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 ة ـمقـدمـ
  

آلليـــة طبقـــا لإطـــار عمـــل مجموعـــة العمـــل المـــالي لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي مجـــال التطبيقـــات و  فـــي
علـى توصـية فريـق عمـل ) م٢٠١٠ديسـمبر  -الدوحة، دولة قطـر، نـوفمبر(وافق االجتماع العام الثاني عشر للمجموعة  ،المعتمدة

 وغســل العقليــة، والمــؤثرات بالمخــدرات المشــروع غيــر االتجــار"مشــروع تطبيقــات حــول  المســاعدات الفنيــة والتطبيقــات بشــأن دراســة
 الـرد خـالل مـن النجـازه التطبيقـات خبـراء مجموعـة مع الكامل التعاون على األعضاء الدول جميع العام االجتماع وحث. "األموال
  .المشروع مراحل ضمن الفعالة والمشاركة سيعد الذي االستبيان على

  

 المرتبطـة والمخـاطر العقليـة والمـؤثرات بالمخـدرات المشـروع غيـر االتجـار جريمـة ماهيـة علـى الضـوء إلقـاء علـى المشروع ويساعد
 يتعلـق ومـا مشـروع، غيـر يعتبـر ومتـى مشـروعاً  االتجـار اعتبار يمكن متى مثل ،مسائل من بها يرتبط وما لها السلبية واآلثار بها

 والمــؤثرات المخــدرات وأنــواع التهريــب، وطــرق ،العقليــة والمــؤثرات، المصــنعة المخــدرة كــالمواد األخــرى واألنــواع المخــدرات، بزراعــة
 أكثـر علـى التعـرف علـى المشـروع ويعمـل. البديلـة/التحويليـة كالزراعـة بعـدها ومـا للمكافحـة الفعالـة والسـبل شـيوعًا، هـاأكثر و  العقلية

فــي منطقــة الشــرق األوســط  العقليــة والمــؤثرات بالمخــدرات المشــروع رغيــ االتجــار عــن المتحصــلة األمــوال لغســل انتشــارا األســاليب
 زيـادةالمشـروع الـى  ويهـدف .لمكافحتهمـا المعنيـة الجهـات قـدرات وتطـوير الجـريمتين هاتين بين العالقة فهم علىو  ،وشمال أفريقيا

 أحــدث علــى التعــرفو  عليهــا المترتبــة والمخــاطر ونطاقهــا العقليــة والمــؤثرات بالمخــدرات المشــروع غيــر االتجــار جريمــة طبيعــة فهــم
 التوصـل علـىويسـاعد المشـروع  .هـاب المشـروع غيـر واالتجـار العقليـة والمؤثرات المخدرات وتهريب زراعة في المستخدمة الوسائل

 لوغسـ العقليـة والمـؤثرات بالمخـدرات المشروع غير االتجار جريمتي مكافحةب المعنية الجهات جهود لدعم أفضل سبل تطوير إلى
  .المجرمين لتتبع أكبر بفعالية بدورها القيام في ومساعدتها منها المتحصلة األموال

  

الموضوع والرجوع إلى  بدارسة التطبيقات خبراء ومجموعة ،١الخالدي محمد يوسف/ العقيد ،المشروع قائد قام االطار هذا وفي
 جميع علىتعميمه  تملهذا الغرض  عدأ ٢على استبيان شأن واالعتماد بشكل كبيرهذا العدد من المراجع والتقارير الصادرة ب

 جريمة ونطاق طبيعة بينها من أمور عدة على للتعرف محددة أسئلة علىهذا االستبيان  واشتمل. بالمجموعة األعضاء الدول
 التي الوسائل وأحدث مرتكبيها، على تفرض التي والعقوبات دولة، كل في العقلية والمؤثرات المخدراتب المشروع غير االتجار
 التي األساليب وأكثر ،بها المشروع غير واالتجار العقلية والمؤثرات المخدرات تهريب في استخدامها القانون إنفاذ جهات الحظت
 بالرد ٣دولة عشرة احدى وقامت. العقلية والمؤثرات المخدراتب المشروع غير االتجار من المتحصلة األموال لغسل إتباعها لوحظ
، وفي هذا السياق التقرير هذا في عرض بعضهايس التي العملية الحاالت من وعدد عالقة ذات معلومات وتوفير ياناالستب على

أكتوبر  ١٣و ١٢يومي التطبيقات  ءخبرالمجموعة  اً فني اً اجتماع بمملكة البحرين في مقرها المجموعة استضافت سكرتارية
فريق عمل ل الثالث عشر جتماعاال في التقرير كما نوقش ،تقريرمناقشة مسودة الو الستعراض الحاالت العملية  م٢٠١١

 الجزائرية الجمهورية في الجزائر العاصمة في عشر الرابع العام االجتماع المساعدات الفنية والتطبيقات الذي عقد على هامش
جتماع العام الرابع عشر رير لالوقد رفع فريق العمل توصيته باعتماد هذا التق ،م٢٠١١ نوفمبر شهر خالل الشعبية الديمقراطية
  .اعتمادهالذي قرر 

                                                 
 .خبير المكتب العربي لمكافحة المخدرات، مساعد مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، )دولة الكويت( يوسف الخالدي/ العقيد ١
 .  يان المعد ألغراض هذا المشروعمرفق نسخة عن االستب ٢

 .األردن والسعودية والسودان وسورية والعراق والكويت وعمان وقطر ولبنان وموريتانيا واليمنالدول التي شاركت في المشروع من خالل االجابة على االستبيان هي  ٣
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  التنفيذي الملخص
  

جـرائم المخـدرات والمـؤثرات العقليـة  العديـد مـنيشمل  دوليغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية مصطلح  االتجار
ووســـائل النقـــل  بـــاألدواتتعلقـــة ، ويمتـــد معنـــى المصـــطلح ليشـــمل الجـــرائم الموالتـــرويجمثـــل اإلنتـــاج والزراعـــة والجلـــب والتهريـــب 

الصـنع غيـر المشـروع للمخـدرات والمـؤثرات العقليـة،  فيالجرائم وتسريب السالئف والكيماويات المستخدمة  ارتكاب فيالمستخدمة 
 اقيــةاتفمــن ) ٣(غيــر المشــروع، وذلــك وفقــًا لمــا قررتــه المــادة  االتجــارعــن  الناتجــة وأ المســتخدمةوكــذا الجــرائم المتعلقــة بــاألموال 

 االتفاقيـةمـن ) ٢(والمـادة  )اتفاقيـة فينـا( م١٩٨٨ لسـنةغير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة  االتجاراألمم المتحدة لمكافحة 
  .م١٩٩٤غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  االتجارالعربية لمكافحة 

  
ال تهـم سـوى  فـي الماضـي كانـت حيـث بـين مشـكالت العـالم المعاصـر، ةمتقدم ةمكان العقلية والمؤثرات مشكلة المخدرات واتخذت

البشـر جميعـا والمجتمـع  ومخاطرهـا عالم اليوم تهدد بأضـرارها فيهذه المشكلة  وأصبحت .تعانى منها التيعدد محدود من الدول 
غيـر المشـروع  لالتجـارلدوليـة الطبيعـة ا وتتضـح. فحسـب اسـتثناءليست بها مشكلة مخـدرات ليسـت إال  التيوالدول  ،بأسره الدولي

دول  فـيإلى حيـث تسـتهلك  أخرىعديد من دول العالم، وتهريبها عبر دول  فيزراعتها وٕانتاجها  فيبالمخدرات والمؤثرات العقلية 
  .٤ثالثة

  
 اإلجراميـة العناصـر واتجـاه العقليـة والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عن الناتجة األموال حجم ضخامة أن الواضح من
 حيـث للدولـة، الوطنيـة باالقتصـاديات الضـرر إلحاق عليه يترتب مشروعة أنشطة عن ناتجة أموال أنها على وٕاظهارها غسلها إلى
 خـــرآ إلـــى بلـــد مـــن انتقالهـــا ســـرعة نتيجـــة االقتصـــادي االســـتقرار عـــدم تســـبب الغســـل عمليـــات عليهـــا تجـــرى التـــي األمـــوال تلـــك أن

 خلـــل إحـــداث إلـــى العقليـــة والمـــؤثرات بالمخـــدرات المشـــروع غيـــر االتجـــار أمـــوال يتـــؤد كمـــا عة،مشـــرو  أمـــوال كأنهـــا فيـــه لتصـــرف
 فـي مقابـل لهـا ليس الثروات وهذه مجهود، أو عمل بدون ثروات على البعض يحصل حيث ،الوقت ذات في واقتصادي اجتماعي

  .٥الوطنية االقتصاديات
  

 تختلـف بالضـرورة ليسـت التـي العقليـة، والمـؤثرات بالمخـدرات المشـروع يـرغ االتجـار عـن المتحصلة األموال غسل أساليب دوتتعد
 المتبعـة األسـاليب أبـرز أن القـول يمكـن ولكـن ،األمـوال غاسـلو يتبعـه معـين مـنهج هنـاك فلـيس ،أساليب غسل األمـوال عامـةً   عن

 وااليـداعات ،الـثمن باهظـة السـيارات مثـل النقـل بوسـائل المتـاجرة وتليهـا العقـارات، شـراء هـي الدراسة محل العملية الحاالت حسب
مـن الجـرائم األصـلية التـي تنـتج  ا، كونهـالعقليـة والمـؤثرات االتجار غير المشروع بالمخدرات ةميويمكن استنتاج أن جر . المصرفية

األمـوال إلـى ولهذا قد يلجأ غاسـلو . مبالغ ضخمة تخضع لعمليات الغسل، فإنه من الصعوبة تحريكها مصرفيًا دون إثارة الشبهات
 الناجمـةإخفـاء المـوارد غيـر المشـروعة ضـمن المـوارد  ايمكـن مـن خاللهـ مسـتقبلةالقطاعات التـي تعتبـر أقـل رقابـة وتشـكل أرضـية 

 البـــدء يـــتم مـــا وغالبــاً  ،الواحـــدة الغســـل عمليــة فـــي أســـلوب مــن أكثـــر علـــى االعتمـــاد يــتم وقـــد. تلــك القطاعـــات عـــن طبيعـــي بشــكل
  .األموال وتحويل مصرفية إيداعات لتبرير كأرضية بيعها أو واستثمارها والسيارات العقارات ءشرا أو الوهمية بالمشاريع

  

                                                 
 .وما بعدها ١٣م، ص ٢٠١١والسالئف الكيميائية، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، عام التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : سمير عبدالغني/ دكتور  ٤
، رقم المبيع ٥و ٤م، ص ٢٠٠٣، مطبوعات األمم المتحدة، نيويورك، عام "العقاقير غير المشروع والتنمية االقتصادية" ٢٠٠٢تقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات عام  ٥
)E.02.x1.9.( 



 
 

 

 ٣ 
 

مــن واقــع خبــرة الــدول المشــاركة فــي المشــروع، وجــود تقــاطع بــين مؤشــرات غســل األمــوال التــي توجــد فــي حــاالت الغســل  ويالحــظ
وعة الخاضعة للغسل، وبين المؤشرات التي يمكن أن تشـير بشكل عام أيًا كانت الجريمة األصلية التي أنتجت األموال غير المشر 

تختلــف و . إلــى أن الجريمــة األصــلية التــي تقــف خلــف األمــوال المغســولة هــي االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة
 األســاليب حســب ئمالــدا والتغييــر بالتجــدد وتتصــف وتتنــوع الغســل عمليــات فــي تســتخدم التــي المختلفــة القطاعــات حســب المؤشــرات
 الثـراء اعتبار ويمكن. األموال غسل عمليات لتمرير تشريعي أو تقني تطور كل يستغل الذي المستمر وتطورها الغسل في المتبعة
 بزراعـة تشـتهر دول فـي يتواجـدون أشـخاص وٕالـى مـن الماليـة الحـواالت وأ واضح اقتصادي مبرر دون بعمليات القيام أو الفاحش

  .االعتبار بعين تؤخذ أن يجب التي المهمة المؤشرات من ،العقلية والمؤثرات بالمخدرات االتجار أو بتهري أو تصنيع أو
  

 والمؤثرات ما يحول جريمة المخدرات غالباً  وجرم يتسم بالخطورة، وه العقلية والمؤثرات غير المشروع بالمخدرات االتجار ويعتبر
بين الدول والمنظمات واألجهزة  ،الدوليالتعاون سواء على الصعيد  باتو  ،منظمة دوليةمن جريمة فردية إلى جريمة  العقلية
 غير المشروع بالمخدرات لالتجار للتصديالجهات واألجهزة المعنية داخل الدولة الواحدة، أمرًا ضروريا  بين وأ ،الدولية

  .الناتجة عن هذه الجرائم ولغسل األموال ٦والفساد والعنف كاإلرهاب به تبطةوالجرائم المر  العقلية والمؤثرات
  

 إلى العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار بمكافحة المعنية األجهزة مستوى برفع التطبيقات خبراء فريق ويوصي
 لمكافحة متخصصة أقسام نشاءإ ينوه بأهميةكما  .الدولة لها تتعرض التي والمخاطر المشكلة حجم مع تتناسب عامة داراتإ

 في بتحقيقات القيام لضمان العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار بمكافحة المعنية األجهزة ضمن موالاأل غسل
 للمنظمات أن يؤكد كما. العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار في الجارية للتحقيقات موازية األموال غسل جرائم
 علىأن و  ،البديلة كالزراعات المكافحة حلول توفير إلى تسعى التي للدول الالزمين تعاونوال الدعم تقديم في مهم دور الدولية
 وخصوصاً  المحددة المالية غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات لدى الوعي مستوى رفع على تعمل أن األعضاء الدول

 بمكافحة المعنية الجهات بين الفعال التنسيق جودو  تضمن وأن األموال، غسل عمليات ومؤشرات أساليب حول العقاريون الوكالء
 يينالمستو  على األموال غسل عمليات بمكافحة المعنية األخرى والجهات العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار
  .والدولي المحلي

                                                 
 .وما بعدها ٢٤١المرجع السابق، ص : سمير عبدالغني/ الدكتور  ٦



 
 

 

 ٤ 
 

  

  األول فصــلال
  المخدرات والمؤثرات العقلية واالتجار بها

  
  :تمهــيد

  
 يســلميــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة والســالئف الكيميائيــة، تعتبــر مشــكلة عالميــة ال يكــاد غ االتجــار ظــاهرة

مجمــوع  مــن ٪٨ العقليــة والمــؤثرات غيــر المشــروع بالمخــدرات االتجــارالمباشــرة وغيــر المباشــرة، ويمثــل ثارهــا آمــن  إنســاني مجتمــع
مخـدر  فـي ٪١٠علـى سـبيل المثـال نسـبة  تهريبـهبما يـتم  ةمقارنلمخدرات التجارة العالمية، وتشكل الكميات المضبوطة من أنواع ا

المخـدرات والتوعيـة بأضـرارها وعـالج  انتشـارمخدر الكوكـايين، وتكلـف اإلجـراءات الدوليـة والوطنيـة لمكافحـة  في ٪٣٠الهيروين و
  .٧مليار دوالر سنويا ١٢٠ والمدمنين نح

  
والمنظمــات واألجهــزة  المــدنيتبــذلها الــدول والمجتمــع  التــيالــرغم مــن تزايــد الجهــود  علــىنــه أ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وتــرى

العالميــة إال أن المشــكلة ال تــزال تشــكل خطــرًا جســيمًا علــى الصــحة العامــة  العقليــة والمــؤثرات المعنيــة للتصــدي لمشــكلة المخــدرات
 االجتمــاعي االســتقراردول وســيادتها، وهــذه المشــكلة تهــدد للــ الــوطنياألمــن علــى و  ،الشــباب والســيما ورفاهيتهــا، وســالمتها للبشــرية

  .للدول والسياسي واالقتصادي
  

المخـــدرات والجريمـــة علـــى مواصـــلة مكافحـــة المعنـــي بمـــن لجنـــة المخـــدرات ومكتـــب األمـــم المتحـــدة  الجمعيـــة العامـــة كـــالً  وتشـــجع
حكومــات جميــع الــدول واألجهــزة المختصــة بهــا مجــال الرقابــة الدوليــة علــى المخــدرات، وتحــث الجمعيــة  فــيمســاعيهما وجهودهمــا 

التعـاون التنفيـذي والتقنـي مـع األجهـزة الدوليـة وتوسـيع نطاقهمـا علـى على مواصلة جهودهـا وأنشـطتها لمواجهـة مشـكلة المخـدرات و 
  .غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية االتجار مكافحة مجال فيوتعزيزهما لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة 

  

  ١ صورة
  المخدرة الحشيش مادة من جرام كيلو) ١٣٠,٠٠٠(ضبط 

  العقلية المؤثرات من حبة) ٣٣٠,٠٠٠( عدد إضافة إلى
  السيارة إطارات داخـل البـــر طريــق عن تهريبها محاولة في

  
   

 

  

                                                 
 .وما بعدها ١٠م، ص  ٢٠٠٧م، منظمة األمم المتحدة، نيويورك، عام  ٢٠٠٦تقرير مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة عن عام  ٧



 
 

 

 ٥ 
 

  األول المبحث
  العقلية والمؤثرات المخدرات

  
  

  :الدولية لالتفاقياتوفقًا  العقلية والمؤثرات المخدرات تعريف: أوالً 
  
  :المخدرات تعريف -١

 

 التـي) ى/١(المادة  فيم ١٩٧٢ببرتوكول  المعدلةبصيغتها  االتفاقيةم وتلك ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة  االتفاقية عرفتها
المـــادة  وفـــي. الجـــدولين األول والثـــاني فـــيمـــن المـــواد المدرجـــة  تركيبيـــة أو طبيعيـــة مـــادة كـــل والمخـــدر هـــ"نصـــت علـــى أن 

 قـوائم" الرابـعالجـدول "و" الثالـثالجـدول "و" الثـانىالجـدول "و"األول الجـدول"يقصد بتعـابير "على أنه  االتفاقيةنصت ) ش/١(
مـــن حـــين إلـــى أخـــر وفقـــًا  المعدلـــةبصـــيغتها  االتفاقيـــة،تحمـــل هـــذه األرقـــام والمرفقـــة بهـــذه  التـــي المستحضـــرات أو المخـــدرات

 .٨"٣ألحكام المادة 

  
المــادة  فــيم ١٩٨٨غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  االتجــاراألمــم المتحــدة لمكافحــة  ةاتفاقيــ عرفتهــا كمــا

الجـدول األول والجـدول  فـيمن المواد المدرجـة  إصطناعية، ومادة طبيعية كانت أ ةأييقصد بتعبير المخدر "بنصها ) ن/١(
م المعــدل ١٩٧٢بصــيغتها المعدلــة ببرتوكــول ســنة  االتفاقيــة م ومــن تلــك١٩٦١الوحيــدة للمخــدرات لســنة  االتفاقيــةالثــانى مــن 

