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    مةمقد  -أوال  
نظرا إىل تزايد تعقيد األساليب عرب الوطنية املستخدمة لنقل عائدات اجلرميـة وأدواـا،     -١

وعليـه، فمـن الضـروري إقامـة     . غالبا مـا تشـمل حـاالت غسـل األمـوال عـدة واليـات قضـائية        
االت ومالحقـة  مزيد من التعاون بني الـدول األعضـاء لنجـاح التحقيـق يف عديـد مـن هـذه احلـ        

  .مرتكبيها ولتحقيق فعالية ضبط عائدات اجلرمية ومصادرا
ولكي يتم هذا التعاون يف الوقـت املناسـب وبطريقـة فعالـة، حـددت الصـكوك القانونيـة          - ٢

لة للدول األعضاء يف جماالت املساعدة القانونية املتبادلـة وتبـادل   الدولية واإلقليمية متطلبات مفص
وتزايد العمـل علـى وضـع آليـات شـاملة لتـوفري التعـاون        . ون على حنو غري رمسياملعلومات والتعا

وتتوقـف قـدرة الـدول األعضـاء علـى تقـدمي       . بيد أن هذه اآلليات ليست كافية حبد ذاا. الدويل
  .املساعدة بطريقة فعالة على إطار حملي شامل ملكافحة غسل األموال ينفَّذ تنفيذا فعاال

ولية ملزمة قانونا، مثل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار     وتتضمن عدة صكوك د  -٣
اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    و )١(،١٩٨٨غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

متطلبـات حمـددة تقـع     )٣(،اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد   و )٢(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وشـددت  . يتعلق باعتماد تدابري حمددة ملكافحـة غسـل األمـوال    فيماعضاء على عاتق الدول األ

. هذه الصكوك على الصالت القائمة بني غسل األموال واجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والفسـاد   
وأُسندت إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مهمـة تـرويج االنضـمام إىل هـذه     

  .التقنية للدول األعضاء لتنفيذها الصكوك وتقدمي املساعدة
التوصيات األربعون الصادرة عـن فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة بشـأن        وتعزز   -٤

. اقية مكافحـة الفسـاد  فتااألحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة و غسل األموال
غسـل األمـوال اسـتنادا إىل اتفاقيـة     تنص على أنـه ينبغـي للـدول األعضـاء أن جتـرم       ١فالتوصية 

وتوصـيات فرقـة العمـل األربعـون ليسـت ملزمـة قانونيـا،        . واتفاقية اجلرمية املنظمة ١٩٨٨سنة 
ومع ذلك فقد تعهد عدد كـبري  . خبالف أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد
علـى أعضـاء فرقـة العمـل وعلـى       من الـدول بـااللتزام بتنفيـذ التوصـيات األربعـني، كمـا يتعـين       

───────────────── 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(  
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أن تشـارك يف برنـامج اسـتعراض مـن قبـل       )٤(اهليئات اإلقليمية الثمانيـة علـى نسـق فرقـة العمـل     
م احملرز يف التنفيذ الفعـال للتوصـيات األربعـني   النظراء متعدد األطراف يتم من خالله تقييم التقد .

مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،      ١٤ة وإضافة إىل ذلك، فإن الدول األعضاء مـدعوة، مبقتضـى املـاد   
إىل االسترشــاد باملبــادرات ذات الصــلة ملكافحــة غســل األمــوال الــيت اختــذا املنظمــات اإلقليميــة  

  .واألقاليمية واملتعددة األطراف وذلك يف وضع أطر حملية ملكافحة غسل األموال
تعاون يف حـاالت  ووضع العديد من الدول األعضاء آليات لتقدمي املساعدة الدولية وال  -٥

غـري أن قـدرة الـدول األعضـاء علـى تقـدمي املسـاعدة        . غسل األموال ومصادرة عائدات اجلرمية
التقنية يف حاالت معينة لغسـل األمـوال كـثريا مـا تكـون مقيـدة بعقبـات مثـل شـرط ازدواجيـة           

كــاف  التجــرمي وقــوانني الســرية املاليــة واملهنيــة والتجاريــة واالفتقــار إىل ســلطات واســعة بقــدر
لتعقب املمتلكات وكشفها وضـبطها ومصـادرا وكـذلك الشـروط املقيـدة دون مـربر لتبـادل        

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الصــعوبات العمليــة مثــل االختالفــات يف الــنظم القانونيــة  . املســاعدة
وعــدم كفايــة املــوارد املاليــة والبشــرية حتــد مــن قــدرة الســلطات علــى تلقــي طلبــات املســاعدة   

ويشكل تدين نوعية الطلبات عقبة أخـرى قـد يكـون مـن الصـعب ختطيهـا       . لبيتهاومعاجلتها وت
  .وهي تؤدي غالبا إىل عدم الرد على هذه الطلبات أو إىل رفضها

وإىل جانب تلك العقبات القانونية والعملية، تواجـه الـدول األعضـاء حتـديات خطـرية        -٦
اليب واملخططــات اجلديــدة لغســل يف تنفيــذ األطــر احملليــة ملكافحــة غســل األمــوال نتيجــة األســ

األموال اليت تنطوي على إسـاءة اسـتخدام واسـتغالل املعـامالت التجاريـة وهياكـل الشـركات        
  .دة وأساليب الدفع اجلديدة والنظم البديلة لتحويل األموالاملعقّ
ويتيح مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فرصـة للتعمـق يف          -٧

ولتســهيل املناقشــة، أعــدت . مناقشــة مســألة التعــاون الــدويل يف جمــال التصــدي لغســل األمــوال
األمانــة ورقــة العمــل هــذه الــيت ــدف إىل تــوفري حملــة عامــة عــن املتطلبــات احملــددة يف خمتلــف     

يتعلق بالتعاون الـدويل ومناقشـة العقبـات القانونيـة والعمليـة الـيت تعرقـل         فيماالصكوك الدولية 
تلك املتطلبات وبيان الكيفية اليت تعرقـل ـا التطـورات يف جمـال أسـاليب غسـل األمـوال         تنفيذ

───────────────── 
؛ وفريق باإلجراءات املاليةا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال؛ وفرقة العمل الكاريبية املعنية فريق آسي )٤(  

شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األموال؛ واموعة األوروبية اآلسيوية بشأن مكافحة 
ية املتعلقة بغسل األموال يف أمريكا غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املال

اجلنوبية؛ والفريق احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا؛ وفرقة عمل الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا لإلجراءات املالية؛ وجلنة خرباء الس األورويب املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال 

  .ومتويل اإلرهاب
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وتكنولوجيا املعلومات اجلديدة فعالية األطر احمللية ملكافحة غسل األموال ومن مث قـدرة الـدول   
م هذه الورقة كذلك معلومات عـن بـرامج مكتـب    وتقد. األعضاء على توفري املساعدة املتبادلة

رات واجلرمية لتقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء لتعزيز قدرة السـلطات واملؤسسـات   املخد
املعنية مـن أجـل حتقيـق فعاليـة الكشـف عـن حـاالت غسـل األمـوال والتحقيـق فيهـا ومالحقـة             

  .مرتكبيها ومصادرة العائدات غري املشروعة
    

    ة املتبادلةالتعاون الدويل من خالل املساعدة القانونية الرمسي  -ثانيا  
، م عـرب الوطنيـة  ائيف جمـال منـع اجلـر   نظرا إىل الدور احلاسم الذي يؤديه التعاون الدويل   -٨

واتفاقيـة   ١٩٨٨مثل غسل األموال، والتحقيق فيها ومالحقـة مرتكبيهـا، تتضـمن اتفاقيـة سـنة      
املسـائل  اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد كلـها أحكامـا مفصـلة عـن التعـاون الـدويل يف       

  .اجلنائية، مبا فيها تبادل املساعدة القانونية
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد،    ٤٦من اتفاقية اجلرمية املنظمة وباملادة  ١٨وعمال باملادة   -٩

ــات       تقــد ــة يف عملي ــدر ممكــن مــن املســاعدة القانوني ــبعض أكــرب ق ــدول األعضــاء بعضــها ل م ال
 .يتعلــق بــاجلرائم املشــمولة بتلــك االتفاقيــات   افيمــالتحقيــق واملالحقــة واإلجــراءات القضــائية  

وحتدد املادتـان املـذكورتان أنـواع املسـاعدة الـيت ينبغـي للبلـدان أن تكـون قـادرة علـى تقـدميها            
واألسـباب الـيت جيــوز رفـض طلبــات املسـاعدة اسـتنادا إليهــا وأنـواع املعلومــات الـيت ينبغــي أن        

ــة    ٣٩و ٣٨و ٣٦وتسترشــد التوصــيات  . تتضــمنها الطلبــات  ــة العمــل املعني الصــادرة عــن فرق
  .باإلجراءات املالية باألحكام الواردة يف هاتني املادتني وجتسدها بصورة دقيقة

ويتعين أن تتضمن املساعدة اليت ينبغي أن تكون البلدان قادرة علـى تقـدميها يف قضـايا      -١٠
احلصول علـى   )أ: (ا يليغسل األموال عمال باتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد م

تنفيــذ عمليــات ) ج( تبليــغ املســتندات القضــائية؛) ب(؛ أدلــة إثبــات أو أقــوال مــن األشــخاص 
تقــدمي املعلومــات واألدلــة   ) ه(فحــص األشــياء واملواقــع؛   ) د(؛ والتجميــد التفتــيش والضــبط 

ة، مبـا  تقـدمي أصـول املسـتندات والسـجالت ذات الصـل     ) و(والتقييمات الـيت يقـوم ـا اخلـرباء؛     
فيها السجالت احلكوميـة أو املصـرفية أو املاليـة أو سـجالت الشـركات أو األعمـال، أو نسـخ        

ــياء   ) ز(مصـــدقة عنـــها؛  ــرائم أو املمتلكـــات أو األدوات أو األشـ التعـــرف علـــى عائـــدات اجلـ
تيسـري مثـول األشـخاص طواعيـة     ) ح(األخرى أو اقتفـاء أثرهـا ألغـراض احلصـول علـى أدلـة؛       

أي نوع آخر من املسـاعدة ال يتعـارض مـع القـانون     ) ط( دولة الطرف الطالبة؛ال أمام سلطات
ف علـى  ويف حالة اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، التعـر    ) ي(الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ 

  .مصادرة املوجودات) ك(عائدات اجلرمية وجتميدها وتعقبها؛ 
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اماا مبقتضى القانون الـدويل عمومـا   وأمام الدول األعضاء سبيالن رئيسيان لتنفيذ التز  -١١
أوال، ميكــن حتقيــق هــذا التنفيــذ مــن خــالل  )٥(.ومبقتضــى املــادتني املــذكورتني أعــاله خصوصــا

ثانيـا، ميكـن   . حتديد متطلبات وعمليات يف التشريعات احمللية لتقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة  
غـري أنـه ، بغـض النظـر      )٦(.لتعـاون الـدويل  للدول األعضاء أن تتخذ االتفاقيات أساسا قانونيـا ل 

عن األسلوب املستخدم، ال يزال هناك عدد من العقبات القانونية والعملية القائمة والـيت غالبـا   
  .ما حتد من قدرة الدول األعضاء على التعاون دوليا

    
    العقبات القانونية  -ألف  

ــة املنظ       -١٢ ــة اجلرمي ــدة دول أعضــاء، عمــال باتفاقي ــد وضــعت ع ــة مكافحــة   لق ــة واتفاقي م
بيــد أن مــن شـأن تطبيــق شــرط  . الفسـاد، األســاس القــانوين لتقـدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلـة   

ازدواجيـة التجــرمي والشــروط الـيت تقيــد دون مــربر تقــدمي املسـاعدة القانونيــة املتبادلــة وكــذلك    
غــري كافيــة  أوجــه القصــور يف األطــر احملليــة ملكافحــة غســل األمــوال، مثــل ختويــل صــالحيات  

