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 الفريق العامل المعني باألسلحة النارية

 2021أيار/مايو  12-10فيينا، 

    *من جدول األعمال المؤقَّت 2البند 
  4- 16الغاية  الحد من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة من أجل تحقيق    

 من أهداف التنمية المستدامة 
  

 األمانة من إعدادورقة معلومات أساسية   

  
 مقدمة  - أول  

بأهمي  الحد من التدفقات غير  2030ن أهداف خط  التنمي  المســـــــــــتدام  ل ا  م 4-16تســـــــــــ م ال اي   -1
المشــــروع  للموال واأل ــــ ح  وا ــــترتات الموجوتات المســــروق  من أجك م افح  جميا أنــــ ال ال ر م  المن م   
وع ى الرغم من أن مســـــألتد التدفقات المالي  غير المشـــــروع  وتدفقات األ ـــــ ح  غير المشـــــروع  ي ر  تناول ما 

ــمن ف،  ال دف، فقد جرع ال رف ع ى ا  ــ تين  وفد بين قد يبدو  ولكنعتبارهما ظاهرتين مترابطتين ضــــــ من،صــــــ
من الواضح أن ال رائم عبر الوطني  مثك االت ار غير المشروع باأل  ح  النار   وما يتصك به من جرائم تتصك 

 يول بتما، قبك اقتراف ت ك ال رائم وب دها، بمخططات كبيرة ل ســـــــــك األموال وتدفقات مالي  غير مشـــــــــروع ، لم
 اهتما  كاف ال تكشاف الروابط المحدتة بين التدفقات غير المشروع  للموال واأل  ح  

بيد أن التركيز بدأ ينصــــــــع مؤخرا ع ى الب د المالد ال ا  لرت ار غير المشــــــــروع باأل ــــــــ ح  النار      -2
ألخيرة  فقد أويـى ال،ر ق قد  ال،ر ق ال امك الم ند باأل ـ ح  النار   عدة تويـيات تات يـ   فد السـنوات ا وقد

، با ـــــــتخدا  فتائت عم يات اقت،ا  2015بز ران/يوفيه  9ال امك الدول، فد اجتماعه الثالث الم قوت فد فيينا فد 
األثر من أجك إجرا  تحقيقات جنائي  مت مق  بشـأن االت ار باأل ـ ح  النار  ، بما فد تلك تحقيقات مالي  مواة   

 19و 18لك، أويـــــى ال،ر ق ال امك، فد اجتماعه الرابا الم قوت فد فيينا يومد (  وعروة ع ى ت11)التويـــــي  
ــروع المحتمك 2016أيار/مايو  ــأن االت ار غير المشــــــ ، بأن تن ر الدول فد إجرا  تحقيقات متزامن  من  ي  بشــــــ

ات غير باأل ــ ح  النار   وما يتصــك به من جرائم مالي ، وبأن تضــمن ضــبط ومصــاترة جميا الموجوتات وال ائد
 ( 44المشروع  المتأتي  من ال رائم، بما في ا األ  ح  النار   واألتوات المت  ق  بارتكاب ال رائم )التويي  
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 16وعروة ع ى تلـك، نــــــــــــــ ا ال،ر ق ال ـامـك الـدول، فد اجتمـاعـه الســـــــــــــــابا الم قوت فد فيينـا يومد  -3
تصـــــ   باأل ـــــ ح  النار   والتحقيقات المت  ق  ، ع ى ال ما بين التحقيقات فد ال رائم الم2020تموة/يوليه  17و

بالموجوتات غير المشــروع  وغســك األموال الرامي  إلى التصــد  لغثرا  غير المشــروع، بويــ، ا مداخك مخت ،  
يم ن االفطرق من أ  من ا ل شـــروع فد تحقيقات بشـــأن االت ار غير المشـــروع باأل ـــ ح  النار    وبث ال،ر ق 

ى اتباع ُف ت وا ـ   النطاق فد التحقيق فد القضـايا ومربق  الضـال ين في ا قضـائيا، بما ال امك الدول أيضـا ع 
ــال ين فد تلك وموجوتات م غير  يشـــــــــــمك التحقيقات المت  ق  باأل ـــــــــــ ح  النار   غير المشـــــــــــروع  واألفرات الضـــــــــ

 ( 37و 36المشروع  )فقطتا المناقش  

وبـنا  ع ى تلك، تعا مؤتمر األطراف فد اتـ،اةـي  األمم المتـحدة لمـ افـح  ال ر ـم  المن ـم  عبر الوطنـي ، فد   - 4
، الدول األطراف إلى ا ــــــــــــتخدا  فتائت عم يات اقت،ا  األثر تجرا  تحقيقات جنائي  مت مق  بشــــــــــــأن  2/ 9و  3/ 8قرار ه  

أفشط  االت ار غير المشروع باأل  ح  النار  ، تشمك القيا  بتحر ات مالي  أو غير مالي  مواة  ، وتعا الدول األطراف  
تد تقترن بالتحقيقات فد الموجوتات غير المشــــــــروع   إلى ت ز ز التحقيقات فد ال رائم المتصــــــــ   باأل ــــــــ ح  النار   ال 

وغســــــــــك األموال من أجك ت،كيك نــــــــــب ات االت ار التد تقغ ورا  عم يات النقك غير المشــــــــــروع  لل ــــــــــ ح ، وجما 
 المستدام    من أهداف التنمي   4- 16أجك تحقيق ال اي  الم  ومات اال تخبار   عن الم امرت المشبوه  من 

ــروع  كما أجر ت فد منت  -5 ــأن الروابط القائم  بين التدفقات غير المشــــــ ــات مثمرة بشــــــ ديات أخرع مناقشــــــ
ــبيك المثال، بدتت فرق  ال مك الم ني  باتجرا ات المالي  االت ار غير المشــــــــروع  للموال واأل ــــــــ ح   ف  ى  ــــــ

(، ونـــــدتت 2022-2020أثنا  رئا ـــــت ا ال ديدة ) باأل ـــــ ح  باعتبار  أبد األولو ات األربا المســـــت دف تحقيق ا
ع ى أن االت ار غير المشــروع باأل ــ ح  لي  جر م  أيــ ي  ل ســك األموال فحســع، بك مصــدر تمو ك لغرهاب 

ــا  ــت،يد من قائم  قرارات م    األمن التد تناول في ا الم    تمو ك األعمال  و م ن ( 1) أيضـ ل،رق  ال مك أن تسـ
في ا الدول األعضا  إلى تح يك م  ومات اال تخبارات المالي   والتد تعا ( 2) اترهابي  وتزو د اترهابيين بالسرح،

 ( 3) المت  ق  بأفشط  ال ر م  المن م  المشبوه  التد تدعم اترهاب، ومن ا االت ار غير المشروع باأل  ح  

  16 وتســتكشــغ هل  الورق  الروابط القائم  بين التدفقات غير المشــروع  للموال واأل ــ ح  فد  ــياق ال دف  - 6
ــاتي    ــ   من التدفقات المالي  وال رائم االقتصـــــــ ــتدام ، وتقد  لمح  عام  عن األفواع تات الصـــــــ من أهداف التنمي  المســـــــ
ــاف  إلى تلك، تتناول الورق  الكيهي  التد يم ن ب ا  ــروع   وباتضـ ــ ح  غير المشـ ــياق تدفقات األ ـ ــارا فد  ـ األكثر افتشـ

 ب ضا    ير المشروع  للموال واأل  ح  أن ت زة ب ض ا ل تحقيقات ال نائي  والمالي  فد التدفقات غ 

  
التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة في سياق خطة التنمية المستدامة  -ثانيا 

 2030لعام  

ــالم    16يســـــــت دف ال دف  -7 ــتدام  التشـــــــ يا ع ى إقام  م تم ات عاتل  ومســـــ من أهداف التنمي  المســـــ
ق التنميـ  المســــــــــــــتـدامـ ، ولتـابـ  إم ـافيـ  ويــــــــــــــول ال ميا إلى ال ـدالـ ، وبنـا  ُي مَّش في ـا أبـد من أجـك تحقي  ال

ــ ى ال اي   ــياق ال دف، تسـ ــتو ات  وفد  ـ ــام   ل  ميا ع ى جميا المسـ ــا ل  ونـ ــ   ل مسـ ــات ف ال  وخاضـ ــسـ مؤ ـ
ــترتات الموجوتات  16-4 ــ ح ، وت ز ز ا ـــــــــــ إلى الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشـــــــــــــروع  للموال واأل ـــــــــــ

ركزت أن الدول األعضـــا  الصـــدف   ق  ولعاتت ا وم افح  جميا أنـــ ال ال ر م  المن م   ولي  من قبيك المســـرو 
ت ـك فالـتدفقـات غير المشــــــــــــــروعـ  للموال واأل ــــــــــــــ حـ  من بين الم ـاهر ال ـدـيدة ل  ر مـ  المن مـ ، ع ى تحـدـيدا 

 

 (1) Financial Action Task Force, “Priorities for the Financial Action Task Force (FATF) under the German 

Presidency: objectives for 2020 – 2022” (Paris, 2020), p. 3   
  (2017) 2370و (2001) 1373قرارا م    األمن  (2) 
  (2019) 2462)ت(؛ واف ر أيضا قرار الم     15و 2ال،قرتان ، (2019) 2482قرار م    األمن  (3) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2482%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
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وتح،يز مخت غ أنــــــــــــــ ــال ال ر مــ  المن مــ  واترهــاب  وتركز التــدفقــات عوامــك قو ــ  بوجــه خــا  فد تم ين 
 أيضــــــا ع ى التدفقات غير المشــــــروع  للموال 4-16المؤنــــــرات المســــــتباف  التد جرع اعتماتها لريــــــد ال اي  

القيم  اتجمالي  ل تدفقات المالي  غير المشــــروع  الداخ   والخارج ، بينما  1-4-16واأل ــــ ح ق سيقي  المؤنــــر 
ــ م  التد تحرت  ـــ ط  مختصـــ   2-4-16  يقي  المؤنـــر ــب  األ ـــ ح  المضـــبوط  أو الم ثور ع ي ا أو المسـ فسـ

عن مصــــدرها غير المشــــروع أو ظروف ا أو تثبتت من تلك، تمانــــيا ما الصــــ ور الدولي   واالفترا  الل  يقو  
أو ترتبط ب ا،  هو أن األفشــــط  اتجرامي  التد تؤت  إلى تدفقات مالي  غير مشــــروع ،   1-4-16ع يه المؤنــــر 

وفد السياق ف،سه، فإن برفامت ال مك المت  ق بمنا االت ار غير المشروع   ( 4) تمثك تحديا كبيرا ل تنمي  المستدام  
باأل ــ ح  الصــ يرة واأل ــ ح  الخهي،  من جميا جوافبه وم افحته والقضــا  ع يه ال يتضــمن تدابير تتصــدع ع ى 

