــاو معينــة ى تقليمهــا عال ـ تبــث
بواسرة تقنية املعلوما .
 -7على كل دعلة طرإ توفري تلع املساعدة علـى القـل بالنسـبة للجـرائ الـ ياـوفر
فيها اجلمع الفوري ملعلوما تابع املساخدمع ملايلاها من الق ايا الداطلية).
 الاعاعن عاملساعدة الانائية فيما خيص املعلوما املاعلقة باحملاوا :نص علي املادة 07مــن اوتفاقيــة حبيــث(( :)28تلاــز الــدعل الطــراإ باــوفري املســاعدة الانائيــة لبع ــها
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فيمــا ياعلــق بــاجلمع الفــوري ملعلومــا احملاـــوا وتصــاو معينــة تبــث بواســرة تقنيـــة
املعلوما تىل احلد املسموز حبسب املعاهدا املربقة عالقوانع احمللية).
طامتــة:
كــر املــادة  9-90مــن اوتفاقيــة العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة املعلومــا لســنة
 7494جرهــة غســيل المــوال عاملرتكبــة بواســرة تقنيــة املعلومــا دعن تعريفهــا ،عت ــا
عرف املادة  9-7من اوتفاقية ،مصرل تقنية املعلوما .
عما هكن تقده من ناائ :
 من خجل تعزيز الاعاعن عتدعيم بع الدعل العربية ى ةال مكاف ـة جـرائ تقنيـةاملعلوما منها جرائ غسيل المـوال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا  ،لـدرخ خطرـار
ها اجلرائ حفاظا على خمن الدعل العربيـة عمصـاحلها عسـالمة ةامعاتهـا عخفرادهـا،
خبرم ها الدعل اوتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا احملـررة بالقـاهرة
بااريخ  79ديسمرب سنة  .7494عهكن لنا القول خن هـا اوتفاقيـة قـد جن ـ تىل حـد
بعيد من الناحية النهريـة ى تعزيـز الاعـاعن الـدعلي الق ـائي عالقـانوني بـع هـا الـدعل
العربية ملكاف ة مال هاا النوع املسا د من اإلجرا عياجلى لع من طالل ما يلي:
 -0ى ةال اوطاصاص اجلنائي الدعلي :قد ترتكـب جـرائ تقنيـة املعلومـا منهـا
جرهة غسيل الموال عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما ى تقلي دعلـة عتا قـق النايجـة
ى دعلــة خطــرا ممــا يــاري مرــكلة تنــاةع اوطاصــاص اجلنــائي ،عحلــل هــا املرــكلة،
خرس ـ اوتفاقيــة خربعــة مبــادئ :مبــدخ تقليميــة الــنص اجلزائــي ،مبــدخ الرخصــية ،مبــدخ
عينيـــة خع اتيـــة الـــنص اجلزائـــي (مبـــدخ املســـاس باملصـــاحل الساســـية للدعلـــة) ،عمبـــدخ
اوطاصــاص الرـــامل خع الاعـــاعن الــدعلي .عى حالـــة ت ا ادعــ خكاــر مـــن دعلـــة طـــرإ
باوطاصاص الق ائي جلرهة منصوص عليها ى ها اوتفاقية فيقد طلب الدعلة ال
خطل اجلرهة ب منها خع مبصاحلها ث الدعلة ال عقعـ اجلرهـة ى تقليمهـا ثـ الدعلـة
ال يكون الرخص املرلوس مـن رعاياهـا عت ا ا ـد الهـرعإ فاقـد الدعلـة السـبق
ى طلب الاسلي
 -5ى ةال تسلي اجملرمع :لاسهيل تربيق نها تسلي اجملرمع بع الدعل العربية
ملنع افال اجملـرمع مـن العقـاس ،ى ةـال جـرائ تقنيـة املعلومـا منهـا جرهـة غسـيل
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الموال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا  ،نصـ اوتفاقيـة العربيـة ملكاف ـة جـرائ
تقنية املعلوما لسنة  ،7494على خحكا تلاز الدعل الطراإ الطـا بهـا ،ع لـع مـن
طــالل :توحيــد الاجــري ب ـ ن تــنص الــدعل العربيــة املصــادقة علــى اوتفاقيــة العربيــة علــى
اجلــرائ املنصــوص عليهــا ى الفصــل الاــاني بعنــوان الاجــري ؛ ععلــى خن تعاــرب اوتفاقيــة
العربية ك ساس قانوني لاسلي اجملرمع ى حال اارتاط خحد الطـراإ عجـود اتفاقيـة
تسلي اجملرمع من خجل تسـلي اجملـر ؛ عتلزاميـة الـدعل الطـراإ بإيصـال اسـ ععنـوان
الســلرة املســؤعلة عــن تســلي اجملــرمع تىل المانــة العامــة جمللـ
عالمانة الفنية جملل