للســلطات املختصــة وقــوانني الســرية املفرطــة يف التقييــد، أن يســتمر يف احلــد مــن قــدرة الــدول  
  .األعضاء على التعاون دوليا

    
    ازدواجية التجرمي  - ١  

إن مبدأ ازدواجية التجرمي جيعل تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة رهنـا بتحديـد مـا إذا        -١٣
طلب املساعدة يشكل أم ال يشكل فعـال إجراميـا مبقتضـى قـوانني      كان السلوك الذي يتعلق به

مـن اتفاقيـة اجلرميــة    ١٨وتـنص املــادة  . الدولـة الطالبـة والدولـة متلقيــة الطلـب علـى حــد سـواء      
من اتفاقية مكافحة الفساد على أنه جيوز للـدول األعضـاء أن تـرفض تقـدمي      ٤٦املنظمة واملادة 

لدولـة الطـرف متلقيـة    ل وزبيـد أنـه جيـ   . جة انتفاء ازدواجية التجرميحباملساعدة القانونية املتبادلة 
املسـاعدة، بالقـدر الـذي تقـرره حسـب تقـديرها،        تقـدم أن عندما ترى ذلـك مناسـبا،    الطلب،

 أم ال لدولـة تلـك ا بصرف النظر عما إذا كـان السـلوك ميثـل جرمـا مبقتضـى القـانون الـداخلي ل       
يـتعني علـى الدولــة   وإضـافة إىل ذلــك،  ). جلرميــة املنظمـة مـن اتفاقيـة ا   ١٨مـن املــادة   ٩الفقـرة  (

───────────────── 
  )٥( Alfred Verdross and Bruno Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis, (Berlin, 

Duncker and Humblot, 1984), p. 54 and p. 539; Hans Kelsen, Principles of International Law 

(Clark, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2003), p. 195.  
حادي يف القانون الدويل، فإن التصديق على املعاهدات الدولية يدرج القانون فعال يف استنادا إىل النظام األ )٦(  

  .القانون الوطين ومن مث جييز للقضاة الوطنيني تطبيق أحكامه مباشرة
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تلقيـة الطلـب، مبـا يتوافـق مـع املفـاهيم األساسـية لنظامهـا         يف اتفاقية مكافحة الفسـاد امل  الطرف
وجيـوز أيضـا لكـل دولـة طـرف       .املساعدة اليت ال تنطوي على إجراء قسري تقدمالقانوين، أن 

عتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري لكـي تـتمكن مـن    أن تنظر يف ا يف اتفاقية مكافحة الفساد
مــن  ٤٦مــن املــادة  ٩الفقــرة ( يف حــال انتفــاء ازدواجيــة التجــرمي نطاقــا تقــدمي مســاعدة أوســع
  ).اتفاقية مكافحة الفساد

وقد يؤدي تطبيق مبدأ ازدواجية التجرمي بطريقة صارمة إىل النتيجة غري املنشـودة الـيت     -١٤
درة الـدول األعضـاء علـى تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة نتيجـة أوجـه          تتمثل يف احلد من قـ 

وجـدير بالـذكر أن املـادة    . القصور أو اختالف النهج الوطنية يف تعريف جرميـة غسـل األمـوال   
مـن اتفاقيـة مكافحـة     ٢٣من اتفاقية اجلرمية املنظمة واملادة  ٦واملادة  ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٣

ر املادية والعقلية الـيت ينبغـي أن يشـملها الفعـل اإلجرامـي وتقضـي بتوسـيع        الفساد حتدد العناص
األحكــام املتعلقــة بغســل األمــوال لتشــمل طائفــة واســعة مــن اجلــرائم األصــلية والتبعيــة لغســل    

وتقضي اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، خاصة، بأن تعتمد األطـراف  . األموال
حتويل املمتلكات أو نقلها بغرض إخفـاء  ) أ: (ل التالية عندما ترتكب عمداتدابري لتجرمي األفعا

الطبيعـة   ،إخفـاء أو متويـه، يف مجلـة أمـور    ) ب( أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكـات؛ 
ــا أو حقــوق      ــة للممتلكــات ذات املصــدر غــري املشــروع أو مصــدرها أو مكا ــة احلقيقي  امللكي

اكتسـاب املمتلكـات أو   ، باملفاهيم األساسـية يف الـنظم القانونيـة الوطنيـة    رهنا ) ج( املتعلقة ا؛
ــا باملفــاهيم ) د(حيازــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت تلقيهــا، بأــا عائــدات جــرائم؛     رهن

املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم السالفة الـذكر  أيضا،  األساسية يف النظم القانونية الوطنية
وأبــرزت  ).شــورة بشــأنهاملاــا أو التحــريض عليــه أو تســهيله أو إســداء  املســاعدة علــى ارتك(

الـدول األطـراف يف    اتا مؤمتراليت أنشأالردود الوطنية املتلقاة يف إطار آليات مجع املعلومات 
عـددا مـن الثغـرات يف ضـمان االمتثـال الكامـل        مكافحة الفسـاد  اجلرمية املنظمة واتفاقيةاتفاقية 

يتعلق بتحديـد األعمـال األساسـية يف جمـال غسـل       فيماالواردة يف االتفاقيتني  للشروط اإللزامية
ــة اجلــرائم األصــلية    ــوال وكــذلك تغطي ــاء بشــرط       )٧(.األم ــدى الوف ــى م ــر عل ــذا الوضــع أث وهل

ازدواجية التجرمي، ومن مث فهو يؤدي إىل بعض احلاالت اليت جيوز فيها رفـض طلـب املسـاعدة    
فعلــى ســبيل املثــال، إذا قــدم البلــد ألــف إىل البلــد بــاء طلبــا   .يف جمــال مكافحــة غســل األمــوال

للحصول على مسـاعدة يف قضـية لغسـل األمـوال ذات صـلة جبرميـة بيئيـة ومل يعـرف البلـد بـاء           
     اجلرميـة البيئيـة يف هـذا املثـال    (نـة  غسل األموال حبيث ينطبـق علـى تلـك اجلرميـة األصـلية املعي( ،

  . ة لعدم ازدواجية التجرميفسوف يرفض البلد باء الطلب نتيج
───────────────── 

  .CAC/COSP/2009/9و CTOC/COP/2005/2/Rev.2انظر مثال الوثيقتني  )٧(  
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    ضيق نطاق الصالحيات املخولة للسلطات احمللية  - ٢  
مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملـادة      ١٨واملـادة   ١٩٨٨من اتفاقية سـنة   ٧تقضي املادة   -١٥
من اتفاقية مكافحة الفساد بأن تسـاعد الـدول األطـراف بعضـها بعضـا علـى تنفيـذ تـدابري          ٤٦

ب عائـدات اجلرميـة أو أسـاليبها أو غـري ذلـك      يد وعلى كشـف أو تعقّـ  البحث والضبط والتجم
مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أيضـا بتنفيـذ نظـام حملـي للتجميـد           ٣١وتقضـي املـادة   . من األدلة

واملصادرة باعتباره شرطا للتعاون الدويل على استرداد املوجودات، حسـب مـا هـو مكـرس يف     
ــة مكافحــة الفســ    ــدول    . ادالفصــل اخلــامس مــن اتفاقي ــك، ينبغــي أن تكــون ال وإىل جانــب ذل

بعضــها لــبعض معلومــات ووثــائق جمديــة يف عمليــات التحقيــق  تقــدماألطــراف قــادرة علــى أن 
وال ميكــن التــذرع بالســرية . واملالحقــة واإلجــراءات القضــائية املتعلقــة بقضــايا غســل األمــوال 

 .املصرفية لرفض تقدمي املساعدة

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وفقــا للقــوانني احملليــة للدولــة  وعمومــا، يــتم تنفيــذ طلبــات  -١٦
وعليه، حىت يف حالة السماح للدول األعضاء بتقدمي املسـاعدة يف تنفيـذ تـدابري    . املتلقية الطلب

ــد وتعقّــ    ــإن الصــالحيات     البحــث والضــبط والتجمي ــة، ف ــدات اجلرمي ــة أو كشــف عائ ب األدل
تضــى التشــريعات احملليــة، مثــل قــانون اإلجــراءات      احملــدودة املخولــة للســلطات املختصــة مبق   

ــذه املســاعدة         ــة، قــد تعرقــل تنفيــذ ه ــوانني املنظِّمــة للســرية املاليــة والتجاري فقــد تــنص  . والق
التشريعات يف بلد ما علـى أن بإمكـان السـلطات فيـه أن تسـاعد السـلطات يف بلـد آخـر علـى          

ــ ــإذا مل تكــن ســلطات إنفــاذ ا   تعقّ ــة   ب وضــبط عائــدات اجلرميــة، ف لقــانون يف ذلــك البلــد خمول
مبوجب القانون احمللـي بتجميـد احلسـابات املصـرفية أو بفـرض تقـدمي األدلـة املشـمولة بالسـرية          
املاليــة، مــن قبيــل ســجالت املعــامالت، فــإن ذلــك قــد حيــد كــثريا مــن قــدرة ذلــك البلــد علــى    

  . مساعدة بلد آخر يف حتديد عائدات اجلرمية وضبطها
    

   هلا ة اليت ال مربرالشروط التقييدي  - ٣  
مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملـادة       ١٨واملـادة   ١٩٨٨من اتفاقيـة سـنة    ٧حتدد املادة   -١٧
تفاقية مكافحة الفساد األسباب الـيت جيـوز رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة        امن  ٤٦

  .استنادا إليها
قائمة شاملة لألسباب الـيت جيـوز   ومن الناحية العملية، قد ترتئي الدول األعضاء وضع   -١٨

رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة استنادا إليها أو ختويل السـلطات املختصـة صـالحيات    
ــا   ــات أو قبوهل ــرفض الطلب ــة ل ــا احلــالتني أن تكفــل عــدم     . تقديري ــدول يف كلت ــى ال ويترتــب عل



 

8 

A/CONF.213/8

هلـا، مثـل شـرط اسـتهالل      مـربر  إخضاع تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لشـروط تقييديـة ال     
إجــراءات جنائيــة أو احلصــول علــى إدانــة جنائيــة يف الدولــة الطالبــة أو أال تنطــوي اجلرميــة الــيت 

  .يتعلق ا الطلب على مسائل متعلقة بالضرائب
وخالصــة القــول، إذا أرادت الــدول أن متتثــل امتثــاال تامــا لالتفاقيــات وللتوصــيات          -١٩

مـل، فـال يكفيهـا أن تضـع أساسـا قانونيـا لتقـدمي مجيـع أشـكال          األربعني الصادرة عـن فرقـة الع  
املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املدرجــة يف االتفاقيــات فحســب بــل يــتعني عليهــا أيضــا أن ختــول    
السلطات احمللية املختصة صالحيات واسعة مبا يكفي لتنفيذ هذه األنـواع مـن املسـاعدة تنفيـذا     

ضع املساعدة القانونية املتبادلة لشروط تقييدية ال مربر هلـا  وإضافة إىل ذلك، جيب أال خت. فعاال
وينبغي للبلدان اليت تطبق مبدأ ازدواجية التجرمي أن تكفل جترمي غسـل األمـوال وفقـا ملـا تـنص      

 .عليه االتفاقيات بشأن هذه اجلرمية
    

    العقبات العملية  - باء  
ونيــة املتبادلــة إىل اجلمــع بــني تســتند قــدرة الــدول األعضــاء علــى تقــدمي املســاعدة القان   -٢٠

أحكام قانونية سليمة وشاملة تنظم التعاون الدويل وبني قـدرة السـلطات احملليـة املختصـة علـى      
ويرد وصـف خطـوط األسـاس    . تنفيذ تلك األحكام بطريقة فعالة وشاملة ويف الوقت املناسب