ــ ح ــنا األ ــــ ح  الصــــ يرة واأل ــ   الخهي،  واالت ار ب ا وتخز ن ا وفق  ا وبياةت ا ع ى فحو غير فحو مبانــــر لصــ
 ( 5) مشروع فحسع، بك يؤكد أيضا يراب  أهمي  تحديد ال ماعات واألفرات الضال ين فد تمو ك بياةت ا 

ــروع  أو  - 8 ــات، مث ه مثك ال رائم األخرع، قد ينتت عنه تدفقات مالي  غير مشــــ ــر   وع ى الرغم من أن ال،ســــ ييســــ
 ــ مت الدول  يســت دف الحد بدرج  كبيرة من ال،ســات والرنــوة ب ميا أنــ ال ما  وقد  المن،صــك   5- 16ال دف ن  تلك، فإ 

األعضـــــــا  بامثار المدمرة التد يم ن أن تتســـــــبع في ا هل  ال ر م  فد الم تم ات، مما ي ل  عد  المســـــــاواة وال  م،  
 من أهداف التنمي  المستدام     16ومن ثم ف د تس م بأهمي  التصد  ل  ر م  من أجك تحقيق ال دف  

  مصــط ح دتدفقات األ ــ ح  غير المشــروع د، وهو  ومن ال دير باللكر أن أهداف التنمي  المســتدام  تســتخد  - 9
مصـــــط ح غير م رف فد أ  يـــــك تولد، وهو أو ـــــا فد م نا  من مصـــــط ح داالت ار غير المشـــــروعد ع ى النحو 
المسـتخد  فد بروتوكول م افح  يـنا األ ـ ح  النار   وأجزائ ا وم وفات ا واللخيرة واالت ار ب ا بصـورة غير مشـروع ،  

ألمم المتحدة لم افح  ال ر م  المن م  عبر الوطني   وا ــتناتا إلى ت ر " داأل ــ ح  غير المشــروع د  الم مك الت،اةي  ا 
الوارت فد الـصك الدولد لتم ين الدول من تحديد وت قع األـ  ح  الـص يرة واألـ  ح  الخهي،  غير المـشروع  فد الوقت 

، فإن مصــط ح دتدفقات األ ــ ح  غير المشــروع د  المنا ــع وبطر ق  موثوق ، وألغرا  ورق  الم  ومات األ ــا ــي  هل  
ــ ح  النار   وأجزائ ا وم وفات ا واللخيرة التد ت تبر غير مشــــروع  بموجع   ــير إلى الم امرت المت  ق  باأل ــ  ــــوف يشــ
ــنا أو   ــ يم، والتد تصـــ ــوم  ع ى فحو  ـــ ــ ح ، والتد ال تكون مو ـــ القافون المح د، والتد ينت ك فق  ا ب را لتور د األ ـــ

 ( 6) تون الحصول ع ى اتتن أو الترخيص المط وب  تنقك 

  
 الجانب المالي لتدفقات األسلحة غير المشروعة: تصنيف  - ثالثا  

إن االت ار باأل ــــــــــــــ ح  النار   غير المشــــــــــــــروع  ت ارة مربح   وبالتالد فإن تدفقات األ ــــــــــــــ ح  غير   -10
 ع ى م امرت مالي   وبصورة وثيق المشروع  تنطو  بطبي ت ا 

وقد خ صـــــــــــت الدرا ـــــــــــ  ال المي  التد أجراها م تع األمم المتحدة الم ند بالمخدرات وال ر م  )الم تع(   -11
 ، Global Study on Firearms Trafficking 2020، الم نوف  2020االت ار فد األ  ح  النار   ل ا   بشأن 

إلى أن أ ــــ ار األ ــــ ح  النار   غير المشــــروع  هد عموما أع ى ب ثير من أ ــــ ار األ ــــ ح  النار   المشــــروع  
بائزو األ ـــــــــ ح   ما يقو  اوكثير  ( 7) بســــــــــبع المخاطر والتكالي" الكبيرة التد تنطو  ع ي ا أفشــــــــــط  االت ار ب ا 

 

 (4) Global SDG Indicators database, Metadata repository, United Nations, “Statistics Division”,  

1.4.16Target ق   متاح فدhttps://unstats.un.org  
  74/60؛ وتأكيد ال معي  ال ام  لللك فد قرارها 6الثافد، ال،قرة  القسم، ال،صك الرابا، A/CONF.192/15الوثيق   (5) 
من الصك الدولد لتم ين الدول من تحديد وت قع   2من الماتة  6اف ر ت ر " األ  ح  الص يرة واأل  ح  الخهي،  الوارت فد ال،قرة   (6) 

 األ  ح  الص يرة واأل  ح  الخهي،  غير المشروع  فد الوقت المنا ع وبطر ق  موثوق   
 (7) United Nations Publication, 2020, p. 58 ff  

https://unstats.un.org/
https://undocs.org/ar/A/CONF.192/15%20(SUPP)
https://undocs.org/ar/A/RES/74/60
https://undocs.org/ar/A/RES/74/60
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رامـي  مخت ـ،  موج ـ  فحو الربح، مـثك الـنارـ   بتموـ ك عم ـيات نــــــــــــــرا  األ ــــــــــــــ حـ  الـنارـ   من خرل أفشــــــــــــــطـ  إج
االختطاف ألغرا  الحصـــــــــول ع ى فدي ، واالت ار بالمخدرات، والقريـــــــــن ، وت ر ع الم اجر ن، فضـــــــــر عن 
ــالح اترهابين مما يؤت  إلى تولد تدفقات مالي  غير مشـــــــــــروع   ومن ثم، فإن ت ار  بمرت جما األموال لصـــــــــ

ابك المنت ات والخدمات التد يقدموف ا لصـــــــــ ار الم رمين  األ ـــــــــ ح  غير المشـــــــــروع  يتقاضـــــــــون مدفوعات مق
والمن مـات اتجرامـي  واترهـابيين من خرل تحو رت مـالـي  غير ـقافوفـي  ال يم ن م عمومـا إـيداع ـا فد بســــــــــــــاب 

 مصرفد عات  إال من خرل غسك األموال 

فد األ ــــ ح  النار     و م ن تقســــيم التدفقات المالي  الســــائدة فد م ال الم امرت غير المشــــروع  -12
بوجه عا  إلى أربا فئاتق )أ( التدفقات النقدي ؛ و)ب( التحو رت البرةي ؛ و)ج( خدمات تحو ك األموال أو 

تحو ك الموجوتات االفتراضــــــــــي   وع ى الرغم من أن المقايضـــــــــــ  )التد يشـــــــــــار إلي ا أيضــــــــــا  القيم ؛ و)ت(
ــا من أجك تقديم  تتناول الت ر "، فإن هل  الورق   مقابكد( ليســـت تدفقا ماليا بموجع ا دعيندد أو دفد ب أيضـ

يـــــــــورة أكثر اكتماال، ف را إلى أن الب ا يرع أن التدفقات المالي  ينب د أال تشـــــــــمك األموال ورأ  المال 
 (8)فحسع، بك أن ال القيم  غير النقدي  أيضا 

  
 التدفقات النقدية  

الم امرت النقدي  هد أكثر أفواع الم امرت المالي  التد تتســـــــــــــم بطابا غير ر ـــــــــــــمد  وبما أف ا تتم خارج   - 13
ــتحيك   ــراف، فإف ا ال تخ غ أثارا و صــــــ ع أو يســــ ــا لدرج  عالي  من التن يم الرقابد واتنــــ القطاع المالد الل  يخضــــ

ــيوعا،  ــائط تباتل األموال نـ ــا   فقط   ي  ل تتب  ا  ولللك، فإن النقد هو أكثر و ـ ــمي  ولفما أيضـ ــاتات غير الر ـ فد االقتصـ
 فد األ ــــواق الســــوتا ؛ وهو يســــتخد  فد ال ديد من أفواع الم امرت اتجرامي  التد تنطو  ع ى  ــــ ا غير مشــــروع ،  

 يرة   وال  يما المخدرات، وهو نائا فسبيا فد الم امرت غير المشروع  فد األ  ح  النار   وأجزائ ا وم وفات ا واللخ 

وكثيرا ما يتط ع تحو ك مبالغ فقدي  كبيرة بين مخت غ األطراف إلى تدفقات لل ـــــ ح  غير المشـــــروع   -14
بام د النقدي   وقد يؤت  إفشا  ف ا  ل تصر ح و/أو اتفصاح عن المبالغ المالي  المنقول  عبر الحدوت،   ا تخدا 

اتب، و ـــــــــ ط  ب ز ومصـــــــــاترة األموال المشـــــــــتبه فد وما يقاب ه من جزا ات فد باالت اتعرن أو اتقرار الك
ــ ت ا بتمو ك اترهاب أو غســـك األموال و/أو التد لم يصـــرح أو ي  ن عن ا ع ى فحو يـــحيح، إلى المســـاعدة  يـ

أتع   2017ف  ى  ـبيك المثال، فد عا   ( 9) فد الكشـغ عن النقك المات  للموال النقدي  والشـي ات عبر الحدوت 
ــب   متورط  فد  297  000تصـــــر ح عن مب غ فقد  يز د ع ى  ــا، ميرفو، إلى ت،كيك نـــ يورو فد مطار مالبينســـ

 ( 30)لمز د من الم  ومات، اف ر ال،قرة  ( 10) االت ار باأل  ح  النار  

  
 التحويالت البرقية  

بيان لن ا  رقابد يــــــار  يح م تخضــــــا األتوات المالي  الر ــــــمي ، مثك التحو رت البرةي ، فد كثير من األ  - 15
ــت،يدين واالبت،ا  ببيافات   ــابات والمســ القطاع المالد ال المد، و تضــــمن انــــتراطات بشــــأن تحديد هو   أيــــحاب الحســ

 

 (8) Mark Bromley, Marina Caparini and Alfredo Malaret, “Measuring illicit arms and financial flows: improving 

the assessment of Sustainable Development Goal 16”, SIPRI Background Paper (Stockholm, Stockholm 

International Peace Research Institute, July 2019), p. 6   
 (9) Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 

Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations (Paris, 2012–2020), recommendation 32 and 

interpretive note to recommendation 32  
 (10) World Customs Organization (WCO), Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing: Study Report 2018 

(Brussels, 2018), p. 162   
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الم امرت ل،ترات طو     و  دف الن ا  إلى منا اترهابيين والم رمين من فقك أموال م والكشـــــــغ عن باالت إ ـــــــا ة 
ــتخدا  عندما تحد  من خ  ــ طات إف،ات القافون  اال ـــــ ــاعدة  ـــــ ــا تدابير لت قع جميا التحو رت البرةي ، ومســـــ رل وضـــــ