عةراء الداطليــة العــرس

عةراء العـدل العـرس ،علـى خن تقـو هـا اييئـا بإنرـاء ع ـديث

سجل السلرا املعنية من قبل الدعل الطراإ ،ععلى الـدعل الطـراإ خن ت ـمن ةـ ة
تفاةيل السجل دائما.
 -2ى ةال املسـاعدة الق ـائية املابادلـة :نهـرا خلصوةـية جـرائ تقنيـة املعلومـا
منها جرهة غسـيل المـوال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا  ،فقـد نهمـ اوتفاقيـة
العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة املعلومــا لســنة  7494ةــاو للمســاعدة الق ــائية
ملكاف ـة هــا اجلــرائ تاناســب مــع طبيعاهـا اخلاةــة عالـ تاماــل ى :احلفــظ العاجــل
للمعلومــا املخزنــة ى خنهمــة املعلومــا  ،الكرــف العاجــل ملعلومــا تابــع املســاخدمع
احملفوظــة ،الاعــاعن عاملســاعدة الانائيــة املاعلقــة بالوةــول تىل معلومــا تقنيــة املعلومــا
املخزنة ،الوةول تىل معلوما تقنية املعلوما عرب احلـدعد ،الاعـاعن عاملسـاعدة الانائيـة
خبصــوص اجلمــع الفــوري ملعلومــا تابــع املســاخدمع ،الاعــاعن عاملســاعدة الانائيــة فيمــا
خيص املعلوما املاعلقة باحملاوا.
عفيما ياعلق بالاوةيا عاملقرتحا  :فإننا نقرتز ما يلي:
 علــى الــدعل الطــراإ ى اوتفاقيــة العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة املعلومــا لســنة 7494تدراج خحكامهــا اخلاةــة بــالاجري عاإلجــراءا عالاعــاعن الق ــائي عالقــانوني
ضــمن قوانينهــا الداطليــة ،لن النجــاز الفعلــي يــا اوتفاقيــة ملكاف ــة هــاا اوجــرا
اخل رري من جرهـة غسـيل المـوال عاملرتكبـة بواسـرة تقنيـة املعلومـا مرهـون بالطـا
بالع اخلروة .
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 على الـدعل العربيـة توسـيع سـبل الاعـاعن الـدعلي مـن طـالل اون ـما تىل اتفاقيـاعامليـــة عتقليميـــة خطـــرا ،طاةـــة مبكاف ـــة جـــرائ تقنيـــة املعلومـــا ع لـــع مـــن خجـــل
مكاف ــة فعالــة يــا اجلــرائ منهــا جرهــة غســيل المــوال عاملرتكبــة بواســرة تقنيــة
املعلوما .
ايـوامــ

عاملراجـــع:

( -)1رضا هميسي ،مبدخ الاعـاعن ى القـانون الـدعلي املعاةـر ،حبـث لنيـل اـهادة املاجسـاري ى القـانون
الدعلي عالعالقا الدعلية ،معهد العلو القانونية عاإلدارية ،جامعة اجلزائر ،9117 ،ص .99
( -)2عبــد الوهــاس حومــد ،الاعــاعن الــدعلي ملكاف ــة اجلرهــة ،مقــال منرــور ضــمن ةلــة احلقــوق
عالرريعة ،ةلة فصلية تعب بالدراسا القانونية عالررعية ،تصدرها كلية احلقوق عالرريعة جبامعة
الكوي  ،العدد العل ،السنة اخلامسة ،فرباير  ،9119ص .991
( -)3مرســو رئاســي رقـ  ،707-90املــؤر ى  1ســبامرب ســنة  ،7490يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربيـــة ملكاف ـــة جـــرائ تقنيـــة املعلومـــا  ،احملـــررة بالقـــاهرة باـــاريخ  79ديســـمرب ســـنة  ،7494ج.ر
اجلمهورية اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،العدد  ،02الصادرة ى  71سبامرب سنة  ،7490ص .0
( -)4مرســو رئاســي رقـ  ،707-90املــؤر ى  1ســبامرب ســنة  ،7490يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة املعلومــا  ،ج.ر للجمهوريــة اجلزائريــة الدهقراطيــة الرــعبية ،الســابق
كر  ،ص .0
( -)5مرسو بقانون ا ادي رق ( )0لسنة  ،7497ى ا ن مكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا  ،اجلريـدة
الر ية لدعلة اإلمارا العربية املا دة عدد  ،004مل ق السنة الاانية عالربعون ،خغسر

.7497

( -)6اجلريدة الر ية للجمهورية اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،العدد  ،02ص .0
( -)7حيث تنص ها املادة على خن يعارب تبيي ا لدمـوال( :خ-
خنهــا عائــدا مبااــرة خع غــري مبااــرة مــن جرهــة ،بشــر

ويـل المـوال خع نقلـها ،مـع علـ الفاعـل

اطفــاء خع متوعيـ املصــدر غــري املرــرعع لالــع

الموال خع مساعدة خي اخص ماورط ى ارتكاس اجلرهة الةـلية الـ

صـل منهـا هـا المـوال،

على اإلفال من ا ثار القانونية لفعال  .س -اطفاء خع متويـ الربيعـة احلقيقيـة لدمـوال خع مصـدرها خع
مكانهـا خع كيفيــة الاصــرإ فيهـا خع حركاهــا خع احلقــوق املاعلقـة بهــا ،مــع علـ الفاعــل خنهــا عائــدا
اجرامية .ج -اكاساس الموال خع حياةتها خع اساخدامها مع عل الرخص القائ بالع عق تلقيهـا خنهـا
تركل عائدا اجرامية :)...ج.ر ،العدد  ،41الصادرة ى  90فرباير سنة  ،7490ص .1
( -)8تنص املادة " :7يعارب تبيي ا لدموال:
خع غري مبااـرة مـن جرهـة ،بشـر