 ٤٦رميـة املنظمـة واملـادة    مـن اتفاقيـة اجل   ١٨واملـادة   ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٧العملية يف املادة 
ن البلدان سـلطة مركزيـة خمتصـة لتلقـي طلبـات      من اتفاقية مكافحة الفساد، اليت تقضي بأن تعي

  .املساعدة القانونية املتبادلة وكفالة تنفيذها بسرعة وعلى حنو مالئم
٢١-  دل نة مبقتضى االتفاقيات، يف عديد مـن البلـدان، هـي وزارة العـ    والسلطة املركزية املعي

غري أنه غالبا ما يكـون هنالـك تـأخر كـبري يف تنفيـذ الطلبـات، وذلـك        . أو مكتب املدعي العام
ومما يزيد من تعقيد إنفاذ هـذه  . بسبب شح املوارد البشرية واملالية، خصوصا يف البلدان النامية

ذا وهـ . الطلبات عدم وجود إجراءات وأطـر زمنيـة واضـحة لتنفيـذ املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       
يثري القلق بصفة خاصة يف القضايا اليت تتطلـب إجـراءات عاجلـة، وذلـك شـائع يف القضـايا        ما

يتعلـق بتطبيـق تـدابري مؤقتـة ملنـع املزيـد مـن التعامـل أو حتويـل           فيمـا اليت تلتمس فيهـا املسـاعدة   
  .أو التخلص منها/العائدات اإلجرامية واملمتلكات املكتسبة على حنو غري مشروع و األدلة أو

ويف نفس الوقت، غالبا ما يؤدي عدم كفاية املوارد وافتقار السلطات احملليـة املختصـة     -٢٢
إىل خربة فنية يف جمال مكافحة غسل األموال الشـديد التخصـص إىل تقـدمي طلبـات للمسـاعدة      

تـدين  ذها بالكامل، نتيجـة  ذها، أو أن تنفّالقانونية املتبادلة ال ميكن للدولة املتلقية الطلب أن تنفّ
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ومــن األســباب . أو عــدم كفايــة تفصــيل الطلــب أو عــدم فهــم جرميــة غســل األمــوال /النوعيــة و
الشائعة لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة عدم تقدمي معلومات ذات أمهيـة حامسـة ملعاجلـة    

الـيت   ومن العقبات األخرى احلائلة دون تقدمي املساعدة املالئمة عدم االمتثال للمتطلبات. الطلب
حتددها الدولة متلقية الطلب؛ وعدم معرفة النظام القانوين للدولة األخرى، وخصوصـا يف قضـايا   

  .مصادرة املوجودات؛ ورداءة نوعية الترمجات إىل اللغة الرمسية للدولة املتلقية الطلب

ولتجنــب العقبــات العمليــة أمــام التعــاون الــدويل ولكفالــة تنفيــذ طلبــات املســاعدة            -٢٣
يــة املتبادلــة تنفيــذا فعــاال وشــامال ويف الوقــت املناســب، مــن الضــروري جــدا أن تتســلح  القانون

 ــة املعي ــة،      الســلطات املركزي ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــذ طلب ــة املســؤولة عــن تلقــي وتنفي ن
وكذلك السـلطات احملليـة املختصـة املخولـة تقـدمي هـذه الطلبـات إىل واليـات قضـائية أخـرى،           

ويوصـى بشـدة أن حتـدد جهـات     . أن حتصـل علـى مـوارد ماليـة وبشـرية مناسـبة      مبعرفة كافية و
ــة لــدى الســلطات       االتصــال ذات الصــلة الــيت تعــاجل قضــايا غســل األمــوال وأن تكــون معروف

  .املركزية من أجل تعزيز معاجلة الطلبات يف الوقت املناسب
    

    أشكال التعاون الدويل األخرى  -ثالثا  
دويل على تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة فحسـب بـل يـتم مـن         ال يقتصر التعاون ال  -٢٤

ــة        ــات قضــائية خمتلف ــني الســلطات املختصــة يف والي ــة أيضــا ب ــل رمسي ــوات أق ــن . خــالل قن وم
السلطات اليت غالبا ما تسـتخدم هـذه القنـوات دوائـر الشـرطة ووحـدات االسـتخبارات املاليـة         

ن أمثلــة هــذه اآلليـات مــذكرات التفــاهم بــني  ومــ. واجلمـارك والســلطات الضــريبية واإلشـرافية  
لدوليـة مثـل املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة        النظراء الوطنيني ويف إطار املنظمات اإلقليمية أو

  .املالية االستخباراتجمموعة إيغمونت لوحدات و) اإلنتربول(
ة اجلرميـة املنظمـة   من اتفاقيـ  ٧وقد أشري إىل هذه القنوات األقل رمسية للتعاون يف املادة   -٢٥

مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، اللــتني تقضــيان بــأن تكفــل الــدول األعضــاء قــدرة      ١٤واملــادة 
الســلطات اإلداريــة والتنظيميــة واملكلفــة بإنفــاذ القــوانني وغريهــا مــن الســلطات علــى التعــاون   

 ٢٧ة واملـاد  ١٩٨٨مـن اتفاقيـة سـنة     ٩وتـنص املـادة   . وتبادل املعلومات علـى الصـعيد الـدويل   
ــادة    ــة اجلرميــة املنظمــة وامل ــة م  ٤٨مــن اتفاقي افحــة الفســاد أيضــا علــى أن تتعــاون   كمــن اتفاقي

ســلطات إنفــاذ القــوانني بعضــها مــع بعــض تعاونــا وثيقــا علــى تعزيــز فعاليــة العمــل مــن أجــل     
ومـن اآلليـات الـيت يتعـين علـى الـدول األعضـاء أن        . مكافحة غسل األموال وجرائمـه األصـلية  

قنوات االتصال بني السـلطات املختصـة لتسـهيل تبـادل املعلومـات علـى       ) أ(الهلا تتعاون من خ
يتعلـق باألشـخاص املشــتبه يف    فيمـا التعـاون علـى إجـراء التحريـات     ) ب(حنـو مـأمون وسـريع؛    
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 فيمـا التعـاون علـى إجـراء حتريـات     ) ج(ضلوعهم يف جرائم غسل األموال أو اجلرائم األصلية؛ 
تنســيق التــدابري اإلداريــة وغريهــا مــن التــدابري  ) د(ة أو أســاليبها؛ تعلــق حبركــة عائــدات اجلرميــي

  .لغرض التعرف على هذه اجلرائم يف وقب مبكر
ومــن الناحيــة العمليــة، يســمح العديــد مــن البلــدان للســلطات احملليــة بــأن تتعــاون مــع     -٢٦

عـاون، يف حـاالت   وقـد يـتم هـذا الت   . نظرياا األجنبية استنادا إىل التشريعات احمللية ذات الصلة
أخرى، فقط عندما يستند إىل مذكرة تفـاهم سـارية مـع الـنظرية املختصـة يف الواليـة القضـائية        

كمــا أن منظمــات مثــل اإلنتربــول أو وحــدة إيغمونــت أو شــبكات غــري رمسيــة، مثــل  . الطالبــة
ة شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات اليت أنشئت من أجل تعزيز فعاليـ 

اجلهود الرامية إىل حرمان ارمني من عائدام غري املشروعة، تسهل تبادل املعلومـات مباشـرة   
       عني وأنواعا أخرى أقل رمسية من التعاون بـني السـلطات الوطنيـة املكلفـة بإنفـاذ القـوانني واملـد

يف حالــة وحــدة  -العــامني ووحــدات االســتخبارات املاليــة مــن خــالل تــوفري قنــوات االتصــال 
إيغمونت، مـن خـالل مبادئهـا لتبـادل املعلومـات بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف قضـايا           

  .اليت قد ترتئي الدول األعضاء تطبيقها )٨(غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
وحىت عند وجود قنوات واضحة لتبادل املعلومات، ينبغـي للـدول األعضـاء أن تكفـل       -٢٧

قـدرة السـلطات علـى التمـاس املعلومـات الـيت تشـملها قـوانني          أال تعرقل قوانني السرية املفرطة
. هذه املعلومات أو تبادهلا مع نظرياـا األجنبيـة  على السرية املالية واملهنية والتجارية واحلصول 

وعالوة على ذلك، ينبغي أال تقتصـر املسـاعدة الدوليـة مـن خـالل القنـوات األقـل رمسيـة علـى          
بغـي أن تسـمح بتبـادل تلقـائي للمعلومـات عنـدما يـرى أن هـذا         التعاون بناء على الطلب بل ين

وينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر يف عــدة . التبــادل مفيــد للســلطات يف واليــة قضــائية أخــرى
  .طرائق لتسهيل التعاون الدويل، مثل إقامة شبكات اتصال أو تعيني موظفي اتصال

    
    التحديات يف جمال مكافحة غسل األموال  -رابعا  

فضال عن العقبات القانونية والعمليـة الـيت نوقشـت يف البـاب الثـاين مـن هـذه الورقـة،           -٢٨
تشــكل نظــم غســل األمــوال وأســاليبه الــيت تنطــوي علــى إســاءة اســتخدام املعــامالت التجاريــة  
وهياكــل الشــركات املعقــدة وأســاليب الــدفع اجلديــدة والــنظم البديلــة لتحويــل األمــوال حتــديا   

يف تنفيذ األطر احمللية ملكافحة غسـل األمـوال وميكـن أن حتـد أيضـا مـن        خطريا للدول األعضاء
  .قدرة الدول األعضاء على تقدمي أشكال املساعدة الرمسية والعملية

───────────────── 
  .http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents: متاحة يف املوقع )٨(  
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    غسل األموال القائم على التجارة  -ألف  
بأـا عمليـة متويـه عائـدات اجلرميـة      " غسل األموال القـائم علـى التجـارة   "تعرف عبارة   -٢٩

يمة من خالل استخدام املعامالت التجارية يف حماولة إلخفاء مصادرها غـري املشـروعة   ونقل الق
إىل أن  ٢٠٠٦وخلص تقرير صادر عـن فرقـة العمـل يف عـام      )٩(.أو لتمويل األنشطة اإلجرامية

مـن املتوقـع أن تـزداد    " غسل األموال القائم على التجـارة ميثـل قنـاة مهمـة للنشـاط اإلجرامـي      "
ارمني إذ أن التدابري الوطنية ملكافحـة غسـل األمـوال تتجـه حنـو حتقيـق درجـة        جاذبية يف نظر 

عالية من الشفافية والرقابة الفعالة والتمحيص الصارم يف القطـاع املـايل الرمسـي والـنظم البديلـة      
  )١٠(.لتحويل األموال

ومن أكثـر أشـكال غسـل األمـوال شـيوعا اسـتخدام نظـام التجـارة الدوليـة يف إصـدار             -٣٠
ّر البضـائع بسـعر أدىن أو   |ويف هـذه األسـاليب، تصـد   . الفواتري بأقل أو أكثر من قيمتـها الفعليـة  

أعلى من سعرها املعقول يف السوق، مما يسمح للمسـتورد بتلقـي قيمـة مـن املصـدر أو حتويلـها       
وهناك أساليب أخرى لغسل األمـوال ولكنـها ختتلـف اختالفـا طفيفـا وهـي تنطـوي علـى         . إليه

ومن األساليب الشـائعة علـى   . زيادة أو نقصانا إما بقيمة البضائع املتاجر ا أو بكميتها املبالغة
ويف حالـة تعـدد الفـواتري، علـى عكـس إصـدار الفـواتري بأقـل أو         . ما يبدو تعدد فـواتري البضـائع  

فبــدال مــن ذلــك، . بــأكثر مــن قيمــة البضــائع، ال خيتلــف ســعر البضــاعة أو كميتــها أو نوعيتــها 
ويف . لقيمـة بـني املسـتورد واملصـدر بواسـطة تعـدد الفـواتري لـنفس الشـحنة مـن البضـائع           حتول ا