ــتـباـف    ــائـيا وا ـــــــــــ وأج زة النـياـب  الـ اـم  ع ى كشـــــــــــــغ اترـهابيين وغيرهم من الم رمين والتحقيق م  م ومربقت م قضـــــــــــ
ــاسي  من التبطين  ( 11) موجوتات م   ــتو ات إضــ واتخ،ا ، بما فد تلك   ومن ثم، قد يتط ع ا ــــتخدا  التحو رت البرةي  مســ

 ا تخدا  بسابات مصرسي  فد الخارج أو الترعع بال،واتير الت ار  ، من أجك عد  اكتشاف ا   

ومن األمث   الم حوظ  ع ى ا ــــــتخدا  التحو رت البرةي  تخ،ا  أرباح الســــــمســــــرة غير المشــــــروع  فد  -16
األول/تيســـــمبر  ، الل  أتين فد كافون (Gary Hyde)األ ـــــ ح  قضـــــي  تاجر األ ـــــ ح  البر طافد، غار  هايد 

بافت ار الضـوابط الرقابي  الت ار   الوطني  ب د  تقديم ط ع ل حصـول ع ى ترخيص ل قيا  بدور السـمسـار   2012
بندةي   40  000، كان الب دان قد أتفا ب ا، ونـم ت تسـ يم 2007فد يـ،ق  أ ـ ح  بين الصـين وفي ير ا فد عا  

م يون ط قــ  تخيرة  وجرع إخ،ــا   32مســـــــــــــــد  و 10 000بنــدةيــ  و 30 000، وAK-47ه وميــ  من طراة 
األرباح من الصـــ،ق ، التد ب  ت أكثر من م يون توالر، فد بســـاب مصـــرفد فد ليختنشـــتاين با ـــتخدا  مناورات 

 ( 12) مؤ سي ، من ا نركات وهمي  وبسابات ا تئمافي  مخت ،  

  
 خدمات تحويل األموال أو القيمة  

كثيرا ما يشــــــــــــار إلى الخدمات غير الر ــــــــــــمي  لتحو ك األموال والقيم  ع ى أف ا ف م بدي   ل تحو رت  -17
المالي  ف را إلى أف ا ت مك خارج القطاع المالد الر ـــــــــــــمد  وفد كثير من الم تم ات، ت تبر هل  الخدمات من 

ن القطاع المالد الخاضــــــا ل تن يم مقدمد الخدمات المالي  األ ــــــا ــــــيين بالنســــــب  لمن كافوا مســــــتب دين تق يديا م
وكما هو  ( 13) الرقابد؛ وما تلك، ف د ت تبر أيضــــــــــــا إبدع القنوات البارةة فد تمو ك اترهاب وغســــــــــــك األموال 

محدت فد تويــــــــــــيات فرق  ال مك الم ني  باتجرا ات المالي ، فإن خدمات تحو ك األموال أو القيم  هد خدمات 
لشـــــــــي ات أو الصـــــــــ ور النقدي  األخرع أو غيرها من مخاةن القيم  وتفا مب غ مالي  تنطو  ع ى قبول النقد أو ا

ــت،يدين  ــائك أو التحو ك أو من خرل   االتصـــــــال ن طر قعمقابك فقدا أو فد نـــــــ ك أخر إلى أبد المســـــ أو الر ـــــ
  ( 14) نب ات المقاي  التد ينتمد إلي ا مقد  خدمات تحو ك األموال أو القيم  

م غير الر مي  لتحو ك القيم ، مثك ف م الحوال  التد تستخد  أ ا ا فد الشرق و ست ك الم رمون الن  -18
األو ـط ونـمال أفر قيا والقرن األفر قد ونـبه القارة ال ندي ، لتيسـير يـ،قات األ ـ ح  غير المشـروع   وتنقك ف م 

لســــما ــــرةق فإتا أرات الحوال  األموال تون تحر   ا من خرل اال ــــت،اتة من نــــب   من مقدمد خدمات الحوال  أو ا
أبد ال مر  إر ال أموال من الب د ألغ إلى الب د با ، فإن مقد  خدم  الحوال  فد الب د ألغ يط ع من ف ير  فد 
الب ــد بــا  تفا مب غ ل مســــــــــــــت،يــد فد الب ــد بــا   وسيمــا يت  ق ب ــل  الم ــام ــ ، ال ي ر  تحو ــك األموال بين مقــدمد 

ــتخد  مقد  الخدم ــابات، الخدمات، ولفما يســ ــو   الحســ ــدات المب غ  ولتســ   فد الب د با  ما لديه من فقدي  مح ي  لســ
يقو  مقد  الخدم  فد الب د ألغ فد وقت ما فد المســــــــــتقبك بدفا مب غ إلى مســــــــــت،يد فد الب د ألغ فياب  عن أبد 

ــافد إجمــالد الم ــامرت أن  يحقق عمر  مقــد  الخــدمــ  فد الب ــد بــا   وع ى مــدع فترة من الزمن، يم ن لصـــــــــــــ

 

 (11) Financial Action Task Force, International Standards, recommendation 16 and interpretive note to 

recommendation 16; wire transfers are defined in the interpretive note to recommendation 16 ُرف الم حوظ  ؛ وت 
 (  wire transfersالتحو رت البرةي  ) 16الت،سير   ل تويي  

 (12) Royal Courts of Justice, The Queen v. Gary Hyde, EWCA Crim 713, 15 April 2014  
 (13) Financial Action Task Force, The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in  

Money-Laundering and Terrorist Financing (Paris, 2013), p. 7   
 (14) Financial Action Task Force, International Standards, p. 125  
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وألن ف م الحوال  ال ت تمد ع ى القطاع المالد الر مد الل  يخضا لدرج  عالي  من التن يم الرقابد،   ( 15) تواةفا 
فإن هل  الن م ت تلب بشــــــ ك خا  ممولد األفشــــــط  اتجرامي  واترهابي  كو ــــــي   لتحو ك أو غســــــك ال ائدات 

  ( 16) اتجرامي  المتأتي  من أفشط  االت ار 

ت  ق أبد أمث   ا ــتخدا  ف م الحوال  ل تحو رت المالي  فد عم يات النقك غير المشــروع  لل ــ ح  بدرب   و  - 19
االت ار باأل ـــ ح  ما بين اليمن والصـــومال  فاأل ـــ ح  المســـرب  من الحرب فد اليمن هد المصـــدر الرئيســـد ل وارتات  

لح ر تور د األ ـ ح  الل  فرضـته األمم المتحدة  من األ ـ ح  الصـ يرة واأل ـ ح  الخهي،  إلى الصـومال، التد تخضـا  
وتنتشــــر نــــحنات يــــ يرة الح م ت  ب ا قوارب  ــــر    عبر خ يت عدن من الســــابك اليمند إلى   ( 17)   1992منل عا  

ــ ح    ــتقك فد نـــمال الصـــومال  ومن هنار، ي تقد أفه ي ر  بيا ب ا األ ـ ــبه المسـ عن إق يم أر  البنط )بوفترفد( نـ
ب ــدان مثــك جم ور ــ  أفر قيــا الو ـــــــــــــطى وجم ور ــ  تنزافيــا المتحــدة وجنوب الســـــــــــــوتان وكينيــا   إلى  الو ـــــــــــــطــا   طر ق 

م ـامـ     176وـقاـمت ترا ـــــــــــــ  أجرت ـا المـباترة ال ـالمـي  لم ـافحـ  ال ر مـ  المن مـ  عبر الوطنـي  بتح ـيك  ( 18) وموةامبيق  
مريين توالر    3,7وة م موع ــا وت ــا  2020إلى أيــار/مــايو  2014فرتيــ  ل حوالــ  جرت فد ال،ترة من تموة/يوليــه 

ــت ارة وهو ات مز ،  وطر  ــما  مســــ ــتخدموا أ ــــ ــ ح  ا ــــ ــما  ووكر  وأرقا   ائ وتبين أن م ربد األ ــــ ق مخت ،  لكتاب  األ ــــ
مت دتة ل  واتغ المحمول  لتن،يل الم امرت التد ا ــتخدمت لتســو   يــ،قات األ ــ ح   وبتى مورتو األ ــ ح  البارةون  

ايــــ   عقد يــــ،قات األ ــــ ح  غير المشــــروع  وت قد مدفوعات مقاب  ا من خرل ف م الحوال ،  فد اليمن تم نوا من مو 
 ( 19) ع ى الرغم من خضوع م ل  زا ات الم،روض  من الواليات المتحدة  

  
 تحويل الموجودات والعمالت الفتراضية  

أيـــــــبح ا ـــــــتخدا  الموجوتات وال مرت االفتراضـــــــي ، وبخايـــــــ  ال مرت المشـــــــ،رة، مز   فد البيئات  -20
ــدات المدفوعات بدرج  عالي  من إغ،ال ال و    وهنار ت ر ،ات عديدة  ــار  من أجك  ـ ــ   لتن يم رقابد يـ الخاضـ

باتجرا ات المالي  ع ى أف ا لمصـــط ح دالموجوتات االفتراضـــي د  ف  ى  ـــبيك المثال، ت رف ا فرق  ال مك الم ني  
ومن   ( 20) تمثـيك رقمد ل قيمـ  يم ن ـتداوله أو تحو ـ ه رقمـيا، و م ن ا ــــــــــــــتخـدامه ألغرا  اـلدفا أو اال ــــــــــــــتثمـار 

ال،ئات ال،رعي  ل موجوتات/ال مرت االفتراضــي  التد اكتســبت اهتماما متزايدا ع ى مدع ال قد الماضــد ال مرت 
(  وتضـــــــــــمن ال مرت المشـــــــــــ،رة مســـــــــــتو ات عالي  من Etherو ن واتيثر و  )المشـــــــــــ،رة الرمركز  ، مثك البيتك

الخصــويــي  والتشــ،ير ولغ،ال ال و   وا ــتخدا  األ ــما  المســت ارة؛ وفتي   لللك، فإن اال ــتخدا  غير المشــروع 
تسـت ز  وع ى وجه الخصـو ، ال  ( 21) ل ا فد ال رائم السـيبرافي  وأ ـواق الشـب   الخهي  المشـ،رة موثق بشـ ك جيد 

ال ديد من خدمات تباتل الموجوتات االفتراضــــــــــــي  تحديد هو   المشــــــــــــاركين أو التحقق من ا، ومن ثم ف د تتيح  
 

 (15) Financial Action Task Force, The Role of Hawala, p. 23 ff  
  ل م يات تحو ك ال ائدات اتجرامي  عن طر ق ف ا  الحوال ، اف ر  ؛ لرطرع ع ى ت،سير ل خطوات التدر  ي10المرجا ف،سه، الص،ح    (16) 

 وما ب دها   30الص،ح   
 (17) Jay Bahadur, “Following the money” the use of the hawala remittance system in the Yemen–Somalia arms 

trade” (Geneva, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2020), p. 5 ؛ وقد فر  الح ر بموجع
  (2020) 2551الل  ُبد ِّ  مؤخرا بموجع قرار الم    ، (1992) 733قرار م    األمن 

 (18) Michael Horton, “Arms from Yemen will fuel conflict in the Horn of Africa”, Terrorism Monitor, vol. 18, No. 