 .٩"م١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة  تفاقيةلال

  
 فــيم فقــد عرفــت المخــدر ١٩٩٤غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  االتجــارالعربيــة لمكافحــة  االتفاقيــة أمــا

 وفــي" مــن الجــدول الموحــدول األالقســم  فــيالمــواد المدرجــة  مــن ،ةمصــنع وأيــة مــادة طبيعيــة كانــت أ"بأنــه ) ١/١٧(المــادة 
 األمـم إتفاقيـات عـن والمـأخوذ العقلية والمؤثرات للمخدرات الموحد العربي الجدول" :عرفت الجدول الموحد بأنه) ١/٧(المادة 
  .١٠"وتعديالتها المتحدة

 

  :العقلية المؤثرات تعريف -٢

 

 المـواد كـل العقليـة المـؤثرات بتعبيـريقصـد " أنـه علـى بنصـها) ـهـ/١(المادة  في م١٩٧١المؤثرات العقلية لسنة  اتفاقية عرفت
وفــي ". الرابـع أو الثالــث أو الثـانى أو األولالجـداول  فــيوكـل المنتجــات الطبيعيـة المدرجـة  تركيبيـة، أو طبيعيــة أكانـت سـواء

" الجـدول الرابـع"و" الجدول الثالـث"و" ل الثانىالجدو "و" الجدول األول"يقصد بعبارات "نه أنصت االتفاقية على ) ز/١(المادة 
 .١١"٢قوائم المؤثرات العقلية التي تحمل هذه األرقام والمرفقة باالتفاقية الحالية بصيغتها المعدلة وفقًا للمادة 

                                                 
م، مطبوعات  ١٩٧٢م بصياغتها المعدلة ببروتوكول  ١٩٦١م، واالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٧٩ة، نيويورك، عام م، مطبوعات األمم المتحد ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  ٨

 .م ١٩٧٩األمم المتحدة، نيويورك 
 .م ١٩٩١رك، ، مطبوعات األمم المتحدة، نيويو ١٩٨٨اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  ٩

 .م، مطبوعات جامعة الدول العربية ١٩٩٤االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  ١٠
 .م ١٩٧٩م، مطبوعات األمم المتحدة، نيويورك  ١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  ١١



 
 

 

 ٦ 
 

مــادة م فــي ال١٩٨٨اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  هــاكمــا عرفت
منتجات طبيعية مدرجـة فـي  ةأي إصطناعية، أو ية مادة طبيعية كانت أوأ" المؤثرات العقلية"يقصد بتعبير "بنصها ) ص/١(

  ". م١٩٧١الجدول األول والثانى والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
  

م، فقـــد عرفـــت المـــؤثرات ١٩٩٤مـــؤثرات العقليـــة لســـنة أمـــا االتفاقيـــة العربيـــة لمكافحـــة االتجـــار غيـــر المشـــروع بالمخـــدرات وال
أو أيــة منتجــات طبيعيــة  ةمصــنع يــة مــادة طبيعيــة كانــت أوأ: المــؤثرات العقليــة"بنصــها علــى أن ) ١/٢٠(العقليــة فــي المــادة 

  .١٢"مدرجة بالقسم الثانى من الجدول الموحد
 

 واقع المكافحة فيوالمؤثرات العقلية  المخدرات -٣

 
علـى المـواد المخـدرة ذات األصـل " المخدرات الطبيعية"يطلق تعبير  العقلية والمؤثرات ى لمكافحة المخدراتالواقع الميدان في

 أخـر شـكل إلـى فتحولـت تحـوير عمليـات عليها جرت وعلى حالتها الطبيعية مثل مخدر األفيون، أ ةباقيالنباتى سواء كانت 
م وتعـديلها، النباتـات ١٩٦١الوحيـدة للمخـدرات لسـنة  باالتفاقيـة المرفقـة الجـداول وتضـمنت. هيروين إلى األفيون تحويل مثل

المنتجـــة للمـــواد المخـــدرة ومستحضـــراتها مثـــل نبـــات القنـــب ونبـــات الخشـــخاش ونبـــات الكوكـــا ومستحضـــراتها مثـــل الحشـــيش 
ليشــمل إنتــاج  الحظــر امتــدو  ،حظــرًا علــى الزراعــة غيــر المشــروعة لتلــك النباتــات اتاالتفاقيــوالهيــروين والكوكــايين، وفرضــت 

  .وفصل وصنع مستحضراتهاستخراج او 
 

المــواد " أو" النفســيةالمــواد " أو" النفســية الحالــة علــى المـؤثرةالعقــاقير " أو" التخليقيــةالعقــاقير " أو" العقليــةالمــؤثرات " تعبيــر أمـا
تحمــل خصــائص المــواد  فهــى تســميات مختلفــة لــذات المــواد، وتعــرف المــؤثرات العقليــة بأنهــا عقــاقير" تــؤثر علــى العقــل التــي

 يتحتـو كيميائيـًا، وال  ةالمختبـرات والمعامـل بـالطرق الكيميائيـة، مـن مـواد ومستحضـرات مخلقـ فـيالمخدرة الطبيعيـة، وتصـنع 
  .نباتى وعلى مواد ذات أصل طبيعي أ

  
تــأثير المــواد عــالج األمــراض، إال أن تأثيرهــا علــى اإلنســان يعــادل  فــياألصــل أدويــة تســتخدم  فــيالعقليــة هــى  والمــؤثرات

غيــــر المشــــروع بــــالمواد المخــــدرة الطبيعيــــة  االتجــــارالمخــــدرة الطبيعيــــة، وعلــــى أثــــر تشــــديد الرقابــــة وفــــرض العقوبــــات علــــى 
وتعاطيها، تحول الطلب إلى المؤثرات العقليـة حيـث وجـد فيهـا المتعـاطون والمـدمنون بـديال كانـت القـوانين ال تحظـره إلـى أن 

  .م١٩٧١المؤثرات العقلية لسنة  اتفاقيةفرضت عليها الرقابة الدولية ب
 

مجال مكافحـة  فيتحمل ذات خصائص المؤثرات العقلية، إال أن الشائع ) ذات أصل نباتى(مواد طبيعية  وبالرغم من وجود
يتعاطاهــا تــأثيرًا يشــبه  يالــذتــؤثر علــى اإلنســان  التــيالمخــدرات أن المــؤثرات العقليــة هــى األدويــة والمستحضــرات الصــيدلية 

  .١٣المخدرات الطبيعيةثير أت
 

                                                 
 .  ، مرجع سابق١٩٨٨شروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة اتفاقية األمم املتحدة لمكافحة االتجار غير الم ١٢
 .٨٢م، ص  ٢٠٠٩، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، عام )استراتيجية المواجهة –اإلدمان والمكافحة (مبادئ مكافحة المخدرات : سمير عبدالغني/ الدكتور  ١٣



 
 

 

 ٧ 
 

  :الدولية االتفاقيات في العقلية والمؤثرات المخدرات: ثانياً 
  
  : وتعديلها ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة  االتفاقية فيالمخدرة  المواد) أ(
  

  : قوائم بالمواد المخدرة والمستحضرات التي تنطبق عليها أحكامها وتضمنتها أربعة جداول هي باالتفاقية أرفق
  
 اإلدمـانتتضمن المواد األكثر خطورة والتي لها خصائص تسـبب  األول الجدول في المدرجةقائمة المخدرات  :األول الجدول -١

  .الكوكايينو الهيروين و األفيون و  الحشيش مثل
 

  . ينوالفولكودي والنوركوديين الكودايينه ومن المخدرات المدرجة في ،أدرجت فيه المواد األقل خطورة :الثاني الجدول -٢
  
 األول الجـدول مـواد علـى اإلدمـان قابليـة مـن أقـل عليهـا اإلدمـان قابليـة تكون التي المستحضرات فيه أدرجت :الثالث الجدول -٣

 التـدابير مـن أقـل رقابيـة لتـدابير تخضـع وهي ،٪٠,١ بها الكوكايين نسبة تتجاوز ال التي الكوكايين مستحضرات مثل والثاني
مـن تـدابير الرقابـة علـى المـواد المخـدرة المدرجـة بالجـدول  وأخـف الثاني، بالجدول المدرجة اتالمخدر  على المفروضة الرقابية
    .األول

  
ــع الجــدول -٤ خطــورة مــن مزايــا العــالج األساســية التــي  أكثــرالمــواد المخــدرة التــي تكــون قابليــة اإلدمــان عليهــا  فيــه مــدرج :الراب

واد تخضع لجميع التـدابير الرقابيـة السـارية علـى المخـدرات المدرجـة فـي مثل القنب وراتنج القنب والهيروين، وهذه الم ،توفرها
  . الجدول األول

  
باإلضـــافة إلـــى  كـــان ســـواء التعـــديل أن جـــوهرهالجـــداول المرفقـــة بهـــا  لتعـــديلقـــد وضـــعت نظامـــًا  االتفاقيـــة أنالجـــدير بالـــذكر  ومـــن

التعـــاون والتنســـيق بـــين األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة مـــن جـــدول إلـــى أخـــر، ينبغـــي أن يجـــرى ب النقـــل أومنهـــا  الحـــذف والجـــداول أ
  .بالتعديل قراراً  المخدرات لجنة وتصدر األطراف، والدول العالمية الصحةومنظمة 

   
   :١٩٧١المؤثرات العقلية لسنة  اتفاقيةالمؤثرات العقلية في ) ب(
  

نــوفمبر  ٢٠يهــا عــدة تعــديالت كــان أهمهــا تعــديل جــداول تضــمنت أســماء مــواد المــؤثرات العقليــة وجــرت عل أربعــة االتفاقيــةأرفــق ب
١٩٩٥:  

  
حيـث تـؤدي إلـى اخـتالل الحـواس والتطـرف فـي  الخطـورةمعظمهـا مـن المهلوسـات شـديدة  الجـدول األولالمدرجة على  المواد -١

  : الوهم وتحدث إدمانًا نفسيًا شديدًا ومن أهمها
  مادةLSD كانت على شكل جرعات ورقية إذاوتؤخذ عن طريق االمتصاص الجلدي  :حمض الليسرجيك .  
 وهي مادة ذات تأثير مهلوس أقل من مادة  :مادة المسكالينLSD .  
  مادةMDMA منشطة ولها خصائص مهلوسة ومادةوه :عقار االكستاسي . 

  



 
 

 

 ٨ 
 

  
  : ، ومنهامعظمها من المنشطات الجدول الثاني علىالمواد المدرجة  -٢

 العصبي االنهيار حاالت عالج في طبياً  وتستعمل المنشطات مواد نم وهما :الديكسامفيتامين ومادة االمفيتامين مادة.  
  لخطورتهــا نظــراً  ١٩٨٥مــادة منشــطة أوقــف اســتعمالها المشــروع منــذ عــام  وهــي) الكبتــي الكبتــاجون أو(مــادة الفنيتيلــين 

  . البالغة على الصحة العامة لإلنسان
 وهي من المنشطات أيضاً " اآليس"سماء متعددة أبرزها غير المشروع بأ االتجاروتظهر من أسواق  :مادة ميتامفيتامين . 

  
   :، ومنهامعظمها من المهبطات الجدول الثالثالمواد المدرجة على  -٣

 أبـو"و "روش"غيـر المشـروع تسـمى  االتجـاروفي أسـواق  االنتشار، واسعة المنومة العقاقير من وهي :الفلونيترازيبام مادة 
  ".صليب

 اإلنسان على لخطورتها نظراً  الحالي الوقت في طبي استعمالقير المنومة وليس لها وهي من العقا :مادة جلوتثميد .  
 وهي من العقاقير المنومة أيضاً  :مادة أموباربيتيال . 

  
   :، وأهمهاالجدول الرابعوالمواد المدرجة على  -٤

  عقار ديازيبام  
 عقار بيمولين .  

  

  . وٕاذا أسيء استخدامها فإنها تضر بالصحة العامة لإلنسان ،الطبية في األغراض تستعملعامة فإن مواد الجدول الرابع  وبصفة
  
  



 
 

 

 ٩ 
 

  :المخدرات والمؤثرات العقلية األكثر شيوعا: ثالثا
  

 علــىإنتشــار كــلٍّ مــن هــذين النــوعين  نســبة" ٢شــكل "خــالل  مــن يتبــينبــين المخــدرات الطبيعيــة والمــؤثرات العقليــة،  التمييــز بعــد
 فـي الفـرق أن إال إنتشـاراً  أوسـع الطبيعيـة المخـدرات أن مـن بـالرغم أنـه يالحـظ حيث أفريقيا، لوشما األوسط الشرق منطقة مستوى
 شـدة المؤثرات العقلية نظرًا لمـا ذكـر سـالفًا مـن االتجـاه إلـى تعاطيهـا هربـًا مـن انتشار مؤخراً  يتزايد حيث كبيرًا، ليس االنتشار سعة

  .يةالطبيع المخدرات على والعقوبةالرقابة والمكافحة 
       

 

  

 
 األوسطالشرقلمنطقةالماليالعملمجموعةفي األعضاء الدول :١ شكل

  أفريقيا وشمال
   والمؤثرات الطبيعية المخدرات انتشارنسبة :٢ شكل  

  ١٤أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في العقلية
  

 "٢شكل "لمخدرات الطبيعية التي فصلنا أنواعها ضمن شيوعًا سواء ا العقلية والمؤثرات أكثر أنواع المخدرات" ٣شكل " ويوضح
 التقليدية الطبيعية المخدرات من انتشاراً  أقل أنها ذكرنا التي العقلية المؤثرات أنواع و ،األحمر اللون بدرجات تميزها خالل من

  .الرمادي اللون تدرجات خالل من استخدامًا، األقدم
  

  
  

  الطبيعية والمؤثرات العقلية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيانسبة انتشار أنواع المخدرات  :٣ شكل

                                                 
 .رحسب نتائج الدراسة التي أجريت ألغراض هذا التقري ١٤

  الحشيش
٢٦%  

  الهيرويين
٧%  

  %٤البنقو 

  %٤األفيون 

  %٤القات 

  الكوكايين
٧%  

 مهلوسات مختلفة
٢٦%  

  الحبوب المخدرة
١١%  

  األيس
٣%  

  الكبتاجون
١٥%  

  صمغ الحشيش 
٤%  

  الحشيش الهندي
٤%  



 
 

 

 ١٠ 
 

 أكثـــر مـــن الحشـــيش ويعتبـــر ،١٥أنواعـــهمختلـــف ب الحشـــيش هـــو شـــيوعاً  األكثـــر المخـــدرات نـــوع أن يتبـــين "٣شـــكل "علـــى  وتعقيبـــاً 
المنطقـة، األمـر الـذي يمكـن ويكثـر تعاطيـه فـي  فقـط، المنطقـة مسـتوىولـيس علـى  ١٦العالم مستوى على وشيوعاً  انتشاراً  المخدرات

 أذواق المتعــاطين والمــدمنين ، وٕالــى١٧قــرب دول المنطقــة مــن دول زراعــة وٕانتــاج القنــب كأفغانســتان وٕايــران وباكســتان إرجاعــه إلــى
في تعاطي هذا المخدر، باإلضافة إلى إصرار تجـار المخـدرات علـى تهريـب وتـوفير هـذا النـوع مـن المخـدرات للمتعـاطين  ورغبتهم
 حبـوب(فـي نسـبة اإلنتشـار علـى مسـتوى المنطقـة  الحشـيش ويلـي. رباح الطائلة التـي يجنونهـا نظيـر اتجـارهم بالمخـدراتبهدف األ

األمــر الــذي قــد يعــزى إلــى  ،أقــل إنتشــاراً  اأمــا الهيــروين والكوكــايين فهمــ .المختلفــة الحبــوب المخــدرة تــأتي مــن ثــمو  ،) ١٨ونجالكبتــا
  . ةفي دول المنطق ومستوى المعيشة هماسعر 

  
ويـزرع . أخـرى دول في مشروعا يعتبربعض الدول بينما  في مشروع غير بالقاتأن االتجار  في لوحظ قد أنه إلى اإلشارة وتجدر

 المعنيــة الخبــراء لجنــة أن المخــدرات علــى للرقابــة الدوليــة الهيئــة وذكــرت. كمنشــط مضــغة ويشــيعالقــات فــي بعــض دول المنطقــة 
لمنظمة الصحة العالمية قامت ببحث واستعراض موضوع القات في مناسبتين، وخالل االسـتعراض  التابعة العقاقير على باإلدمان

أن مــدى تعاطيــه وخطــره  وٕالــى ضــعيفة، القــاتخلصــت اللجنــة إلــى أن إمكانيــة اإلدمــان علــى  ٢٠٠٦األخيــر الــذي جــرى فــي عــام 
 اللجنــة وتقــر .القــات بجدولــة اللجنــة تــوص لــم لــذا عليــه، ةدوليــ ةمراقبــ فــرض يبــرر بحيــث الجســامة مــن لــيس العامــةعلــى الصــحة 

واقترحــت اعتمــاد حمــالت تثقيفيــة  .وبعــض المشــاكل الصــحية الناجمــة عــن اإلفــراط فــي اســتعمال القــات ١٩الجتماعيــةا بالمشــاكل
 ةمكافحــ بقــانون المرفقــة الجــداول علــى مــدرج غيــر والقــات. ٢٠وطنيــة لتثبــيط االســتعمال الــذي قــد يــؤدي إلــى تلــك العواقــب الســيئة

 إجتماعيـة إشـكاالت مـن بـه يتسـبب ممـا بـالرغم وتعاطيـه، بـه االتجـار تجـرم ال وبالتـالي المنطقـة، دول بعض قوانين في المخدرات
  .المنطقة دول معظم تجرمه بينما وٕاقتصادية،

  

  
  ٢ صورة

  البحر طريــق عـــــن المخدرة في محاولة تھريبھا الحشيشجرام من مادة  كيلو) ١١٠٫٠٠٠(ضبط 
  

                                                 
 .بودرة الحشيش، وجميعها مصدرها نبات القنب، والذي يسميه البعض نبات الحشيش –زيت الحشيش  –) الماريجوانا(البانجو  -مخدر الحشيش  ١٥
 ٪٢,٥على مستوى العالم يتجاوز ) اريجواناالم(نسبة متعاطي الحشيش والبانجوم، فإن ٢٠١١بحسب تقرير المخدرات الصادر عن مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في يونيو  ١٦

 . مليون متعاطي وتعد هذه أكبر نسبة لمتعاطي المخدرات على مستوى العالم ١٤٠، أي ما يزيد على سنة ٦٤و  ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين  من سكان الكرة األرضية
 .١٣٨م، ص٢٠١٠تقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، عام  ١٧
ص ( ٢٠١٠ير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات لعام يأتي عقار الكبتاجون بالمرتبة الثانية من حيث االنتشار على مستوى العالم، وكذلك في المنطقة بصورة عامة حسب تقر : جونالكبتا ١٨