عديد من احلاالت، تقترن خمتلف أساليب غسل األموال القائمة علـى التجـارة مبعـامالت ماليـة     
أو /وجتاريــة أخــرى وتنطــوي علــى اســتخدام القطــاع املــايل والــنظم البديلــة لتحويــل األمــوال و

للنقد والصكوك القابلة للتداول حلاملها عرب احلدود، مما جيعل من الصـعب جـدا   احلركة املادية 
  )١١(.على سلطات إنفاذ القوانني كشف هذه املخططات والتحقيق فيها

وتنطوي أساليب غسل األموال القـائم علـى التجـارة، يف مجيـع احلـاالت، علـى تبـادل          -٣١
وعليـه، مـن األرجـح أن    . تقترن ذا التبـادل  للبضائع بني املصدر واملستورد وعلى معاملة مالية

ــة معينــة، مــن         يكشــف غســل األمــوال القــائم علــى التجــارة، حســب األســلوب املتبــع يف حال
───────────────── 

  )٩( Financial Action Task Force on Money Laundering, Trade-Based Money Laundering (Paris, June 2006).  
 United States of America, Department of State, Bureau ofانظر أيضا . املرجع نفسه، ملخص  )١٠(

International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strategy 

Report: 2003 (March 2004).  
غسل لالطالع على مزيد من املعلومات عن خمتلف أنواع أساليب غسل األموال القائم على التجارة، انظر   )١١(

  .األموال القائم على التجارة
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خالل متحـيص املعـامالت املاليـة ذات الصـلة أو مـن خـالل كشـف حـاالت عـدم االتسـاق يف           
ل عليهــا الســلطات البيانــات التجاريــة، وعلــى األخــص بيانــات التصــدير واالســترياد الــيت حتصــ 

  .اجلمركية الوطنية
 ١٤مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملـادة       ٧يتعلق باملعامالت املالية، تقضي املادة  فيماو  -٣٢

نظامـا داخليـا شـامال للرقابـة واإلشـراف      الدول األعضاء  ئتنشمن اتفاقية مكافحة الفساد بأن 
حيثمـا يقتضـي األمـر، سـائر اهليئـات      على املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية وكـذلك،  

، مبــا يف ذلــك وضــع متطلبــات لتحديــد هويــة العميــل   املعرضــة بشــكل خــاص لغســل األمــوال 
  .وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة

لفرقـــة العمـــل والتوصـــية اخلاصـــة السادســـة مبزيـــد مـــن   ١٢و ٥وتتنـــاول التوصـــيتان   -٣٣
ــة   التفاصــيل هــذه املبــادئ وتــنص علــى أن   حتصــل املؤسســات املاليــة، مبــا فيهــا املنشــآت البديل

علــى معلومــات عـن غــرض العالقــات   ،املنشـآت واملهــن غــري املاليـة احملــددة  لتحويـل األمــوال و 
التجارية مع العميل وطبيعتها املقصودة وأن جتري تدقيقا مستمرا يف معامالت العميـل لضـمان   

. شـأته ودرجـة اازفـة ومصـدر التمويـل     توافقها مـع معرفـة املؤسسـة أو الشـخص للعميـل ومن     
والتوصية اخلاصة السادسة أيضا على ضـرورة إيـالء اهتمـام خـاص      ١٢و ١١وتنص التوصيان 

جلميع املعامالت املعقدة أو الكبرية بصفة غري عادية أو أمناط املعـامالت غـري العاديـة الـيت لـيس      
صـيات تـنص ضـمنيا علـى     ولئن كانت هـذه التو . هلا غرض اقتصادي مشروع واضح أو ظاهر

علـى معلومـات عـن     واملهـن غـري املاليـة احملـددة    ضرورة أن حتصـل املؤسسـات املاليـة واملنشـآت     
أنشطة العميل التجارية وأن تتأكد، يف حالة املعامالت املعقدة أو الكبرية أو أمناط املعاملـة غـري   

علـى   ١١ال التوصـية  و ٥العادية، من الغرض االقتصادي لتلك املعامالت، فـال تـنص التوصـية    
ضرورة أن حتصل املؤسسات املالية واملنشـآت واملهـن غـري املاليـة احملـددة علـى املسـتندات الـيت         
تستند إليها املعامالت التجارية وحتليلها، مثل سند الشـحن أو الفـواتري، وأن تتأكـد مـن توافـق      

سسـة املاليـة أو املنشـأة أو    بيد أنه ينطبق على املؤ. املعاملة مع تلك املستندات يف مجيع احلاالت
املهنــة غــري املاليــة احملــددة، يف احلــاالت الــيت تشــك فيهــا أن معاملــة جتاريــة معينــة تنطــوي علــى   

بالغ وحدة االستخبارات املاليـة بـذلك الشـك، عمـال بالتوصـيتني      إعائدات إجرامية، االلتزام ب
  .والتوصية اخلاصة السادسة ١٦و ١٣
ئع، فـال تتضـمن ال أحكـام االتفاقيـات املـذكورة أعـاله وال       يتعلـق بتبـادل البضـا    فيماو  -٣٤

أحكــام التوصــيات الصــادرة عــن فرقــة العمــل التزامــا صــرحيا جبمــع بيانــات جتاريــة ومقارنتــها    
وحتليلها ونشـرها بغيـة التعـرف علـى خمططـات غسـل األمـوال القائمـة علـى التجـارة وتسـهيل            

ــهمعمليــات التحقيــق يف األشــخاص الضــالعني فيهــا ومالح   ــة اجلرميــة املنظمــة  . قت إال أن اتفاقي



 

13 

A/CONF.213/8 

واتفاقية مكافحة الفساد وتوصيات فرقة العمل حتـدد التزامـا عامـا يقضـي بـأن تضـطلع الـدول        
األعضاء بإجراء التحقيقات املناسبة يف جرائم غسـل األمـوال، ولكـي تقـوم بـذلك، ال بـد مـن        

. القائمة علـى التجـارة   تعريف واسع جلرمية غسل األموال لكي يشمل خمططات غسل األموال
ومـن مث ينبغـي للــدول األعضـاء، مبقتضـى تلــك األحكـام العامـة، أن تكفــل إجـراء التحقيقــات        

  .املناسبة يف أي أنشطة متعلقة بغسل األموال من خالل نظام التجارة الدولية
وتكتسي القدرة على تبادل البيانات التجارية ومقارنتها علـى الصـعيد احمللـي والـدويل       -٣٥
ى حد سواء أمهية حامسة يف كشف خمططات غسل األموال القائمة على التجـارة والتحقيـق   عل

 ٧مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد واملـادة       ١٤وتبعا لـذلك، تـنص املـادة     )١٢(.فيها بطريقة مناسبة
ــة وســلطات إنفــاذ        ــة والتنظيمي ــه ينبغــي للســلطات اإلداري ــة اجلرميــة املنظمــة علــى أن مــن اتفاقي

ها من السلطات املختصة املكلفـة مبكافحـة غسـل األمـوال أن تكـون قـادرة علـى        القوانني وغري
وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أال تسـتخدم السـرية       . التعاون وعلى تبادل املعلومات حمليـا ودوليـا  

  .التجارية إلعاقة تبادل املعلومات املتعلقة بالتجارة مع اجلهات األجنبية املقابلة
اقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد وتوصـيات فرقـة   واخلالصة، لئن كانت اتف  -٣٦

العمل تقتضي أن تعمد البلدان إىل حتديد ماهية خمططات غسل األمـوال القائمـة علـى التجـارة     
والتحقيق فيها ومالحقتها من خـالل رصـد املعـامالت املاليـة ودراسـة البيانـات التجاريـة ذات        

يتني وتوصيات فرقة العمل تبقـى ذات طـابع عـام إمجـاال وال     الصلة وتبادهلا، فإن أحكام االتفاق
  )١٣(.توفر للدول األعضاء اإلرشادات بشأن أفضل طريقة لتنفيذ التزاماا

ومن الناحية العملية، تقوم مجيع البلدان جبمع بيانات جتارية، وإن كانت هنـاك فـروق     -٣٧
  ــاقــة للحصــول عليهـا  يف نوعيـة هــذه البيانــات واألسـاليب املطب إال أن قــدرة  )١٤(.واالحتفــاظ

البلدان على استخدام تلك البيانـات التجاريـة لغـرض الكشـف عـن غسـل األمـوال مـن خـالل          
ــذه        . نظــام التجــارة حمــدودة   ــة عمــل ه ــة كيفي ــم الســلطات احمللي ــا عــدم فه ــك جزئي ــرد ذل وم

وليـة مـن   املخططات القائمة علـى التجـارة لغسـل األمـوال ومـا تـوفره املنظمـات اإلقليميـة والد        

───────────────── 
)١٢(    Financial Action Task Force on Money Laundering, Best Practices Paper on Trade-Based Money 

Laundering (Paris, 2008).  
أفضل املمارسات  ورقةأصدرت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بشأن غسل األموال إرشادات يف   )١٣(

  .بشأن غسل األموال القائم على التجارة
)١٤(  United States Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement 

Affairs, International Narcotics Control Strategy Report: 2005 (March 2005).  
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إرشادات حمدودة بشأن أفضل طريقة ميكن ا للدول األعضاء أن متنـع وتقمـع هـذا األسـلوب     
 .املتزايد االستخدام لغسل األموال

ويزداد الوضع تفاقما بسبب التزايـد املسـتمر يف كميـة البضـائع املتـاجر ـا يف السـوق          -٣٨
ومـا يتـاح للسـلطات احملليـة مـن مـوارد        العاملية وعدد العمالت اليت تتم ا املعـامالت التجاريـة  

وإضــافة إىل ذلــك، لــيس مــن الشــائع بعــد . حمــدودة نســبيا لرصــد صــادرات البضــائع ووارداــا
تبادل البيانات التجارية علـى الصـعيد احمللـي أو الـدويل، ممـا جيعـل مـن الصـعب علـى سـلطات           

ت غسـل األمـوال   إنفاذ القوانني كشف حاالت عدم االتساق الـيت قـد تـنم عـن وجـود خمططـا      
  .القائمة على التجارة، مثل تلك املبينة أعاله

وملنع إساءة اسـتخدام نظـام التجـارة الدوليـة لغسـل األمـوال، تشـجع الـدول األعضـاء            -٣٩
على أن توفر للسلطات اجلمركيـة والضـريبية والسـلطات املكلفـة بـالتحقيق واملالحقـة وغريهـا        

األمـوال تـدريبا علـى كيفيـة اسـتخدام البيانـات        من السلطات املختصة املكلفة مبكافحـة غسـل  
وينبغـي وضـع   . لغرض الكشف عن خمططات غسل األموال القائمـة علـى التجـارة ومالحقتـها    

آليات للسماح بتبادل البيانات التجارية ذات الصلة على الصـعيدين احمللـي والـدويل، واحلـرص     
ية ال حتول دون تنفيذ تلـك اآلليـات علـى    على أن القوانني احمللية املتعلقة حبماية البيانات والسر

كمـا ينبغـي للمنظمـات    . وينبغـي النظـر أيضـا يف إنشـاء أفرقـة متعـددة التخصصـات       . حنو فعال
الدولية، مثل مكتب املخدرات واجلرميـة، أن تواصـل البحـث يف جمـال أسـاليب غسـل األمـوال        

املالئمة ملنـع إسـاءة اسـتخدام    القائمة على التجارة ومساعدة الدول األعضاء على اختاذ التدابري 
  .نظام التجارة الدولية

    
    تعقيد كيانات املؤسسات التجارية  - باء  

٤٠-  ضـة بصـفة   من املسلَّم به منذ أمد طويل أن الكيانات التجارية والترتيبات القانونية معر
ا خاصــة إلســاءة اســتخدامها يف ارتكــاب قائمــة طويلــة مــن اجلــرائم املاليــة أو الضــريبية، ومنــه  

