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 التقرير والتوصيات الصادرة عن الندوة القانونية العربية 
 حول  

نتائج  وآثار التوقيع و التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 

 
 2002آذار  /مارس  6-5الخرطوم  

 ـــــــــــ

 
وزير العدل بجمهورية علي محمد عثمان يس ، / بدعوة كريمة من معالي السيد

روودوة ناروريووة  2002آذار /مووارس  6-5  السووودان عتوود  دووي مديرووة المر ووو  يووومي
ال صوووديل علووا ا  انيووة اتموو  الم حوودة لمكادحوووة  عربيووة حووول ر وواار وآثووار ال ونيوو  و

عوودد موون السووادة  وزرال العوودل  الجريمووة المرةمووة عبوور الحوودود الو ريووة ، بم وواركة
لعدل العربية ورمبوة مون كبوار المبورال التواروريين والم كورين العرب وممثلي وزارا  ا

 . والمثت ين من السودان وعدد من  الدول العربية 
 

 : الجلسة االفتتاحية
 
علوي محمود / اد  ح  الردوة ب الوة مباركة من الوذكر الحكوي  ، ثو  ىلتوا معوالي السويد  

مود   والسوال  علوا رسوول  عثمان يس وزيور العودل بجمهوريوة السوودان  كلموة ىسو هلها بح
الكووري  ، ثوو  رحووب بالسوويد الرااووب اتول لوورايس الجمهوريووة ، وىصووحاب المعووالي الوووزرال 
وىصحاب السعادة رؤسال الودود والمبرال والمحاضرين ، وىثرا علا مبادرة مجلس وزرال 

د لهوا العدل العورب ونورار مك بو  ال ر يوذ  دوي ىن المسواال ال وي  ح واش ولوا  م واورا  ، عتو
ردوا  وبحوث ، وى ار ولا ىن ا  انية مكادحة  الجريمة المرةمة عبر الو رية  ح اش برودها 
لون ا  ح ا   مان نلوبرا ، وىضاف بأررا رعل  ىن الجريموة  جواوز  الحودود ، دكيوف يكوون 

 .االم صاص و العتوبا  ، و سالل عن مدى االل زا  بال رع اإلسالمي دي معالج ها 
اد   بالم اركة العلمية وال رية و مرا ىن  ؤ ي هذه الردوة ىكلهوا و كوون وعبر عن سع 

 .مير معين لمجلس وزرال العدل العرب ، و مرا للودود الم اركة ونامة  يبة
وام    كلم   بأن التارون الدولي بدى ي  ور من مالل اال  انيوا  ، ال وي   لوز  الودول  

ى  واضح دي هذه اال  انيا  ، و كر الحضوور ، ورادى بضرورة ىن يكون للدول العربية ر
 .م مريا له  ال وديل 

 
علي عثمان محمد    الرااب اتول لرايس الجمهوريوة / وىمذ الكلمة بعد ذلك اتس اذ 

، حيث بودىها بحمود   الوذ  ملول اإلرسوان ود وره علوا د ورة الحول والعودل واالسو تامة ثو  
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والةلو  وال ييوان ، وبوين هوا ين  كوون كول رحلوة  اب اله بمدادعوة ال وي ان وروازعو  للجروو 
الوذ  ( ص)ب رية من آد  لتيا  الساعة ، ويكون دور الرسواال  واتربيوال ووموامه  الرسوول 

 …جال بالك اب والميوزان ليتوو  الرواس بالتسو  وليتوروا ليرسوارية ىسوباب االسو ترار والعودل 
ة ال وي  عبور عون جاروب م مصوص  ل توون دوي هوذه الرودو: " ورحب سياد   بالحضور نوااال 

حول الجريمة المرةمة العابرة للحودود ، وهوذا ملموح مون العصوررة والعولموة الحديثوة ، ذلوك 
تن العال  ىصبح لديو  ا صواال  ، وىصوبح ال عول ورد ال عول ال يرحصور دوي مكوان مرعوزل ، 

وورموا وليس  الجريموة وحودها هوي ةواهرة العصور ، …وورما يم د مارش الحدود وي جاوزها 
هراك مساال سياسية وان صادية وغيرها ، وهوذه ال  وورا  ال وي ىرب هوا زموان العلو  والثتادوة 

وى ووار ولووا ضوورورة  …ركووب ديهووا بعووس موون دسوود   بووااعه  سووراره  ل سووادها بالجريمووة 
اال ماران علا ما ر  ل علي  من  عريوف للجريموة العوابرة ليكوون م سوتا مو  ىحكوا  ال وريعة 

ررةر بعد ذلك دي ىمر العتوبا  والك ف عن الجريمة ومكادح ها ، ومون هروا اإلسالمية ، ث  
يس  ف ىمر  وحيد ال  وريعا  والمصو لحا  ، وىضواف بأرروا ال رودعي تر سورا رجاحوا  دوي 
مكادحة الجريمة علا وج  العمو  وذا ل   كن ىسبابها معلوموة والعمول علوا معالجوة جوذورها 