ويل الموال خع نقل  ،مع عل الفاعـل خنهـا عائـدا مبااـرة

تطفـاء خع متويـ املصـدر غـري املرـرعع لالـع المـوال خع مسـاعدة خي

اخص ماورط ى ارتكاس اجلرهة الةلية ال

صل منها ها المـوال ،علـى اإلفـال مـن ا ثـار

القانونية لفعال  .تطفاء خع متوي الربيعة احلقيقية لدموال خع مصدرها خع مكانها خع كيفية الاصرإ
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فيها خع حركاها خع احلقوق امل اعلقـة بهـا ،مـع علـ الفاعـل خنهـا عائـدا تجراميـة .اكاسـاس المـوال خع
حياةتها خع اساخدامها مع عل الرخص القائ بالع عق تلقيها خنها تركل عائـدا تجراميـة " .المـر
رق  47 -97 :املؤر ى  90فرباير سنة  ،7497يعدل عيام القانون رق  49-40املؤر ى  0فربايـر سـنة
 7440يا علق بالوقاية من تبييو الموال عمتويل اإلرهـاس عمكاف اهمـا ،اجلريـدة الر يـة للجمهوريـة
اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،العدد  ،1الصادرة ى  90فرباير سنة .7497
( -)9ملوسخ حممد ،تناةع اوطاصاص ى اجلرائ املعلوماتية ،مقال منرـور ضـمن ةلـة دفـاتر السياسـة
عالقانون ،جامعة قاةدي مرباز ،7441 ،ص .902
( -)10حممد طارق عبد الراعإ ،جرهـة اوحايـال عـرب اإلنرتنـ  ،منرـورا احللـ احلقوقيـة ،لبنـان،
ط.7499 ،9
( -)11هـا اجلــرائ تاماــل ى :جرهــة الــدطول غــري املرـرعع (املــادة  ،)0جرهــة اوعــرتا

غــري املرــرعع

(املــادة  ،)2جرهــة اوعاــداء علــى ســالمة البيانــا (املــادة  ،)1جرهــة اســاءة اســاخدا عســائل تقنيــة
املعلوما (املادة  ،)1جرهة الازعيـر (املـادة  ،)94جرهـة اوحايـال (املـادة  ،)99جرهـة اإلباحيـة (املـادة
 ،)97اجلرائ الطرا املرتبرة باإلباحية (املادة  ،)90جرهة اوعاداء على حرمة احلياة اخلاةة (املـادة
 ،)90اجلــرائ املرتبرــة باإلرهــاس عاملرتكبــة بواســرة تقنيــة املعلومــا (املــادة  ،)90اجلــرائ املاعلقــة
باجلرائ املنهمة عاملرتكبة بواسرة تقنية املعلوما  -جرهة غسيل المـوال ،اوجتـار بالبرـر ،اوجتـار
بالع اء البررية ،اوجتار غـري املرـرعع بالسـل ة( -املـادة  ،)90اجلـرائ املاعلقـة باناهـاك حـق املؤلـف
عاحلقوق اجملاعرة (املادة  ،)92اوساخدا غري املررعع لدعا الدفع اإللكرتعنيـة (املـادة  ،)91الرـرعع
عاوارتاك ى ارتكاس اجلرائ (املادة ..)91
( -)12اوتفاقيــة العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة املعلومــا  ،عافــق عليهــا ةلســا عةراء الداطليــة عالعــدل
العــرس ى اجاماعهمــا املرــرتك املنعقــد مبقــر المانــة العامــة جلامعــة الــدعل العربيــة بالقــاهرة باــاريخ
.7494/97/79
( -)13عبد الـرمحن فا ـي عبـد الـرمحن

ـان ،تسـلي اجملـرمع ى ظـل قواعـد القـانون الـدعلي ،دار

النه ــة العربيــة ،القــاهرة ،ط ،9ص 70-70؛ خنهــر ى مفهــو نهــا تســلي اجمل ـرمع كــالع :فاضــل
نصر اهلل ،اجلرائ ال جرا العرإ على عد الاسلي فيها عاجلرائ اجلائز من خجلها الاسـلي  ،مقـال
منرور ضمن ةلة احلقوق ،ةلة فصلية تعب بالدراسا القانونية عالررعية ،تصدرها كلية احلقوق
جبامعة الكوي  ،العدد الااني ،السنة السادسة ،يونيو  ،9117ص 910؛ سليمان عبد املنع  ،اجلوانب
اإلاــــكالية ى النهــــا القــــانوني لاســــلي اجملــــرمع "دراســــة مقارنــــة" ،دار املربوعــــا اجلامعيــــة،
اإلسكندرية ،7490 ،ص .2
( -)14مرســو رئاســي رقـ  ،707 -90يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة العربيــة ملكاف ــة جــرائ تقنيــة
املعلومــا  ،احملــرر بالقــاهرة باــاريخ  79ديســمرب ســنة  ،7494اجلريــدة الر يــة للجمهوريــة اجلزائريــة
الدهقراطية الرعبية ،السابق كر  ،ص .94-41
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( -)15ســامل حممــد ســليمان العجلــي ،خحكــا املســئولية اجلنائيــة عــن اجلــرائ الدعليــة ى الارــريعا
الوطنية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكاورا  ،كلية احلقوق ،جامعة عع