١٤١-١٤٠.(  
من اآلبار، والى جانب ذلك فإن تعاطي القات  ٪٨٥ته ثلثي المساحة المزروعة وتستخدم لريه مليون دوالر في السنة، وتغطي زراع ٨٠٠يقدر حجم سوق القات في إحدى الدول األعضاء بـ  ١٩

 .مليون ساعة عمل يوميا، إذ يترك الموظفون أعمالهم باكرا لشراء القات ٣٠يتسبب في ضياع 
 .٤٢م، ص  ٢٠٠٦تقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، عام  ٢٠



 
 

 

 ١١ 
 

 
  الثاني المبحث

  العقلية والمؤثرات بالمخدرات االتجار
  

  

  المشـروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  االتجار: أوال
  
  :المشروع بالمخدرات االتجار -١
  
 لســنة للمخــدرات الوحيــدة االتفاقيــة تضــمنتبعــض األحــوال يعتبــر االتجــار بالمخــدرات مشــروعًا ولكــن بضــوابط محــددة، حيــث  فــي

التجــــارة "منهــــا بعنــــوان ) ٣٠( المــــادةالمشــــروع بالمخــــدرات، وجــــاءت  باالتجــــار المتعلقــــة األحكــــام م١٩٧٢ فــــي هاوتعــــديل م١٩٦١
 أكثـر ولم تزاولهما واحدة أ ماالمخدرات وتوزيعها لنظام اإلجازة  تجارةالدول بإخضاع  تقوميجب أن  "ونصت على أنه  ،""والتوزيع

. مـن أشـخاص ومؤسسـات توزيعهـا أو المخـدرات تجـارة فـي يشـترك أو يعمل من يعجم مراقبةب الدول تقومأن  على ،من مؤسساتها
التوزيـع لنظـام اإلجـازة، وال يلـزم تطبيـق هـذا  هـذا أو التجـارة هـذه مزاولـة فيهـا يمكـن التـي واألمـاكن المنشآت إخضاعالى  باالضافة

  . "النظام على المستحضرات
  

 أو التجـــار حـــوزة فـــي الخشـــخاش وقـــش المخـــدرات تـــراكم منـــع منهـــا ،ائلالمســـ مـــن اً عـــدد الضـــوابط تضـــمنت المخـــدرات ولخطـــورة
 األحـوال مراعـاة مع وذلك العادية، األعمال لسير الالزمة الكميات تفوق بكميات رسمياً  المأذونين أو الدولة مؤسسات أو الموزعين
 علـــى الشـــرط هـــذا تطبيـــق يلـــزم وال لألفـــراد، المخـــدرات صـــرف أو لتـــوفير طبيـــة وصـــفات اقتضـــاء يجـــب كمـــا. الســـوق فـــي الســـائدة

  .العالجية بوظائفهم قيامهم أثناء إعطاؤها أو صرفها أو استعمالها أو اقتناؤها شرعياً  المأذونين لألفراد يجوز التي المخدرات
   
  :المشروع بالمؤثرات العقلية االتجار -٢ 
  

المشـروع بـالمؤثرات  باالتجـار المتعلقـة األحكـام ١٩٧١ لسـنة العقليـة المـؤثرات اتفاقيـة تضـمنت هو الحال في المخدرات، فقـد وكما
اســتيراد  الســماح بتصــدير أو علــى ونصــت" أحكــام متعلقــة بالتجــارة الدوليــة"منهــا بعنــوان ) ١٢(أحكــام المــادة  جــاءتحيــث  ،العقليــة

 لكـل عمليـة تصـدير أواسـتمارة تضـعها اللجنـة  بواسـطة تصـدير أو اسـتيراد إذن علـى بنـاءمواد مدرجة في الجدولين األول والثاني 
 عــدم حالــة فــي أو للمــادةويبــين هــذا اإلذن االســم الــدولي غيــر التجــاري . أكثــر اســتيراد ســواء كانــت لمــادة واحــدة مــن هــذه المــواد أو

 واســم لهــا، الصــيدلي والشــكل اســتيرادها، أو تصــديرها المطلــوب والكميــة الجــدول، فــي وردت كمــا تســميتها االســم هــذا مثــل وجــود
 وٕاذا كانــت المــادة مصــدرة أو االســتيراد، أو التصــدير عمليــة غضــونها فــي تــتم أن ينبغــي التــي والمــدة والمســتورد، درالمصــ وعنــوان

مستوردة على شكل مستحضر يبين أيضًا اسم المستحضر إن وجد، ويبين إذن التصدير كذلك رقم إذن االستيراد وتاريخـه والجهـة 
لهـــذا النـــوع مـــن المـــؤثرات  واالســـتيراد التصـــدير وتقييـــد حظـــرعلــى  ذاتهـــا فاقيـــةاالتمـــن ) ١٣(المـــادة  تضـــمنتوقـــد . التــي أصـــدرته

 . العقلية

  
 

  



 
 

 

 ١٢ 
 

  بالمخدرات والمؤثرات العقلية  المشـروع غير االتجار: ثانياً 
  
ــ م١٩٨٨ غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة االتجــاراألمــم المتحــدة لمكافحــة  اتفاقيــة تضــمنت ة األحكــام القانونيــة الدولي

 لتجـريم تـدابير مـن يلـزم مـاكـل طـرف  يتخـذ أنغير المشروع، وقد نصت مادتها الثالثة على  االتجاروالتزامات الدول فيما يتعلق ب
  :عمداً  ارتكابها حال في الداخلي قانونه إطار في التالية األفعال

 للبيـع، عرضـها أو عرضـها، أو تحضـيرها، أو اسـتخراجها، أو صـنعها، أو عقلية مؤثرات أو مخدرات أي إنتاج" ١)  "أ(
 أو ،العبـور بطريـق إرسـالها أو إرسالها، أو فيها السمسرة أو كان، وجه بأي تسليمها أو بيعها، أو توزيعها، أو

 وبصــيغتها المعدلــة أ ١٩٦١ اتفاقيــة وأ ١٩٦١ســنة  اتفاقيــةخالفــًا ألحكــام  تصــديرها أو ،اســتيرادها أو ،نقلهــا
  .١٩٧١ اتفاقية

ســنة  اتفاقيــةالمخــدرات خالفــًا ألحكــام  إنتــاجالقنــب لغــرض  نبــات أو الكوكــا شــجيرة أو األفيــون خشــخاش زراعــة" ٢"     
  . بصيغتها المعدلة ١٩٦١سنة  اتفاقية أو ١٩٦١

) ١(عقليـة لغـرض ممارسـة أي نشـاط مـن األنشـطة المـذكورة فـي البنـد  مـؤثرات أو مخـدرات أيـة شراء أو حيازة" ٣"  
  . أعاله

 بأنهـا العلـم مـع الثـاني، الجـدول وأ األول الجـدول فـي مدرجـة مـواد أو مـواد، أو معـدات توزيع أو نقل أو صنع" ٤"  
  . العقلية بشكل غير مشروع المؤثرات أو المخدرات صنع أو إنتاج أو زراعة أجل من أو في ستستخدم

  . أعاله" ٤" أو" ٣" أو" ٢" أو" ١" البنود في المذكورة الجرائم من أي تمويل أو إدارة أو تنظيم" ٥"  
) أ( الفرعيـة الفقـرة فـي عليها منصوص جرائم أو جريمة أية من مستمدة بأنها العلم مع نقلها أو األموال تحويل" ١"  ) ب(

 تمويــه أو إخفــاء بهــدف الجــرائم، أو الجريمــة هــذه مثــل فــيفعــل مــن أفعــال االشــتراك  مــن أو الفقــرة، هــذه مــن
 الجـرائم أو الجريمـة هـذه مثل ارتكاب في متورط شخص أي عدةمسا قصد أو لألموال المشروع غير المصدر

  . على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله
 الحقــــوق أو حركتهــــا أو فيهــــا التصــــرف طريقــــة أو مكانهــــا أو مصــــدرها، أو األمــــوال، حقيقــــة تمويــــه أو إخفــــاء" ٢"  

) أ(الفرعيـة  الفقـرةمنصـوص عليهـا فـي  ائمجـر  أو جريمـة مـن مستمدة بأنها العلم مع ،ملكيتها أو بها، المتعلقة
  . الجرائم أومن فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة  مستمدة ومن هذه الفقرة، أ

  : والمفاهيم األساسية لنظامه القانوني الدستوريةمراعاة مبادئه  مع  )ج(  
منصـوص  جـرائم أو جريمـة مـن مسـتمدة بأنهـا ،تسـلمها وقـت العلـم، مـع األمـوال اسـتخدام أو حيازة أو اكتساب" ١"  

 أو الجريمـة هـذه مثـل فـي االشـتراك أفعـال مـن فعـل مـن مسـتمدة أومن هذه الفقرة ) أ(عليها في الفقرة الفرعية 
  . الجرائم

 أو تســــتخدمفــــي الجــــدول األول والجــــدول الثــــاني، مــــع العلــــم بأنهــــا  مدرجــــة مــــواد أو مــــواد، أو معــــدات حيــــازة" ٢"  
  . بصورة غير مشروعة لصنعها أو إلنتاجها أو عقلية مؤثرات أوخدرات في زراعة م ستستخدم

عالنية، بأية وسيلة على ارتكـاب أي مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة  حضهم أو الغير تحريض" ٣"  
  . عقلية بصورة غير مشروعة مؤثرات أو مخدرات استعمال على أو

 أو ،ذلـــك علـــى التواطـــؤ أو ،المـــادة هـــذه فـــيجـــرائم منصـــوص عليهـــا  ارتكـــاب أيـــة فـــي المشـــاركة أو االشـــتراك" ٤"  
  . المشورة بصدد ارتكابها إبداء أو تسهيلها أو عليها التحريض أو المساعدة أو فيها الشروع



 
 

 

 ١٣ 
 

  مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في االتفاقيات الدولية : ثالثاً 
  

 خطـورة مـن تعـانى العـالم دول معظـم أصـبحت بـل الـدول، مـن مجموعـة أو دولة تخص العقلية ؤثراتوالم المخدرات مشكلة تعد لم
 األفـراد وتـدمير لإلنسـان العامـة الصـحة إهـدار فـي الخطـورة هـذه وتتمثـل عليهـا، واإلدمـان العقليـة والمؤثرات المخدرة المواد تعاطي
 التنميــة عــن وماديـة بشــرية مـوارد تحــول عـن فضــال والفسـاد، والعنــف الجريمـة معــدالت فـي الســريعة والزيـادة والمجتمعــات، واألسـر

  .المكافحة عمليات إلى واالقتصادية االجتماعية
  

 جامعـة في أو المتحدة األمم منظمة في سواء الدولية الجماعة لها تتصدى التي المشكالت أهم من المخدرات مشكلة باتت ثم من
 خــالل مــن أو بمفردهــا دولــة كــل تبــذلها التــي الجهــود جانــب إلــى هــذا العربيــة، لخلــيجا لــدول التعــاون مجلــس فــي أو العربيــة الــدول
 فـي المشـتركة الجهـود وبـذل الدوليـة االتفاقيـات بـإبرام وذلـك الـدول بـين األطـراف متعدد التعاون أو أخرى، دولة مع الثنائي تعاونها
 باإلضـافة المشـروعة، غيـر العقليـة والمـؤثرات المخـدرات ىعل الفاعلة السيطرة تحقيق بهدف المخدرات، من والوقاية الضبط مجال
 والمـؤثرات المخـدرات لتصـنيع المشـروع غيـر لالسـتخدام تسـربها لمنـع والكيماويـات السـالئف مـواد علـى المحكمـة الرقابة فرض إلى

  .العقلية
   

ولـي يشـمل كـل أنـواع جـرائم المخـدرات سلفًا أن االتجار غيـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة هـو مصـطلح د ذكرنا وحسبما
مـــن اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة االتجـــار غيـــر المشـــروع ) ٣(المـــادة مـــن ) أ(الفقـــرة الفرعيـــة والمـــؤثرات العقليـــة التـــي عـــددتها 

مخــدرات مــن االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع بال) ٢(م وكــذا المــادة ١٩٨٨بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة 
قـد  م١٩٧١وكذا اتفاقية المؤثرات العقليـة لسـنة  م١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  وكانت م،١٩٩٤والمؤثرات العقلية لسنة 

وعلـــى ســـبيل المثـــال متطلبـــات اتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة علـــى الصـــعيد  ،تضـــمنتا نصوصـــًا حـــول مكافحـــة االتجـــار غيـــر المشـــروع
لوقائيــة والقمعيــة الراميــة إلــى مكافحــة االتجــار غيــر المشــروع، وذلــك مــن خــالل تعيــين جهــاز حكــومي الــوطني، لتنســيق التــدابير ا

 وتبادل المسـاعدة الالزمـة لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات وٕاقامـة التعـاون الوثيـق. مناسب لتولى مسئولية ذلك التنسيق
اتخـاذ التـدابير الكفيلـة لـى إباالضـافة  ،ة المنسقة لالتجار غيـر المشـروعلمواصلة المكافح ،المختصةالمنظمات الدولية و  بين الدول

  . غيرها من العقوبات السالبة للحرية لفرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة والسيما عقوبة الحبس أو
فــي  المخــدرات علــى للرقابــة رةالمعاصــ الدوليــة االتفاقيــات فــي المخــدرات بمكافحــة المتعلقــة والتــدابير األحكــام تتجســد عــام وبشــكل
  :التالي
 .م١٩٧٢ ببرتوكول المعدلة بصيغتها االتفاقية وتلكم ١٩٦١ لسنة للمخدرات الوحيدة االتفاقية -١

 .م١٩٧١ لسنة العقلية المؤثرات اتفاقية -٢

  .م١٩٨٨ لسنة العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -٣
  :فهي المتحدة األمم لمنظمة التابعة المخدرات على للرقابة المعاصرة الدولية زةاألجه أما

تتكون مـن ممثلـي الـدول وتتـولى تقريـر السياسـات المتعلقـة بالرقابـة علـى المخـدرات وتطبيـق االتفاقيـات  :المخدرات لجنة -١
 .الدولية

تــولى تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة للرقابــة علــى وهــي هيئــة شــبة قضــائية مســتقلة ت :المخــدرات علــى للرقابــة الدوليــة الهيئــة -٢
 . المخدرات والرقابة على التجارة المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ويتـولى تنسـيق الجهـود الدوليـة لمكافحـة المخـدرات والمـؤثرات  :الجريمـة ومنـع المخـدرات لمكافحـة المتحـدة األمم مكتب -٣
  . ل لمكافحة المخدرات والجريمةالعقلية ورفع قدرات األجهزة الوطنية بالدو 



 
 

 

 ١٤ 
 

  :المخدرات والمؤثرات العقلية أبرز وسائل تهريب: رابعاً 
  

من دولة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي للدولة ومدى شدة الرقابة على  العقلية والمؤثرات طرق تهريب المخدرات تختلف
الجو، وذلك إما عن طريق الطرق والمعابر  البحر أو ر أومن هنا يتحدد التوجه إلى التهريب عن طريق الب. القطاعات المختلفة

 الدول خبرة واقع من المخدرات، تهريب في المجرمون عليها يعتمد التي الوسائل أحدث" ٤شكل "ويوضح . غير النظامية النظامية أو
  .التطبيقات مشروع في المشاركة

  

  
 الوسائل المتبعة في تهريب المخدرات: ٤ شكل
 ول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي د

  )CIA( العالم مستوى على المخدرات تهريب مسارات أهم:٥شكل

  
 اللجــوء ينالحــظ أن أبــرز الوســائل التــي يســتخدمها المجرمـون فــي تهريــب المخــدرات والمــؤثرات العقليــة هــ ،"٤شــكل "علــى  وتعقيبـاً 

 إخفائهـا خـالل من خارجه أو البلع طريق عن الجسم داخل سواءً  الجسدي اءاإلخف يليها المختلفة، النقل وسائل ضمنتخبئتها  إلى
 عــن التهريــب ميــت أن ويمكــن وبطاناتهــا، الحقائــب فــي التخبئــة تــتم كمــا. مــثال األحذيــة ضــمن أو الجســم فــي الحساســة األمــاكن فــي

 األمنيــة األجهــزة علــى خافيــة ضــبطها يــتم لــم التــي التهريــب وســائل وتبقــى. البريديــة الطــرود طريــق عــن أو بالســوائل المــزج طريــق
 إلـى اإلنضمامك اإلستخباراتي، العمل بخاصة كشفها في والناجعة الحديثة االستخباراتية الطرق وٕاتباع المستمرة المتابعة وتستدعي
  .الداخل من التهريب عمليات إحباط ومحاولة المهربين جماعات

  

    
 ٣صورة

  هيـروين مخبأ بصواني ميالمين
  ٤ صورة

  ألف حبة) ١٤(حبوب الكبتاجون مخبأة بفاكهة الرمان تقدر بحوالي 
  

الطرود البريدية

المزج بالسوائل

الطرق البرية والبحرية غير 
 النظامية

 إخفاء ضمن وسائل النقل

إخفاء داخل أو خارج 
 الجسم البشري



 
 

 

 ١٥ 
 

  

   
 ٥صورة

 كجم ١٣,٥٠٠هيـــرويــن مخبــأ داخل لمبــات النيــون يقدر بحوالي 
  ٦ صورة

  كجم من الهيروين في محـاولة تهريبها عن طريق السجاد) ٣٢(ضبط 
  
  
  
  
  



 
 

 

 ١٦ 
 

  الثالث المبحث
  غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية جاراالتاإلقليمي في مكافحة  الدور

  

  :غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي االتجارمكافحة  فياإلقليمي  الدور: أوالً 
  

 ،دوليمـن األدوار الفاعلـة علـى الصـعيد الـ االتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة الدور اإلقليمي في مكافحـة يعتبر
 األدنــى بالشــرقينوالمســائل ذات الصــلة  بالمخــدراتغيــر المشــروع  باالتجــار المعنيــة الفرعيــة اللجنــةوعلــى ســبيل المثــال يــذكر أن 

نظمهــا مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات ومنــع الجريمــة واستضــافتها الحكومــة  التــي األخيــرة اجتماعاتهــاعقــدت  واألوســط
  . واألوسط األدنى الشرقين دول االجتماعاتوشاركت بهذه ) م ٢٠١٠نوفمبر  ١٢ –٨(ل الفترة السورية بالعاصمة دمشق خال

  
 موضـوعات عـدة فـي اللجنـة ونظـرت المخـدرات، مكافحـة مجـال في اإلقليمي وشبه اإلقليمي للتعاون الراهنة الحالة اللجنة وناقشت