ال ت  عن آليا  الضمان االج ماعي وال ي  تلل مون دواعوي  ومسببا ها اتولية ، ولهذا ي حدث
االرحووراف ، وموون هرووا البوود ىن  جوود مووداوال را رجوو  صوودى لكوول مجاال رووا ، ووذا كووان العلوو  
الحديث ي  لو  اليوو  مون موالل مرةوما و  ل حتيول  ويل مون الح ود الودولي للمكادحوة ، د رو  

ن هروا دو ن دعو روا للمج مو  الودولي ىن ومو..ىولا ىن يكون هراك عدل دولي والةل  ةلموا   
يأمووذ يوودا دووي يوود نضووية مكادحووة الجريمووة المرةمووة العووابرة بالمسوواال االن صووادية ويؤمروو  
ب جرالا  ان صادية  حتل عودال وسوماحا وبضومان ح ود  انوا  اتدوراد ل كوون عوروا ، وىن 

 .الرصوص وحدها ال  م ي علا سانين وال بارضبا  الدولة وعون ىدرادها 
 
محمود رضووان بون مضورال ، مس  وار اتموين العوا  لجامعوة / بعد ذلك ىلتوا اتسو اذ 

الدول العربية ، رايس اإلدارة العامة لل ؤون التارورية ، رايس اتمارة ال ريوة لمجلوس وزرال 
العدل العرب كلمة رتل دي مس هلها ولا السادة الحاضرين  حيا  معالي اتمين العا  لجامعوة 

و مريا   ال يبة بأن  كلل ىعمال الردوة بال وديل والرجا  ، و وج  باسو  جامعوة  الدول العربية
الوودول  العربيووة  بجزيوول ال ووكر وعةووي  ال توودير لجمهوريووة السووودان رايسووا وحكومووة و ووعبا 

علووي محموود عثمووان ياسووين ، وزيوور العوودل دووي جمهوريووة السووودان علووا / ولمعووالي  السوويد
الهامة علا ىرس السودان ال يبة  ، وعلا ما بذل و  وزار و  اس ضاد ه  الكريمة لهذه الردوة 

العدل دي جمهورية السودان  والجها  السودارية المعرية  من جهود دي اإلعوداد الج ماعوا  
المك ب ال ر يذ  و رةي   الردوة  وما مصص   للودوود  مون حسون االسو تبال وكور  الودوادة ، 

ىكد  دع  الجامعوة للجهوود الم واصولة ال وي  بوذلها  أكيدا تصالة ال عب السوداري وكرم  ، و
جمهورية السودان  ل عزيز مسيرة  السال  والوحودة وال رميوة ،  حو  التيوادة الحكيموة ل ماموة 

 .الرايس عمر حسن  الب ير
 

وى ار السيد المس  ار ولوا اتهميوة ال وي   ك سوبها هوذه الرودوة دوي ونو    زايود ديو  م وورة 
مج معا را  العربية وسواار المج معوا    كر يجوة للعولموة وال تود  ال كرولووجي  الجراا  المرةمة علا

الووذ  ىدوورز ىرواعووا حديثووة موون الجووراا  المرةمووة ، وودوور لمر كبيهووا  وسوواال و تريووا   سوواعد علووا 
ار  ارها وار تالها عبر حدود الدول م يرا ولا ىن اه ما  الدول العربيوة بمكادحوة الجريموة المرةموة 
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متوما را الديرية و ريع را اإلسالمية اليرال ال ي  جر  ال ساد وكادة ى كال اإلجورا  المورة  يرب  من 
، كما اس عرس الجهود ال ي  بذلها مجلوس وزرال العودل العورب وماصوة مون موالل  لجروة مبورال 
وممثلي الودول العربيوة ال وي  وكلها المجلوس ل رسويل الموانوف العربيوة مون م وروع ا  انيوة مكادحوة 

جريموووة المرةموووة عبووور الحووودود الو ريوووة  وال وووي  وووكل   وصووويا ها ىساسوووا لل رسووويل العربوووي دوووي ال
اج ماعا  اللجرة الممصصة المكل ة بأعداد م روع اال  انية دوي دييروا ، وى وار كوذلك ولوا    وكيل 

وزرال العودل العورب  عكوف حاليوا  علوا وعوداد م وروع ا  انيوة لجرة مبرال دوي و وار مجلوس 
ة الجريمووة المرةمووة عبوور الحوودود العربيووة ،وىكوود علووا االر بووا  الوثيوول بووين عربيووة لمكادحوو

الجريمة المرةمة واإلرهاب ، وعلا المونف العربي المردد باإلرهاب بكادة ى وكال  وصووره 
، وضرورة ال مييز بين اإلرهاب والحول الم وروع لل وعوب دوي متاوموة االحو الل ، وكوذلك 