غسل األموال والتهرب مـن الضـرائب والرشـوة واالحتيـال علـى الـدائن والكـثري مـن ضـروب          
  .االحتيال األخرى

وتعزى جاذبية الكيانات التجارية والترتيبات القانونية من حيـث تسـخريها لألغـراض      -٤١
 اإلجرامية إىل عدد من اخلصائص احملددة اليت ميكن أن تسهم كلها يف حتقيق درجـة كـبرية مـن   

ومـن  . إغفال هوية املالكني احلقيقيني واألشخاص املسيطرين على الشركة أو الترتيب القـانوين 
ــة        ــوفر الشــركات الومهي ــها وت ــة وحل ــات القانوني أبرزهــا أن ســهولة إنشــاء الشــركات والترتيب
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واألسهم اليت ميلكها محلتها يف بعـض الواليـات القضـائية وخيـار اسـتخدام مسـامهني ومـديري        
سـم وإمكانيـة إقامـة سالسـل مـن الكيانـات القانونيـة تسـجل كـل منـها يف واليـة            شركات باال

قضــائية خمتلفــة، كــل هــذه األمــور تســمح بإنشــاء الكيانــات التجاريــة والترتيبــات القانونيــة يف   
ويف هــذه احلـــاالت، غالبـــا   )١٥(.شــكل هياكـــل شــديدة التعقيـــد متعـــددة الواليــات القضـــائية   

ن من املستحيل كشف النقاب عن الشركة وحتديـد هويـة   يكون من الصعب جدا إن مل يك ما
الشخص الطبيعي الفعلي وراء هذا اهليكل، خصوصـا إذا سـجلت شـركة واحـدة أو أكثـر مـن       
شركات السلسلة يف واليـة قضـائية تطبـق قـوانني صـارمة يف جمـال السـرية أو ال تلتـزم، عنـدما          

نيــة املتبادلــة لتقــدمي معلومــات عــن يطلــب منــها، بتــوفري أوســع قــدر ممكــن مــن املســاعدة القانو 
 .اهلياكل القانونية املنشأة مبقتضى تشريعاا

ــة أن الشــفافية      -٤٢ ــات   فيمــاويــربز عــدد مــن الصــكوك والتوصــيات الدولي يتعلــق بالكيان
. التجارية والترتيبات القانونية ذات أمهية حامسـة يف وضـع إطـار فعـال ملكافحـة غسـل األمـوال       

من اتفاقية مكافحة الفساد بأن تعـزز الـدول األعضـاء     ١٢املادة  وعلى وجه اخلصوص، تقضي
يتعلــق ويــة  فيمــاالشــفافية بــني الكيانــات اخلاصــة، مبــا يف ذلــك، عنــد االقتضــاء، اختــاذ تــدابري  

وحـىت لـو كـان    . لتجاريـة وإدارـا  األشخاص القانونيني والطبيعـيني املعنـيني بإنشـاء الكيانـات ا    
يرمي إىل منع الفساد يف القطاع اخلاص، فإن املعلومـات الـيت يـتم     ١٢التدبري املذكور يف املادة 

احلصول عليها مبقتضاه تتسم بـنفس القـدر مـن األمهيـة احلامسـة إذا اسـتخدمتها سـلطات إنفـاذ         
 .القوانني يف مكافحة غسل األموال

من اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، أن تنشـئ      ١٤عضاء، مبقتضى املادة ويتعني على الدول األ  -٤٣
يشدد على  نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية

وخالفا التفاقيـة مكافحـة الفسـاد، ال تتضـمن     . اخلاصة بتحديد هوية املالكني املنتفعنياملتطلبات 
غــري أن كــل . أي إشــارة إىل حتديــد املالــك املنتفــع ١٩٨٨مــة واتفاقيــة ســنة اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

الـدول بعضـها لـبعض مسـاعدة قانونيـة متبادلـة يف احلصـول         تقـدم االتفاقيات الثالث تقضي بأن 
قة عنــها، ممــا يعــين ضــمنيا أن علــى نســخ مصــد علــى أصــول مســتندات الشــركات واملنشــآت أو

  .إىل تلك السجالت واملستندات واحلصول عليهاالدول األعضاء قادرة على الوصول 

───────────────── 
لالطالع على معلومات مفصلة عن استخدام الكيانات التجارية والترتيبات القانونية يف خمططات غسل   )١٥(  

 Financial Action Task Force on Money Laundering, The Misuse of Corporate:األموال، انظر

Vehicles, Including Trust and Company Service Providers (Paris, October 2006); and Organization 

for Economic Cooperation and Development, Behind the Corporate Veil: Using Corporate 

Entities for Illicit Purposes (2001).  
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 ١٢طائفة من توصيات فرقة العمل تفاصيل عن اجلوانب الـيت تتناوهلـا املادتـان     وتقدم  -٤٤
بــأن تتخــذ  ٣٤و ٣٣وبصــفة خاصــة، تقضــي التوصــيتان  . مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد  ١٤و

ودقيقــة عــن امللكيــة   الــدول األعضــاء تــدابري مــن أجــل ضــمان احلصــول علــى معلومــات كافيــة   
االنتفاعية والسيطرة اليت يتمتع ـا الشـخص االعتبـاري والترتيبـات القانونيـة وإمكانيـة االطـالع        

وتعــرف عبــارة . عليهــا يف الوقــت املناســب وتبادهلــا مــع الســلطات احملليــة أو األجنبيــة املختصــة   
اعتبــاري أو حبيــث تشــمل أي شــخص طبيعــي ميلــك أو يســيطر علــى شــخص   " املالــك املنتفــع"

وبالنسبة للـدول الـيت تسـمح بإصـدار أسـهم ميلكهـا محلتـها، هنـاك شـرط خـاص           . ترتيب قانوين
  .باختاذ تدابري مالئمة وفعالة ملنع إمكانية إساءة استخدام تلك األسهم يف أغراض غسل األموال

ة، الصادرتني عن فرقة العمل، يتعين على املؤسسـات املاليـ   ١٢و ٥وعمال بالتوصيتني   -٤٥
مبا يف ذلك مقدمو اخلدمات البديلة لتحويل األمـوال واملنشـآت واملهـن غـري املاليـة احملـددة، أن       
تفهم عالقة امللكية والسيطرة خبصوص العميل من أجل حتديـد األشـخاص الطبيعـيني أصـحاب     

 فيمــاوعــالوة علــى ذلــك هنــاك ، . امللكيــة أو الســيطرة النهائيــة علــى العميــل والتعــرف علــيهم
عتبـاريون أو ترتيبـات قانونيـة، شـرط للتحقـق مـن الوضـع        ابالعمالء الذين هم أشـخاص  يتعلق 

القانوين للشخص االعتباري أو الترتيب القـانوين، مـن خـالل احلصـول مـثال علـى دليـل يثبـت         
تسجيله كشركة أو دليل مماثل إلنشائه أو وجوده واحلصول على معلومـات عـن اسـم العميـل     

لـزام  إل القـانوين والعنـوان واملـديرين واألحكـام املنظمـة لصـالحية       أو أمساء أي أوصـياء والشـك  
وعليه، بغض النظر عما إذا كانت الدولة قـد اختـذت   . الشخص االعتباري أو الترتيب القانوين

ــيتني   ــة العمـــل أم ال، يفتـــرض أن تعـــرف    ٣٤و ٣٣تـــدابري وفقـــا للتوصـ الصـــادرتني عـــن فرقـ
ــة واملنشــآت واملهــن غــري ا   ــة احملــداملؤسســات املالي ــة   ملالي دة يف كــل مــرة هويــة أصــحاب امللكي

  .االنتفاعية للكيان االعتباري أو عمالء الترتيب القانوين
ومن الناحية العملية، تقوم عدة بلدان بتنفيذ التزاماـا مبقتضـى اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد        -٤٦

للشــركات  أو الســجل املركــزي/وتوصــيات فرقــة العمــل مــن خــالل إلــزام الكيانــات التجاريــة و
باحلصول على معلومات عن أصحاب األسهم واملديرين واملنتفعني وغـري هـؤالء مـن األشـخاص     

ويف املراكــز . املســيطرين علــى الكيــان االعتبــاري أو الترتيــب القــانون وحتــديث تلــك املعلومــات 
 هنــاك تــدبري شــائع ينطــوي علــى  "اخلارجيــة"ى الواليــات القضــائية املاليــة، خصوصــا مــا يســم ،

مي خدمات االستئمان والشـركات املهنـيني علـى تلـك املعلومـات واحلفـاظ عليهـا،        مقد حصول
  .حبيث ميكن للمراقبني وسلطات إنفاذ القوانني الوصول إىل تلك املعلومات وفق شروط حمددة

وحىت يف الواليات القضائية اليت تطبـق فيهـا بعـض التـدابري املـذكورة أعـاله أو كلـها،          -٤٧
الوطين للعديد من الكيانـات التجاريـة حتـديا كـبريا لسـلطات إنفـاذ القـوانني        يشكل الطابع عرب 
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و جتعـل سالسـل الكيانـات االعتباريـة الطويلـة املسـجلة       . يف التحقيق يف حاالت غسل األموال
كشركات يف واليات قضائية خمتلفة، واليت متلـك كـل أو بعـض األسـهم بعضـها لـدى الـبعض        

سم أو مديرين غري مقيمني للشركات، من الصـعب جـدا إن   إىل جانب استخدام مسامهني باال
مل يكن من املستحيل احلصول على معلومات عن امللكيـة االنتفاعيـة لشـركة أو ترتيـب قـانوين      

ويــزداد األمــر تعقيــدا يف احلــاالت الــيت أنشــئت فيهــا واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات أو     . مــا
تلــك  يــة قضــائية ال تقتضــي احلصــول علــىالترتيبــات القانونيــة الضــالعة يف خمطــط معــني يف وال

املعلومات واالحتفـاظ ـا وال متـنح سـلطات إنفـاذ القـوانني إمكانيـة الوصـول إليهـا أو تـرفض           
بـل إن قـدرة املؤسسـات املاليـة واملنشـآت      . تبادهلا مـع الواليـات القضـائية األخـرى أو كالمهـا     

لـك الواليـات القضـائية حمـدودة     واملهن غري املاليـة احملـددة علـى احلصـول علـى معلومـات مـن ت       
  .أكثر يف هذه احلالة

ومــن مث، وســعيا للحــد مــن احتمــال إســاءة اســتخدام الكيانــات التجاريــة والترتيبــات     -٤٨
القانونية يف أغراض غسل األمـوال، مـن األمهيـة مبكـان أن تتخـذ مجيـع الـدول األعضـاء تـدابري          

ملـة وحمدثـة عـن امللكيـة االنتفاعيـة      شاملة لكفالـة إمكانيـة احلصـول علـى معلومـات دقيقـة وكا      
ذ تلـك  واحلفاظ على هذه املعلومات وإتاحة إمكانية الوصول إليها يف الوقت املناسب وأن تنفّـ 

التدابري تنفيذا فعـاال وأن تكفـل إمكانيـة تبـادل تلـك املعلومـات حمليـا ومـع السـلطات األجنبيـة           
  .بطريقة فعالة وشاملة ويف الوقت املناسب

    
    البديلة لتحويل األموال النظم  - جيم  

إن ارتفاع نسبة العمولة وتزايد صرامة األنظمة والرقابـة يف القطـاع املـايل الرمسـي، إىل       -٤٩
والتـوفر  ) وما يتصل ا من تـدفقات حتويـل األمـوال   (جانب النمو الكبري يف هجرة اليد العاملة 