  :أهمها كان
  . غير المشروع بها في أفغانستان واالتجار األفيونات إنتاج عن الناشئ المستمر الخطر  ) أ
 واالتجـار الرقـابي للتنظـيم الخاضـعة غيرتمثله البدائل  الذيمراقبة السالئف الكيميائية ومواجهة التحدي المتنامي   ) ب

  في الشرقين األدنى واألوسط،  واستهالكهاوٕانتاجها  األمفيتامينيةبالمنشطات 
  

  : ا فيما يليوقد خلصت اجتماعات اللجنة إلى عدة توصيات نوجزه
غيـر المشـروع بـالمواد األفيونيـة المهربـة مـن  االتجـارالرامية إلـى مكافحـة  إستراتيجيتهاينبغي للحكومات في إطار  )١

كات اأفغانســتان أن تشــجع ســلطاتها المعنيــة بإنفــاذ القــانون علــى التفاعــل مــع نظيراتهــا األفغانيــة مــن أجــل بنــاء شــر 
 . ؤسسات األفغانية الجديرة وزيادة فعاليتهاوتوطيد التعاون، ومن ثم تعزيز قدرة الم

  
الحــدود، مــن  عبــر المشــروع غيــر االتجــارأهميــة أساســية لمكافحــة  مــنلمــا للتعــاون بــين أجهــزة إنفــاذ القــانون  نظــراً  )٢

 اتصــال جهــات لــديها تكــون وأن تشــريعيةالضــروري أن تحــرص الحكومــات علــى أن تتمتــع ســلطاتها بصــالحيات 
وموظفـــون مـــدربون  للموافقـــة، ســـريعة وٕاجـــراءات الوطنيـــة الســـلطات بـــين للتنســـيق ررةمقـــ وٕاجـــراءات محـــددة وطنيـــة

 . ومتأهبون لالستجابة لطلبات إجراء عمليات التسليم المراقب

  
  
أجل مواجهة تزايد استخدام البريد الدولي وخدمات النقل السريع التـي توفرهـا شـركات توصـيل الرسـائل، ينبغـي  من )٣

بفحــص الطــرود الصــادرة والــواردة المرســلة عــن  المتعلقــةاض ممارســاتها وٕاجراءاتهــا تشــجيع الحكومــات علــى اســتعر 
 . طريق هذا النوع من الشركات

  
أن تشجع أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون التي تتولى إدارة حـدودها البحريـة والبريـة والجويـة علـى  للحكومات ينبغي )٤

مشـتركة والتنسـيق  مهـامعلومات، والتدريب المشترك عند تنفيـذ إبرام اتفاقات تعاون تشجع على التبادل المنتظم للم
  . والتخطيط لتنفيذ العمليات ضد تجار ومهربي المخدرات
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 تسـريبها منـع وعلـى الكيميائيـة السـالئف على المفروضة رقابتها تشديد في المضي على الحكومات تشجيع ينبغي )٥
المـواد  بشـأنن طريـق جمـع وتبـادل المعلومـات وذلـك عـ مشـروع، غيـر نحـو علـى المخدرات صنع في الستخدامها

 . أجل التحايل على الضوابط القائمة منخصيصًا  المستحدثةغير المدرجة على الجداول، بما فيها المشتقات 

  
الصــلة ينبغــي أن تشــجع الحكومــات  ذات والكيميائيــةقطاعــات الصــناعة الصــيدالنية  بــينمــن أجــل تعزيــز التعــاون  )٦

 منـع علـى المتبـادل التعـاون تـدعم تفـاهم مـذكرات أو سـلوك قواعـد مدونات وضع على ةالمختصسلطاتها الوطنية 
 .مشروع غير نحو على مخدرات صنع في الستخدامها الكيميائية السالئف تسريب
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  :غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد العربي االتجاراإلقليمي في مكافحة  الدور: ثانياً 
  
م بهـدف تعزيـز التعـاون العربـي ١٩٩٤غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة لسـنة  االتجارالعربية لمكافحة  فاقيةاالت أبرمت

مجـــال مكافحـــة  فـــيتفعيـــل الجهـــود العربيـــة المنســـقة مـــع الجهـــود الدوليـــة حكـــام إ و كافـــة جوانبهـــا،  فـــيللتصـــدي لمشـــكلة المخـــدرات 
 . الكيميائية السالئفالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على 

  
  -:يلياألجهزة العربية لمكافحة المخدرات فيما  وتتمثل

 

 :إنجازاته أهم ومن العربية الدول جامعة مظلة تحت يعمل: العرب الداخلية وزراء مجلس -١

 .المخدرات لمكافحة النموذجي الموحد العربي القانون  -  أ

 .خدرات والمؤثرات العقليةغير المشروع للم االستعمالالعربية لمكافحة  اإلستراتيجية  - ب

 .لمكافحة غسيل األموال االسترشاديالعربي النموذجي  القانون  - ج

 .لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة اإلنترنت االسترشاديالعربي النموذجي  القانون  -  د

 

العربيـة  االتفاقيـةإطـار  فـيمجـال مكافحـة المخـدرات  فـييتـولى تنسـيق الجهـود العربيـة : العربي لشئون المخـدرات المكتب -٢
 .م١٩٩٤غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  االتجارلمكافحة 

 

هــــذا المــــؤتمر ســــنويًا وينــــاقش مشــــكلة  ويعقــــد ،العربــــي لرؤســــاء أجهــــزة مكافحــــة المخــــدرات ومجموعاتــــه الفرعيــــة المــــؤتمر -٣
عمل فرعيـة ثـالث تضـم كـل مجموعـة عـدد الدول العربية وسبل التصدي الفعال لها وتتفرع عنه مجموعات  فيالمخدرات 

 .لمواجهتها الفاعلةالحلول  وابتداعتتشابه مشكلة المخدرات لديها لمناقشتها  والتيمن الدول العربية المتجاورة جغرافيًا 

  
ول الدكل  أن فيالحظ تحليلها، تم التي والبيانات المعلومات خالل من تستشف أن يمكن التي المكافحة آليات يخص فيما أما

 إدارة الحاالت أغلب في هي. واالتجار بها العقلية والمؤثرات المخدراتمكافحة لديها إدارة تختص ب المشروع هذا في المشاركة
الدول إلى إنشاء هذا الجهاز المتخصص إلى خطورة  ميل نعزو أن يمكن حيث. الداخلية لوزارة التابعة األمن أجهزة ضمن

خدرات والمؤثرات العقلية والحجم الهائل لألموال والشبكات التي تسخر إلرتكابها، مما يتطلب جريمة االتجار غير المشروع بالم
 باإلمكانيات الجهات هذهكادرًا يتناسب مع هذه الخطورة والحجم وتخصصًا في عمليات المالحقة والضبط واإلثبات وتزويد 

  .الدولي التعاون وآليات المناسب والتدريب
  
عملية مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات لبذلها دول المنطقة في إطار الخطوات الالحقة عن الجهود التي ت أما

قيام  يستدعيمما ال  ،هي دول عبور المشروع في المشاركة الدول غالبيةقد ظهر من خالل تحليل المعلومات أن فالعقلية، 
  . مدمنين، من خالل مراكز إعادة التأهيل، إلخراجهم من دائرة الطلبزراعات بديلة، بينما تتركز الجهود على إعادة تأهيل ال

  
في المنطقة، التي تعد من الدول المصنعة للمخدرات والمؤثرات  المشروع في المشاركة الدولالدول القليلة نسبيًا من ضمن  أما

في محاولة تحقيق برامج للتنمية المستدامة، العقلية، فتتخذ اإلجراءات السالفة الذكر بحق المدمنين، إلى جانب إجراءات إضافية 
بما يشمل الزراعات البديلة باإلضافة إلى تنمية المناطق الفقيرة وتوفير البنية التحتية المناسبة لكي يتمكن القاطنون فيها من 
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 اإلشكاالت والبرامج أ أبرزها مشاكل التمويل لهذه ،األمر الذي يصطدم بالعديد من المعوقات. االستمرار من الناحية االقتصادية
  .المستهدفة المناطق في األمنية
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  :غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الخليجي االتجاراإلقليمي في مكافحة  الدور: ثالثاً 
  

قليــة مثــل غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات الع االتجــارتعــانى مــن مشــكلة  دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة أصــبحت
جعـل  الـذيالمتميـز  الجغرافـيفضـًال عـن موقعهـا  اسـتقرار،مسـتوى المعيشـة بهـا ومـا تتمتـع بـه مـن  الرتفـاعنظـرًا  ،بقية دول العالم

 التـيإلـى جانـب أنهـا دول مسـتهلكة للعديـد مـن أنـواع المخـدرات والمـؤثرات العقليـة  ،االستهالكمنها ملتقى بين دول اإلنتاج ودول 
  .موانيها ومنافذها وحدودها الجوية والبحرية والبرية تهرب إليها عبر

  
م أن شـبه الجزيـرة العربيـة تسـتخدم أساسـًا كمنطقـة عبـور ٢٠١٠تقريرهـا عـام  فـيذكرت الهيئـة الدوليـة للرقابـة علـى المخـدرات  وقد

وبيــة يصــل إلــى هــذه المنطقــة عربيــة أخــرى، كمــا أن الكوكــايين الــوارد مــن أمريكــا الجن بلــدان ولتهريــب الهيــروين مــن أفغانســتان نحــ
  .العربية الجزيرة شبه في ةالمتعاطاأكثر المخدرات ) الحشيش(عبر أوروبا، وال يزال القنب 

   
التـي تحقـق نتـائج و  ،فـي المنطقـةتبـذلها الحكومـات وأجهـزة المكافحـة  التيالهيئة الدولية للرقابة على المخدرات على الجهود  وتثني

ــ(مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة  دولوخاصــة  ،لهــا والتصــدي خــدراتالم مكافحــة مجــال فــيإيجابيــة  دولــة  -الكويــت  ةدول
بالمصــير  تــؤمن التــي) دولــة قطــر -ســلطنة عمــان  -المملكــة العربيــة الســعودية  -مملكــة البحــرين  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
 لألمـــةالســـامية  األهـــداف لخدمـــةاون والتكامـــل بينهـــا والتعـــ بالتنســـيق وتتمســـكيجمـــع بـــين شـــعوبها،  الـــذيالمشـــترك ووحـــدة الهـــدف 

 .العربية
  

 :اآلتي فيمجال مكافحة المخدرات فإن األجهزة الخليجية تتمثل  وفي

ينــاقش مشــكلة المخــدرات بــدول مجلــس التعــاون ويعمــل علــى  الــذيلمــديري أجهــزة مكافحــة المخــدرات  الســنوي االجتمــاع  -١
 .مكافحة المخدراتمجال  فيتعزيز التعاون والتنسيق بينها 

يتـولى تعزيـز التعـاون بـين دول  الـذيالمعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة  مركز -٢
غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة والسـالئف الكيميائيـة، وتنسـيق الجهـود  االتجارمجال مكافحة  فيالمجلس 

  .والوقاية منها وتحسين ورفع قدرات أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلسالمشتركة لمكافحة المخدرات 
غيــر المشــروع للمخــدرات والمــؤثرات العقليــة علــى األعمــال الميدانيــة مــن حــاالت  االتجــاريقتصــر الــدور اإلقليمــي فــي مكافحــة  وال

ومختبـــرات تصـــنيع  معامـــل ورات أضـــبط للعصـــابات اإلجراميـــة واألفـــراد المتـــورطين بهـــا وضـــبط وٕاتـــالف منـــاطق زراعـــات المخـــد
األمـــر إلـــى التنســـيق المســـتمر بـــين أجهـــزة المكافحـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة علـــى صـــعيد اللقـــاءات الدوريـــة  امتـــد وٕانمـــا الكبتـــاجون،

الجماعيــة والثنائيــة وعلــى صــعيد تبــادل المعلومــات وعمليــات التســليم المراقــب فــي شــحنات المخــدرات وذلــك لضــبط كافــة األطــراف 
  .والمؤثرات العقلية المخدراتب االتجارطة في عملية المتور 

  

  

  ٧ صورة
ن تــم تهريبهــا عـن ـــرويــيـن الهــة مـــيـمـط كـضب

  عــطــريــق البلـ

   
  



 
 

 

 ٢١ 
 

  الثاني الفصـل
  وبعض الجرائم األخرى غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بغسل األموال االتجارظاهرة  ارتباط

  
  :تمهيـد

م، أول عمــل ١٩٨٨غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  االتجــاراألمــم المتحــدة لمكافحــة  اتفاقيــة تعتبــر 
ــاً  دولــي قــانوني ــًا لجريمــة غســل األمــوال، بهــدف مكافحــة  يضــع بنيان عنصــر  مــن خــاللغيــر المشــروع بالمخــدرات  االتجــارقانوني

عصـــابية مـــن ثمـــرة نشـــاطهم اآلثـــم، والقضـــاء علـــى حـــافز  تنظيمـــات وأالمـــال، عـــن طريـــق حرمـــان المتـــاجرين بالمخـــدرات أفـــرادًا 
 االتجــارتجريمهــا ألفعــال غســل األمــوال المتحصــلة مــن جــرائم  فــي االتفاقيــةهــذه  اقتصــرتهــذا الجــرم الخطيــر، وقــد  فــي اســتمرارهم

  .معنية بتلك الجرائم فحسب اتفاقيةغير المشروع بالمخدرات دون سواها نظرًا ألنها 
  

 انطــوتم بأحكــام تطــابق مــا ١٩٩٤غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  االتجــارالعربيــة لمكافحــة  تفاقيــةاال وجــاءت
مجلس أوروبا بشأن غسل عائدات  اتفاقيةم بشأن جريمة غسل األموال، على حين جاءت ١٩٨٨األمم المتحدة لسنة  اتفاقيةعليه 

باألحكام المتعلقة بتعقب وضبط ومصادرة العائدات المتحصلة ) ١٩٩٠ستراسبورج  اتفاقية(الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها 
جريمــة يــة أبــأن الجريمــة األوليــة تعنــى ) هـــ/١(المــادة  فــيعــن ذلــك  االتفاقيــةمــن الجــرائم الجنائيــة بوجــه عــام، وقــد أفصــحت تلــك 

  .االتفاقيةمادة السادسة من ال فيجنائية تنتج عنها عائدات قد تصبح محًال إلحدى الجرائم المنصوص عليها 
  

  
 ٨صورة

  كجم من الهيروين في محاولة تهريبها عن طريق اللحم) ٥,٥(ضبط 
  



 
 

 

 ٢٢ 
 

  األول المبحث
   األموال غسلعالقته بو والمؤثرات العقلية غير المشروع بالمخدرات  االتجار

  
  :عالمياً والمؤثرات العقلية غير المشروع بالمخدرات  االتجار حجم: أوالً 
  
م ذكـر أن سـوق المـواد األفيونيـة ٢٠١١ويونيـ ٢٦سالة األمين العام لألمم المتحدة بمناسبة اليـوم العـالمي لمكافحـة المخـدرات ر  في
أفريقيـا  غربي فيكما ذكر أنه  الدولي،بليون دوالر تمول بها حركات التمرد واإلرهاب  ٦١تبلغ قيمتها السنوية  التيأفغانستان  في
 االضــطراباتبليــون دوالر إلــى تفــاقم اإلدمــان وغســل األمــوال بجانــب حفــز  ٨٥بلــغ حجمهــا ي التــيعالميــة تجــارة الكوكــايين ال يتــؤد

أفريقيــا يحقــق مكســبًا يزيــد علــى  غربــيمــن  النقــيكــل بليــون دوالر نــاتج عــن تهريــب الكوكــايين أن السياســية والتهديــدات األمنيــة، و 
  .شوارع أوروبا فيعشرة أضعاف عند بيع ذلك الكوكايين 

  
أفـــاد أن الســـوق العالميـــة لتجـــارة ) م٢٠١١ويونيـــ( حـــديث تقريـــر والجريمـــة المخـــدرات لمكافحـــة المتحـــدة األمـــم مكتـــب عـــن وصـــدر

ــًا مقابــل  فــي انخفاضــاتشــهد ) كالكوكــايين والهيــروين والقنــب(المخــدرات التقليديــة   اســتهالكحجــم  فــيملحــوظ  ارتفــاعالطلــب حالي
 عـام فـيواحـدة  مـرة ومليـون شـخص حـول العـالم المخـدرات ولـ ٢٧٢إلـى  ١٤٩ما بين  تعاطىووفقًا للتقرير فقد  .المؤثرات العقلية

   .ةسن ٦٤و ١٥سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم ما بين  إجماليمن  ٪٦,١إلى  ٪٣,٣ نحو يمثلون وهم ،م٢٠٠٩
  

أفغانسـتان  فـينباتـات الخشـخاش م نتيجـة إصـابة ٢٠١٠طنـًا عـام  ٤٨٦٠حجم اإلنتاج العالمي من زراعـة األفيـون إلـى  وانخفض
حسـب " طن ٨٢٠٠" تقديرهقد بلغ  ٢٠٠٧عام  فيأفغانستان  فيالنباتات الزراعية، بينما كان حجم إنتاج األفيون  وآفاتبأمراض 

  .تقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات
  

  :)األصليةالجريمة ( لألموال المشروع غير المصدر: ثانياً 
  

 ،جريمـة الغسـل فـيللنشاط اإلجرامـي  ، تتحصل عنها أموال تكون محالً لها سابقة ىأخر األموال وقوع جريمة جريمة غسل  تتطلب
 تبعيـة جريمـة بطبيعتهـا األمـوال غسـل جريمـة نأأي  ".األوليـة الجريمـة" وأ "الجريمـة األصـلية"ويطلق على تلك الجريمـة مصـطلح 

بصــورة  ارتكابهــاوغســل األمـوال ليســت جريمـة عاديــة يمكـن  .يــر مشـروعةالحقــة ألنشـطة إجراميــة حققـت عوائــد ماليـة غ جريمـة أو
 يــرغإلــى أن االتجــار  ويشــار. اإلجراميــة العناصــر جانــب مــن بدقــة لهــا ويــدبر يخطــط جريمــة لكنهــا مدروســة، غيــر وعشــوائية أ
  . نينالتي أوردتها العديد من القوا األصلية الجرائم أحدى هي العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع

  
م الــدول األطــراف ١٩٨٨غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  االتجــاراألمــم المتحــدة لمكافحــة  اتفاقيــة ألزمــتوقــد 

تهـدف إلـى إخفـاء  والتـيفيها،  االشتراك وغير المشروع بالمخدرات أ االتجاربتجريم األفعال المتعلقة باألموال المستمدة من جرائم 
  ). ج/٣وب /٣المادة (ألموال مصدر هذه ا حقيقة

  
  
  



 
 