يا ليرهاب وورهاب الدولة الذ   مارس وسراايل ىب   ضرورة ويجاد  عريف م  ل علي  دول
 . صوره ضد ومواررا دي دلس ين 

 

نطاق االنطباق مع التركيز  علزى جريمتزس  سزل األمزوال والفسزاد " :  الجلسة األولى
 "اإلداري 

 
سوليمان عبود المورع  سوليمان ، ىسو اذ التوارون / عتد  الجلسة اتولا للردوة برااسوة الودك ور 

عبود السوراش ، عميود كليوة / بكلية الحتول ، جامعة اإلسكردرية ، و  حدث ديها  كل الدك ور الجرااي 
بركووا  موسووا الحوووا ي ، عميوود كليووة التووارون بجامعووة جوبووا ، / الحتووول بجامعووة دم وول ، والوودك ور

 بابكر عبد   ال يخ ، ىس اذ التارون بكلية التارون جامعة الريلين  / والدك ور

 
سليمان عبد المرع  سليمان الجلسة باإل ارة ولوا ىن المورهر المراسوب / ك وراس هل الد 

لبحث آثوار هوذه اال  انيوة يكمون دوي دراسوة محواور هوذه الرودوة ، وىهو  جواروب هوذه اال  انيوة 
وهي ر ال   بيتهوا وآثارهوا علوا السويادة الو ريوة ، وال عواون التضوااي الودولي ، وىرو  ديموا 

اد  مثل جريمة غسل اتموال ىه  ما دي  ، ومون هروا يصوبح ال سواؤل ي علل بر ال ال  بيل  ك
كيف   حتول الموالموة بوين ال  وريعا  العربيوة وموا  ضومر   ىحكوا  اال  انيوة دوي  وأن غسول 
اتموال السيما ديما ي علل بضرورة  حديد و دنيل الجريموة ىو الجوراا  اتصولية ، و مصودر 

، وكوذلك ىهميوة ىال   حوول جريموة غسول اتمووال  ولوا اتموال ىو العاادا  ال ي يو   غسولها 
جريمة وم راع  تو  بمجرد عد  نيا   المؤسسة المصردية ىو المالية عن واجوب ال حور  ، ىو 

 .ىن   حول من جريمة عمدية الا مجرد جريمة وهمال 
 
عبوود السوراش ولوا ىن اال  انيوة نود / ودي عرض  مالل هذه الجلسة ، ى وار الودك ور  

مون اال  انيوة  مثول ( 4)دي العديود مون رصوصوها السويادة الو ريوة للودول ، وىن الموادة  ك ل 
حكما هاما يؤكد علا اح را  وك الة سيادة الدول من مالل عد  المساس بوالي هوا التضوااية ، 
وملووص ولووا ىن هروواك مبووررا  كثيوورة لل صووديل علووا هووذه اال  انيووة ىهمهووا م ووورة ةوواهرة 

وون كارو  ال  مثول ةواهرة ملحوةوة دوي المج معوا  العربيوة ، وال ىن  الجريمة المرةمة ال وي
مما رها وآثارها يمكن ىن  ر تل الا هذه المج معا  ، وى ار ولا ىن  جري  غسل  اتمووال 
ال ي كل مرنا للسرية المصردية ، تن اتمر يبتا مرو ا ب وادر  وبها  نويوة علوا ار كواب 

وىوضح م ورة ةواهرة اال جوار . تدي  سجال ها المصردية الجريمة ، وىن الدولة لن  ل ز  ب 
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دت  من الممدرا  ال وي % 00بالممدرا  وغسل اتموال نااال ىر  ال ي   حاليا سوى ضب  
يوو    رويجهووا ، وى ووار الووا  جربووة لبرووان  الووذ  رغوو  وع راضوو  المعووروف علووا السوورية 

وار ها الودك ور . اتموال  المصردية ،  ىصدر مؤمرا نارورا يجر  ويعانب علا ر ا  غسل
عبود السوراش دوي  محاضور   الوا ىرو  يؤيود بوال  وردد  صوديل الودول العربيوة علوا ا  انيوة / 

مكادحة الجريمة المرةمة عبر الحدود  الو رية بالرةر لعد  مساسها بالسيادة الو ريوة ، ولموا 
سوو  يد مرهووا الوودول   ضوومر  موون ىحكووا    علوول بالمسوواعدا  الماديووة وال تريووة ال ووي يمكوون ان  
 . العربية ، ولكون ال عاون الدولي ىمر ها  ال يربيي ىن ر ملف عن ركب 

 
بركووا  موسووا الحوووا ي ، عميوود كليووة التووارون بجامعووة جوبووا ، / ثوو   حوودث الوودك ور 

مسوو هال محاضوور   بال أكيوود علووا البعوود الووديري دووي مجووال مكادحووة ال سوواد ، وىهميووة جوارووب 
نيوة والديريوة دوي هوذا المصووص ، و ودد علوا ىهميوة  عريوف ال سواد الوناية وال وعية اتمال