املنــاطق الــيت تعتمــد بدرجــة  احملــدود للخــدمات املصــرفية يف بعــض املنــاطق اجلغرافيــة، مبــا فيهــا 
كبرية على املعامالت النقدية، جيعل من النظم البديلة لتحويل األموال بديال أيسر وأقـل تكلفـة   

ــوال عــرب احلــدود      ــل األم ــة    )١٦(.مــن القطــاع املصــريف الرمســي لتحوي فمقــدمو اخلــدمات البديل
ك النقديـة أو خمـازن   لتحويل األموال يتلقون األموال النقدية والشيكات وغري ذلك من الصـكو 

───────────────── 
)١٦(  International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Department, Regulatory Frameworks 

for Hawala and Other Remittance Systems (Washington, D.C., 2005); United States Department of 

State, International Narcotics Control Strategy Report: 2005; United States Department of the Treasury 

and the International Criminal Police Organization (Interpol), The Hawala Alternative Remittance 

System and Its Role in Money Laundering (2000).  
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القيمة من العميـل يف موقـع معـني ويـدفعون املبـالغ، إمـا يف نفـس الشـكل وإمـا يف شـكل آخـر            
للقيمة النقدية، لطرف ثالث أو أكثر يف موقع آخر باستخدام االتصـاالت أو الرسـائل أو نظـم    

يلــة وإذا كانــت هنــاك صــلة بــني بعــض الــنظم البد   )١٧(.حتويــل األمــوال أو شــبكة مــن األفــراد  
لتحويــل األمــوال والقطــاع املــايل الرمســي، مــن خــالل االحتفــاظ حبســاب مصــريف واســتخدامه  
مثال، فإن بعضها تعمل بصفة غري رمسية من خـالل املؤسسـات املاليـة غـري املصـرفية واملنشـآت       

  )١٨(.اليت ال يشكل حتويل األموال بالضرورة نشاطها األساسي
ن فـيهم ذوو النوايـا اإلجراميـة، فـإن الـنظم البديلـة       وبالنسبة للمستخدمني النهائيني، مبـ   -٥٠

ــوال والتكــاليف         ــل األم ــا حتوي  ــيت ميكــن ــة بســبب الســرعة ال ــوال وســيلة جذاب ــل األم لتحوي
وقـد اسـتخدمت الـنظم البديلـة     . املنخفضة هلذه العمليات ودرجـة إخفـاء اهلويـة املرتفعـة نسـبيا     

التجاريـة يف وقـت مبكـر بـني البلـدان، ممـا       لتحويل األموال يف بعض املناطق لتمكني العالقـات  
  )١٩(، )١٨(.يفسر رسوخ هذه النظم واستخدامها على حنو مكثف يف بعض اتمعات

٥١-  تمع الدويل اهتمامه، خالل العقد املاضي، إىل الدور الذي تضطلع بـه الـنظم   ووجه ا
دراج هـذه الـنظم يف   البديلة لتحويل األموال يف خمططات غسل األموال وقام بتعزيز جهـوده إل 

وكـان اهلـدف   . إطار القطاع املايل الرمسي املنظم وضمن األطـر احملليـة ملكافحـة غسـل األمـوال     
الرئيسي لتلك اإلجراءات حظر عمليات حتويل األموال اهولـة اهلويـة مـن خـالل هـذه الـنظم       
 وضــمان تــوفر ســجالت دقيقــة وكاملــة ألغــراض التحقيــق وإجبــار مقــدمي خــدمات التحويــل

  .على كشف املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها
ولــئن كانــت اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة ال تتضــمن أي إشــارة إىل الــنظم البديلــة لتحويــل    -٥٢

من اتفاقية مكافحة الفسـاد تشـري بالتحديـد إىل التـزام الـدول األعضـاء        ١٤األموال، فإن املادة 
املصـارف واملؤسسـات املاليـة غـري املصـرفية       تقصر تطبيق أطر تنظيميـة ورقابيـة حمليـة علـى     بأال

───────────────── 
 Glossary of definitions used in the“ن غسل األموال،انظر فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بشأ)١٧( 

methodology”, in Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations 

and the FATF 9 Special Recommendations (Paris, 2009).  
)١٨(  Asia/Pacific Group on Money Laundering, Alternative Remittance Regulation Implementation 

Package (2003).  
)١٩( Mohammed El Qorchi, Samuel Munzele Maimbo and John F. Wilson, Informal Funds Transfer 

Systems: An Analysis of the Informal Hawala System, Occasional Paper Series, No. 222 

(Washington, D.C., International Monetary Fund, 2003); and Financial Action Task Force on 

Money Laundering, paper entitled “Combating the abuse of alternative remittance systems: 

international best practices” (2003).  
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    مون خـدمات  فحسب بل بأن تطبقها أيضا على األشخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني الـذين يقـد
مــن االتفاقيــة  ١٤مــن املـادة   ٣وتنصـح الفقــرة  . رمسيـة وغــري رمسيــة لتحويـل األمــوال أو القــيم  

ملاليــة ومؤسســات حتويــل األمــوال الــدول األعضــاء بــالنظر يف تنفيــذ تــدابري إللــزام املؤسســات ا
ــة         ــتمارات اإللكتروني ــل يف االس ــة مصــدر التحوي ــن اجله ــدة ع ــة ومفي ــات دقيق ــإدراج معلوم ب
لتحويل األموال واالحتفـاظ بتلـك املعلومـات طـوال سلسـلة عمليـات الـدفع وبالتـدقيق يف أي         

  .عمليات حتويل ال حتتوي على معلومات كاملة عن مصدر التحويل
لك، فقد أدرجـت التوصـية اخلاصـة السادسـة لفرقـة العمـل، املعتمـدة يف        وفضال عن ذ  -٥٣

ــة ملكافحــة غســل األمــوال     ٢٠٠١عــام  ــل األمــوال ضــمن األطــر احمللي ــة لتحوي ــنظم البديل . ، ال
وينبغــي للبلـــدان، عمــال ـــذه التوصـــية اخلاصــة ووفقـــا التفاقيـــة مكافحــة الفســـاد، أن تلـــزم     

مني خلدمات حتويـل األمـوال أو القـيم مـن خـالل نظـام       األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املقد
غري رمسي أو شـبكة غـري رمسيـة باحلصـول علـى تـرخيص أو بـأن يكونـوا مسـجلني وخاضـعني           
لنفس االلتزامات املفروضة على املصارف واملؤسسات املالية األخـرى مبقتضـى توصـيات فرقـة     

األنشـطة دون تـرخيص أو    وينبغي فرض عقوبات على األشخاص الذين يقومـون ـذه  . العمل
مي اخلـدمات البديلـة لتحويـل األمـوال االمتثـال      وهكذا، ينبغي أن يشـترط علـى مقـد   . تسجيل

إزاء العمـالء وحفـظ السـجالت واملراقبـة واإلبـالغ       الواجـب  لنفس املتطلبات اخلاصـة بـالتحقق  
االمتثـال  واخلضوع لنفس املستوى من الرقابة ورصد االمتثال وفرض العقوبـات يف حالـة عـدم    

  .للمتطلبات املذكورة أعاله على غرار املصارف واملؤسسات املالية األخرى
فيمـا  ومع أن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد وتوصـيات فرقـة العمـل مفصـلة وواضـحة متامـا            -٥٤

يتعلق بالتزام الدول األعضاء بتنظيم النظم البديلة لتحويـل األمـوال واإلشـراف عليهـا فمـا زال      
ــة لتحويــل    . لمتطلبــات حتــديا قائمــا التنفيــذ العملــي ل فمــن الصــعب مــثال كشــف الــنظم البديل

األموال ألا غالبا ما تقوم بتشغيلها منشآت، مثل متاجر البقالة، ال يكـون نشـاطها األساسـي    
ــل األمــوال  ــنظم غــري الرمسيــة للتحويــل         . حتوي ــود الراميــة إىل تنظــيم هــذه ال وقــد تــؤدي اجله

ــر املتــ    ــا عكــس األث ــائمني     واإلشــراف عليه ــنظم والق ــدفع املشــاركني يف هــذه ال ــث ت وخى حبي
بتشغيلها إىل املزيد من التكتم، مما يزيد من صعوبة كشف األشخاص الذين يسيئون اسـتخدام  

  )٢٠(.هذه النظم يف أغراض إجرامية ومالحقتهم

───────────────── 
  International Monetary Fund, Regulatory Frameworks for Hawala and Other: انظر أيضا  )٢٠(

Remittance Systems.  
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، ولـــئن كانـــت الـــنظم البديلـــة لتحويـــل األمـــوال أداة ميســـورة     -٥٥
ون لنقــل عائــدات اجلرميــة وغســلها، فــإن هلــا أمهيــة حامســة كــذلك بالنســبة     يســتخدمها ارمــ

اً لـبعض  فهي توفر مصـدر دخـل هامـ    للعمال املهاجرين يف إرسال األموال إىل أسرهم، ومن مث
وقد يترتب على تنظـيم هـذه املنشـآت واإلشـراف عليهـا أثـر       . املناطق والبلدان يف العامل النامي
لــى العميــل، ممــا قــد خيفــض بــدوره مقــدار املبــالغ املاليــة املشــروعة  زيــادة تكــاليف املعــامالت ع
قتصــادات الوطنيــة، الوقــد يكــون لــذلك آثــار ســلبية حمتملــة علــى ا . املرســلة إىل العــامل النــامي

  )٢١(.سيما يف البلدان اليت ال تتوافر فيها بكثرة املؤسسات املالية مثل املصارف ال
ــذا ينبغــي للــدول األعضــاء، عنــد ت    -٥٦ ــذ األحكــام ذات الصــلة يف   ول صــميم التــدابري لتنفي

اتفاقية مكافحة الفساد وتوصيات فرقة العمل حسب ما هو مبني أعاله، أن تتبع جـا وظيفيـا   
قائما على املخاطر ومكيفا مع االحتياجات اخلاصة القتصـاداا وهياكلـها االجتماعيـة للتأكـد     

تــوفر معــامالت الــنظم البديلــة لتحويــل  مــن أن تشــديد الضــوابط الرقابيــة ال يــؤثر ســلبا علــى   
األمـوال وتكاليفهـا أو علـى قـدرة السـلطات الوطنيـة املختصـة علـى التعـرف علـى هـذه الـنظم             
وحتسني فهم كيفية عملها وإقامة تعاون أوثق مع املنشـآت غـري الرمسيـة لتحويـل األمـوال جتنبـا       

  .إلساءة استخدامها يف األغراض اإلجرامية
    

    تكنولوجية اجلديدةالتطورات ال  - دال  
دت الفتوحــات التكنولوجيــة الــيت شــهدها العقــد الفائــت، مثــل اإلنترنــت        لقــد مهــ   -٥٧

 ٢٠٠٦ففــي عــامي . واالتصـاالت الالســلكية، الطريــق أمــام اســتحداث طرائــق جديــدة للــدفع 
، أصدرت فرقة العمل تقريرين تناولت فيهمـا هـذه األدوات عـن كثـب، ومنـها نظـم       ٢٠٠٨و

ــدفع عــرب اإلن  ــول،       ال ــاتف احملم ــدفع بواســطة اهل ــات ال ــدفع وعملي ــات مســبقة ال ــت والبطاق ترن
وخلصــت إىل أن كــل هــذه الطرائــق تشــترك يف مســات جتعلــها عرضــة بصــفة خاصــة إلســاءة     

  )٢٢(.استعماهلا من قبل غسلة األموال
ومــن دواعــي القلــق، علــى وجــه اخلصــوص، الدرجــة املتنوعــة والعاليــة أحيانــا إلغفــال   -٥٨

ميكـن ـا للعمـالء االسـتفادة مـن هـذه اخلـدمات وحتويـل األمـوال إىل أطـراف ثالثـة             اهلوية اليت
وإضافة إىل ذلك، فإن الطرائق اليت يستخدمها العميـل لتمويـل   . حمليا وعرب احلدود على السواء