8 (April 2020), p. 3  
 (19) Bahadur, “Following the money”  
 (20) Financial Action Task Force, International Standards, p. 130  
 (21) Tom Keatinge, David Carlisle and Florence Keen, Virtual Currencies and Terrorist Financing: Assessing the 

Risks and Evaluating Responses (European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the 

Union, 2018), p. 9   

http://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
http://undocs.org/ar/S/RES/2551%20(2020)
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عم ـيات فـقك م ،ـ   عبر الحـدوت يصــــــــــــــ ـع تتب  ـا إلى هو ات فد ال ـالم الحقيقد وربط ـا ب ـا  وعروة ع ى تلك، 
ف،ات القافون ال  و  إلي ا ألغرا  التحقيق أو ت،تقر الن م الرمركز   إلى فقاط اتصــــــــال وبيدة يم ن لســــــــ طات إ

  ( 22) مصاترة الموجوتات 

 Emerging Terrorist Financingو شـــــــير التقر ر بشـــــــأن مخاطر تمو ك اترهاب النانـــــــئ ، الم نون  - 21

Risks  ــاورـها  2015، الل  فشـــــــــــــرته فرق  ال ـمك الم نـي  باتجرا ات الـمالـي  فد عا ، إلى أن أج زة إفـ،ات الـقافون تســـــــــــ
وبالمثك، يشــير قرار م    األمن  ( 23) مخاوف إةا  ا ــتخدا  المن مات اترهابي  لموجوتات افتراضــي  لشــرا  األ ــ ح   

وترا   أجرت ا المدير   ال ام  لشؤون السيا ات الداخ ي  فد البرلمان األوروبد التابا لرتحات، ُفشرت   ( 2019)   2462
، إلى أن ال ماعات اترهابي  قد تسـتخد  الموجوتات االفتراضـي  فد بمرت التمو ك ال ماعد المحدتة  2018فد عا   

ثبت يـــــــح  هل  المخاوف  وقد  ( 24) من ا نـــــــرا  األ ـــــــ ح   األهداف التد تســـــــ ى إلى جما األموال ألغرا  متنوع ، 
ر   2020عندما أع نت وةارة ال دل بالواليات المتحدة فد أب/أغســـــط    عن ت،كيك ثر  بمرت لتمو ك اترهاب ُتيســـــَّ

   ( 25) بوا ط  ال،ضا  السيبرافد، ط بت القاعدة فد إبداها تبرعات من البيتكو ن لتزو د اترهابيين باأل  ح   

ن ال وافع ال ام  أيضـا نـرا  األ ـ ح  النار   من خرل األ ـواق المشـ،رة ومنصـات الشـب   الخهي ، وم -22
ووفقا ل درا ـ  الملكورة أعر   ( 26) بيث يم ن  ـدات ثمن السـ ا غير المشـروع  من خرل الموجوتات االفتراضـي  
فتراضــــي  ب ر  تســــو   مشــــتر ات  التد أجراها البرلمان األوروبد، فإن الكشــــغ عن عم يات فقك الموجوتات اال

األ  ح  عن طر ق الشب   الخهي ، وال  يما من جافع ال  ات ال،اع   الوبيدة التد ال تربط ا يرت باأل واق 
  ( 27) الماتي  القائم  لل  ح ، وت طيك ت ك ال م يات، يش ك تحديا يعبا بوجه خا  أما  أج زة إف،ات القافون 

  
 المقايضة  

ــط  -23 ــير مصـ ــ ح  يشـ ــياق هل  الورق ، األ ـ ــ ا أو الخدمات )وفد  ـ ــر ل سـ ــ  إلى التباتل المبانـ ح المقايضـ
ــ   ــائط ل تباتل، مثك النقوت  وع ى الرغم من أن المقايضــ ــتخدا  و ــ ــ ا أو خدمات أخرع تون ا ــ النار  ( مقابك  ــ

   ح   ليست تدفقا ماليا، فإن هل  الورق  تقو  بتناول ا باعتبار أف ا و ي   مم ن  لنقك األ

ــ ـح  مـقاـبك المـخدرات والممت ـكات الثـقاسـي   ف،د منطـق    - 24 وـقد ُأب غ مؤخرا عن ـباالت تنطو  ع ى تـباتل لل ـــــــــــ
قط    ـــــــــــرح فار  من هايتد إلى جاماي ا كك نـــــــــــ ر مقابك المار وافا،    200و   150الكار بد، ي ر  ت ر ع ما بين 

رطر من المار وافا، والمســـــــــــد  ب شـــــــــــرة أرطال من   30 وبدرج  أقك، الكوكايين  و م ن مقايضـــــــــــ  بندةي  ه ومي  ب 
  700المار وافا، وثر  بناتق ه ومي  مقابك كي وغرا  وابد من الكوكايين  و م ن إعاتة بيا المســــــــــــد  الم رب بمب غ 

 

 (22) Financial Action Task Force, “Virtual currencies: key definitions and potential AML/CFT risks” (Paris, 2014), p. 9   
 (23) Financial Action Task Force, Emerging Terrorist Finance Risks (Paris, 2015), p. 36  
 (24) Keatinge, Carlisle and Keen, Virtual Currencies and Terrorist Financing, p. 28 اف ر أيضا  Cynthia Dion-

Schwarz, David Manheim and Patrick B. Johnston, Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and 

Organizational Barriers and Future Threats (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2019), p. 7  ؛ وقرار
 )ت(  20ال،قرة ،  (2019) 2462م    األمن 

 (25) United States Department of Justice, “Global disruption of three terror finance cyber-enabled campaigns”, 13 

August 2020  
 (26) Nils Duquet and Kevin Goris, Firearms Acquisition by Terrorists in Europe: Research Findings and Policy 

Recommendations of Project SAFTE (Brussels, Flemish Peace Institute, 2018), p. 117   اف ر أيضًا الوثيق  
CTOC/COP/WG.6/2020/2   

 (27) Keatinge, Carlisle and Keen, Virtual Currencies and Terrorist Financing, p. 37  

http://undocs.org/ar/S/RES/2462%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2020/2
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ــبحت الممت كات الثقاسي    ( 28) توالر فد جاماي ا   ــمال أفر قيا، أيــ ــط ونــ ــرق األو ــ وفد مناطق النزاعات فد منطق  الشــ
ــت ا مبانـــــرة مقابك األ ـــــ ح   وجماعات ال ر م   وام  ــ ح  أو قد ت ر  مقايضـــ ثار المن وب  مصـــــدرا لتمو ك نـــــرا  األ ـــ

ــ ح ،  ــا فد االت ار بالممت كات الثقاسي  مقابك األ ـ ــال   أيضـ ــابات الماسيا فد كاالبر ا، ضـ المن م  اتيطالي ، مثك عصـ
  ( 29)  ات تور د األ ــــ ح  وال ماعات والمي يشــــيات اترهابي   وت مك كو ــــيط بين هواة جما القطا األثر   الم تمين ونــــب 

وفد تلتا الني ر، قايا المسـ حون الن،ط المسـروق مقابك األ ـ ح  الصـ يرة واأل ـ ح  الخهي،  التد تزوتهم ب ا نـب ات 
ــ ح  فد ليبر ا مقابك األلما    ــبق أمث   ع ى ظاهرة وا ـــ  ( 30) االت ار اتجرامي ، بينما تقايا األ ـ ــار؛  وما  ـ    االفتشـ

ــ ـ   تـ ارـ   فد مـناطق ومنـ ا بن رتيش   ــ ـح  الـنارـ   كســـــــــــ ــتـخدا  األ ـــــــــــ فـقد وـجدت ـعدة تـقار ر أتـل  ت ر بـي  ع ى ا ـــــــــــ
 ( 31) والصومال واليمن ومنطقتا الم رب ال ربد والسابك  

  
 الجرائم المنطبقة   - البعد القتصادي للمعامالت غير المشروعة في األسلحة النارية   - رابعا  

بتى امن، ال يوجد ت ر " مت،ق ع يه لم، و  التدفقات المالي  غير المشـــــــروع   وما تلك، يرع البنك   -25
الدولد أن المصـــــــط ح يشـــــــير عموما إلى برك  رأ  المال عبر الحدوت المرتبط  بأفشـــــــط  غير مشـــــــروع ، أو، 

روع  التد ت بر الحدوت  بشــ ك أكثر وضــوبا، إلى األموال الم تســب  أو المحول  أو المســتخدم  بصــورة غير مشــ 
ــات والت رب  ــي ، هدق أن تكون األف ال ف،ســــــ ا غير مشــــــروع  )مثك ال،ســــ و متد هلا ليشــــــمك ثرث  م االت رئيســــ
الضـر بد(؛ أو أن تكون األموال فات   عن أف ال غير مشـروع  )مثك ت ر ع الم اتن واألبيا  البر   والمخدرات 

ــتخد  األ   (32) موال ألغرا  غير مشــــروع  )مثك تمو ك ال ر م  المن م ( واألنــــخا  واالت ار ب ا(؛ أو أن تســ
وفد اجتماع إق يمد بشــــأن ةيا  التدفقات المالي  غير المشــــروع  المتصــــ   باألفشــــط  اتجرامي ، ُعقد فد مدين  

، بدت الخبرا  فوعين رئيســـــــــــيين من التدفقات المالي  غير 2018م ســـــــــــي و  ـــــــــــيتد فد تشـــــــــــر ن الثافد/فوفمبر 
، هماق )أ( ال م يات المدرة ل دخك المرتبط  باألفشــــــط  غير المشــــــروع ، مثك االت ار غير المشــــــروع المشــــــروع 

باأل ــــــــ ح  النار   وما يتصــــــــك به من جرائم؛ و)ب( عم يات إتارة الدخك ب ر  ا ــــــــتثمار أو ا ــــــــت رر الدخك 
 ( 33) المتأتى بطر ق  غير مشروع  

 

  Seth Robbins, “Jamaica and Haiti swap drugs and guns”, InSight Crime, 23 June 2020ق اف ر (28) 
 (29) Marc-André Renold, “The legal and illegal trade in cultural property to and throughout Europe: facts, 

findings and legal analysis” (Geneva, Art-Law Centre, University of Geneva, 2018), p. 6; Aryn Baker and 

Majdal Anjar, “Syria’s looted past: how ancient artifacts are being traded for guns”, TIME, 12 September 

2012; Domenico Quirico, “How to buy antiquities looted by ISIS from an Italian mobster” (La Stampa, 18 

October 2016)   
 (30) Intergovernmental Action Group against Money Laundering in West Africa, The Nexus between Small Arms 

and Light Weapons and Money Laundering and Terrorist Financing in West Africa (Dakar, 2013), p. 27 ff  
 Reinier Bergema, Tanya Mehra and Méryl Demuynck, “The use of small arms and light weaponsق أيضااف ر   (31) 

by terrorist organizations as a source of finance” (The Hague, International Centre for Counter-Terrorism, 