 عري ا دنيتا ومكادح   ب  ا الوساال بدلا بال ربية دوي وسو  اتسورة  و  عيول ىجهوزة الرنابوة 
اإلدارية ووعادة هيكل ها ومراجعة  ام صاصا ها وماصة دي عالنا هوا مو  السول ا  العليوا ، 

سا   دي ممارسة ال  ادية للك ف عن ال ساد  ، و سالل و وع ال دور للمج م  المدري ومؤس
عن  مدى ك الة اال  انية للسيادة الو رية ، وىرو  يجوب ىن رميوز دوي  وأن مكادحوة ال سواد بوين 

 .صوره العديدة والمم ل ة ال ي   باين ىحيارا من مج م  ولا آمر
   
ن بكليوة التوارون جامعوة بابكر عبد   ال يخ ، ىسو اذ التوارو/ و حدث بعد ذلك الدك ور 

موون ا  انيووة مكادحووة ( 4)الريلووين ، حيووث ركووز علووا جريمووة غسوول اتموووال مع بوورا ىن المووادة 
الجريمة المرةمة عبر الحدود الو ريوة ال  مثول ضومارة كاديوة ب وأن ك الوة السويادة الو ريوة ، 

يرهووا ومعاي  FATFوربوو  ولووا م ووورة االل ووزا  بال وصوويا  اتربعووين الصووادرة عوون مرةمووة 
الممسة والع رين ، كما ى وار ولوا م هوو  المسوؤولية الجراايوة لل ومص المعروو  مع بورا ىن 
ال ترير بمثل هذه المسؤولية ي عارس م  ما هو معروف دي ال ت  اإلسوالمي بوأن المسوؤولية 

 .الجرااية  مصية ال يمكن ىن  تو  وال دي حل ال مص ال بيعي ، وهو ال رد
 

 ": ائم اإللكترونية عبر الحدود الوطنية الجر"  الجلسة الثانية
  
/ عبد   ادريس و حدث ديها كول مون الودك ور/ عتد  الجلسة الثارية برااسة الدك ور 

احمود / جامعوة التواهرة  واتسو اذ –عبد الرحي  صدني ، ىس اذ التارون الجرااي بكلية الحتوول 
 . ال اهر الرور ، المحامي وموثل العتود بجمهورية السودان

عبد الرحي  صدني دوي بحثو  الجهوود ال وي نامو  بهوا جامعوة / وند اس عرس الدك ور 
اإلدارة العاموة لل وؤون ) الدول العربية من مالل مجلس وزرال العدل العرب وىمار   ال ريوة 

دووي موضوووع مكادحووة الجريمووة المرةمووة ( التاروريووة باتمارووة العامووة لجامعووة الوودول العربيووة  
العربيوة دوي هوذا ال وأن  ، م ويرا الوا الرودوة التاروريوة العربيوة ال وي عتود  و رسيل الموانف 
حول الجريمة المرةمة   ح  و وراف مجلوس وزرال العودل العورب ثو   0991بالتاهرة سرة 

مووؤمرا روودوة ناروريووة دووي التوواهرة  (  مجلووس وزرال العوودل العوورب ) عتوود  الجامعووة العربيووة 
ىكد ىن الجريمة المرةمة  كون عوابرة للحودود حيرموا  كوون و. حول المحكمة الجرااية الدولية 
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م يرة  مس االن صاد والصحة والسياسة ، لذا يت ضي الحوال  وحيود موانوف الودول العربيوة 
ىزال ال صديل علا ا  انية اتمو  الم حودة لمكادحوة الجريموة المرةموة عبور الحودود الو ريوة ، 

هر عالميوة ولو   عود مجورد ةوواهر محليوة ، السيما بعد ىن ىصبح  الةواهر اإلجرامية ةووا
وال وحيوود يعرووي ال عوواون بووين وزارا  العوودل العربيووة وزال زحووف ال كرولوجيووا علووا العووال  

ونود . العربية وضرورة  وحيود  عريوف الجريموة اإللك روريوة واإللموا  ب بعواد الم وورة ديهوا 
بح ميوة  ر ويد ودموال اه م  الرودوا  العربيوة بهوذا الموضووع ، وىوصوا السويد المحاضور  

ال كرولوجيوووا دوووي الوووبالد العربيوووة حسوووب ةرودهوووا ومصوووالحها ، ومراعووواة ىحكوووا  ال وووريعة 
اإلسالمية عرد  جري  الجريمة اإللك روريوة والعتواب عليهوا ، كموا ىن ور  ح ميوة رنابوة الدولوة 

 .علا مرح  راميص اتجهزة اإللك رورية وعلا سير العمل بها 
  
ىحمود ال واهر الروور ، المحوامي وموثول العتوود بجمهوريوة / سو اذث  ند   بعد ذلوك ات 