 

 ٢٣ 
 

يقصــد "بنصــها علــى أنــه  )ح/٢(المــادة  فــيم ٢٠٠٠األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة  اتفاقيــة وجــاءت
مــن هــذه " ٦"المــادة  فــيجــرم تأتــت منــه عائــدات يمكــن أن تصــبح موضــوع جــرم حســب التعريــف الــوارد  أي األصــليبتعبيــر الجــرم 

ــًا األفعــال الواقعــة علــى األمــوال  االتفاقيــة،مــن " ٦"وقــررت المــادة  ،االتفاقيــة تعتبــر  التــيأن علــى كــل دولــة طــرف أن تجــرم جنائي
 التـيعـداد الجـرائم األصـلية  فـيعائدات إجرامية بهدف إخفاء مصدرها وأصلها الحقيقيين، وأضافت المـادة بـإلزام الـدول بـأن تـدرج 

ترتكبهـــا الجماعـــات اإلجراميـــة  التـــيوكـــذا الجـــرائم  ،ا عمليـــات الغســـل، كـــل جريمـــة خطيـــرةتـــأتى عليهـــ التـــيتســـتمد منهـــا األمـــوال 
 فـيقـد قـررت  االتفاقيـةوكانت . وأن تشمل الجرائم األصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الوالية القضائية للدولة الطرف ،المنظمة
مــن الحريــة لمــدة ال تقــل عــن التــام يعاقــب عليــه بالحرمــان  يقصــد بتعبيــر جريمــة خطيــرة كــل ســلوك يمثــل جرمــاً "أنــه ) ب/٢(المــادة 

  ."أشد بعقوبة وأربع سنوات أ
  

جـرم تأتـت  أي صـلييقصـد بتعبيـر الجـرم األ"بأنه ) ح/٢(المادة  في م جاء٢٠٠٣األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  اتفاقية وفي
إلـــزام الـــدول  )٢٣(وقـــررت المـــادة . "منهـــا" ٢٣"دة المـــا فـــيمنـــه عائـــدات يمكـــن أن تصـــبح موضـــوع جـــرم حســـب التعريـــف الـــوارد 

الطبيعـة  تمويـه وهـذه األفعـال بهـدف إخفـاء أ فـي االشـتراك وتعتبـر عائـدات إجراميـة أ التـيتجريم أفعال غسـل األمـوال ب"األطراف 
نتجــت عنهــا  تــيالالحقيقيــة لهــا وٕاظهارهــا علــى أنهــا أمــوال ذات مصــدر مشــروع، وأن تطبــق كــل دولــة ذلــك علــى الجــرائم األصــلية 

  ."خارجها واألموال سواء كانت مرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة أ
  

غيــر  االتجــاراألمــوال الناتجــة عــن جــرائم  غســل أفعــال جرمــتم ١٩٨٨ لســنة مخــدراتمكافحــة ال اتفاقيــةمــن ذلــك أن  ونســتخلص
م قــد وســعت مــن ٢٠٠٣مكافحــة الفســاد لســنة  يــةواتفاقم ٢٠٠٠مكافحــة الجريمــة المنظمــة لســنة  اتفاقيــة أمــا. المشــروع بالمخــدرات

تنــتج أمــواًال وتجــرى عليهــا عمليــات الغســل حتــى تكــون بمنــأى عــن أجهــزة  التــيالجــرائم وجعلتهــا تشــمل كــل أنــواع الجــرائم الخطيــرة 
  .العدالة الجنائية



 
 

 

 ٢٤ 
 

   الثاني المبحـث
  األخرى ائمالجر  وبعضوالمؤثرات العقلية غير المشروع بالمخدرات  االتجاربين  العالقة

  
  :غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية واإلرهاب االتجار: أوالً 
  

 ،غير المشروع بالمخـدرات االتجارمع  اإلرهابجريمة يقف وراءها فكر، وقد توجد نقاط يتالقى فيها  اإلرهابعن البيان أن  غنى
صـالت قويـة  وتوجـد. المحـرك والمحفـز الرئيسـي لإلرهـاب ارهباعتببيد أن هذا ال يغير من طبيعة الفكر اإلرهابي ومصدره وأهدافه 

 وطمأنينـــة ســـتقراراويـــؤثران علـــى  الـــدولفهمـــا يهـــددان أمـــن  ،واإلرهـــابغيـــر المشـــروع بالمخـــدرات  االتجـــاروعالقـــات عميقـــة بـــين 
 ،المخــدرات يــبتهر  وشــبكة ،األســلحة تهريــب شــبكة :هــيالعالميــة بــثالث شــبكات إجراميــة أخــرى  اإلرهــابوتــرتبط شــبكة . الشــعوب
نتـائج إيجابيـة لصـالح  تحقيـقمـن أجـل  ،ذات الوقـت وفي بفاعلية جميعا الشبكات لهذه التصدي ذلك ويحتم .األموال غسل وشبكة

  . المكافحة
  

  -:يليما  واإلرهابغير المشروع بالمخدرات  االتجارمظاهر العالقة بين  وأهم
  
إطـــار  فـــيت تشـــكل أهـــم مصـــدر لتمويـــل العمليـــات اإلرهابيـــة وذلـــك غيـــر المشـــروع بالمخـــدرا االتجـــارالمتأتيـــة مـــن  األمـــوال -١

 .التحالف بين التنظيمات اإلجرامية

 

اآلثمـة مقابـل  هـاتجارتتـأمين وحمايـة  فـيغيـر المشـروع بالمخـدرات العناصـر اإلرهابيـة  لالتجـارتستخدم العصـابات الدوليـة   -٢
الضــخامة تحصــل عليــه  بــالغ اً ويشــكل هــذا مبلغــ ،روعغيــر المشــ االتجــارمــن أربــاح  ٪١٠مبــالغ ماليــة طائلــة ال تقــل عــن 

 .اإلرهابيةالعناصر 

 

وتحصــل غيــر المشــروع  االتجــارتلجــأ العناصــر اإلرهابيــة إلــى القيــام بعمليــات تهريــب المخــدرات لحســاب مرتكبــي جــرائم  قــد -٣
 فـي اإلرهابيـةرسـة األنشـطة مما يوفر سيولة نقدية للمنظمات اإلرهابية تمكنها مـن مما ،بذلك على مبالغ مالية أكثر ضخامة

 .العديد من مناطق العالم

 

ممــا يجعلهــم حريصــين  أو المــؤثرات العقليــة، بعــض الدراســات إلــى أن معظــم العناصــر اإلرهابيــة يتعــاطون المخــدرات تشــير -٤
ســهم الــذين يخشــون بطشــهم وقــوة بأ بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة غيــر المشــروع لالتجــاربالعناصــر اإلجراميــة  الصــلةعلــى 

 .اآلثمةفيمدوهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مقابل توفير األمن والحماية لهم ولتجارتهم 



 
 

 

 ٢٥ 
 

  :والجريمة المنظمةوالمؤثرات العقلية غير المشروع بالمخدرات  االتجار: ثانياً 
 محليـة ومـن جريمـة وطنيـة أ اقلهـتنمخـدرات، تجـار بالحـد ذاتـه جريمـة، والطبيعـة الدوليـة لال فـيغير المشروع بالمخدرات  االتجار

 شـرقيجنـوب  فـيهـذا السـياق و  في. غير المشروع إلى جريمة منظمة االتجارفردية إلى جريمة دولية عابرة للحدود وبذلك يتحول 
ذكـــر تقريـــر مكتـــب األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة المخـــدرات ومنـــع الجريمـــة أن ) تايالنـــد -وال -ميانمـــار ( الـــذهبيبـــدول المثلـــث ســـيا آ

حالــة  فــيميانمــار، زادت مــن مســاحات زراعــة األفيــون لشــراء الســالح للــدفاع عــن نفســها  شــرقيشــمال  فــي تعــيش عرقيــةات جماعـ
م، وأن واليــة ٢٠١٠خــالل عــام  ٪١١ بنســبة وارتفــع التــواليشــن الجــيش هجمــات عليهــا، وأن إنتــاج األفيــون زاد للعــام الثالــث علــى 

دول الهـالل الـذهبي  وتعـد. أكبر دولة منتجة لألفيـون بعـد أفغانسـتان ثانير وهى ميانما فياألفيون  إجماليمن  ٪٩٥تنتج " شان"
مـن  ٪٩٢مركـزا لزراعـة وٕانتـاج وتهريـب المخـدرات خاصـة األفيـون والهيـروين حيـث تتركـز نسـبة ) إيـران -باكسـتان  -فغانستان أ(

  .أفغانستان فيلألفيون  العالمياإلنتاج 
 

  )١( رقم العملية الحالة
 تم القضية في اإلجراءات سير وأثناء ،المزورة العمالت وترويج المخدرات وتهريب بجلب تقومعنصرًا ١٦ من مكونة منظمة عصابة لىع القبض تم
 وٕانشاء ومجوهرات، سيارات شراء طريق عن األصلية الجرائم تلك من المتحصلة األموال غسل جريمة ارتكبوا العصابة هذه أفراد من ١٠ أن كتشافا

 من المتحصلة األموال وتحويل المشروعة، غير األموال من سدادها تم بنكية بقروض معمارية بمقاوالت والقيام، )سيارات تأجيرشركة ( ريةتجا مشاريع
 المستفيدين أسماء غير بأسماء مصارف إلى مجزأة وبمبالغ سراً  بالتحويل تقوم تجارية محالت بواسطة) ب( الدولة إلى) أ( الدولة من المخدرات

 بعد المحكمة إلى المتهمين أحيل وقد. للسيارات االحتياطية الخزانات داخل) ب( الدولة إلى) أ( الدولة من الحدود عبر األموال وتهريب قيقيين،الح
 موالاأل غسل جريمة إليها مضافاً  ،أصلية كجرائم المزورة العمالت وترويج المخدرات من كبيرة كميات وتهريب ونقل جلب تهم لهم النيابة توجيه

 وبالسجن للبعض باإلعدام أحكام الجناة ضد صدر حتى المحاكمة أجريت وقد. األموال غسل مكافحة قانون إلى استنادا الجرائم تلك من المتحصلة
  .المضبوطة المزورة والعمالت المخدرات كمية وٕاتالف األصلية، الجرائم من المتحصلة المضبوطات كافة ومصادرة ،لآلخرين مختلفة لمدد

  
فقــد أعطــت منظمــة األمــم المتحــدة أولويــة كبــرى ) العــابرة للحــدود الوطنيــة(الجريمــة المنظمــة  هتمثلــ الــذي العــالمي للخطــر ونظــراً 

العديـــد مـــن مؤتمراتهـــا الدوليـــة حـــول منـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين،  فـــيلمكافحـــة هـــذه الجريمـــة، ويتضـــح ذلـــك بصـــفة خاصـــة 
ــاليرماتفاقيــة ( م٢٠٠٠لعــام  الوطنيــةة الجريمــة المنظمــة عبــر األمــم المتحــدة لمكافحــ اتفاقيــةصــدور بو  األمــم  اتفاقيــة، كمــا أن )وب

األمــم المتحــدة  اهتمــامم تعبــر بوضــوح عــن ١٩٨٨غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة  االتجــارالمتحــدة لمكافحــة 
درات تعــد مــن أبــرز صــور الجريمــة المنظمــة العــابرة غيــر المشــروع بالمخــ االتجــاروخاصــة أن جــرائم  ،بالتصــدي للجريمــة المنظمــة

تبـذلها األمـم المتحـدة لمكافحـة  التـيالجهـود  اسـتمرارم توضـح ٢٠٠٣األمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد لعـام  واتفاقيةللحدود الوطنية، 
  .الجريمة المنظمة

  
  :هيالجريمة المنظمة بأربع خصائص  وتتميز

 .تدرجم هيكليجماعة إجرامية ذات بناء  وجود -١

 .الجريمة على الباعث هو المالية والعائدات األرباح على الحصول -٢

 .الجماعة اإلجرامية للعنف والفساد والرشوة لتحقيق أغراضها استخدام -٣

 .الجماعة اإلجرامية ونشاطها اآلثم عبر عدة دول امتداد -٤

  
ر المشروع بالمخـدرات ممـا يمكـن معـه القـول غي لالتجارالخصائص األربع للجريمة المنظمة تنطبق على العصابات الدولية  وهذه
  .صورة مثلى للجريمة المنظمة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أن



 
 

 

 ٢٦ 
 

  الثالث المبحـث
  والمؤثرات العقلية المخـدرات أمـوال غسـل مكافحـة أهميـة

  
  :األمـوال غسـل: أوالً 

  

تتجــه إلــى ضــبط المــواد المخــدرة والمــؤثرات  والــوطني الــدوليت علــى الصــعيدين الجهــود التقليديــة لعمليــات مكافحــة المخــدرا كانــت
العقلية وضبط األشخاص المتعاملين فيها من المنتجين والمهربين والمتاجرين المتعاطين، ولم تكن تلك الجهـود توجـه إلـى عنصـر 

غيـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات  لالتجـارة إلـى عناصـر عديـد اتجهـتباتت تطبق حاليًا فقد  التيأما المكافحة الحديثة . المال
جرائم المخـدرات بصـفة خاصـة، وتسـتخدمه  فيعالم الجريمة بصفة عامة و  في الغاية ومقدمتها، فالمال ه فيالمال  يأتي ،العقلية

نفس ذلـك ًا، وبـتقويتها ودعمها بأحدث وسـائل االنتقـال واالتصـال وأقـوى األسـلحة وأكثرهـا فتكـ فيغير المشروع  االتجارعصابات 
يمثـل  الـذيكان البد من حرمـان المنظمـات اإلجراميـة مـن عنصـر المـال  ومن هذا المنطلق اإلرهاب، ودعم الفساد يتم نشر المال
  .ةاآلثمنشاطاتها ثمرة 

  

ا، فلــم غيــر المشــروع للــتحفظ عليهــا وتجميــدها ومصــادرته االتجــارمــن  المتأتيــةأثــر اإليــرادات  اقتفــاء فــيأجهــزة المكافحــة  وبــدأت
مصــدرها غيــر المشــروع وٕاظهارهــا علــى  تمويــهمــن خــالل  الطائلــة احمايــة أموالهــ واتجهــت نحــو تستســلم العناصــر اإلجراميــة لــذلك،

يمكــن القــول بأنــه كــل تصــرف يهــدف إلــى إظهــار األمــوال المتحصــلة مــن  الــذيأنهــا أمــوال مشــروعة، وبــذلك ظهــر غســل األمــوال 
  .أيدي أجهزة العدالة الجنائية عن أنها أموال ناتجة عن نشاط مشروع حتى تنأىعلى  األنشطة اإلجرامية

  

  :عالمية مشكلة األموال غسل: ثانياً 
  

 فــيغســل األمــوال إحــدى المشــكالت العالميــة الكبيــرة، فمــن خاللــه تســتطيع العناصــر اإلجراميــة إدخــال مليــارات الــدوالرات  يشــكل
ومما ال شك فيـه أن التصـدي لعمليـات غسـل األمـوال يـؤثر  .ى فساد المؤسسات واألفرادنشاطات التجارة واألعمال، ويؤدي ذلك إل

العديــد مــن الدراســات إلــى أنــه لــيس مــن اليســير الوصــول إلــى أرقــام دقيقــة عــن حجــم  وتشــير. العــالميتخفيــف معــدل الجريمــة  فــي
مـن  ٪٨و العـالميالنـاتج  إجمـاليمـن  ٪٥-٢بــ يتم غسلها سنويًا، ومع ذلك يشار إلـى أن حجـم غسـل األمـوال يقـدر  التياألموال 

المرتبـــة الثالثـــة عالميـــًا مـــن حيـــث الحجـــم بعـــد تـــداول العمـــالت وتصـــنيع  فـــيحجـــم غســـل األمـــوال  ويـــأتي. حجـــم التجـــارة الدوليـــة
  .٢١السيارات

  

 يليــونتر  ٣،٦١ إلــى وصــل األمــوال غســل حجــم أن م٢٠١٠فــي عــام  األمريكيــة الخارجيــة وزارة عــن صــدر  حــديث تقريــر وكشــف
ويــذكر التقريــر أن . العــالمي لالقتصــاد اإلجمــاليمــن النــاتج المحلــى  ٪٥ويعــادل  ،مــن الميزانيــة األمريكيــة الراهنــة أكبــر وهــو دوالر

عـــام  فـــي) مليـــار دوالر ٥٠٠-٣٠٠(يبلـــغ  الماضـــيالعقـــد الســـابع مـــن القـــرن  فـــيحجــم غســـل األمـــوال قـــد تضـــاعف بعـــد أن كـــان 
غسـل األمـوال  فـيواألحجـار الكريمـة تسـتخدم  النفيسـةه من الواضح وبشـكل متزايـد أن المعـادن يشير التقرير إلى أن كما ،م١٩٩٧

ـــ وفـــي. ونقـــل القيمـــة وتمويـــل اإلرهـــاب م أعلـــن رئـــيس الهيئـــة الفيدراليـــة الروســـية لمكافحـــة المخـــدرات أن حجـــم تـــداول ٢٠١١ويوني
العالم خالل السنوات العشـر  فير من مليون شخص ماتوا وأن أكث ،حجم تجارة النفط والغاز ٪٨ بنسبة العالم يفوق فيالمخدرات 

مليـــار دوالر،  ٥٠٠العـــالم بقـــدر بــــ فـــي الســـنويكمـــا ذكـــر أن حجـــم تـــداول المخـــدرات  األفغـــاني،األخيـــرة نتيجـــة تعـــاطي الهيـــروين 
ن المخـدرات طـن مـ ٦,٦تـم ضـبط  الجمـاعياألمـن  اتفاقيـةنفـذتها دول منظمـة  التـي" ٢٠١٠كانـال "إطـار عمليـة  فيوأضاف أنه 

  .طنًا من المكونات األساسية إلنتاجها ٤٠وأكثر من 
  

                                                 
 .يتقديرات صندوق النقد الدول ٢١



 
 

 

 ٢٧ 
 

  الثالث الفصـل
  ومؤشرات االشتباه غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية االتجارغسل األموال المتحصلة عن  أساليب

  
  تمهــيد

  
عة العمل المالي الفاتف ورد النص على نطاق تجريم غسل األموال ضمن التوصيات الدولية الصادرة عن مجمو  لقد

حيث نصت التوصية األولى أن على الدول أن تجرم غسل األموال على أساس اتفاقية األمم المتحدة ". التوصيات األربعون"
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة " اتفاقية فينا" ١٩٨٨لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

من هنا يمكن القول أن تجريم غسل األموال قد ولد من رحم مكافحة االتجار غير ". اتفاقية باليرمو" ٢٠٠٠مة لعام المنظ
  . المشروع بالمخدرات