2020), p. 7   
 (32) World Bank, “Illicit Financial Flows (IFFs)”, 7 July 2017ق  ؛ وا تخدمت األمم المتحدة م،اهيم مماث   فدWorld 

Economic Situation and Prospects 2016, p. 103 (see footnote 19); and Organization for Economic 

Cooperation and Development, Policy Coherence for Sustainable Development, “Thematic module on illicit 

financial flows” (Paris, 2015), p. 3   
 (33) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Report on the Joint Regional Technical Meeting on 

Measuring Illicit Financial Flows Related to Criminal Activities for Sustainable Development Goal Indicator 

16.4.1, held in Mexico City from 20 to 22 November 2018, p. 3; Bromley Caparini and Malaret, “Measuring 

Illicit Arms and Financial Flows”, p. 6   (  8)اف ر الحاني 
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االقتصـــــات  ل م امرت غير المشـــــروع  فد األ ـــــ ح  النار   كثيرا ما ُي مك، وع ى الرغم من أن الب د  -26
تضــــــــط ا جميا م االت التدفقات المالي  غير المشــــــــروع  الثر  بدور ها  فد  ــــــــياق تدفقات األ ــــــــ ح  غير 
المشـروع   ف،د باالت تسـر ع األ ـ ح  النار  ، تنتشـر رنـوة السـ طات ال مركي  و ـ طات مراةب  األ ـ ح  ع ى 
فطاق وا ــا؛ وفد باالت االت ار باأل ــ ح  النار   أو يــن  ا ع ى فحو غير مشــروع، تكون األموال فات   عن 
أف ـال غير مشــــــــــــــروعـ ؛ وفد بـاالت تورـ د األ ــــــــــــــ حـ  الـنارـ   إلى ال مـاعـات اتجرامـي  المن مـ  أو ال مـاعـات 

 اترهابي ، تستخد  األموال ألغرا  غير مشروع  

  
 غسل األموال -ألف 

غســــــــك األموال هو فتاج ل  ديد من األفشــــــــط  غير المشــــــــروع  التد تدر أربابا، مثك الم امرت غير   -27
المشــروع  فد األ ــ ح  النار   وأجزائ ا وم وفات ا واللخيرة  وغســك األموال، بالم نى التق يد ، هو عم ي  تحو ك 

روع ولتماج ا فد االقتصـات المشـروع من إخ،ا  مصـدرها غير المشـ   عن طر قاألموال دالقلرةد إلى أموال دف ي، د  
من ات،اةي  ال ر م  المن م ، باالقتران  6( )ب( من الماتة 2خرل م امرت مشـــــــــــروع  ظاهر ا  وعمر بال،قرة )

من بروتوكول األ ـ ح  النار  ، ينب د أن ت تبر جرائم يـنا األ ـ ح  النار   وأجزائ ا  1( من الماتة 3ما ال،قرة )
يرة واالت ار ب ا بصــــــورة غير مشــــــروع ، وكللك ال بث بو ــــــم األ ــــــ ح  النار   التد ت تز  الدول وم وفات ا واللخ

ــ ي  ل ســـك األموال  1) 5األطراف فد البروتوكول بوضـــ  ا )الماتة  ( من بروتوكول األ ـــ ح  النار  (، جرائم أيـ
ــات أن التحد  ا ألكثر نــــــــيوعا سيما يت  ق بتن،يل  و تبين من ا ــــــــت را  تن،يل ات،اةي  األمم المتحدة لم افح  ال،ســــــ

جر م  غسـك األموال هو دعد  نـمول جميا األف ال الم رم  وفقا لرت،اةي  باعتبارها جرائم أيـ ي ،  ـوا  اقُترفت 
و نب د أيضــــــــــــــا أن تأخل ال  وت الرامي  إلى  ( 34) تاخك الوالي  القضــــــــــــــائي  ل دول  الطرف قيد الن ر أو خارج اد 

 ي  فد االعتبار إتراج االت ار غير المشـــــروع باأل ـــــ ح  النار   وال رائم اتضـــــاسي  تو ـــــيا فطاق ال رائم األـيــــ 
 المتص   باأل  ح  النار  ، فد بال لم تكن تشم  ا 

ــك األموال ع ى ثر  خطوات، هد إيداع األموال وتبطين ا ولتماج ا  أوال، ي ر   -28 وعاتة ما ينطو  غسـ
يداعد(؛ وب د تلك، ت ر  م امرت مالي  م قدة لتمو ه المصــــــدر غير إيداع األموال فد ف ا  مالد مشــــــروع )دات

 المشروع ل نقد )دالتبطيند(؛ وأخيرا، يم ن نرا  موجوتات مشروع  با تخدا  األموال غير المشروع  )داتتماجد(  

  
 غسل األموال في سياق تدفقات األسلحة غير المشروعة  

فد  ـــياق ال رائم المتصـــ   باأل ـــ ح  النار  ، يم ن لكك بال  تنقك في ا عائدات الم امرت غير المشـــروع    - 29
فد األـ  ح  النار   من بـساب مـصرفد أو م ان أو والي  قـضائي  إلى بـساب أو م ان أخر أو والي  أخرع، أو تحول 

قامت    2020مثال، فد تشــر ن الثافد/فوفمبر من نــ ك أو فوع إلى أخر أن تشــ ك جر م  غســك أموال  ف  ى  ــبيك ال 
الشــرط  ات ــبافي  وال  اة الم ند بالضــرائع فد إ ــبافيا، بالت اون ما وكال  االتحات األوروبد ل ت اون فد م ال إف،ات  
القافون، بت،كيك جماع  إجرامي  من م  كبيرة ضــال   فد عم يات النقك غير المشــروع  لل ــ ح  إلى مناطق النزاعات  

مريين    10نــمال أفر قيا والشــرق األو ــط  وألقد القبا ع ى  ــب   من المشــتبه في م ويــوترت ممت كات بقيم  فد  
ــك   ــ ت مخططا م قدا ل سـ ــروع ، كافت ال ماع  قد وضـ ــ ح  غير المشـ ــ،قات األ ـ ــك عائدات يـ يورو  ومن أجك غسـ

وع   فكان ي ر  إر ــــال ال ائدات أوال إلى األموال م ن ا من ا ــــتثمار ال ائدات فد ال قارات واألعمال الت ار   المشــــر 
المرتات الضــر بي  والب دان التد تتســم بتضــاسل المســا ل  فد الشــؤون المالي ، بيث تحول إلى بســابات مصــرسي  فد  

 

 بال  تن،يل ات،اةي  األمم المتحدة لم افح  ال،ساتق الت ر م ولف،ات القافون والت اون الدولدم تع األمم المتحدة الم ند بالمخدرات وال ر م ،  (34) 
   77(، الص،ح  2017)فيينا، 
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ثم إلى إ ـــــبافيا، بيث ي ر    - باأل ـــــا  فد  ـــــو ســـــرا والمم ك  المتحدة لبر طافيا ال  مى وليرلندا الشـــــمالي    - أوروبا 
 ( 35) د األفشط  الت ار   المشروع   إتماج ا ف 

د أو داـللهـع الســــــــــــــاـئكد، التد Liquid Goldومن الحـاالت األخرع التد تح ى ـباهتمـا  خـا  عم ـي  د -30
ــ،رت عن ت،كيك جماع  إجرامي  عبر وطني  كافت ت مك  ــائي  فد ميرفو، والتد أ ـ ــ ط  القضـ ــيق ا السـ قامت بتنسـ
فد إيطـالـيا وخارج ـا ك رف  مـقايــــــــــــــ  تولـي  لخـدمات تحو ك األموال غير المشــــــــــــــروع ، بمـا فد تلك فد باالت 

مشـبوها بحياةة  ، تصـر حابامك فقدي نـخص، ُعرف سيما ب د أفه االت ار غير المشـروع باأل ـ ح   وب د أن قد   
ــبوط ع ى أتل  بأن تلك  297  000مب غ  ــا فد ميرفو، ُعثر فد ال اتغ المحمول المضــــ يورو فد مطار مالبينســــ

ــروع  المرتبط  بالتطرف ال ني"  وقامت  الشـــــــــــــخص قد ي ون متورطا فد تحو رت األموال النقدي  غير المشـــــــــــ
ــب   التد كافت قد فق ت من خرل ف م الحوال  مبالغ كبيرة من  التحقيقات التد جرت ب ر  المتاب   بتحديد الشــ

مريين يورو ع ى األـقك، من عم ـيات االت ـار ـبالمخـدرات واالت ـار  10األموال غير المشــــــــــــــروعـ  تصــــــــــــــك إلى 
ال ـنائد ب ر  ارتكـاب أمرا ـبإلـقا  القبا بت مـ  التواطؤ  13ـباأل ــــــــــــــ حـ  وت رـ ع الم ـاجر ن  وُفـ،ل مـا م موعـه 

وبتى إتا لم ي ن من المم ن إثبات ال ر م  األيـ ي   ( 36) جرائم غسـك األموال وتقديم خدمات تفا غير مشـروع  
المتمث   فد االت ار غير المشـروع باأل ـ ح  النار   ع ى فحو مر ، فإن جر م  غسـك األموال يم ن أن تشـ ك 

، ع ى  ـــــــبيك المثال، أتافت مح م  ب  ي ي  ثمافي  أنـــــــخا  2004  ـــــــبير لتقديم ال ناة إلى ال دال   ف،د عا 
ــك األموال  ــت ا األمم المتحدة وبت م  غســـــــ ــ ك افت اكا ل  زا ات التد فرضـــــــ بت م  ت ر ع األلما  ع ى فحو يشـــــــ

 ( 37) عندما ت لر إثبات جر م  االت ار باأل  ح  إلى ليبر ا فد افت ار ل ح ر الل  فرضته األمم المتحدة 

تقتصـر جر م  غسـك األموال ع ى غسـك األموال فحسـع، ولفما تشـمك أيضـا غسـك عائدات ال ر م   وال -31
ــ ح  فار   كان قد جرع  ــا ع ى الحاالت التد يقو  في ا األفرات بت مد الحصـــــول ع ى أ ـــ بوجه أعم  وتنطبق أيضـــ

‘ من 1( )ب( ’6) االت ار ب ا أو يـــــــن  ا بصـــــــورة غير مشـــــــروع  من قبك، أو بياةت ا أو ا ـــــــتخدام ا )الماتة
‘ من ات،اةي  م افح  ال،ســـــات(، بتى ولن كان الحصـــــول ع ى 1( )ب( ’1)  23ات،اةي  ال ر م  المن م ؛ والماتة 

األ ـــــ ح  غير المشـــــروع  أو بياةت ا أو ا ـــــتخدام ا ال ي تبر فد بد تاته ف ر إجراميا، ع ى  ـــــبيك المثال ألن 
 ت تبر ف ر إجراميا فد التشر  ات الوطني  تات الص    بياةة األ  ح  النار   ع ى فحو غير مشروع ال 