السوووودان بحثوووا حوووول محوووور هوووذه الجلسوووة ىبووورز دوووي متدم ووو  العالنوووة الوثيتوووة بوووين الجوووراا  
اإللك رورية وا  انية اتم  الم حدة لمكادحة الجريمة المرةمة عبر الو رية حيث رص  الموادة 

  المرةموة عبور الو ريوة ال وي  ر كوب باسو مدا  من اال  انية علوا ال صود  للجوراا( 22/3) 
ال كرولوجيووووا الحديثووووة ، وبعوووود ىن اسوووو عرس  السوووويد الم حوووودث ال عري ووووا   المصوووو لحا  
اإللك روريووووة حيووووث حوووودد  عري ووووا   الحاسووووب ايلووووي واتموووووال اإللك روريووووة وال يروسووووا  

ب ايلووي علووا اإللك روريووة وبروووك المعلومووا  ،  بووين اتم ووار الراجمووة عوون اسوو مدا  الحاسوو
ىمووووال اتدوووراد وحيوووا ه  الماصوووة لير تووول ولوووا  ووور  جوووراا  الحووورب اإللك روريوووة وصوووور 
اس مداما  الحاسب ايلي ومما ره و  ور الجوراا  اإللك روريوة والمعلوما يوة والمصوااص 
المميوووزة للجريموووة دوووي مجوووال المعالجوووة ايليوووة للمعلوموووا  ، ثووو  نووود   حلووويال علميوووا للجوووراا  

والمعلوما يووة وال  ووور العووا  للتووارون الجرووااي دووي مجووال الجووراا  اإللك روريووة اإللك روريووة 
واتساليب ال ريوة المسو مدمة دوي ار كواب الجريموة اإللك روريوة  مون سورنة البياروا  وو والف 
المع يوووا  وال العوووب دوووي البووورامر واسووو مدا  ب انوووا  السوووحب ايلوووي وب انوووا  االا موووان 

علوما ي دي  مريب و و الف البورامر والبياروا  ، وعورس الممير ة واس مدا  ال يروس الم
بعد ذلك دراسة متاررة لجراا  االع دال علا اتموال بوين ال تليديوة واإللك روريوة ، ثو   حودث 
عن الجراا  اإللك رورية واإلجرالا  الجرااية حيث   رل ولوا موضووع اثبوا  الجريموة دوي 

التوووارين الجراايووة السووارية ، و حوودث عوون  مجووال المعالجووة ايليووة للمعلومووا  وعوود  ك ايووة
االه ما  اإلنليمي والدولي بهذا الرووع مون الجريموة المرةموة نبول ىن يمو   بحثو  بموا ورد دوي 
ا  انيووة مكادحووة الجريمووة المرةمووة عبوور الحوودود الو ريووة موون ىحكووا    علوول بمكادحووة الجووراا  

 .بها ي علل بالجراا  اإللك رورية  اإللك رورية وان ر  وكمال هذه اال  انية ببرو وكول ملحل
 

أثزر نصزوا اإلتفاقيزة فيمزا يتعلزق بسزيادة الزدول وحقصزا فزس  صزدار :"الجلسة الثالثة
 " التشريعات الجنائية 

 
عبود / عبود   ادريوس ، و حودث ديهوا كول مون الودك ور/ الودك ور رىس هذه الجلسوة 

/ جمهورية السودان و الدك ور –ل المرع  عثمان محمد    ، رايس ادارة العتود بوزارة العد
جامعووة اإلسووكردرية ، ،  –سووليمان عبوود الموورع  سووليمان ىسوو اذ التووارون الجرووااي بكليووة الحتووول 
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دولووة اإلمووارا   –عبوود   يوسووف ال امسووي ، راوويس محكمووة عجمووان االب داايووة / والمس  وار
 .العربية الم حدة 

 
  السويادة و  ووره ثو  ال  وورا  عبود المورع  عثموان محمود  و  م هوو/  راول الدك ور

المم ل وة دووي رمووو التوارون الجرووااي كمحوواك  رووورمبرش والمحكموة الجراايووة الدوليووة ، وركووز  
الورنة علوا عودة رصووص  ورى ىرهوا يمكون ىن  وؤثر علوا السويادة مرهوا ام وداد اإلم صواص 

عون وار وال سوجال  عاموة  06/4الو ري موارش الحودود و سولي  المجورمين بموجوب الموادة 
الهياا  االعسارية واال ماص الضالعين دوي ار و  ها واحالوة الرزاعوا  الوا محكموة العودل 

، ونوود روهوو  ورنووة السوويد الم حوودث الووا ضوورورة  ح ووة الوودول  35الدوليووة بموجووب المووادة 
 العربية علا هذه المحاذير  

 
 سوليمان عبود المورع  دوي مسو هل بحثو  الوا اتسوباب والعوامول ال وي/و  رل الودك ور

