
 شكر و تقدير
كن عالما .. فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم  "

"تستطع فـال تبغضهم  
، نحمد اهللا عز وجل    هذا البحث  بإنجازبعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت  

بأسمى  خص  ال يسعنا إال أن ن  على نعمه التي منَ بها علينا فهو العلي القدير ، كما
لما   "شيتور جلول"و الدكتور   "رشيدة العام"عبارات الشكر و التقدير الدكتورة  

  معرفة طيلة انجاز هذا البحث .نصح و  قدماه لنا من جهد و  

تقديم يد العون إلنجاز هذا  تقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في  نكما   
و نخص بالذكر أستاذتنا الكرام الذين أشرفوا على تكوين دفعة   البحث،

القـانون الدولي العام و األستاذة القـائمين على عمادة و إدارة كلية الحقوق  
أثمن عبارات  بأرقى و  بجامعة بسكرة ( محمد خيضر ) ، كما ال ننسى أن نتقدم  

عبد القـادر)   الشكر و العرفـان إلى القـائمين على الجامعة اإلسالمية (األمير
و محافظ المكتبة و كل العاملين بها .  بقسنطينة و على رأسهم رئيس الجامعة    

الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف  إلى  
.أحيانا في طريقنا  

 إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت  

األستاذ "جبلي مراد "الذي   فـلهم منا كل الشكر، وأخص منهم ،  والمعلومات
 أسهم بشكل وفير في تشجيعي أثناء انجاز البحث . 

أما الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجه بالشكر أيضا إلى كل من لم يقف  
  .قنا وعرقـل مسيرة بحثنايإلى جانبنا ، ومن وقف في طر 

وصلنا  سنا بمتعة العمل و حالوة البحث ، و لما  البحث بحثنا ، فـلوال وجودهم لما أحس
...إلى ما وصلنا إليه فـلهم منا كل الشكر  



 

 اإلهداء

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 ) فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون  اعملواقـل  (

 
 صدق اهللا العظيم

تطيب   يطيب النهار إلى بطاعتك .. وال يطيب الليل إال بشكرك وال إلهي ال
 اللحظات إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

  

  "اهللا جل جالله"
  

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
  

  "سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم"
  

علمني العطاء بدون انتظار .. إلى  إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقـار .. إلى من  
ً قد حان   من أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى ثمارا

قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد  
 .. وإلى األبد



  والدي العزيز
  

التفـاني .. إلى  إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و 
  بسمة الحياة وسر الوجود

  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
   أمي الحبيبة

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة  
 .. .. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتيوما تزال ترافقني حتى اآلن

 : إيمان أختي
بدونك أكون مثل   معك أكون أنا و، هذه الحياة  في  إلى أخي ورفيق دربي  

في نهاية   .. إلى من أرى التفـاؤل بعينه والسعادة في ضحكته ،  أي شيء
 بيلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظراتعلى مواقفك النك  مشواري أريد أن أشكر 

   األمل
 : محمد رفيق  أخي

  

باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء إلى ينابيع    إلى من تحلو،  األخوات  اإلخوة و  إلى  
الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة  

  والحزينة سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير
 إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

 
 أصدقـائي

  

 



ترصات   قامئة ا

  لغة العربیة : –ٔوال 

دود                                                    اجلرمية املنظمة ،  ل رة    اجلرمية املنظمة العا

مة: ة اجلرمية املنظ مة                                     اتفاق دة ملاكحفة اجلرمية املنظ ٔمم املت ة ا اتفاق
 الوطنیة رب 

اص                 ٔش ار  ِ ّ جت ارروت  روتوول  ِ ّ جت ة  ع ومقع ومعاق  وول م
اص، و ٔطفال    ٔش ساء وا خباصة ال

دة  ملاكحفة اجلرمية  ٔمم املت ة ا  املمكّل التفاق
رب  الوطنیة مة    املنظ

سیف( لطفو                                                       ) الیون دة  ٔمم املت ظمة ا   م
ولیة املنظمة                                                         ) الیوسكو(        الثقافة و العلوم و لرتبیة ا

         ملالیةلیة معاجلة املعلومة ا                                                  ( خ . م . ا . م )  

یوان( د . و . م )                                                         درات ملاكحفة الوطين ا دماهنا ا ٕ                                                          وا

نرتبول( ظمة                                                          ) االٕ ولیة اجلنائیة الرشطة م     ا