وبما أن تدفقات األ ـــــ ح  غير المشـــــروع  كثيرا ما تنطو  أيضـــــا ع ى تدفقات مالي  عبر وطني ، فإن  -32
ــك األموال فد مرب    ــ ال غســــــ ــ ر م ما من أنــــــ ــو  قد يمثك نــــــ الترعع بال،واتير الت ار   ع ى وجه الخصــــــ

تفا ثمن نـحنات األ ـ ح  النار   غير المشـروع   وغسـك األموال القائم ع ى الت ارة هو التبطين كو ـي   تخ،ا   
عم ي  تمو ه ل ائدات ال ر م  وفقك ل قيم  من خرل الم امرت الت ار   فد محاول  تضــــــ،ا  المشــــــروعي  ع ى 

ر    ر الوارتات األيول غير المشروع  ل  ائدات  ومن النابي  ال م ي ، يم ن تحقيق تلك من خرل  و  ع
ــ    بموجع  ــروع  بيا  ـ ــ ح  غير المشـ ــتر  األ ـ ــاترات أو كميت ا أو فوعيت ا  ول لا ال ر ، يم ن لمشـ أو الصـ
ــا أن يقترن الترعع بال،واتير الت ار    ــ ح   و م ن أيضــــــ فاتورة بأقك من القيم  الحقيقي  إلى التاجر مقابك األ ــــــ

 ح  النار   غير المشــــــروع  يخ،د األ ــــــ ح  فد نــــــحن  من الســــــ ا بأفشــــــط  االت ار ال،  ي ، إتا كان بائا األـ ـــــ 
المتداول  بصـــورة مشـــروع  أو إتا أع ن فقط عن جز  من نـــحن  األ ـــ ح  )المشـــروع (، وبالغ، فد الوقت ف،ســـه، 

 

 (35) flict zones (Europol), “Traffickers supplying con European Union Agency for Law Enforcement Cooperation

with weapons and explosives disarmed in Spain”, press release, 14 November 2020   
 (36) WCO, Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing, p. 162 (see footnote 10)  
  (37 ) Holger Anders and Alex Vines, “Sanctions and Enforcement” in Developing a Mechanism to Prevent Illicit 

Brokering in Small Arms and Light Weapons: Scope and Implications (United Nations publication, 2006), p. 112 ff   
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ــروع   ــ ح  غير المشــ ــدير لت قد مدفوعات مقابك األ ــ ــك  ( 38) فد تقدير فواتير التصــ ــتوفد جرائم غســ وكثيرا ما تســ
ــ ح  األموال  ــياق عم يات النقك غير المشــــــــروع  لل ــــــ القائم  ع ى الت ارة أو الترعع بال،واتير الت ار   فد  ــــــ

من ات،اةي  ال ر م  المن م ، وهد إخ،ا    6‘ من الماتة 2( )أ( ’1معيار جر م  غسك األموال المبين فد ال،قرة )
أو تمو ه الطبي   الحقيقي  ل ممت كات أو مصــــــــدرها أو م اف ا أو كيهي  التصــــــــرف في ا أو بركت ا أو م كيت ا أو 

 الحقوق المت  ق  ب ا، ما ال  م بأف ا عائدات جرائم  
  

 الفساد -باء 

وغير المشــروع باأل ــ ح   وخرل اجتماع  ( 39) مشــروع ينتشــر ال،ســات ع ى فطاق وا ــا فد كك من االت ار ال  - 33
ـــيك فد عـا   ، ف ر الخبرا  فد الحـاجـ  إلى مـ ال ـ  اـلدور المركز  والتم يند  2019رـباعد األطراف عـقد فد الم ســـــــــــ

ل ،ســات فد مخت غ أنــ ال تســر ع األ ــ ح  النار   إلى األ ــواق غير المشــروع ، وتطبيق أطر يــارم  ومتســق  عالميا  
افح  ال،ســـات لدعم ف م مراةب  األ ـــ ح  النار   وفق  ا، ب ر  التخهي" من بدة مخاطر ال،ســـات المتصـــ   فد م ال م  

 بسرق  األ  ح  النار   أو فقداف ا من المخزوفات الح ومي ، وفد الم امرت المتص   باأل  ح  النار     

ــات والماتة  - 34 من ات،اةي  ال ر م  المن م  الدول األطراف بأن ت ر  أو تن ر فد    8وت ز  ات،اةي  م افح  ال،ســـــــــــ
ــو   ــمك هل  ال رائم رنـ ــ ين  وتشـ ــات جنائيا، ما وجوت ب ا االخترفات بين الصـ ــ   من أف ال ال،سـ ت ر م م موع  وا ـ

ــ ك أخر من قِّبك موظغ   الموظ،ين ال موميين الوطنيين أو األجافع؛ واختر  الممت كات  ــر ب ا بشــــــ أو تبديدها أو تســــــ
عمومد؛ واتثرا  غير المشـروع  وباتضـاف  إلى تلك، فإف ا تشـمك مخت غ أف ال ال،سـات التد يم ن أن تكون م،يدة فد  

 تيسير تدفقات األ  ح  غير المشروع  وقدرة ال ناة ع ى بماي  أف،س م وم ا ب م غير المشروع   

  
 تدفقات األسلحة غير المشروعةالفساد في سياق   

ــا  الموظ،ين ال موميين الوطنيين واألجافع أن تقا فد مرابك عديدة خرل  -35 يم ن ل رائم رنـــــــــو وارتشـــــــ
تدفقات األ ــــــ ح  غير المشــــــروع   و شــــــترط بالنســــــب  لت ك ال رائم وجوت مز   غير مســــــتحق  يوعد ب ا الموظغ 

لتحر ا الموظغ ع ى أن يقو  دب، ك ما أو يمتنا عن القيا  ب، ك ال مومد أو تقد  إليه أو ي تمســــــــــ ا أو يقب  ا 
ــمي د  ــمن ت ك الواجبات  ( 40) ما لدع أتا  واجباته الر ـــــ ــروع ، قد تتضـــــ ــ ح  غير المشـــــ ــياق تدفقات األ ـــــ وفد  ـــــ

ـتدابير مراةـب  الحـدوت، مـثك تســــــــــــــيير اـلدورـ ات، وتن،ـيل عم ـيات التحقق وال،رة، وفحص وـثائق وأتون  ي دق )أ( مـا
نقك واال ـــتيرات والتصـــدير والنقك؛ و)ب( تدابير التحقيق، مثك واجع إجرا  تحقيقات ت قائي  بشـــأن االنـــتبا  فد الت 

تدفقات األ ـ ح  غير المشـروع ، ومتاب   جميا األتل  القائم ؛ و)ج( تدابير مراةب  األ ـ ح ، مثك إيـدار جميا 
ــنا األ ـــــ ح  النار   المضـــــبوط  أفواع الوثائق واألتون والتراخيص والتحقق من ا، بما فد ت لك ت ك الخايـــــ  بصـــ

ــ يم  لمخزوفات ا    ــميا، وم كيت ا وبي  ا وفق  ا، أو اتتارة الســــــ ــ ح  النار   المتح،م ع ي ا ر ــــــ ــاترة واأل ــــــ والمصــــــ
 و رتكع الموظغ ال مومد الل  ي تم  أو يقبك رنوة تت  ق ب ل  الواجبات جر م  االرتشا  

ــؤال المطروح هو ما إ -36 ــول ع ى أتون وتراخيص والسـ ــوة المرتكب  ل حصـ تا كان يم ن م ال   أف ال الرنـ
قافوفي  تت  ق بالم امرت فد األ ــــــ ح  النار   فد  ــــــياق تدفقات األ ــــــ ح  غير المشــــــروع   وبعبارة أخرع، ما 

 

  WCO, Illicit Financial Flows via Tradeق الت،اييك بشأن الترعع بال،واتير الت ار  ، اف رلرطرع ع ى المز د من  (38) 

Mis-invoicing   
 :Andrew Feinstein, The Shadow Worldق سيما يت  ق بالمسأل  ال ام  المتص   بال،سات فد الت ارة المشروع  لل  ح ، اف ر (39) 

Inside the Global Arms Trade (New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011)   
، الطب   الثافي  المنقَّح  الدليك التشر  د لتن،يل ات،اةي  األمم المتحدة لم افح  ال،ساتمن ات،اةي  األمم المتحدة لم افح  ال،سات؛   15الماتة  (40) 

   199(، ال،قرة 2012)فيينا، 
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لحاالت من ات،اةي  م افح  ال،ســــات(، هك يم ن  34تامت أف ال ال،ســــات قد تبطك ت ك األتون والتراخيص )الماتة 
النقك التد كان من نأف ا أن تكون قافوفي  فد غير ت ك الحال  أن ت تبر ات ارا غير مشروع )فد ن ك م امرت 

من بروتوكول األ ــــــــــــــ حـ  الـنار    وع ى الرغم  3غير مأتون ب ـا( ع ى النحو الم رف فد ال،قرة )(( من المـاتة 
محدتة لكك بال ، فإفه يم ن من فابي  القول بإفه بم رت من أن النتي   الن ائي   ــتتوقغ تائما ع ى الت،ايــيك ال

ــروعي  ع ى الم امرت  ــ،د مشـ ــدة، فإفه يضـ ــائك فا ـ ــول ع يه بو ـ منح اتتن أو الترخيص، بتى لو جرع الحصـ
المت  ق  باأل ــ ح  النار   المن،لة فد فطاقه  ومن فابي  أخرع، تنص األتل  التشــر عي  الت،اةي  ال ر م  المن م  

ــراب  ع ــ ح   5( )ب( من الماتة 1 ى أن جر م  االت ار المنصــــــــو  ع ي ا فد ال،قرة )يــــــ من بروتوكول األ ــــــ
النار   ينب د أن دتشــمك الحاالت التد لم تصــدر في ا الرخص ع ى فحو  ــ يم [    وال الحاالت التد لم تســتوف 

  ( 41) في ا الشروط لبد  النشاط التد يتوقغ ع ي ا إيدار الرخص د 

من ات،ــاةيــ  م ــافحــ  ال،ســـــــــــــــات ةيــا  موظغ عمومد أو عــد  ةيــامــه ب، ــك مــا، لــدع  19ُت رِّ   المــاتة  -37
االضـــطرع بوظائ،ه، ب ر  الحصـــول ع ى مز   غير مســـتحق ، مما يشـــ ك افت اكا ل قوافين  ووفقا لما جا  فد 

لموظغ ال مومد، ع ى فحو الم حوظات الت،سـير  ، فإن هلا ال ر  قد يشـمك أفواعا نـتى من السـ ور، من ا ةيا  ا
ــا  م  ومات مح ورة أو امتياة  ، ــ يم، بإفشـ ــا  م  ومات تت  ق ب م يات مراةب   ( 42) غير  ـ ــمك بالتالد إفشـ وقد تشـ