  
وقد تضمنت التوصية األولى في اإلطار ذاته، منح الدول الخيار بين اتباع أحد المناهج األربعة لتحديد الجرائم التي تشكل 

ويقوم . ها أمواًال غير مشروعة، تخضع لعملية الغسل، وتشكل جزءًا من الركن المادي لجريمة غسل األموالاألموال الناجمة عن
قيام مكانية إبلجرم غسل األموال، بينما يختصر المنهج الثاني  ٢٢األصليةالمنهج األول على اعتماد الدول قائمة محددة للجرائم 

يمكن للدول اعتماد منهج ثالث هو المنهج الحدي المرتبط إما و . مة غسل األموالجريمة أصلية لجري الدول باعتبار جميع الجرائم
وتجدر . أما المنهج الرابع فهو مزيج من هذه المناهج معاً و . بالعقوبة السارية على الجريمة األصلية وأبفئة الجرائم الخطيرة 

اعتبار الجرائم التي أوردتها التوصيات األربعون  االتاإلشارة إلى أن قيام الدولة باتباع منهج معين يفرض عليها في جميع الح
الجرائم يجب أن تكون مجرمة في قوانين أن تلك  أي. في مسرد المصطلحات المرفق بها جرائم أصلية لجريمة غسل األموال

ويبرز من هذه . يةالدول ومعتبرة كجريمة أصلية لغسل األموال، أيًا كان المنهج الذي اعتمدته الدول في تحديد الجرائم األصل
  . الجرائم األصلية لغسل األموال، االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

  
بين الجرائم  ة االتجار، ومكانوالمؤثرات العقلية االتجار غير المشروع بالمخدرات غسل أموال مكافحة أهمية لنا تظهر هنا من

على أحد أن هذه األهمية نابعة في المقام األول من خطورة هذه الجريمة،  وال يخفى. األصلية المنتجة ألموال غير مشروعة
وتشعبها وارتباطها بعدد كبير من الجرائم األخرى كما سبق أن ذكرنا، حيث تعد واحدة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي 

  . تتحرك فيها رؤوس أموال ضخمة
  

 اعتمدت قد الدول غالبية كانت ذإ الدول، بإختالف العقوبات ومسمياتالجريمة  تصنيففي  اً اختالف والجدير بالذكر أن هناك
 تسمية يتبنى أغلبها كان وٕان أخرى إلى دولة من التصنيف أقسام بين التسميات في اختالفاً  نجد أننا إال ،للجرائم الثالثي التقسيم

 بالرغم. المسميات هذه ودالالت الحرية من الحد وباتعق ومدد مسميات تختلف أيضاً  الدول بعض وفي". جناية، جنحة، مخالفة"
 ،المشروع هذا في المشاركة الدولجرم اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في  أن عموماً  القول يمكن ،ذلك من

تقل العقوبة عن  عليها بعقوبات شديدة تصل إلى اإلعدام في حاالت معينة، وفي الحاالت األخرى ال يعاقب ،يصنف كجناية
إضافة إلى فرض عقوبات مالية في أغلب الحاالت غالبًا ما تتمثل بالغرامات التي تتفاوت مبالغها من دولة . السجن لمدد طويلة

  . إلى أخرى وبحسب نوع الفعل أيضاً 

                                                 
 .للتوسع في موضوع اإلتفاقيات الدولية والجرائم األصلية الرجاء األطالع على صفحة المراجع ٢٢



 
 

 

 ٢٨ 
 

 غير االتجار ريمةج في المعنوي الركن في المطلوب القصد أن المجمعة، المعلومات من إنطالقاً  اإلشارة، منهنا  بد وال
 ويطلب توافره، إثبات وسهولة إنطباقه، حاالت من يوسع مما العام القصد غالباً  هو العقلية، والمؤثرات بالمخدرات المشروع
الحيازة واالتجار : على سبيل المثال( األفعال من العديد بين فيتنوع المادي، الركن أما. محدودة حاالت في الخاص القصد

التي تتدرج عقوباتها شدة، بتدرج خطورتها ودور الشخص في عملية اإلتجار، وأحيانا حسب ) والتصنيع والجلب والزراعة
 المشاركة الدول جميع أن لوحظو . ةالعقوبتشديد في الالمستهدف في عمليات الترويج كالقّصر ودور العبادة مثًال، مما يستدعي 

االتجار غير  لمخدرة والمؤثرات العقلية، وما استعمل في ارتكاب جرائمقد نصت في قوانينها على مصادرة المواد ا المشروع، في
 . وما تحصل عنها ،والمؤثرات العقلية المخدراتالمشروع ب

  
  



 
 

 

 ٢٩ 
 

  :االشتباه ومؤشرات العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عن المتحصلة األموال غسل أساليب: أوال
 

 :العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عن المتحصلة األموال غسل أساليب  . أ

  
تتبع  التيما تتقاطع أساليب غسل األموال المتحصلة عن االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع األساليب  غالباً 

عملية االتجار غير أن بعض الخصائص التي تتصف بها األموال الناجمة عن  لوحظولكن . عادة في غسل األموال بشكل عام
  .اتباعها إلى األموال غاسلو يميل الغسل عملية في معينة ووسائل أساليبالمشروع، غالبًا ما تؤدي إلى التركيز على 

  
في الدول  العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عن الناجمة األموال غسل أساليبأبرز  التالي الشكلويبين 

  :شروعالمشاركة في هذا الم
  

  
  العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عن الناجمة األموال غسل أساليبأبرز  :٦ شكل

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

غسل األموال المتحصلة من جريمة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  أساليبيالحظ أن أكثر  ،٤ الشكل على وتعقيباً 
خاصة السيارات باهظة الثمن، ثم تأتي في المرتبة الثالثة  ،ة إنتشارًا هي شراء العقارات، تليها المتاجرة بوسائل النقلالعقلي

 المضاربة نجد متساوية وبدرجة وأخيراً  ،والقيام بالتحويالت البرقية وهمية ومشاريع شركات إنشاء ثم منو  المصرفية، االيداعات
 المشروع غير االتجار جرم أنمن خالل هذا استنتاج  ويمكن. نقل األموال عبر الحدودو  لثمينةا المنقوالت وتجارة بالبورصة

 دون مصرفياً  تحريكها الصعوبة من فإنه الغسل، لعمليات تخضع ضخمة مبالغ تنتج التي األصلية الجرائم من كونه بالمخدرات،
 غير الموارد إخفاء اخالله من يمكن مستقبلة أرضية تشكل قابة،ر  أقل قطاعات إلى اللجوء يتم هنا من. الشبهات من الكثير إثارة

  .األعمال هذه ممارسة عن طبيعي بشكل الناجمة الموارد ضمن المشروعة
  

  )٢( رقم العملية الحالة
 فتح نموذج قوف الشهري ودخله ومهنته التعليمي مستواه عن عدة تفصيالت تتضمن للبنك معلومات وقدم شخصي بنكي حساب المواطنين أحد فتح

 ذلك تبع ،شخصياً  نفذها ضخمة نقدية إيداعات تنفيذ إلى العميل عمد ثم ،زمنية لفترة الحساب لحركة وفقاً  اً طبيعي التعامل ىوبد. البنك لدى الحساب
وقد تبين لدى البنك . قابلها عمليات تحويل دولي ،العملة المحليةمن  ماليين عدة إلى الحساب بحركة وصلت أشخاص عدة من مالية حواالت تلقيه

 حركة تناسب وعدم منها الغرض يتضح لم أشخاص عدة من مالية حواالت تلقيو  عدد من المؤشرات منها نشاط غير إعتيادي على حركة الحساب
 المالي التحليل دوأك. المالية المعلومات وحدة باخطار يقوم البنك جعل مما. المودعة لألموال مباشرة دولية وتحويالت ،العميل دخل مع الحساب
 آخر جانب ومن .وما يبرر التحويالت المجراة بها الُمتعامل األموال مصدر مشروعية يعكس تجاري نشاط وجود وعدم ،العميل تجاه اإلشتباه مؤشرات

 المضاربة بالبورصة

  إنشاء شركات وهمية
 تجارة المنقوالت باهضة الثمن

 تحويالت برقية

 األموال عبر الحدودنقل 

 إيداعات مصرفية

 شراء وسائل النقل

 شراء العقارات



 
 

 

 ٣٠ 
 

 في عديدة مرات مقابالتهما كرروتتمتفرقة وبأوقات مختلفةأماكنبعدةيلتقيهوالذي،األشخاصأحدمعبهالُمشتبه عالقة الميدانية التحرياتأثبتت
 ومن نقداً  بجمعها قائم هو ومن بنكياً  األموال حركة عن مسؤول من تتدرج األدوار محددة ممارسات على قائم ارتباطهما أن أكد مما ،الواحد اليوم

 قاطعة تأكيدات ذلك عن نتجو  ،الثاني الطرف ىإل ذاته الوقت في تمتد الميدانية التحريات جعل مما. األموال هذه أنتجت التي األصلية الجريمة يرتكب
 حسابه عبر لتحويلها عنه الُمبلغ ويسلمها اليوم من مختلفة وبأوقات أماكن عدة في المخدرات مروجي من النقدية األموال جمع يتولى األخير أن

 هؤالء على القبض ألقي المخدرات أموال لجمع تعمليا عدة رصد وبعد. المصرفي بالنظام المروجين هؤالء عالقة قطع إلى بذلك هادفين ،الشخصي
 متابعة القبض عملية مع وتزامن ،المخدرة المواد من كميات على بحوزتهم وعثر ،نقدية للمسؤول عن جمعها نقداً  مالية مبالغ تسليمهم بعد المروجين
 ،النقدية األموال وتسليمه البنكي الحساب عن للمسؤول لعامةا األماكن أحد في لقائه بعد عليه القبض وألقي األموال جمع عن للمسؤول سرية ميدانية
وقد أنتهت التحقيقات المجراة معهم إلى تورطهم في . الُمتابعة محل األموال وبحوزته عليه القبض تم معه يتعامل الذي البنك إلى األخير وصول وأثناء

 وسائل ومصادرة ،األموال غسل بجريمة سنوات خمس لمدة السجن عقوبة مينالمته بحق وصدر. العامة المحكمة أمام عليهم عوىالجريمة وٕاقامة الد
صدرت عقوبات بالسجن لمدد مختلفة تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بجريمة  كما ،الغسل محل واألموال ،بالجريمة المستخدمة واإلتصال النقل

  .بحوزتهم المضبوطة واألموال ةبالجريم الُمستخدمة واإلتصال النقل وسائل إضافة إلى مصادرة ،المخدرات
  
في الحالة الواحدة، وغالبًا ما يتم  واحدأسلوب  من أكثر استخدام أحيانا ويتم تتداخل األساليبأن هذه  ةمالحظيمكن أيضًا و 

 كما. موالاأل وتحويل مصرفية إيداعات لتبرير كأرضية بيعها أو واستثمارها والسيارات العقارات شراء والبدء بالمشاريع الوهمية أ
 فعلى. المخدرات وبيع اإلتجار عمليات متابعة في الغسل أدوات استغالل بهدف معينة أساليب على التركيز يتم ما غالباً  أنه

 مشاريع افتتاح أو. الحدود عبر مستقبلية تهريب عمليات في وأيضاً  الغسل في واستغاللها النقل وسائل شراء يتم قد المثال سبيل
 هذه ريع استغالل جانب إلى. وغيرها السياحية والمشاريع والمقاهي كالمطاعم للمخدرات الترويج عمليات يف استغاللها يجري

 واستخدام العقلية، والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عمليات عن المتحصلة المشروعة غير األموال إلخفاء المشاريع
  .نظامية مواد فواتير تحت المهربة الشحنات ثمن لتحويل ،الوهمية روالتصدي االستيراد مشاريعك ،المشاريع هذه حسابات

  
 )٣( رقمالعملية  الحالة

 في مطعم يدير نهأ ليتبين عليه القبض تم الذي المخدرات مروج باسم أدلى معه التحقيق وبعد ،تلبس حالة في للمخدرات متعاطي على القبض لقيأ
 لحساب وذلك للعملية كستار يستغله الذي المطعم في المخدرات ببيع يقوم بأنه اعترف معه والتحقيق الالزمة التحريات إجراء وبعد ،)أ( المدينة

 ٦،٠٠٠،٠٠٠ يقارب ما أي )دوالر أمريكي ٧٠٠بما يعادل تقريبًا ( أوقية ٢٠٠،٠٠٠ بحدود مبلغ بتسليمه يوميا يقوم حيث المطعم، مالك) أ( الشخص
) أ( الشخص على القبض وتم. المخدرات بجلب يقوم الذي المورد هو وبأنه باسمه واعترف ،)دوالر أمريكي ٢١،٠٠٠بما يعادل تقريبًا ( شهريا أوقية
الخاصة  سيارته في المخدرات بتهريب يقوم بأنه اعترف معه التحقيق وبعد. الفاخرة سيارته في مالي ومبلغ الكوكايين من كمية وبحوزته المطعم مالك

ليقوم ببيعها في المطعم الذي يستغله للتمويه عن نشاطه األصلي والمتمثل في تهريب وبيع المخدرات والذي مكنه من ) ب(إلى الدولة ) أ(من الدولة 
 كما كان بصدد إنشاء سلسلة من المطاعم في أماكن مختلفة من المدينة ،وتشغيله المطعم اقتناء السيارة الفاخرة وتمويل مشروعه التجاري المتمثل في

د تم توقيف مدبر ومالك المطعم وٕاغالقه، وتمت مصادرة جميع محتويات المطعم والسيارة وكمية الكوكايين والمبلغ المالي، وخلصت وق. لنفس الغرض
أولية و   قد صدرت أحكامو . باإلضافة إلى غسل األموال المتحصلة منها على مالك المطعم ،نتائج التحقيقات إلى توجيه تهمة االتجار في المخدرات

 .القضية منظورة أمام المحكمة العليا ما تزال
  



 
 

 

 ٣١ 
 

  

 :العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير اإلتجار عن الناجمة األموال غسل عمليات في االشتباه مؤشرات  . ب

  
في غسل األموال المتحصلة عن جرم االتجار  استخدامهاإلى  والمؤثرات العقلية تناول األساليب التي يميل تجار المخدرات بعد
من واقع خبرة الدول  يالحظ حيث. تباه، البد من اإلشارة إلى معايير ومؤشرات االشبالمخدرات والمؤثرات العقلية المشروع غير

 كانت أياً  عام بشكل الغسل حاالت في توجد التيالمشاركة في مشروع التطبيقات هذا، وجود تقاطع بين مؤشرات غسل األموال 
 الجريمة أن إلى تشير أن يمكن التي المؤشرات وبين للغسل، الخاضعة المشروعة غير لاألموا أنتجت التي األصلية الجريمة
 تختلف العامة والمؤشرات. العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار هي المغسولة األموال خلف تقف التي األصلية
 في المتبعة األساليب حسب الدائم والتغيير تجددبال وتتصف وتتنوع الغسل عمليات في تستخدم التي المختلفة القطاعات حسب
 على أيضاً  ينطبق وهذا. األموال غسل عمليات لتمرير تشريعي أو تقني تطور كل يستغل الذي المستمر وتقدمها الغسل

ئمة وتوضح القا. األموال هذه أنتجت أصلية كجريمة المخدرات وتجارة المغسولة األموال بين الربط من تمكن التي المؤشرات
  :التالية بعض المؤشرات التي يمكن أن تدل على عمليات غسل أموال لمتحصالت غير مشروعة

 الفاحش الثراء. 
 واضح اقتصادي مبرر دون مالية بعمليات القيام . 

 بالمخدرات االتجار أو تهريب أو تصنيع أو بزراعة تشتهر دول في يتواجدون أشخاص وٕالى من مالية حواالت. 
 المخدرات وتجار األموال غسل في بهم المشتبه بين عالقة وجود. 
 المخدرات بتجارة تشتهر بلدان على التردد. 
 المتكررة النقدية اإليداعات. 
 خارجي تحويل عمليات يقابلها ضخمة نقدية إيداعات. 
 العمليات إتمام بعد الحساب وٕاغالق مصارف عدة في واحد لشخص العائدة الحسابات بين التحويالت. 
 الحساب صاحب أعمال مع تتناسب ال حسابات إلى ردةوا تحويالت. 
 تحويل عملية تنفيذ بعد مباشرة نقدي سحب. 
 أعلى قيم ذات بأخرى نقدية فئات استبدال. 
 للعميل الحقيقي المالي الوضع عن كاذبة بمعلومات اإلدالء. 
 للقروض المبكر السداد. 