ىد  الا ر ول دكرة اعداد ا  انية عالمية لمكادحة الجريمة المرةمة عبر الو رية ، والم مثلوة 
دووي  رووامي ةوواهرة اإلجوورا   حوو   ووأثير اللعولمووة وال توود  ال ترووي واسوو عرس ال حووديا  ال ووي 
  رضها ةاهرة الجريمة المرةموة عبور الو ريوة و راميهوا ، ثو  نود  بعوس المالموح اتساسوية 

اتم  الم حدة لمكادحة الجريمة المرةمة عبور الو ريوة مس عرضوا الودور الوذ  نامو  ال  انية 
ب  الدول العربية دي الم اوضا  حول م روع اال  انية والرؤية العربية ال ي    الدداع عرها 
دي هذه الم اوضا  والحصيلة ال ي مرج  بها الدول العربية وال ي لب  دي بعوس جواربهوا 

و حدث  دي بحث  علا  و وكالية ال وديول . غ  عد   لبية كل هذه الم اغل الم اغل العربية ر
بين ضرورا  ال عاون الدولي ومت ضيا  السويادة الو ريوة وىثوار وارعكاسوا  اال  انيوة علوا 
صووعيد ال جووري  والعتوواب وارعكوواس صووور ال جووري  علووا السوويادة ال  ووريعة للدولووة  ومونووف 

مووال ومحواذير وضواب   جوري  غسول اتمووال ، كموا ال  ريعا  العربية من  جري  غسل ات
 عوورس دووي بحثوو  يثووار وارعكاسووا  اال  انيووة علووا صووعيد المالحتووة التضووااية عبوور الو ريووة 

 .وعلا الرةا  اإلجرااي الو ري دي مجال  ر يذ اتحكا 
  

عبود   يوسوف محمود ال امسوي حيوث ى وار دوي ورن و  / وبعد ذلك  حودث المس  وار
اتم  الم حدة ند  ضمن دي ال تورة الرابعوة مون الموادة الثاريوة مبودى عود  ال هديود  الا ىن ميثال

باس عمال التوة ىو اس عمالها ضد سالمة اتراضي ىو االسو تالل السياسوي ت  دولوة ىو علوا 
ى  وج  آمر ال ي  ل م  متاصد اتم  الم حدة ، دحبذا لوو  رةور الودول العربيوة عرود الودمول 

دولية   علل بالجراا  المرةمة عبر الحودود الو ريوة  ضومين هوذه ال تورة  لوك  دي ىية ا  انيا 
اال  انيا  علا اع بار ىن ذلك يعد من ىه  مبادئ حماية السيادة الو رية لكل دولوة ، ح وا ال 
 بتا مسألة مالحتوة مر كبوي الجوراا  ذا  البعود الودولي ذريعوة لالموالل بوال ترة الرابعوة مون 

ميثال اتم  الم حدة ، علما بأن ا  انية مكادحة الجريمة المرةمة دي  عري ها  المادة الثارية من
لمبدى السيادة دي المادة الرابعة ند ان صور  دتو  علوا مبودى المسواواة دوي السويادة ومبودى عود  
ال دمل دي ال ؤون الداملية كما هو وارد دي ميثال اتم  الم حدة من مالل ال تور ين اتولوا 

المووادة الثاريووة دون اإل ووارة الووا ال توورة الرابعووة ال ووي حبووذا لووو كاروو  ضوومن والسووابعة موون 
كما ىكد علا ىهمية  عامل الدول العربيوة . ال عريف الوارد حول السيادة الو رية دي اال  انية 



 7 

موو  مسووألة السوورية المصووردية بروووع موون ال وو ادية والمرورووة ح ووا ال  صووبح عرضووة ل  وووي  
الال  اتموورى ال ووي  وورد مون دريوول العموول الوودولي المعرووي بهووذا سومع ها االن صووادية ىو المسوو

 . الموضوع 
وىكد السيد الم حدث علا مبدى حل  تريور المصوير كموا هوو وارد دوي ديباجوة  

برو وكول مكادحة اال جار دي االسلحة الرارية كحل من حتول الدولة السيادية عرود مواجهوة 
 .من ميثال اتم   الم حدة ( 50)ى  اع دال علا سياد ها بما ي  ل م  المادة 

 

 
 

 "آلية التطبيق والتعاون القضائس ":   الجلسة الرابعة
 

جامعووة دم وول ،   –عبووود السووراش ، عميوود كليووة الحتووول /  وورىس هووذه الجلسووة الوودك ور
معاذ ىحمد محمد  رتو ، راويس ادارة اال  انيوا  والتوارون الودولي / و حدث ديها الدك ور
يووة السووودان حووول موضوووع الواليووة التضووااية وىليووا    بيوول جمهور –بوووزارة العوودل 

و  انيووة اتموو  الم حوودة حووول الجريمووة المرةمووة عبوور الحوودود الو ريووة وسوو عرس ديهووا 
الم اهي  والمبادئ الماصة بالوالية التضااية ودل التارون الدولي حيوث نود   ورحا عون 