───────────────── 
)٢١(  United States Department of State, International Narcotics Control Strategy Report: 2005.  
)٢٢(  Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on New Payment Methods (Paris, 2006); 

Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering and Terrorist Financing 

Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems (Paris, 2008).  
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عمليات التحويل غالبا ما تكون جمهولة، مما جيعل من الصعب جـدا إن مل يكـن مـن املسـتحيل     
فبطاقــات املهاتفــة طويلــة املســافة . القــوانني تعقــب مصــدر هــذه األمــوال  علــى ســلطات إنفــاذ

وبطاقات اهلدايا اليت تصدرها احملالت التجاريـة وبطاقـات النقـود الـيت تصـدرها شـركات مثـل        
Visa وMasterCard وال يقتصــر عــدد مــن نظــم الــدفع بواســطة اإلنترنــت . كــن شــراؤها نقــدامي

مان وبطاقـات السـحب فحسـب بـل     الئتصرفية وبطاقات اعلى قبول األموال من احلسابات امل
يتناول أيضا استخدام الدفع نقدا واحلواالت الربيديـة والشـيكات املصـرفية وبطاقـات السـحب      

وممـا يزيـد مـن شـدة القلـق      . ذلك من الطرائـق اهولـة اهلويـة    مسبقة الدفع والقسائم وما شابه
ة أعـاله ليسـت مقيـدة مـن حيـث القيمـة وال       إزاء إغفال اهلوية أن بعض طرائق الـدفع املـذكور  
فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن اسـتخدام بطاقـات       . من حيـث الغـرض الـذي ميكـن اسـتخدامها فيـه      

لشــراء البضــائع، مبــا  MasterCardو Visaالســحب املســبقة الــدفع الــيت تصــدرها شــركات مثــل  
ــة      ــود مــن الصــرافات اآللي ــثمن، أو لســحب النق ــة ال ــامل يف شــىت) ATM(فيهــا الغالي .  أحنــاء الع

وبإمكان العمالء شراء كمية كبرية من هذه البطاقـات لتخطـي أي حـد مفـروض علـى القيمـة       
  .النقدية للبطاقة الواحدة

ــنة     -٥٩ ــة س ــاد      ١٩٨٨وال تتضــمن اتفاقي ــة مكافحــة الفس ــة واتفاقي ــة املنظم ــة اجلرمي واتفاقي
مات اليت قد تنـال مـن اجلهـود    إشارات حمددة إىل نظم الدفع اجلديدة وتطورات تكنولوجيا املعلو

مـن اتفاقيـة    ١٤من اتفاقية اجلرمية املنظمة واملادة  ٧غري أن املادة  .الرامية إىل كبح غسل األموال
نظامـا داخليـا شــامال   مكافحـة الفسـاد، كمـا ذُكـر أعــاله، تقضـيان بـأن تنشـئ الــدول األعضـاء         

ضـة بشـكل   رفية وسائر اهليئات املعرللرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غري املص
تني، مبـا إذا كانـت نظـم الـدفع     يقتضـى أحكـام االتفـاق   مبومـن مث ال يعتـد،   . خاص لغسل األموال

إذ يكفـي أن تشـكل نظـم الـدفع هـذه وسـيلة جـادة لغسـل         . اجلديدة تعترب مؤسسات مالية أم ال
  .احمللية ملكافحة غسل األموالاألموال لتفعيل التزام الدول األعضاء بإدراجها ضمن نطاق األطر 

وتوفر توصيات فرقة العمل، مقارنة باتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،      -٦٠
املؤسسـات  "فعبـارة  : تعريفا أكثر تشددا للمؤسسات املالية واملنشآت واملهن غري املالية احملـددة 

وتعــرف . ن ــج ذي صــبغة قانونيــةفــة تعريفــا واســعا، باتبــاع ــج وظيفــي بــدال مــمعر" املاليــة
أي شـخص أو كيـان يتـوىل حبكـم عملـه      "بأا تشـمل  " املؤسسات املالية"التوصيات األربعون 

مثــل بطاقــات االئتمــان (إصــدار وســائل الــدفع أو إدارــا "أو " حتويــل األمــوال أو القــيم[...] 
ربيديـة واحلــواالت  وبطاقـات السـحب والشــيكات العاديـة والشــيكات السـياحية واحلــواالت ال    

وممـا يزيـد تـدرجييا مـن تعقيـد      . لصـاحل عميـل أو بالنيابـة عنـه    )" املصرفية واألمـوال اإللكترونيـة  
اخلـــدمات إىل املســـتعمل النـــهائي   تقـــدمالتمييـــز بـــني املؤسســـات املاليـــة غـــري املصـــرفية الـــيت   
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يــد صــعوبة ومــن مث تتزا. خــدمات الــدعم إىل قطــاع الصــناعة املصــرفية تقــدموالشــركات الــيت 
 .اإلجابة عما إذا كانت شركة معينة مؤسسة مالية أم ال

ذ الشركات الـيت تنـدرج   وتقضي التوصيات األربعون الصادرة عن فرقة العمل بأن تنفّ  -٦١
ــالتحقق الواجــب مــن       ــة غــري املصــرفية املتطلبــات اخلاصــة ب يف نطــاق تعريــف املؤسســات املالي

عـالوة علـى ذلـك يـتعني علـى الـدول األعضـاء        و. العمالء عموما وحفظ السجالت واإلبـالغ 
 .اإلشراف على هذه املؤسسات املالية غري املصرفية ورصدها وتطبيق العقوبات إزاءها

. يتعلق بـنظم الـدفع اجلديـدة    فيماوهناك عدد من التوصيات ذات الصلة بصفة خاصة   -٦٢
ت املصـرفية املرقمـة   ، على سـبيل املثـال، تـنص علـى أنـه ينبغـي حظـر إنشـاء احلسـابا         ٥فالتوصية 

وعليـه،  . املغفلة اهلوية وتطبيق تدابري شاملة لتحديد اهلوية والتحقق على حسابات مجيـع العمـالء  
حىت يف احلاالت اليت يتم فيها إيداع األموال يف حساب العميل باتباع طرائق جمهولة اهلويـة مثـل   

أن تســتخدم املعلومــات الــيت  الــدفع نقــدا أو احلــواالت الربيديــة، ميكــن لســلطات إنفــاذ القــوانني 
املؤسسـات   ٨وتنصـح التوصـية   . ب مصدر تلـك األمـوال  تجمع عند إنشاء العالقة التجارية لتعقّ

املالية بإيالء اهتمام خاص للتكنولوجيات اجلديدة أو املتطورة اليت قد تساعد علـى إغفـال اهلويـة    
. ات يف خمططـات غسـل األمـوال   وباختاذ تدابري من أجل احليلولة دون استخدام هذه التكنولوجيـ 

 .وينبغي التصدي كذلك للمخاطر املرتبطة باملعامالت اليت ال تتم وجها لوجه

ــدفع        -٦٣ ــة العمــل تنطبــق علــى طرائــق ال ــئن كانــت أحكــام االتفــاقيتني وتوصــيات فرق ول
فالطـابع عـرب   . اجلديدة، فإن تنفيـذ تلـك االلتزامـات بطريقـة فعالـة ال يـزال يشـكل حتـديا هامـا         

طين للعديــد مــن هــذه الــنظم جيعــل مــن الصــعب ومــن غــري اــدي لفــرادى الــدول تنظــيم     الــو
الشــركات الــيت تقــوم بتشــغيل هــذه الــنظم واإلشــراف عليهــا وتطبيــق العقوبــات إزاءهــا عنــد     

وعالوة على ذلك، فإن الوعي بوجود نظم الدفع اجلديدة هذه وإمكانيـات تشـغيلها   . االقتضاء
ان اليت ينخفض فيها مسـتوى الـوعي ـذه القضـية تتعـرض حملـذور       فالبلد. خيتلف من بلد آلخر

 .عدم فعالية األنظمة اليت حتكم هذه النظم

٦٤-  ـرمني مـن إسـاءة     ولذلك حريجبميع الدول األعضاء أن تفرض أنظمة متوائمة ملنع ا
 وينبغـي تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل    . استخدام طرائـق الـدفع اجلديـدة يف أغـراض غسـل األمـوال      

ــن الســلطات          ــا م ــوانني والســلطات اإلشــرافية وغريه ــاذ الق ــدى ســلطات إنف ــوعي ل إذكــاء ال
ويوصـى بـأن تواصـل املنظمـات الدوليـة      . باملخاطر اليت تنطوي عليها نظم الدفع اجلديـدة هـذه  

مثل مكتب املخدرات واجلرمية إجراء حبوث عن احتمـال تعـرض طرائـق الـدفع اجلديـدة خلطـر       
 .الدول األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة ملنع إساءة استخدامها غسل األموال ومساعدة
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  مها مكتب األمم املتحدة املساعدة التقنية اليت يقد  - خامسا  
   املعين باملخدرات واجلرمية

لقــد أُســندت إىل مكتــب املخــدرات واجلرميــة، وخصوصــا مــن خــالل برناجمــه العــاملي     -٦٥
رمية ومتويل اإلرهاب، مهمـة تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء      ملكافحة غسل األموال وعائدات اجل

علـى تنفيــذ تــدابري مكافحــة غســل األمــوال ومسـاعدا علــى كشــف العائــدات غــري املشــروعة   
وضــبطها ومصــادرا وفقــا ملــا تقضــي بــه صــكوك األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املعــايري املقبولــة   

  .ئمةعامليا، وذلك من خالل تقدمي املساعدة التقنية املال
٦٦-  غـري  . م مكتب املخدرات واجلرمية املسـاعدة التقنيـة علـى أسـاس طـوعي وتعـاوين      ويقد
وعليـه،  . ي البلدان زمام األمور شرط ال بد منه لضمان تنفيـذ كـل برنـامج تنفيـذا فعـاال     لّأن تو

  .بناء على طلب السلطات املختصة يف البلد ومبشاركتها وضلوعها كليا تقدمفإن املساعدة 
ومن أنواع املساعدة اليت ميكن أن يقدمها مكتب املخدرات واجلرمية، على سـبيل املثـال     -٦٧

خــدمات ) ج(حتليــل االحتياجــات؛ ) ب(ورقــات حبــوث وسياســات؛ ) أ: (ال احلصــر، مــا يلــي
  استشــارية مــن خــالل نشــر خــرباء ميــدانيني علــى األجــل الطويــل يف الدولــة أو جمموعــة الــدول؛  

تقـدمي املسـاعدة يف   ) و(وضـع قـوانني وأنظمـة منوذجيـة؛     ) ه(ء الوعي حلقات دراسية إلذكا) د(
دورات تدريبيــة حمليــة أو وطنيــة أو إقليميــة يف جمــال بنــاء       ) ز(صــوغ التشــريعات واألنظمــة؛    

تـوفري حلـول يف جمـال تكنولوجيـا     ) ح(القدرات، مبا يف ذلـك التـدريب القـائم علـى احلاسـوب؛      
  .لية وأدوات إلدارة القضايا ملوظفي إنفاذ القواننياملعلومات لوحدات االستخبارات املا

ومن التحديات األساسية يف وضع برامج فعالة وعملية لتقدمي املساعدة التقنيـة القـدرة     -٦٨
ومن مث، فـإن مـن   . م األولوياتعلى حتديد احتياجات البلد املعينة حتديدا دقيقا وترتيبها يف سلّ

ية والسلطات احملليـة املختصـة والقطـاع اخلـاص بتحديـد      األمهية مبكان أن تقوم السلطات الوطن
وميكــن أيضــا حتديــد املعلومــات والبيانــات ذات الصــلة ــذه املهمــة مــن . ســتراتيجيةاأولويــات 