 

  )٤( رقمالعملية  الحالة
 إجراءات سير وأثناء ،أوروبا إلى المخدرات وتهريب ببيع تقوم المختلفة الجنسيات يذو  األشخاص من كبير دعد من مكونة عصابة على القبض تم

 الفخمة والمنازل الفاخرة السيارات من كبيرا عددا ويمتلك شديد ببذخ يعيش كان القضية في الرئيسي المتهم وهو )أ( السيد أن اتضح القضية في التحقيق
 المنازل شراء من مكنه ما وهو المخدرات وبيع تهريب في يتمثل الرئيسي نشاطه أن تبين معه التحقيق وبعد ،الخارج إلى راكثي ويسافر مدن عدة في

 لتهريب كستار يستعملها والتي طرفه من المملوكة الصيد شركة وتشغيل شديد ببذخ والعيش الخارج إلى الكثيرة أسفاره وتمويل الفاخرة والسيارات الفخمة
 بيع أموال باستالم قام نهأ اعترف أيضا. الشركة هذه في الموظفين رواتب تسديد إلى باإلضافة هذا أوروبا، إلى المصدر السمك أكياس في تالمخدرا
 إلى )دوالر أمركي ٢٧٣،٠٠٠يعادل تقريبًا بما ( وقيةأ ٧٨،٠٠٠،٠٠٠ بقيمة مالي مبلغ تحويل تم حيث ،محاماة مكتب بواسطة المخدرات وتهريب
 عمولته بحسم المحاماة مكتب قام استالمها وبعد لصالحه، المحاماة مكتب بها قام خدمات رسوم أنها على المحاماة مكتب لصالح صرف مكتب
 باإلضافة ،أصلية كجريمة المخدرات من كبيرة كميات وتهريب بيع تهمة توجيه إلى والتحقيقات التحريات نتائج وخلصت). أ( للسيد المبلغ باقي وٕاعطاء

وقد  المحكمة أمام للمثول المتهمين جميع وٕاحالة الممتلكات جميع مصادرة وتمت ،المخدرات تهريب جريمة من المتحصلة األموال غسل جريمة ىإل
 .أولية وما تزال القضية منظورة أمام المحكمة العليا  صدرت أحكام

  



 
 

 

 ٣٢ 
 

  :العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير االتجار عن المتحصلة األموال غسل لمكافحة المبذولة اإلقليمية الجهود: ثانيا
  
بشكل  بالمخدرات المشروع غير اإلتجار عن المتحصلة األموال غسل ومكافحة عام، بشكل األموال غسل مكافحة عملية إن

 تبرز ،لعقابوا بالتجريم المتعلقة الالزمة التشريعية الخطوات فبعد. المكافحة بعملية المختصة األجهزة بتشكيل بدأت ،خاص
 من وغيرها واإلدعاء، والتتبع التحقيقات خالل من المكافحة عمليات لتحقيق الالزمة صةتالمخ األجهزة وٕانشاء تشكيل إلى الحاجة

  . ومعاقبتها الجرائم ضبط طريق على الخطوات
  

شروع بالمخدرات والمؤثرات بمكافحة اإلتجار غير الم تختص أجهزة أمنية المشاركة في المشروع الدول جميعأن لدى  ويالحظ
تملك جهاز متخصصًا لمكافحة غسل األموال بشكل عام، أيًا كانت الجريمة  المشروع في المشاركةدول الأن كافة  ونرىالعقلية، 

وغالبًا ما تكون تبعية هذا الجهاز للمصرف المركزي، وفي أحيان أخرى لألجهزة  ،األصلية التي نجمت عنها األموال المغسولة
  . نيةاألم

  
تقوم على إنشاء، إلى جانب الجهاز المختص بمكافحة غسل األموال  المشروع في المشاركة الدولتجارب  بعضأن  ولوحظ

يختص هذا القسم بمكافحة غسل و . غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى الجهات األمنيةمكافحة بوتمويل اإلرهاب، قسم مختص 
ية، وفي حاالت محدودة ينشأ هذا القسم لدى الجهة األمنية المختصة بمكافحة االتجار األموال الناجمة عن كافة الجرائم األصل

كما لوحظ . غير المشروع بالمخدرات والموثرات العقلية، وبالتالي يهتم بمكافحة غسل األموال المتحصلة عن هذه الجريمة فحسب
يمكن التنسيق بين األجهزة  وبذلك .الجماركصة بمكافحة غسل األموال عمومًا لدى تإنشاء أقسام مخفي بعض الحاالت 

تهريب يتم ضبطها، كما يتم اإلعالم  ةعمليالمختلفة فيما يخص عمليات التهريب، حيث يتم إعالم الجهات المختصة فورًا بأي 
ريب عمومًا، عن األموال التي يتم نقلها عبر الحدود، مع ما يمكن أن تخفيه من حاالت تسديد أثمان ومبالغ متعلقة بصفقات الته

  .وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل خاص
  
أهم المكتسبات التي يمكن تحقيقها من خالل إنشاء أجهزة متخصصة، هي المساعدة في مكافحة الجريمة األصلية، والربط  إن

  . ةدرها غير المشروعاالوثيق بين األموال ومص
  

  : ما يلي فيأما أبرز التحديات فتتجلى 
  . يد مصدر األموال وتبادل المعلوماتصعوبة تحد -
 الدور يبقي مما الدول بعض في المخدرات مكافحة بأجهزة األموال غسل عمليات بمكافحة خاصة أقسام وجود عدم -

 المشروعة غير األموال ومتابعة التصدي دون ومرتكبيها والمؤثرات العقلية المخدرات ضبط من األجهزة لهذه التقليدي
  .والمؤثرات العقلية بالمخدرات المشروع غير اراإلتج من المتحصلة

  
 التنسيق أن علماً . المتخصصة الكوادر وتوظيف والتوعية والتدريب الرقابة وٕاجراءات النظم تطوير من العقبات هذه لتذليل بد وال
 الفعالية من قدر أكبر تحقيقل منه بد ال أمراً  يبقى ،محليا ودوليا األموال غسل بمكافحة المعنية المختلفة والجهات األجهزة بين

  .وتنسيقية وطنية لجان إنشاء خالل من تحقيقه يمكن الذي األمر المرجوة، الغايات لتحقيق
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  )٥( رقمالعملية  الحالة
 بجرم )أ( السيد قيفتو  فيه ورد التمييزية العامة النيابة طريق عن المحال الداخلي مناأل لقوى العامة المديرية كتاب وحدة المعلومات المالية لىإ ورد

 )ب( السيد باسم )أ( مصرف عن صادرين توفير دفتري الى باالضافة مختلفة، بعمالت نقدية ومبالغ الكوكايين من كمية وبحوزته بالمخدرات االتجار
 نأو  المتزوجة البنته يعود ولاأل الحساب في المودع المبلغ نأ معه التحقيق خالل )ب( السيد فادأ وقد. بالمخدرات االتجار بجرم يضاً أ موقوف وهو

 لدى )ب( السيد حسابات في" الوحدة" أجرته الذي التدقيق خالل من وتبين. شقائهوأل له ويعود والده عن ورثه قد الثاني الحساب في المودع المبلغ
  :التالية موراأل )أ( مصرف
 وتراكمت مختلفة بقيم متكررة نقدية بدفعات تغذيته تمت )ريكيوالر أمد مليون ٣,٨ يعادل ما.(ل.ل ٥,٧١٠,١٢٨,٧٦٧ رصيده بلغ: ولاأل الحساب

  .والده ميراث من االموال هذه ان من )ب( السيد به ادعى ما حول شكوك وتوفرت نقدية، دفعات بموجب منه السحب وتم فوائد، عليه
 ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة نقدي يداعإب الحساب هذا فتح ،)مريكيأوالر د ألف ٣٩تقريبًا  يعادل ما. (ل.ل ٥٨,٧٠٥,٣٢٠ رصيده بلغ: الثاني الحساب

 دفعات بموجب منه السحب وتم فوائد، عليه تراكمتو  شهري، تقاعد راتب تمثل بمبالغ الحقاً  تغذيته وتمت )دوالر أمريكيألف  ٣٦ يعادل ما.(ل.ل
  .المودعة الشهرية الرواتب مقابل نقدية

 ماأ فوائد، عليه تراكمتو  بسيطة، بقيم نقدية بدفعات تغذيته تمت )دوالر أمريكيآالف  ٥ما يعادل (.ل.ل ٧,٥١٨,٦٠٥ رصيده بلغ: الثالث الحساب
  .الحساب على العموالت قيم فتمثل السحوبات

  
 المذكورة بالمعلومات التمييزي العام النائب تزويد تم وقد. األخرى والمؤسسات المصارف في )ب( و )أ( للسيدين خرىأ حسابات يةأ وجود يتبين ولم
 مناأل لقوى العامة المديرية محضر في ليهاإ المشار الحسابات وتجميد السرية برفع قرار) ١: (التاليين القرارين وحدة المعلومات المالية واتخذت. عالهأ

 عالقة ال بأن يفيد ائيالجز  المنفرد القاضي عن قرار صدور بعد عليهما، المصرفية السرية عادةإ و  والثالث الثاني الحسابين بتحرير قرار) ٢. (الداخلي
 ،موالاأل غسل مكافحة قانون من الثالثة المادة بجرم )ب( والسيد )أ( السيد بادانة الجزائي المنفرد القاضي قرر كما. بالمخدرات الحسابين لهذين

 ولاأل الحساب في موالاأل ةوبمصادر  ،)دوالر أمريكيألف  ١٣ما يعادل تقريبًا ( .ل.لمليون  ٢٠ منهما كل وتغريم سنوات ثالث لمدة والحبس
  .الدولة لمصلحة

  
 غسل مكافحة مستوى على خاصة بأهمية تتمتع دولية، مصادر من ترد التي المعلومات كون إلى اإلطار هذا في شارةاإل بد وال

 نظراً  .خاص بشكل بالمخدرات المشروعة غير التجارة عن الناجمة المشروعة غير األموال غسل حال وفي عام، بشكل األموال
 دول لتمايز نظراً  الدول، من العديد أراضي على يتم ما وغالباً  الغالب، في للقارات عابر طابع له بالمخدرات االتجار جرم لكون

  . عبور دول ووجود ،اإلستهالك دول عن والتصنيع الزراعة
  

والمؤثرات  بالمخدرات المشروع غير راالتجا مكافحة أجهزة مختلف بين الدولي التعاون تكثيف أهمية تكمن هذا من وٕانطالقاً 
 االستخباراتية المعلومات تبادل أهمية تتضح أيضاً  هنا ومن. بينها االستخباراتية المعلومات وتبادل المختلفة، الدول في العقلية
 الثنائية االتفاقات وتوقيع إغمونت مجموعة خالل من أيضًا، اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة عن المسؤولة الجهات بين
  . المعلومات لتبادل الدول بين
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   )٦( رقمالعملية  الحالة
 مبلغ بتحويل قام )٢- أ( و )١- أ( بـ ايضاً  المعروف )أ( السيد بأن يفيد )أ( البلد فينظيرة  وحدة من مساعدة طلب وحدة المعلومات المالية لىإ ورد 

 والمتهمين ،سابق إبالغ جراء من )أ( البلد في المبلغة الوحدة من معروفين شخاصأ باتلحسا آخر بلد لىإ )أ( البلد من.والر أمريكيد ٢٢٥,٠٠٠
  :بتحويل )أ( السيد قيام لىإ المذكور المساعدة طلب شارأو . )أ( البلد من مخدرات تجار من تحاويل على بحصولهما
 ب( البلد في )أ( مصرف لدى )ب( السيد حساب لىإ.والر أمريكيد ١٤٩,٩٧٠ مبلغ(  
 ب( البلد في )ب( مصرف لدى )ج( السيد حساب لىإ.والر أمريكيد ٥٠,٠٠٠ غمبل(  
 ب( البلد في )ب( مصرف لدى )د( السيد حساب لىإ.والر أمريكيد ٥٠,٠٠٠ مبلغ(  
 ب( السيد حساب لىإ والر أمريكيد ٢٩٠,٠٠٠ مبلغ تحويل )٢-أ( السيد باسم سوق رخصة يحمل شخص محاولة لىإ الطلب شارأ كما( 

 عنه تعرف تعريف بطاقة بحوزته ووجدت اعتقلته التي بالشرطة باالتصال وقاموا به اشتبهوا المصرف موظفي لكن ،)ب( البلد في )أ( فمصر  لدى
 النقدية اإليداعات وتجزئة وهمية سماءأب حسابات وتحريك فتح تهم )أ( للسيد ُنسبت وقد. تحويله حاول الذي المبلغ قيمة تجميد تمو  )أ( السيد باسم

)structuring(، السيد اعتقال تم وقد )ب( السيد بين عالقة وجود ُيعتقد نهأ إلى المساعدة طلب شارأ كما. )أ( البلد في محاكمة جلسة له وُحددت )أ( 
 البلد في القانون إنفاذ سلطات قبل من اعتقاله عند دوالر أمريكي ٥,٠٠٠ بمبلغ )أ( السيد كفل الذي هو )ب( السيد بأن علماً  ،)و( والسيد )هـ( والسيد

 احدى في )أ( البلد في القانون إنفاذ سلطات لدى اسمه ورد وقد الخيرية الجمعيات إحدى في مدير )و( السيد نأ األخيرة من معلومات تفيد كما. )أ(
. المصرفية وحساباتهم األشخاص عن معلومات )أ( البلد في المعلومات المالية وحدة وطلبت. رهابيةإ عملية في )ز( السيد توقيف جرى حيث العمليات

  
 لالشخاص بالنسبة ماأ. رهابيةاإل المنظمات حدىإب الرتباطه نهائية بصورة )ز( السيد حسابات بتجميد" الوحدة" وقامت سبق أنه إلى اإلشارة وتجدر
  :التالي تبين فقد ،عالهأ المذكور المساعدة طلب موضوع
  : أ مصرف
 البلد في المقيم )و( السيد شقيقه ابن هو المودعة موالاأل في االقتصادي الحق صاحب بأن صرح وقد ،البالطبيتاجر  الذي )ب( السيد باسم الحساب

 ،)أ( البلد" من تحويلين فيه قيد حيث ميركياأل بالدوالر حساب باستثناء )أ( البلد من تحاويل عليها تجر لم حسابات عدة الحساب هذا عن تفرع. )أ(
 التحويلين هذين ُسحب. )٢- أ( السيد من بأمر دوالر أمريكي ١٢٥,٩٥٧ بقيمة والثاني )أ( السيد من بأمر الر أمريكيدو  ١٤٩,٧٩٨ بقيمة ولاأل

 نأ تبين للصيرفة )س( شركة مراجعة وبعد. حسابها في ودعتهماأ التي للصيرفة )س( شركة مرأل تظهيرهما وجرى )ب( السيد مرأل شيكين بموجب
 السرية رفع تم وقد سابقة إبالغات بموجب" الوحدة" لدى سابقا معروف )ت( والسيد. نقداً  الشيك بقبض قام )ث( و )ت( السيدين لدى الموظفين حدأ

  .نهائية بصورة وتجميدها حساباته عن المصرفية
  :)ب( المصرف

 عمالأ عن ناتج موالاأل مصدر بأن الحساب فتح لدى صرح وقد حسابين، عنه تفرع الكهربائية دواتلأل مؤسسة صاحب وهو )ج( السيد حساب) ١
دوالر  ٤٩,٨٥٦ بقيمة )أ( البلد من تحويل فيه قيد حيث وحيدة عملية عليه جرت: ولاأل الحساب. )أ( البلد في خيهأ من ترد سوف وتحاويل المؤسسة
 الشيك تظهير تم ،)ح( السيد مرأل ركيمياأل بالدوالر شيك بموجب التحويل قيمة سحب تم. عالهأ المذكور المساعدة طلب في ليهإ ُأشير الذي أمريكي

 جرت: الثاني الحساب. نقداً  الشيك بقبض قام )ث( و )ت( السيدين لدى الموظفين حدأ نأب الشركة فادتأ. للصيرفة )س( شركة حساب في ودعأو 
  .ومحدودة بسيطة عمليات عليه
. )أ( البلد من واردة تحاويل هي الحساب في المودعة موالاأل مصدر نأ صرح وقد الخلوية، الهواتف لبيع محل صاحب )د( السيد باسم حساب) ٢

. عالهأ المذكور المذكور المساعدة طلب في ليهإ ُأشير الذيدوالر أمريكي  ٤٩,٨٥٦ بقيمة )أ( البلد من تحويل تمثل وحيدة عملية الحساب على جرت
 نأب الشركة فادتأ. للصيرفة )س( شركة حساب في ودعأو  الشيك تظهير تم ،)ح( السيد مرأل ميركياأل بالدوالر شيك بموجب التحويل قيمة سحب تم
  .نقداً  الشيك بقبض قام )ث( و )ت( السيدين لدى الموظفين حدأ

 قرارات عن بنسخة )أ( البلد في المعلومات المالية النظيرة وحدة تزويد وتم. أرصدتها وتجميد الحسابات هذه عن المصرفية السرية رفع" الوحدة" قررت
 :من كل بحق المقتضى الجراء االستئنافية العامة النيابة لىإ وراقاأل التمييزي العام النائب حالأو . عالهأ ليهاإ المشار الحسابات عن وبالتقرير وحدةال

 نأ )أ( البلد" في المعلومات المالية وحدة فادتأو . موالاألغسل  مكافحة لقانون وفقا )د( والسيد )ج( والسيد )ب( والسيد )ت( والسيد )أ( السيد
 تم وقد )د( والسيد )ج( والسيد )ب( والسيد )أ( السيد من كل بخصوص )أ( البلد في التحقيقات تعزيز في ساهمت قد الوحدة من ليهاإ الواردة المعلومات

 .شهرًا ١٧ لمدة بالسجن عليه وحكم )أ( البلد في )أ( السيد على القبض لقاءإ
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  )٦(الية في الحالة العملية رقم حركة العمليات الم: ٧شكل 
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  التوصيات
  

أو  عامة داراتإ إلى العقلية والمؤثرات المخدرات بمكافحة المعنية األجهزة مستوى رفعحث الدول األعضاء على  -
 .الدولة لها تتعرض التي والمخاطر المشكلة حجم حسب تطوير هيكلتها

 

الجهاز  ضمن بمهام محددة األموال غسل كافحةلم متخصص مكتب/شعبة/قسم نشاءإحث الدول األعضاء على  -
غسل األموال مكافحة لتعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المعنية ب العقلية والمؤثرات المخدرات بمكافحة المعني

، على أن تنشئ الدول اآللية التي تراها مناسبة لتحقيق وتسهيل تبادل المعلومات فيما بينها) وحدة المعلومات المالية(
 المخدرات جرائم في الجارية للتحريات موازية األموال غسل جرائم في بتحريات القيام لضمان ذلك التنسيق، وذلك

 .العقلية والمؤثرات
 

 المكافحة حلول توفير إلى تسعى التي للدول الالزمين والتعاون الدعم زيادة على المعنية الدولية المنظمات حث -
 . البديلة كالزراعات

 

 .الحاجة حسب البديلة والزراعات المستدامة التنمية برامج تطوير على عضاءاأل الدول حث -
 

 .المشكلة وحجم الحاجة حسب وذلك األخرى الدول لدى اتصال ضباط تعيينحث الدول األعضاء على  -
 

 أو لبريةا المنافذ عبر سواءً  التهريب عمليات وتتبع لكشف المتقدمة والوسائل االساليب اتباع على األعضاء الدول حث -
 .الجوية أو البحرية

 

 وخصوصاً  المحددة المالية غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات لدى الوعي مستوى رفع على حث الدول األعضاء -
 .األموال غسل عمليات ومؤشرات وأساليب مخاطر حول العقاريون الوكالء

  

 األخرى والجهات العقلية والمؤثرات المخدرات ةبمكافح المعنية الجهات بين التنسيق تعزيزعلى حث الدول األعضاء  -
 .األموال غسل عمليات بمكافحة المعنية المحلية

 

 وبين العقلية والمؤثرات المخدرات بمكافحة المعنية الجهات بين الدولي التعاون تعزيزحث الدول األعضاء على  -
 .      األموال غسل عمليات بمكافحة المعنية الجهات

  



 
 

 

 ٣٧ 
 

  

  عالمــراجـ أهـم
  

  :وتقارير مؤلفات: أوالً 
التعــاون الــدولي لمكافحــة المخــدرات والمــؤثرات العقليــة والســالئف الكيميائيــة، دار الكتــب القانونيــة، : ســمير عبــدالغني/ دكتـور) ١( 

  .م ٢٠١١مصر، المحلة الكبرى، عام 
دار الكتـــب القانونيـــة،  )المواجهـــة يةســـتراتيجإ -اإلدمـــان والمكافحـــة (مبـــادئ مكافحـــة المخـــدرات : ســـمير عبـــدالغني/ الـــدكتور) ٢(

  .م ٢٠٠٩مصر، المحلة الكبرى، عام 
، المحلــة الكبــرى، عــام مصــر ،القانونيــةدار الكتــب  –غســل األمــوال فــي التشــريعين المصــري والعربــي : محمــد أمــين الرومــي) ٣(

  . م ٢٠٠٨
  : األعوام والموضوعات التاليةتقارير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، منظمة األمم المتحدة، عن ) ٤(

  . إعطاء المزيد من األولوية لمكافحة غسل األموال:    ١٩٩٥= 
  . العقاقير غير المشروعة والتنمية االقتصادية:    ٢٠٠٢=     
  . التنمية البديلة ومصادر الرزق المشروعة:     ٢٠٠٥=     
  . م الرقابيالعقاقير المراقبة دوليًا والسوق غير الخاضعة للتنظي:    ٢٠٠٦=     
  . مبدأ التناسب والجرائم المتعلقة بالمخدرات:     ٢٠٠٧=     
  . التاريخ واإلنجازات والتحديات: االتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات:    ٢٠٠٨=     
  . غرب آسيا: تحليل الوضع العالمي:     ٢٠٠٩=     
  . المخدرات والفساد:    ٢٠١٠=     

-v.91إنفاذ قوانين المخدرات، برنامج األمم المتحدة للرقابة على المخدرات ومنـع الجريمـة،  دليل األمم المتحدة للتدريب على) ٥(

30091.  
  