لح الحيويوة ومبودى عالميوة المبدى اإلنليموي ومبودى ال مصوية ومبودى حمايوة اتمون والمصوا
االم صاص نبل ىن ي  رل للوالية التضوااية للدولوة بمت ضوا ا  انيوة مكادحوة الجريموة 
المرةمووة عبوور الحوودود الو ريووة موون وانوو  ىحكووا  اال  انيووة مركووزا علووا مووا  وورص عليوو  
اال  انية من ولزا  الدول ات وراف عرود الم البوة ب  بيتهوا ، مراعواة مبودى المسواواة دوي 

سوويادة والحرمووة اإلنليميووة لكوول  وور ف موون ى رادهووا ، وضووادة ولووا عوود  ال وودمل دووي ال
ال ووؤون الدامليووة لف ووراف اتموورى ، كمووا  حةوور اال  انيووة نيووا  ى   وورف بممارسووة 
الوالية التضااية ىو ىدال ى  مون الوةوااف ال وي يحصورها التوارون الودولي ويكوون ديهوا 

واريرها الداملية مثل ولتال التوبس ىو  ونيوف االم صاص للدولة المعرية بموجب ىحكا  ن
 و راول الم حدث ىثر ال عاون التضااي علا سيادة . الم  ب  ديه  دامل ونليمها 

 
 

الدوليووة م وويرا الووا ضوورورة ال عوواون الوودولي دووي مكادحووة الجريمووة المرةمووة والمسوواال 
، كمووا  روواول  الم علتووة بوواجرال ال حتيتووا  الم وو ركة وال عوواون بووين ىجهووزة ور وواذ التووارون

موضوووع المسوواعدة التضووااية و بووادل المعلومووا  ورتوول اإلجوورالا  واإلرابووة التضووااية 
 .و سلي  المجرمين 

   
 :  الجلسة الختامية

 
ن دوي وىصحاب المعالي الوزرال والسوادة الم واركرد  ودي م ا  ىعمال الردوة   

عمور حسون الب وير ، راويس جمهوريوة /  برنية  كر و تدير الا دمامة الرايسالردوة، 
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السودان علا اس ضادة بلده الكري  لهذه الردوة الهامة وما مصص للم اركين ديهوا مون 
كر وي وزيور الدولوة حمود ىعلوي / ح اوة اس تبال وكر  ضويادة ، كموا ىلتوا معوالي السويد

عثمان يس وزيور العودل بجمهوريوة السوودان كلموة بالريابة عن معالي السيد علي محمد 
دوة وماصووة ىصووحاب المعووالي  وجوو  ديهووا  بال ووكر ولووا جميوو  الووذين  وواركوا دووي الروو

وزرال العدل العرب واتسا ذة  والمبرال الوذين ىثوروا الرودوة ببحووثه  الجوادة والهاددوة  
والسادة رؤسال الجلسا  الذين ىداروا المران ا  بحكمة و بصر ، وودود اتماروة العاموة 

بون محمود رضووان / برااسوة المس  وار –اتمارة ال رية لمجلس وزرال العودل العورب  –
مضوورال  علووا جهوووده  التيمووة  دووي المسوواهمة دووي   رةووي  الروودوة ووعووداد بررامجهووا 

 .ووثااتها 
   

 .  وام  م   الردوة ىعمالها ب الوة ال وصيا  المردتة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توصيات الندوة القانونية العربية حول نتائج وآثار التصديق على اتفاقية 
 الحدود الوطنية  األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

 2002آذار /مارس  6-5الخرطوم 
 
حزدود التأكيد على أهمية اتفاقية األمم  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال – 1

الوطنيزززة باعتبارهزززا أداة فعالزززة للتعزززاون القضزززائس الزززدولس والعمزززل علزززى استصزززدار 
التشريعات واتخاذ التزدابير المناسزبة بةيزة االنضزمام  ليصزا  بمزا يحقزق الموا مزة بزين 
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التشزريعات العربيززة وأحكزام هززذف  االتفاقيززة وبمزا ال يتعززارا مزع  خصوصززيات الززنظم 
 . القانونية فس البلدان العربية 

 
تع ي  التنسيق والتعزاون العربزس والزدولس  لمكافحزة  الظزواهر اإلجراميزة العزابرة  -2

للحززدود بززالنظر هثارهززا الخطيززرة علززى األصززعدة االجتماعيززة واالقتصززادية واألمنيززة   
 .والتس ال تستثنس دولة او منطقة 

 
الجريمزة مواصلة التعاون العربس بشأن  عداد اتفاقيات عربيزة فزس مجزال مكافحزة  -3

المنظمة وبخاصزة الظزواهر اإلجراميزة المسزتحدثة وتع يز  التعزاون القضزائس العربزس 
علززى نحززو يعكززس خصوصززية هززذف المفززاهيم علززى الصززعيد العربززس   وخطورتصززا علززى 

 .المجتمعات العربية 
 
أهميززة  صززدار تشززريعات وطنيززة عربيززة تتززوا م مززع المبززاد  واألحكززام العامززة فززس  -4