ست( ٔورو ٔورويب                                                     )ا  هیئة القضاء ا

ك( دارة                                                              )فو ٕ ع ا ٔموال مصادرة و م ٔتیة ا                                                                                             من املت
ة ٔعامل......                                                                       إجرام

رشد . ن / د . ت                                                      دون دار رش رخي     / دون 

بیة : –نیا  ٔج   لغة ا

رش يف جتار ملاكحفة العاملیة املبادرة   )UN.GIFT(                                                         ال

ول   ) LE G 7(                                                              مس املعروفة الكربى الصناعیة ا

(OCDEFO یوان املركزي ملاكحفة االٕجرام  صاديا   (       بلجیاك                     –و املايل املنظم  ق

(OCRGDF یوان املركزي لقمع االٕجرام  صاديا ري  ق   (                   فرسا           –و املايل الك



سان حقوق ملعلومات العربیة لشبكةا    ) ANHRI (                                                         االٕ

لجنة ولیة ا ٔمحر                                                                         ( لصلیب ا   )ICRCا

ٔوفشور                                                               ) CFO(                      املركز املايل ا

ولیة املنظمة   )UNESCO(                                                         الثقافة و العلوم و لرتبیة ا

(OIPC لرشطة اجلنائیة ولیة    (                                                                       املنظمة ا

  )CHR(                                                                    ساناالٕ  حقوق لجنة اخلاص املقرر

مج مم ر ٔ دة ا ع اجلنائیة لعدا املت ینا ومقره اجلرمية وم   )UNCPCJP(                                    ف

مج مم ر ٔ دة ا ة املت ولیة لمراق درات ا  ) PNUCID(                                                  لم

یة              ٔم لعلوم ا یف العربیة   )NAUSS(                                                     امعة 

ٔحباث مجعیة ٔوروبیة اجلنائیة ا   )A.R.P.E(                                                                   ا

  )CTRF(                                                                           املالیة املعلومة معاجلة لیة 

  )CRIN(                                                                        الطفل حقوق معلومات شبكة

ع جلنة  )CCPCJ(                                                                   اجلنائیة العدا و اجلرمية م

سان حقوق جملس   )HRC(                                                                                  االٕ

ة العمل املايل         )GAFI(                                                                               مجمو

(G8 ار       ين الك ة ال (                                                                                 مجمو  

ة    EGMONT                                                                                  اجيمونت  مجمو

(ONUDC درات                                دة ملاكحفة اجلرمية و ا م املت ٔ ب ا (                     مك  

ب ة و اجلرمية من الوقایة مك درات مراق  ) OPCCD(                                                      ا

یطالیا                              ٕ ، روما، ا ٔحباث اجلرمية والعدا قلميي  دة االٕ ٔمم املت  )UNICRI(    معهد ا

ن رمني، طویو، الیا ٔقىص ملنع اجلرمية ومعام ا یا والرشق ا ٓس دة  ٔمم املت  )UNAFEI(           معهد ا



ة ملنع اجلرمية ٔمراك الالتی دة  ٔمم املت وستاراك معهد ا رمني، سان خوزیه،      )ILANUD (      ومعام ا

لندا ٔورويب ملنع اجلرمية وماكحفهتا، هلسنيك، ف دة ا ٔمم املت   )HEUNI(                               معهد ا

  )UNAFRI( أوغندا     لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، كمباال،  معهد األمم المتحدة األفریقي

ظمة صادي التعاون م لتمنیة و ق   ) OECD(                                                                ا

ظمة ول م ة ا ٔمرك   ) OAS(                                                                                ا

ظمة ة م   ) WHO(                                                                                العاملیة الص

ظمة ولیة العمل م   )ILO(                                                                                     ا

ظمة ولیة الهجرة م   )IOM(                                                                                   ا

(ONG ري ظمة  ة                                                           م   (                         حكوم

صادیة القمة مؤمتر ول بني عرش اخلامسة ق   )GAFI(                                    الكربى الصناعیة ا

ة مؤمتر   ) CFATF(                                                                         الاكریيب دول مجمو

نرتبول نظام ع االٕ ة لت ٔسل  ) IWETS(                                                   املتفجرات و الناریة ا

دة   ٔمم املت   )UN(                                                                                      هیئة ا

ٔورويب   س ا         EUROPOL                                                                        هیئة البول

ٔورويب ھیئة القضاء   EUROJUST                                                                         ا

ويل املايل العمل ریقف   ) FATF(                                                                             ا

 