 ً   : االتفاقيات الدولية: ثانيا
  .م١٩٧٩ ، مطبوعات األمم المتحدة، نيويورك،م١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ) ١(
  .م١٩٧٩، مطبوعات األمم المتحدة، نيويورك ١٩٧٢معدلة ببروتوكول بصياغتها ال ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ) ٢(
  .م١٩٧٩، مطبوعات األمم المتحدة، نيويورك، م١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ) ٣(
، مطبوعـات األمـم المتحـدة، ١٩٨٨اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة لسـنة ) ٤(

  . م١٩٩١نيويورك، 
  . ، مطبوعات جامعة الدول العربية١٩٩٤االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ) ٥(
  . م٢٠٠٠اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باليرمو، ) ٦(
  . م٢٠٠٣لسنة  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٧(
  .م١٩٩٠اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل عائدات الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها، ستراسبورج، ) ٨(



 
 

 

 ٣٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  )١(رقم  ملحق

  قائمة بأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المعروفة عالميا



 
 

 

 ٣٩ 
 

  قائمة بأشهر أنواع املخدرات
  م ١١٩٦وفقًا لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

  م  ١٩٧٢والربوتوكول املعدل لبعض أحكامها لسنة 
  

   :ونشير ألشهرها على النحو التالي ،مرفق باالتفاقية أربعة جداول تحصر المواد المخدرة المعروفة عالمياً 
   :الجدول األول :أوالً 

   :نسان وأشهرهاوتعد خطرًا على الصحة العامة لإل ،يشمل هذا الجدول المواد ذات الخصائص التي تسبب اإلدمان
   .ومستخرجات القنب) الحشيش ( القنب وراتنج القنب  -١
   .ورقة الكوكا -٢
   .الكوكايين -٣
   .)المادة الناتجة عن معالجة قش الخشخاش لتركيز مواده شبه القلوية ( ُمَرْكز قش الخشخاش  -٤
   .األفيون -٥
   .المورفين -٦
   .الهيروين -٧
   .الديزو مورفين -٨
   .أكسيد المورفين -٩
   .النور مورفين - ١٠
   .لثيبايينا - ١١
   .الميثادون - ١٢
   .النور ميثادون - ١٣
   .الفينتانيل - ١٤



 
 

 

 ٤٠ 
 

   :الجدول الثاني :ثانياً 
   :وأشهرها ،مدرج به المواد المخدرة األقل خطورة من مواد الجدول األول

   .الكوديين -١
   .النور كوديين -٢
   .الفولكوديين -٣
   .البروبيرام -٤

  
   :الجدول الثالث :ثالثاً 

 ،اإلدمـــان عليهـــا أقـــل مـــن قابليـــة اإلدمـــان علـــى مـــواد الجـــدول األول والثـــانييتضـــمن المستحضـــرات التـــي تكـــون قابليـــة 
   :وأشهرها

  .% ٢,٥ملليجرام بنسبة تركيز ال تتجاوز  ١٠٠مستحضرات الكوديين التي ال تتجاوز كمية المخدر بها  -١
   .ملليجرام في الوحدة الدوائية الواحدة ١٠٠مستحضرات البروبيرام التي ال تحتوي على أكثر من  -٢
ومستحضــرات األفيــون أو %  ٠,١مستحضــرات الكوكــايين التــي ال تتجــاوز نســبة الكوكــايين الموجــود فيهــا  -٣

   .% ٠,٢المورفين التي ال تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها 
  

   :الجدول الرابع :رابعاً 
   :وأشهرها ،لعالج بهايشمل هذا الجدول المواد المخدرة التي تكون قابلية اإلدمان عليها أكثر خطورة من مزايا ا

 ).الحشيش(القنب وراتنج القنب  -١
 .الهيروين -٢
 .الديزو مورفين -٣
  .االيتورفين -٤



 
 

 

 ٤١ 
 

  وفقًا لالتفاقية املؤثرات العقلية قائمة بأشهر أنواع املؤثرات العقلية
  وآخـــر تعديالتهــا  م ١٩٧١لسنة  

  

وهــــي مــــواد ليســــت لهــــا  ،قليــــة األكثــــر خطــــورةيشــــمل الجــــدول األول مــــواد المــــؤثرات الع ،أرفــــق باالتفاقيــــة أربعــــة جــــداول
فتشـمل مـواد المـؤثرات العقليـة متدرجـة فـي خطورتهـا حسـب الجـدول المدرجـة  ،أما الجـداول الثالثـة التاليـة ،استخدامات طبية حالياً 

   .به
  

   :الجدول األول :أوالً 
   .كاثينون -١
  )  MDA  ) (MDE(   تينامفيتامين  -٢
  LSD-25    ليسرجيك  -٣
  MDMA    اكستازي  -٤
  سكالين م -٥
  ميثاكاثينون  -٦

  

   :الجدول الثاني :ثانياً 
  أمفيتامين  -١
  دكسامفيتامين  -٢
  ) كبتاجون ( فنيتيلين  -٣

  

   :الجدول الثالث :ثالثاً 
  أمو باربيتال  -١
  بوبرينورفين  -٢
  فلونيترازيبام  -٣
  جلوتيثميد  -٤
  بنتوربار بيتال  -٥

  

   :الجدول الرابع :رابعاً 
  الورباربيتال  -١
  امفيرامون  -٢
  باربيتال  -٣
  ديازيبام  -٤
  فلورازيبام  -٥
  نيترازيبام  -٦
  ميسوكارب -٧
  بيمولين  -٨
  فينوباربيتال -٩



 
 

 

 ٤٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(رقم ملحق 
  استبيان مشروع التطبيقات حول 

  ) االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل األموال(



 
 

 

 ٤٣ 
 

  حولمشروع تطبيقات استبيان 
  ”األموالاملخدرات واملؤثرات العقلية، وغسل باالجتار غري املشروع “ 

  جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيايف 
  

  :مقدمة
فقـد وافـق في إطار عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجال التطبيقـات واآلليـة المعتمـدة لـذلك 

توصــية فريــق عمــل المســاعدات علــى ) م٢٠١٠ر ديســمب -الدوحــة، دولــة قطــر، نــوفمبر(االجتمــاع العــام الثــاني عشــر للمجموعــة 
ـــة والتطبيقـــات  المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة، وغســـل باالتجـــار غيـــر المشـــروع “شـــروع تطبيقـــات جديـــد حـــول مبشـــأن دراســـة الفني

رد الـمـن خـالل جميع الدول األعضاء على التعاون الكامل مع مجموعة خبراء التطبيقـات النجـازه االجتماع العام وحث  .”األموال
  .على االستبيان الذي سيعد والمشاركة الفعالة في ورشة العمل وغيرها من مراحل المشروع

  
المخــدرات والمــؤثرات العقليــة وأركانهــا بويســاعد المشــروع علــى إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى ماهيــة جريمــة االتجــار غيــر المشــروع 

مسـائل مثـل متـى يمكـن اعتبـار االتجـار مشـروعًا ومتـى يعتبـر غيـر والمخاطر المرتبطة بها واآلثار السلبية لها وما يرتبط بها من 
مشــروع، ومــا يتعلــق بزراعــة المخــدرات، واألنــواع األخــرى كــالمواد المخــدرة المصــنعة، وطــرق التهريــب، ومــا هــي أنــواع المخــدرات 

لمشــروع علــى التعــرف علــى أكثــر كمــا ســيعمل ا. البديلــة/األكثــر شــيوعًا، والســبل الفعالــة للمكافحــة ومــا بعــدها كالزراعــة التحويليــة
المخدرات والمؤثرات العقلية، وزيادة فهم العالقة بين هـاتين باألساليب انتشارا لغسل األموال المتحصلة عن االتجار غير المشروع 

  .الجريمتين وتطوير قدرات الجهات المعنية لمكافحتهما
  

  :أهدا ف املشروع
 .المخدرات والمؤثرات العقلية ونطاقها والمخاطر المترتبة عليهابزيادة فهم طبيعة جريمة االتجار غير المشروع  -١

 .هازراعة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية واالتجار غير المشروع فيعلى أحدث الوسائل المستخدمة في  التعرف -٢

ات والمــؤثرات المخــدر بالتعــرف علــى أكثــر األســاليب المتبعــة لغســل األمــوال المتحصــلة مــن جريمــة االتجــار غيــر المشــروع  -٣
 .العقلية

المخـدرات والمـؤثرات بالتوصل إلى تطوير سبل أفضل لدعم جهود الجهات المعنية لمكافحة جريمتي االتجار غيـر المشـروع  -٤
  .نها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية أكبر لتتبع المجرمينمالعقلية وغسل األموال المتحصلة 

  
ن المرفــق ومــا تــوفره مــن حــاالت عمليــة مــن أهــم المصــادر والمــوارد الالزمــة إلتمــام هــذا تعــد ردود الــدول األعضــاء علــى االســتبياو 

  :الرد على االستبيانوفيما يلي بعض المعلومات االسترشادية للدول بشأن  .المشروع
  
  الحاالت المطلوبة وفئات اختيارها) أ(

المتحصــلة مــن االتجــار غيــر المشــروع وال غســل األمــتحليــل مبــدئي ألكبــر عــدد ممكــن مــن حــاالت  تــوفيركــل دولــة يرجــى مــن 
  :مع مراعاة مبدأ سرية البحث والتحقيق المنصوص عليه في األنظمة التشريعية للدول األعضاء ،المخدرات والمؤثرات العقليةب

 .الحاالت التي صدر فيها حكم باإلدانة -١

 .الحاالت التي ما زالت معروضة أمام المحاكم -٢



 
 

 

 ٤٤ 
 

 .قضاة التحقيق/قيق لدى النيابةالحاالت التي ما زالت قيد التح -٣

 .الحاالت التي توصلت فيها الوحدة إلى وجود دالئل قوية على االشتباه وتمت إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون -٤

إلـى ...) .الضـابطة العدليـة/ الضـابطة القضـائية/ الشـرطة القضـائية(الحاالت التي توصلت فيها أجهزة البحـث والتحـري  -٥
 .قوية على وجود غسل األموال وتمويل اإلرهاب وجود قرائن أو مؤشرات

  
ويمكن أن يتم الرجوع إلى قاعدة بيانات وحدة المعلومات المالية بالدولة وٕالى قواعد بيانات جهات إنفاذ القـانون للوصـول إلـى هـذه 

لة وعدم االقتصـار علـى االت، كما يفضل الرجوع إلى خبراء مكافحة المخدرات وغسل األموال بجميع الجهات المعنية في الدو الح
 .خبراء جهة واحدة

  
  نقاط يجب مراعاتها في استيفاء نموذج طلب المعلومات) ب(
يتكــون مــن األحــرف الثالثــة األولــى مــن اســم الدولــة باللغــة االنجليزيــة ورقــم مسلســل للحالــة،  "رقــم مرجــع"أن يكــون لكــل حالــة  -١

 .الحاالتهذه وذلك لسهولة الرجوع إلى الدول بشأن 

مراعاة لمبدأ سرية البحث والتحقيق المنصوص عليـه فـي األنظمـة التشـريعية ول، )ملخص لتسلسل أحداثها(حالة  وصف لكل -٢
للـدول المعنيــة يرجــى اســتخدام أســماء وأرقـام وهميــة أو رمــوز بــدًال مــن أسـماء األشــخاص الطبيعيــين والشخصــيات االعتباريــة 

م الحســابات الحقيقيــة، مــع إمكانيــة اإلبقــاء فقــط علــى المبــالغ والعمــالت غيــر الماليــة وأرقــا/والمــدن والــبالد والمؤسســات الماليــة
 .كما هي

مؤسســة غيــر ماليــة / شــركة صــرافة/ شــركة تــأمين/شــركة أوراق ماليــة/مصــرف: [نــوع الجهــة التــي تمــت مــن خاللهــا الحالــة -٣
 .....].إلخ) تذكر(

 .....).أسهم إلخ/ائق التأمين على الحياةوث/اعتمادات مستنديه/الشيكات/النقدية: (األدوات المستخدمة في الحالة -٤

تقـديم فـواتير مضـخمة /عمليات التجزئة سـواء فـي اإليـداعات أو السـحوبات أو فـتح حسـابات متعـددة: (غسل األموالأساليب  -٥
ـــات كبيـــرة/ نقـــل األمـــوال عبـــر الحـــدود/أو مخفضـــة ـــة /التحـــويالت/اســـتبدال فئـــات بنكنـــوت صـــغيرة بفئ اســـتعمال وثـــائق ثبوتي

 .....)..سداد القروض  إلخ/ركات الوهميةالش/مزورة

 .مؤشرات االشتباه المتعلقة بالحالة -٦

أو التحقيقـات التـي قامـت /النتائج التي توصلت إليها وحدة المعلومات المالية من التحليـل المـالي للحالـة، ونتـائج التحريـات و -٧
 .بها جهات إنفاذ القانون

  
فـي موعــد وتـوفير الحــاالت العمليـة وفقــا للعـرض الســابق ســتبيان المرفـق االوعليـه يرجـى مــن الـدول األعضــاء الـرد علــى هـذا 

  .م٢٠١١األسبوع األول من مارس أقصاه نهاية 



 
 

 

 ٤٥ 
 

  حولمشروع تطبيقات استبيان 
  ”املخدرات واملؤثرات العقلية، وغسل األموالباالجتار غري املشروع “ 

  جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيايف 
  

 ......................................................................................  :دولةال

 ......................................................................................  :الشخص المسؤول

 ......................................................................................  :الهاتف

 ......................................................................................  :البريد االلكتروني

 

 ؟)وجـد إن(ولمـن تبعيتهـا ؟ هل لـديكم جهـاز أو إدارة أو وحـدة متخصصـة لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة - ١
  ).أهم المكاسب، والتحديات وسبل مواجهتها، والتنسيق مع الجهات األخرى في نقاط مختصرة(كما يرجى تقييم التجربة 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 

 –جنايـة (ما هو تصنيف جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تشريعات دولتكم وفقـًا للتقسـيم الثالثـي للجريمـة  - ٢
  كم على مرتكبي هذه الجريمة؟وما هي العقوبات التي تفرضها تشريعات ؟)المادي والمعنوي(؟ وما هو تحليل ركنيها )مخالفة –جنحة 

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

  واع التقليدية أو األنواع حديثة االنتشار من واقع خبراتكم؟ما هي أكثر أنواع المخدرات شيوعًا سواء األن - ٣
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 

  لوسائل التي يعتمد عليها المجرمون في تهريب المخدرات؟ما هي أحدث ا - ٤
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 

  ؟ رجاء إعطاء وصف مختصر)األنواع ووسائل التشجيع(تتبعها دولتكم بعد المكافحة كالزراعة البديلة ما هي السبل التي  - ٥
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 

غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة فــي تشــريعات دولــتكم وفقــًا للتقســيم هــو تصــنيف جريمــة غســل األمــوال المتحصــلة مــن  مــا - ٦
  وهل جرمت تشريعات دولتكم االشتراك في هذه الجريمة؟ ؟)مخالفة –جنحة  –جناية (الثالثي للجريمة 

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 



 
 

 

 ٤٦ 
 

 
ات والمــؤثرات مــن االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدر  لمكافحــة غســل األمــوال المتحصــلةهــل لــديكم جهــاز أو إدارة أو وحــدة متخصصــة  - ٧

أهـم المكاسـب، والتحـديات وسـبل مواجهتهـا، والتنسـيق مـع الجهـات األخـرى فـي (؟ كما يرجى تقييم التجربة )إن وجد(العقلية؟ ولمن تبعيتها 
  ).نقاط مختصرة

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

  ما هي طرق وأساليب غسل األموال المتحصلة من جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من واقع خبراتكم؟ - ٨
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 

برأيكم ما هي دالئل االشتباه وأدلة اإلثبات التـي قـد تسـاعد الجهـات المعنيـة فـي التعـرف علـى الحـاالت التـي تكـون فيهـا جريمـة االتجـار  - ٩
  وع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هي الجريمة األصلية لغسل األموال؟غير المشر 

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

جب القانون في بلدكم مصادرة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة ومـا ُأسـتعمل فـي ارتكـاب جـرائم المخـدرات والمـؤثرات العقليـة ومـا هل او  -١٠
   تحصل منها ؟

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

 :يرجى التفضل بتوفير بعض اإلحصاءات ذات العالقة خالل األعوام الثالثة األخيرة عن -١١

  .عدد قضايا االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية -
 .أنواع المخدرات المضبوطة وكمية كل منها، وقيمتهاأكثر  -

ألصــول واألمــوال والممتلكــات المضــبوطة والمجموعــة والمصــادرة فــي قضــايا االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمــؤثرات ا -
 .العقلية

  .أخرى ترون مناسبتها وأهميتها أية إحصاءات -
..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

  .يرجى التفضل بتوفير أكبر عدد ممكن من الحاالت العملية -١٢
  على النموذج المرفق

  



 
 

 

 ٤٧ 
 

  بيان احلاالت العملية
  
  )رجاء ذكر هذه البيانات عن كل حالة(
  

  .........................................................................................................................:رقم المرجع
 :وصف الحالة

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

  ........................................................................................:نوع الجهة التي تمت من خاللها الحالة
  :األدوات والتقنيات المستخدمة في الحالة

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
  :مؤشرات االشتباه المتعلقة بالحالة

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
  :أو التحقيقات/نتائج التحليل المالي بوحدة التحريات المالية، ونتائج التحريات و

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
  ):قيد التحريات/قيد التحقيق /منظورة أمام المحكمة(موقف الحالة /العقوبة

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
  

 