مالحقززة القضززائية المنصززوا عليصززا فززس االتفاقيززة   مززع األخززذ فززس مجززال التجززريم وال
االعتبززار مززا قززد يثززار مززن محززاذير ومززا ينبةززس تززوافرف مززن ضززوابط لكززس تحقززق عمليززة 

 .الموا مة مع أحكام االتفاقية هدفصا المنشود 
 
توجيززا االهتمززام بشززكل خززاا لجريمززة  سززل األمززوال باعتبارهززا ظززاهرة  جراميززة  -5

ة العواقزززد جزززديرة بالمعاقبزززة عليصزززا بصزززيا ات تشزززريعية دقيقزززة مسزززتحدثة ووخيمززز
ومتوا نة تعكس كافة جوانزد هزذف الظزاهرة مزن ناحيزة   وتسزتجيد مزن ناحيزة ثانيزة 
لمبززدأ الشززرعية الجنائيززة فززس مفصومززا الززدقيق   وتكفززل مززن ناحيززة أخيززرة المبززاد  

ثل افتزراا البزرا ة  القانونية السليمة والمعترف بصا فس النظم القانونية المعاصرة م
 .وال جريمة  ال بقصد جنائس 

 
مزن االتفاقيزة ( د /2)الفقزرة ( 6)النظر فس استخدام االستثنا  الزوارد فزس المزادة  -6

 . عند سن تشريعات  سل األموال   وذلك قبل التصديق على االتفاقية
 
مجمززل التأكيززد علززى أهميززة مكافحززة ظززاهرة الفسززاد بززالنظر ألثارهززا الوخيمززة علززى  -7

عمليززات التنميززة فززس مختلززف الززدول   علززى أن يراعززى أن تكززون مكافحززة الفسززاد مززن 
خالل استراتيجية شاملة متكاملة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانونيزة 

. 
 
ضززرورة  تفعيززل أجصزز ة الرقابززة اإلداريززة فززس الززدول العربيززة والنظززر فززس تطززوير -8

 .االقتضا  على نحو يحقق الشفافية وحسن األدا   مختلف مصامصا وهياكلصا عند
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أهمية التعاون القضائس الدولس لمكافحة الجريمة المنظمزة عبزر الحزدود الوطنيزة   -9
واألخززذ بصززور المسززاعدة القانونيززة المتبادلززة   السززيما فززس مجززال مصززادرة وضززبط 

لزة االتسزاق مزع عائدات الجرائم   وذلك فس  طار احترام السزيادة الوطنيزة للزدول وكفا
 .نظمصا القانونية وخصوصية تشريعاتصا   وعدم التدخل فس شؤونصا الداخلية 

 
ضرورة  تشجيع وتع ي  المساعدات المادية والتقنية للدول األقل نموا   بما فس  -10

ذلززك االهتمززام بمجززاالت التززدريد والززوعس والتثقيززف والتطززوير ألجصزز ة  نفززاذ القززانون 
 .والعاملين فيا 

 
التأكيد على العالقة الوثيقة بين الجريمة المنظمة و اإلرهاد   واالرتباط  القائم   -11

بززين التززدابير الراميززة  لززى القضززا  علززى اإلرهززاد والجريمززة المنظمززة   مززع ضززرورة 
 .التميي  بين اإلرهاد  والحق المشروع للشعود فس مقاومة االحتالل 

 
مززة المنظمززة والتززدابير الراميززة لتحقيززق التأكيززد علززى الززتال م بززين مكافحززة الجري -12

العدالة االجتماعية والعدالة الدولية ومعالجة أسباد وجزذور الجريمزة المنظمزة  ومزن 
بينصا  الحصار والعقوبات الدولية لمزا تتركزا مزن آثزار  اقتصزادية واجتماعيزة وخيمزة 

 .على الشعود  والتس  تساعد على تنامس الجريمة المنظمة 
 

ل العربية التس لم تنشئ لجانا وطنية  لزى  نشزا  هزذف اللجزان لدراسزة دعوة الدو -13
 أحكام االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بصا ومتابعة تنفيذها عند بد  نفاذها 

 
مواصلة  التنسيق العربس بشأن االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بصزا  ومتابعزة  -14

يحزافظ علزى المصزالل العربيزة  وذلزك  فزس تنفيذ أحكامصا بعد دخولصا حي  النفاذ  بمزا 
لجنة خبرا  وممثلس الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشزأن االتفاقيزات "  طار 

 .المنبثقة عن مجلس و را  العدل العرد "  والمؤتمرات الدولية
 

ضززززرورة مراجعززززة الززززنا العربززززس لالتفاقيززززة  والبروتوكززززوالت الملحقززززة بصززززا   -15
ا اإلنجلي ي من خالل فريق خبرا  عرد  فس  طزار األمانزة العامزة لمطابقتصا مع الن

 .لجامعة الدول العربية إلعداد التصويبات الال مة لصذف الصكوك