 الحدوت أو تدابير التحقيق فد نب ات االت ار باأل  ح  

 ك أخر من وجر م  اختر  الممت كات أو دأ  أنــــــــيا  أخرع تات ةيم د أو تبديدها أو تســــــــر ب ا بـشـــــــ  -38
من ات،اةي  م افح  ال،ســـــــات( هد جر م  تات أهمي  كبيرة فد  ـــــــياق عم يات  17جافع موظغ عمومد )الماتة 

التســر ع التد يشــوب ا ال،ســات لل ــ ح  النار   المتح،م ع ي ا ر ــميا، بما فد تلك من مخزوفات األ ــ ح  النار   
ــاترة أو الم،قوتة أو الم ثور ع ي ا أ ــبوط  أو المصــ ــ ح  النار   الن امي   المضــ ــر ع األ ــ ــ م ، وكللك تســ و المســ

وفد باالت كثيرة يقو  الموظ،ون فد المنشــــــــوت المســــــــؤول  عن االبت،ا  بالمخزوفات أو مرر ت ك المنشــــــــوت، 
فضــــــــر عن الموظ،ين ال،ا ــــــــدين، ببيا أو إقرا  األ ــــــــ ح  النار   الموجوتة بحوةة الدول  لمســــــــت م ين ف ائيين  

  ( 43)  ، وال  يما فد  ياق النزاعات أو األةمات أو التحوالت السيا ي  الكبرع ألغرا  غير مشروع

من ات،اةي    20وبا ــــــتحدا  واضــــــ د االت،اةي  ل، ك اتثرا  غير المشــــــروع غير الم ر  إلزاميا )الماتة  -39
بات التما  موظغ م افح  ال،سـات(، فإف م يسـ مون بالصـ وب  التد كثيرا ما يواج  ا أعضـا  النياب  ال ام  فد إث 

ــات أخرع  ومن ثم، ف،د الحاالت التد تكون في ا الز اتة  ــت،اتته من أف ال فســـ عمومد ل رنـــــوة أو قبوله ل ا أو ا ـــ
فد موجوتات الموظغ ال مومد غير متنا ــــــب  ما تخ ه المشــــــروع، يم ن مقاضــــــاة الموظغ بت م  اتثرا  غير 

ع ، يم ن التحقيق ما موظ،د مراةب  األ  ح  أو ال مارر وفد  ياق تدفقات األ  ح  غير المشرو  ( 44) المشروع 
ومربقت م قضائيا ع ى جر م  اتثرا  غير المشروع إتا لوب ت ا تثمارات غير متنا ب  أو ت ييرات فد أ  وب 

 بيات م، بتى فد غياب ما يثبت وجوت رناو  

 

 

، ال ز  الرابا )منشورات  م المتحدة لم افح  ال ر م  المن م  عبر الوطني  والبروتوكوالت الم حق  ب ااألتل  التشر عي  لتن،يل ات،اةي  األم (41) 
   211(، ال،قرة 2004األمم المتحدة،  

  31، ال،قرة A/58/422/Add.1الوثيق   (42) 
 (43) Owen Greene and Elizabeth Kirkham, Preventing Diversion of Small Arms and Light Weapons: Issues and 

Priorities for Strengthened Controls: Biting the Bullet Policy Report (London, Saferworld; Bradford, 

University of Bradford, 2009), p. 13ق؛ اف ر أيضاStuart Casey-Maslen and others, eds., “Article 11: 

Diversion”, in The Arms Trade Treaty: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2016), para. 11.23  
  96، الطب   الثافي  المنقَّح ، ال،قرة الدليك التشر  د لتن،يل ات،اةي  األمم المتحدة لم افح  ال،سات (44) 

https://undocs.org/ar/A/58/422/Add.1
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 تمويل اإلرهابيين -جيم 

ي تمد اترهابيون ع ى األ ــ ح  النار   ل ســيطرة ع ى أراضــي م ونــن ال  مات والمشــارك  فد م موع   -40
من األفشــــــــــــــطــ  المــدرة ل ــدخــك، ومن ــا أفواع مخت ،ــ  من االت ــار وغير تلــك من ال رائم األخرع مثــك االبتزاة 

 ر  الربح لتمو ك واالختطاف ألغرا  الحصـــول ع ى فدي   كما يســـتخدمون األ ـــ ح  كســـ ــــــــــــــــــ   يت ر ب ا ب 
جميا الــدول بمنا وقما تمو ــك األعمــال اترهــابيــ ، ، (2001) 1373عم يــات م  وألز  م    األمن، فد قرار  

تقديم أ  نـ ك من أنـ ال الدعم إلى الكيافات أو األنـخا  الضـال ين فد أعمال إرهابي ، بما فد واالمتناع عن 
ــ   الوثيق  بين اترهاب  تلك وقغ إمداتات األ ــــ ح  إلى اترهابيين  وعروة ع ى تلك، البم الم    بق ق الصــ

وبنا  ع ى هلا القرار،  ( 45) أل ـ ح  با الدولد وال ر م  المن م  عبر الوطني ، بما فد تلك االت ار غير المشـروع
بضــــرورة التصــــد  لرت ار غير المشــــروع باأل ــــ ح  الصــــ يرة واأل ــــ ح  الخهي، ،  2017 ــــ م الم    فد عا  

خصــــويــــا ما اترهابيين، وبث الدول األعضــــا  ع ى ضــــمان القدرة ع ى اتخات إجرا ات قافوفي  منا ــــب  ضــــد 
 ( 46) ن باأل  ح  اللين يشاركون عن ع م فد تزو د اترهابيي 

و رتبط تور د األ ـــــــ ح ، بما في ا األ ـــــــ ح  النار  ، إلى اترهابيين ارتباطا وثيقا بتمو ك اترهاب  وفد  -41
بين أن غسـك األموال عم ي  يضـط ا ب ا لكد تبدو األموال القلرة ف ي، ، فإن تمو ك اترهاب قد ينطو  أبيافا،  

 ( 47) من ا نرا  األ  ح   ولن لم ي ن تائما، ع ى ا تخدا  األموال الن ي،  ألغرا   يئ ،

ـــي    2من الـماتة   1ووفـقا ل ،قرة  - 42 ــيرـ   ل تويـــــــــــ   5 من االتـ،اةـي  اـلدولـي  لقما تموـ ك اترـهاب والم حوـظ  الت،ســـــــــــ
الصـــاترة عن فرق  ال مك الم ني  باتجرا ات المالي ، فإن فطاق جر م  تمو ك اترهاب يشـــمك كك نـــخص يقو  بإراتته  

القيا  ب مك  فد  تات أخرع،  ـوا  من مصـدر مشـروع أو غير مشـروع، ال ـتخدام اق )أ( بتقديم أو جما أموال أو موجو 
ك من مــ  إرهــابيــ ؛ )ب(  أو أو أعمــال إرهــابيــ ؛  ك إرهــابد من،رت  )ج(  أو من قِّبــ  وترع فرقــ  ال مــك الم نيــ    ( 48) من قِّبــ 

   ( 49) باتجرا ات المالي  أن مصط ح دأموال أو موجوتات أخرعد يشمك األ  ح  النار   المشروع  وغير المشروع   

  
 تمويل اإلرهاب في سياق تدفقات األسلحة غير المشروعة  

ــروع  بتمو ك اترهاب بثر  طرائقق )أ( اـ ـــــــــ  -43 ــ ح  غير المشــــــــ تخدا  عائدات يم ن ربط تدفقات األ ــــــــ
الم امرت غير المشــــــروع  فد األ ــــــ ح  النار   لدعم وتمو ك اترهابيين، بما فد تلك فد نــــــ ك تفا ر ــــــو  أو 

و)ب( وافخراط اترهابيين  ( 50) دضــرائعد لرت ار باأل ــ ح  النار   عبر األراضــد التد يســيطر ع ي ا اترهابيون؛
بأف،سـ م وبصـول م بصـورة مبانـرة ع ى الربح المتأتد من ت ك فد الم امرت غير المشـروع  فد األ ـ ح  النار   

 ع ى جافبديشــاركون األفشــط ؛ و)ج( وتزو د اترهابيين باأل ــ ح  النار    وتبين البحو  أن اترهابيين كثيرا ما 
ــت م ين ف ائيين أو مورتين،   عم يات فقك األ ــــ ح  غير المشــــروع  والتدفقات المالي  المصــــابب  ل ا،  ــــوا  كمســ

 

 )أ(  2)أ( و 1ال،قرتان ، (2001) 1373قرار م    األمن  (45) 
  6و 5ال،قرتان ، (2017) 2370قرار م    األمن  (46) 
 (47) Financial Action Task Force, “Operational issues financial investigations guidance” (Paris, 2012), p. 15  
 (48) Financial Action Task Force, International Standards, interpretive note to recommendation 5  
  the International Standards, p. 124ق فد (”funds or other assets“)اف ر ت ر " دأموال أو موجوتات أخرعد  (49) 
 (50) Financial Action Task Force, Intergovernmental Action Group against Money Laundering in West Africa and 

Action Group against Money-Laundering in Central Africa, Terrorist Financing in West and Central Africa 

(Paris, 2016), p. 19 ff.; citing Kathleen Caulderwood, “Drugs and money in the Sahara: how the global 

cocaine trade is funding North African Jihad” International Business Times, 6 May 2015; Mark Shaw and 

Tuesday Reitano, “The political economy of trafficking and trade in the Sahara: instability and opportunities”, 

Sahara Knowledge Exchange (Washington, D.C., World Bank, 2014), p. 32 ff   

http://undocs.org/ar/S/RES/1372(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370(2017)
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تب ا ل  روف المحدتة  و م ن ا ــــــتخدا  األ ــــــ ح  النار   فد تن،يل ه مات )اال ــــــتخدا  المبانــــــر( أو ألغرا  
ــر/التمو ك(   ــتخدا  غير المبانــــ ــول ع ى فدي  )اال ــــ ــرائع أو االختطاف ألغرا  الحصــــ االبتزاة أو فر  الضــــ

ــر/التمو ك(، وأخيرا،  ــ    يت ر ب ا )االت ار المبانــ ــا  ــ ف د تم ن المن مات اترهابي  من و م ن أن تكون أيضــ
تيســــير أفشــــط  االت ار التد تقو  ب ا ج ات أخرع )االت ار غير المبانــــر( من خرل مراقبت ا لدروب الت ر ع  
ورغم أفه ُأب غ عن ا ــــــــــــتخدا  اترهابيين لل ــــــــــــ ح  النار   كمصــــــــــــدر لتمو ك اترهاب من خرل جميا الطرائق 