خالل بعثات ثنائية ومتعددة األطـراف لتقيـيم االحتياجـات وعمليـات تقيـيم االمتثـال للمعـايري        
ــذايت      ــيم ال ــات التقي ــة ذات الصــلة وعملي ــة     الدولي ــل اإلقليمي ــار احملاف ــة يف إط ــات القطري والبيان

وينبغي احلرص على توفري التنسيق املناسب بني آليات تقييم تنفيذ املعايري بغيـة تعزيـز   . والدولية
 .عملية مجع البيانات وضمان اتساقها

ويسعى مكتب املخدرات، من خالل حتديد احتياجات كل بلد من املساعدة التقنيـة،    -٦٩
مع اجلهـات األخـرى املقدمـة للمسـاعدة التقنيـة واجلهـات املاحنـة، تفاديـا الزدواج          إىل التنسيق

م مكتـب املخـدرات   وميكـن أن يقـد  . اجلهود وتوخيا لفعاليـة اسـتخدام املـوارد البشـرية واملاليـة     



 

24 

A/CONF.213/8

واجلرمية، يف بعض احلاالت، مساعدة تقنية بالتشارك مـع منظمـات أخـرى مثـل البنـك الـدويل       
  .ويلوصندوق النقد الد

ــن خــالل          -٧٠ ــدرات مســتدامة م ــاء ق ــة احلاجــة إىل بن ــب املخــدرات واجلرمي ــدرك مكت وي
ومــن األدوات املفيــدة يف . االلتزامــات الطويلــة األجــل بــدال مــن املشــاركات القصــرية األجــل  

 .حتقيق هذا اهلدف التدريب داخل البلدان ونشر اخلرباء امليدانيني وتدريب املدربني

درات واجلرميـــة أن يواصـــل، مـــن خـــالل التخطـــيط لألحـــداث وينبغـــي ملكتـــب املخـــ  -٧١
اإلقليمية ودون اإلقليمية، تعزيز تبادل املمارسات الوطنية اجليدة أو اإلبداعية اجلديـدة الـيت قـد    

عـبء  "تسـتفيد منـها جمموعـة أكـرب مـن البلـدان، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بإمكانيـة عكـس مبـدأ              
ملشروع وإمكانية مصادرة العائدات مـن خـالل دعـوى    للربهنة على مصدر املوجودات ا" البينة

مدنية وإنشاء فرق عمل وطنية عاملة ملعاجلة قضايا غسل األموال وكذلك املمارسـات املتصـلة   
 .بالقضايا األساسية األخرى املبينة يف هذه الورقة

وتشجع الدول األعضاء على ضمان حصول مكتـب املخـدرات واجلرميـة علـى مـوارد        -٧٢
واصــلة االضــطالع بواليتــه ملكافحــة غســل األمــوال ومســاعدة الــدول األعضــاء علــى    كافيــة مل

 .اعتماد تدابري ملكافحة االجتاهات اجلديدة الناشئة يف هذا اال
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  
ا كـبريا يف تنفيـذ الصـكوك واملعـايري املتعلقـة بالتعـاون       تقـدم لقد أحرزت الدول األعضاء   - ٧٣

غــري أنــه ال يــزال هنــاك عقبــات قانونيــة وعمليــة تعيــق قــدرة  .  يف حــاالت غســل األمــوالالــدويل
وعلى وجـه اخلصـوص، فـإن تطبيـق     . فعاال الدول األعضاء على تطبيق التدابري ذات الصلة تطبيقا

شــرط ازدواجيــة التجــرمي والشــروط التقييديــة الــيت ال مــربر هلــا املفروضــة علــى تقــدمي املســاعدة     
تبادلــة وأوجــه التعــارض القائمــة بــني الــنظم القانونيــة وكــذلك قــوانني الســرية املفرطــة القانونيــة امل

الصرامة وعدم كفاية صالحيات السلطات احمللية لتنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة كـل       
وينبغـي للــدول األعضـاء أن تــويل   . هـذه األمـور تنــال مـن تنفيـذ أحكــام االتفاقيـات تنفيــذا فعـاال      

  .لتعزيز التعاون الدويل على الصعيد احمللي وية إلزالة هذه احلواجز وذلكاألول
وإضــافة إىل ذلــك، فــإن أســاليب غســل األمــوال الناشــئة حــديثا والــيت تنطــوي علــى        -٧٤

استخدام نظـام التجـارة الدوليـة والـنظم البديلـة لتحويـل األمـوال والكيانـات التجاريـة املعقـدة           
يدة من شأا أن حتد أيضا من قـدرة الـدول األعضـاء علـى     وكذلك استحداث نظم الدفع اجلد

تنفيذ األطر احمللية ملكافحة غسل األمـوال تنفيـذا فعـاال ومـن مث تقـدمي أنـواع املسـاعدة الرمسيـة         
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وللنجـاح يف مكافحـة هـذه املخططـات اجلديـدة لغسـل األمـوال،        . وغري الرمسيـة لـدول أخـرى   
لة ومتوائمة على الصعيد العـاملي وتعزيـز قـدرة    سوف يكون من الضروري جدا إنفاذ أنظمة شام

الــدول األعضــاء علــى تبــادل املعلومــات ذات الصــلة للنجــاح يف التعــرف علــى هــذه املخططــات  
بالتعاون مع الواليات القضائية األخـرى وتعزيـز اجلهـود الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة الراميـة إىل        

  .تشغيل هذه اخلطط وكيفية الكشف عنهايتعلق بكيفية  فيماإذكاء وعي السلطات احمللية 
ويف ضوء هذه االستنتاجات، ومـع أخـذ توصـيات االجتماعـات التحضـريية اإلقليميـة         -٧٥

يف االعتبــار، لعــل الــدول األعضــاء املشــاركة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة  
  .والعدالة اجلنائية تنظر يف التوصيات املبينة أدناه

  :بأن تقوم الدول األعضاء مبا يلي يوصى  -٧٦
واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتفاقيـة مكافحـة       ١٩٨٨التصديق على اتفاقية سـنة    )أ(  

الفساد أو االنضـمام إليهـا ومراجعـة التشـريعات الوطنيـة مـن أجـل تنفيـذ هـذه الصـكوك علـى            
  صعيد الواقع؛

ــا مــ       )ب(   ــا يتماشــى متام ــة تعريــف جرميــة غســل األمــوال تعريف ــا ورد يف كفال ع م
  االتفاقيات بشأن هذه اجلرمية وتوسيعه ليشمل أوسع طائفة ممكنة من اجلرائم األصلية؛

تعزيز التنسيق بني مجيع اآلليات اليت تقيم تنفيذ املعايري اخلاصة بغسل األمـوال    )ج(  
  بغية تسهيل مجع البيانات وحتليلها على الصعيد العاملي؛

نها من تنفيذ مجيـع  ختصة صالحيات واسعة حبيث متكّختويل السلطات احمللية امل  )د(  
  أشكال املساعدة القانونية املتبادلة تنفيذا تاما وضمان أال تعرقل قوانني السرية التعاون الدويل؛

  كفالة عدم خضوع تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة لشروط تقييدية ال مربر هلا؛  )هـ(  
املعنيــة بالتمــاس التعــاون الــدويل وتــوفريه   التأكــد مــن تزويــد مجيــع الســلطات   )و(  

باملهارات واملعارف واملوارد املالية والبشرية لـتمكني تنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       
  تنفيذا فعاال وشامال ويف الوقت املناسب؛

إنشاء قنـوات واضـحة لتبـادل املعلومـات والتعـاون علـى حنـو مباشـر وتلقـائي            )ز(  
لوطنية املختصة مثل دوائـر الشـرطة واملـدعني العـامني ووحـدات االسـتخبارات       بني السلطات ا

  املالية واجلمارك والسلطات الضريبية واإلشرافية؛
النظــر يف إنشــاء شــبكات تواصــل أو تعــيني مــوظفي اتصــال لتســهيل التعــاون    )ح(  
  الدويل؛
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يـق  فـرق عمـل متعـددة التخصصـات للعمـل علـى التحق       ترويج إنشاء أفرقة أو  )ط(  
  يف حاالت غسل األموال ومالحقتها؛

السلطات اجلمركية والضـريبية والسـلطات املعنيـة بـالتحقيق واملالحقـة       تزويد  )ي(  
وغريها من السلطات املختصة ملكافحة غسل األموال بالتدريب على كيفية استخدام البيانـات  

حقيــق فيهــا التجاريــة يف أغــراض كشــف خمططــات غســل األمــوال القائمــة علــى التجــارة والت   
  ومالحقتها؛

وضــع آليــات لــتمكني تبــادل البيانــات التجاريــة ذات الصــلة علــى الصــعيدين     )ك(  
احمللي والدويل وكفالـة أال حتـول القـوانني الوطنيـة املتعلقـة حبمايـة البيانـات واحلرمـة الشخصـية          

  دون فعالية تنفيذ تلك اآلليات؛
ثـة  ات دقيقـة وكاملـة وحمد  اعتماد تدابري شاملة لضـمان احلصـول علـى معلومـ      )ل(  

عن امللكية االنتفاعية واالحتفاظ ا وإتاحة إمكانيـة الوصـول إليهـا يف الوقـت املناسـب وضـمان       
  إمكانية تبادل تلك املعلومات مع السلطات األجنبية بطريقة فعالة وشاملة ويف الوقت املناسب؛

تـهاج ـج وظيفـي    تنظيم النظم البديلة لتحويـل األمـوال واإلشـراف عليهـا بان      )م(  
قائم على املخاطر يكفل بذلك أال تـؤثر الضـوابط الرقابيـة الصـارمة تـأثريا سـلبيا يف تـوفر هـذه         

ويف تكاليف املعامالت الـيت تـتم مـن خالهلـا أو يف قـدرة السـلطات احملليـة علـى التعـرف           النظم
  على هذه النظم؛

حويل األموال من أجـل  إقامة تعاون أوثق مع اجلهات غري الرمسية اليت تقوم بت  )ن(  
  فهم كيفية عملها ومنع أي إساءة الستخدامها يف األغراض اإلجرامية؛

مناقشــة الســبل الكفيلــة بتنــاول الطريقــة املناســبة لكشــف عائــدات اجلرميــة يف    )س(  
االقتصادات القائمة عل النقد اليت يستخدم فيها حتويـل األمـوال بطريقـة غـري رمسيـة ويـتم فيهـا        

  لع عرب احلدود؛نقل النقد والس
فــرض أنظمــة متوائمــة دوليــا لــئال يتســىن للمجــرمني إســاءة اســتخدام طرائــق     )ع(  

الدفع اجلديـدة يف أغـراض غسـل األمـوال وإلذكـاء وعـي سـلطات إنفـاذ القـوانني وغريهـا مـن            
  السلطات املعنية بشأن املخاطر اليت تشكلها نظم الدفع اجلديدة؛

املتحـدة علـى تقـدمي املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل        اختاذ تدابري لدعم قدرة األمـم    )ف(  
ــيت         ــة للتصــدي للتحــديات الناشــئة ال ــوارد كافي ــوال واجلــرائم األصــلية مب مكافحــة غســل األم

  .يواجهها اتمع الدويل



 

27 

A/CONF.213/8 

  :ويوصى بأن يقوم مكتب املخدرات واجلرمية مبا يلي  -٧٧
، علـى أسـاس   مواصلة تقدمي مساعدة تقنية للدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها      )أ(  

  التزامات طويلة األجل ومشاركة السلطات احمللية وضلوعها بصفة تامة؛
ــة علــى البحــث يف جمــال        )ب(   ــة واإلقليمي التعــاون مــع غــريه مــن املنظمــات الدولي

أساليب غسل األموال اجلديـدة، مثـل نظـم غسـل األمـوال القائمـة علـى التجـارة ونظـم الـدفع           
  . اعتماد تدابري مكافحة مناسبةاجلديدة، ومساعدة الدول األعضاء يف

 