 ،9112 ،ص .070

( -)16مرســو رئاســي رق ـ  707-90مــؤر ى  1ســبامرب ســنة 7490ـ ـ يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما  ،احملررة بالقاهرة بااريخ  79ديسمرب سنة  ،7494ج.ر ،السابق
كر  ،ص .94
( -)17اوتفاقية العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما  ،السابق كرها.
( -)18هاللي عبد الال خمحد ،اتفاقية بودابس ملكاف ة جرائ املعلوماتية ،معلقـا عليهـا ،دار النه ـة
العربية ،القاهرة.7442 ،ص  919عما بعدها.
( -)19مرســو رئاســي رقـ  707 -90مــؤر ى  1ســبامرب ســنة  7490ــ يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا  ،احملـررة بالقـاهرة باـاريخ  79ديسـمرب سـنة  ،7494اجلريــدة
الر ية للجمهورية اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،السابق كر  ،ص .97
( -)20هاللي عبد الال خمحد ،كيفية املواجهة الارريعية جلرائ املعلوماتيـة ،ى النهـا الب ـريب علـى
ضوء اتفاقية بودابيس  ،دار النه ة العربية ،القاهرة ،7499 ،ص  914عما بعدها.
( -)21اوتفاقية العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما  ،السابق كرها.
( -)22علــي حســن حممــد الروالبــة ،الافاــي

اجلنــائي علــى نه ـ احلاســوس عاونرتن ـ  ،عــامل الكاــب

احلديث ،الردن ،7440 ،ص .90-97
( -)23حســن اجلوطــدار ،خةــول احملاكمــا اجلزائيــة ،منرــورا جامعــة دمرــق ،ط ،9119 ،0ج،7
ص .907
( -)24خنهــر ى قواعــد

ريــز عضــبط املكونــا املاديــة لل اســوس :غــاةي عبــد الرمحــان هيــان الراــيد ،احلمايــة

القانونية من اجلـرائ املعلوماتيـة (احلاسـب عاونرتنـ ) ،خطرعحـة دكاـورا ى القـانون ،كليـة احلقـوق ،اجلامعـة
اإلسالمية ى لبنان ،بريع  ،7440 ،ص .002-000

( -)25مرســو رئاســي رق ـ  707-90مــؤر ى  1ســبامرب ســنة 7490ـ ـ يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا  ،احملـررة بالقـاهرة باـاريخ  79ديسـمرب سـنة  ،7494اجلريــدة
الر ية للجمهورية اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،السابق كر  ،ص .90-97
( -)26مرســو رئاســي رق ـ  707-90مــؤر ى  1ســبامرب ســنة 7490ـ ـ يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا  ،احملـررة بالقـاهرة باـاريخ  79ديسـمرب سـنة  ،7494اجلريــدة
الر ية للجمهورية اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،السابق كر  ،ص .90
( -)27اوتفاقية العربية ملكاف ة جرائ تقنية املعلوما  ،السابق كرها.
( -)28مرســو رئاســي رق ـ  707-90مــؤر ى  1ســبامرب ســنة 7490ـ ـ يا ــمن الاصــديق علــى اوتفاقيــة
العربيـة ملكاف ـة جـرائ تقنيـة املعلومـا  ،احملـررة بالقـاهرة باـاريخ  79ديسـمرب سـنة  ،7494اجلريــدة
الر ية للجمهورية اجلزائرية الدهقراطية الرعبية ،السابق كر  ،ص.90
729
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