ر المبانـر لل ـ ح  النار   يبدو أكثر نـيوعا، بيث يم  ِّن التن يمات اترهابي  الملكورة أعر ، فإن اال ـتخدا  غي 
من تحصـــــيك الضـــــرائع ور ـــــو  ال بور والقيا  ب م يات  ـــــطو وابتزاة واختطاف ألغرا  الحصـــــول ع ى فدي   

 ( 51) وربما ي ون بروة تن يم الدول  ات رمي  فد ال راق والشا  هو أبرة مثال ع ى تلك 

  
التحقيقات الموسعة بشأن التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة والجرائم  -خامسا  

 ذات الصلة

تشــــــــــــــمـك التحقيقـات المت  قـ  ـباأل ــــــــــــــ حـ  الـنارـ   جما وترتـيع وتح ـيك جميا الم  ومـات المـتابـ  ب ـي   -44
ين ونـــــــب ات االت ار المربق  القضـــــــائي  لمرتكبد ال رائم المتصـــــــ   باأل ـــــــ ح  النار   وبرمان يـــــــ ار الم رم

المن م  واترهابيين من عائدات ال ر م  وأتوات ا، بما فد تلك األ ـــــــــ ح  النار   غير المشـــــــــروع   وتبين األتل  
الت ر بي  أن التحقيقات المالي  والتحقيقات فد ال رائم تات الصــ   باأل ــ ح  النار   يم ن أن تكون مداخك يم ن 

ــاتر ــبيك  االفطرق من أ  من ا لتحديد مصــ ــب ات االت ار الم ني   ف  ى  ــ األ ــــ ح  غير المشــــروع  وت،كيك نــ
إلى أف م  2019المثال، أنــــــــــــــار ب ا الخبرا  فد االجتماع الرباعد األطراف المن قد فد الم ســــــــــــــيك فد عا  

ــ ور واألطر  ــاتيا موج ا فحو الربح، وأفه ي ر  م ال ته فد الصــ ــاطا اقتصــ ــ ح  النار   فشــ ي تبرون ت ر ع األ ــ
فوفـي  القـائمـ  من خرل إجرا  تحقيقـات مـالـي  فد الم ـامرت تات الصــــــــــــــ ـ  ـباأل ــــــــــــــ حـ  الـنارـ   وا ــــــــــــــترتات  القـا

ــاليع التحقيق المالد  ــتخدا  أ ــــ ــي  األوروبي  عن تأييدها ال ــــ ــاف  إلى تلك، أعربت الم،وضــــ الموجوتات  وباتضــــ
ون فد جميا الدول األعضـــــــــا  سيما والتح يك ال نائد كممار ـــــــــ  معيار   فد إطار أ ـــــــــاليع التحقيق ولف،ات القاف 

  ( 52) يت  ق ب ميا قضايا ال رائم الخطيرة والمن م  

  
 اإلطار القانوني الدولي والتوصيات -ألف 

لم تقم األطر القافوفي  الدولي  يــــراب  ببنا  جســــور بين التحقيقات المالي  والتحقيقات فد ال رائم تات  -45
الصــ   باأل ــ ح  النار    وما تلك، فإن تويــيات فرق  ال مك الم ني  باتجرا ات المالي  تحدت ُف ت تحقيق ةيم  

ــي  يم ن أخلها فد االعتبار فد التحقيقات المت  ق  بتدفقات األـ ـــــــ   30 ح  غير المشــــــــروع   وتويــــــــد التويــــــ
يــراب  بأن تقو   ــ طات إف،ات القافون بإجرا  تحقيقات مالي  مواة   ع ى فحو ا ــتباقد خرل تحقيق ا فد جرائم 
غســـك األموال وال رائم األيـــ ي  المرتبط  ب ا )ومن ا االت ار غير المشـــروع باأل ـــ ح  النار  ( وتمو ك اترهاب  

ت،ســـــير   ل تويـــــي  كللك أفه ينب د أن يخول المحققون فد م ال إف،ات القافون أو أعضـــــا  وتوضـــــح الم حوظ  ال
ــ   التحقيق فد أ   ــ ح  النار  ، موايـ ــروع باأل ـ ــ د، مثك االت ار غير المشـ النياب  ال ام  الم نيون بال ر  األيـ

 ـ  م إبال  القضـي  إلى جرائم تات يـ   ب سـك األموال وتمو ك اترهاب من خرل تحقيق مواة، أو أن ي ون بو 
هيئـ  أخرع لمتـاب ـ  هـل  التحقيقـات  وت ـدف هـل  التحقيقـات المـاليـ ، التد ت ر  إلى جـافـع التحقيقـات ال نـائيـ  
فد تدفقات األ ــــ ح  غير المشــــروع  أو فد  ــــياق ا، إلى تحديد فطاق الشــــب ات اتجرامي  و/أو فطاق ال ر م ؛ 

 

 (51) Bergema, Mehra and Demuynck, “The use of small arms and light weapons”, p. 3   ( 31)اف ر الحاني 
 (52) European Commission Directorate General for Migration and Home Affairs, Financial Investigations  
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اترهابيين أو أ  موجوتات أخرع، بما فد تلك األ ـــــــــ ح  النار   غير وتحديد وت قع عائدات ال ر م  أو أموال 
  ( 53) المشروع ، التد قد تخضا ل مصاترة؛ ولقام  األتل  التد يم ن ا تخدام ا فد اتجرا ات ال نائي  

الــل  يتنــاول الروابط القــائمــ  بين اترهــاب وال ر مــ   (2019) 2482وأهــاب م    األمن، فد قرار   -46
المن م ، بالدول األعضـــــــا  تكثي" وتســـــــر ا تباتل الم  ومات التشـــــــ ي ي  والم  ومات اال ـــــــتخبار   المالي  تات 

ــ   فد الوقت المنا ـــــع، وتطو ر خبرات   وبدات ا ـــــتخبارات ا المالي  لتح يك م  ومات اال ـــــتخبارات المالي  الصـــ
والتد قد تشـــــمك إمدات اترهابيين باأل ـــــ ح  النار     ( 54) للفشـــــط  المشـــــبوه  ل  رائم المن م  التد تدعم اترهاب،

 ع ى فحو غير مشروع   

  
باألسلحة النارية وما يتصل بها من أشكال  التحقيقات المالية بغرض التحقيق في جرائم التجار   - باء  

 الجريمة ومالحقة مرتكبيها قضائيا 

ــروع  إلى ت ز ز  -47 ــ ح  غير المشــ قد يؤت  إتماج التحقيقات المالي  فد التحقيقات المت  ق  بتدفقات األ ــ
طات ال دال  ال نائي  تدابير ال دال  ال نائي  بالطرائق الثر  التالي ق )أ( يم ن لر ــــتخبارات المالي  أن تزوت  ــــ 

بصـورة أوضـح عن السـ ور ال نائد ت  الصـ   وعن ال ناة المحتم ين الضـال ين سيه؛ و)ب( يم ن للتل  الورةي  
أن تحتو  ع ى أتل  هام  تقام  الح   عند المحاكم ؛ و)ج( يم ن أن تســـــــــــاعد التحقيقات المالي  ووجوت ف ا  

 ى برمان الم رمين من الموجوتات الم تسب  بصورة غير مشروع  ف ال ال ترتات الموجوتات/ف ا  ل مصاترة ع
الناجم  عن تدفقات األ ـــــ ح  غير المشـــــروع   و م ن إعاتة ا ـــــتثمار ال ائدات المصـــــاترة فد ج وت ترمد إلى 

 م افح  جرائم االت ار غير المشروع باأل  ح  النار   ع ى الص يدين الوطند والدولد 

 ـ ح  النار   المضـبوط  وتتبا الم امرت المالي  تات الصـ   باأل ـ ح  ع ى و م ن أن ي ون ت قع األ -48
فحو متزامن خطوة با م  فد تحديد فقط  تسرب األ  ح  النار   غير المشروع ، و م ن أن يساعد ع ى ت،كيك 

حقيقات ال نائي  نـــــــــــب ات االت ار الم ني   و نب د أن تكون التحقيقات المالي  المواة   مرتبط  ارتباطا وثيقا بالت 
فد تدفقات األ ـــــ ح  غير المشـــــروع  أو مدم   بالكامك م  ا، بما أن ف  د التحقيق يم ن أن ي زة كك من ما  

 ( 55) امخر بم رت توافر خيوط جديدة ل تحقيق 

وفد االجتماع الســابا ل ،ر ق ال امك الم ند باأل ــ ح  النار  ، نــدت أبد المناظر ن ع ى أن كك تحقيق  -49
والمال  وتحقيقا ل ل   الم نيون  ــــــــــــــ ح  النار   ينب د أن يركز ع ى ثرث  جوافع هدق الســــــــــــــرح واألفرات  فد األ

ــأن الموجوتات  ــ يك الموبدة أو بروتوكوالت التحقيق توجيه التحقيقات المن م  بشــــــ ال اي ، يم ن تجرا ات التشــــــ
ت ار باأل ــ ح  النار    ف،د إ ــبافيا،  غير المشــروع  واتثرا  غير المشــروع وغســك األموال فد  ــياق قضــايا اال

ــبيك المثال، أتع التراكم الواضـــــح لموجوتات أبد بائ د األ ـــــ ح  النار   المرخص ل م إلى ت،كيك تن يم  ع ى  ـــ
و نب د أن يؤت  ضبط  رح فار  غير مشروع  ( 56) لرت ار غير المشروع باأل  ح  النار   يدير  تلك الشخص 

ــتند إلى إلى إجرا  تحقيق فد تدفقا ــتباةي  تسـ ــا الشـــروع فد تحقيقات ا ـ ــ ح  غير المشـــروع ؛ و ت ين أيضـ ت األ ـ
اال ــــــــتخبارات ع ى أ ــــــــا  التقار ر عن الم امرت المشــــــــبوه  والتقييمات الوطني  ل مخاطر  و م ن ل م  ومات 

ــبوه  أن توفر مز دا من الم  ومات عن التحقيقات ال ار     فد م ال الوارتة فد البرغات عن الم امرت المشـــــــــ
األ ـــــ ح  النار   أو تكم  ا، وتلك بمســـــاعدة المحققين ع ى ا ـــــتباف  روابط ما أجزا  أخرع من الم  ومات، مثك 
الم  ومات المت  ق  بم ان وجوت عائدات النشـــــــاط اتجرامد أو األموال، ومتى ي ر  فقك ت ك األموال وللى أين،  

 

  interpretive note to recommendation 30 المرجا ف،سه، (53) 
  )2019) 2462)ت(؛ واف ر أيضا قرار الم     15و 2، ال،قرتان )2019) 2482قرار م    األمن  (54) 
 (55) Financial Action Task Force, “Operational Issues”, p. 7 ff  
  19، ال،قرة CTOC/COP/WG.6/2020/4 الوثيق  اف ر (56) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2482%20(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2482%20(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2462%20(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2462%20(2019)
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.6/2020/4
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تقييمات مخاطر تمو ك اترهاب أن توفر قاعدة لر ــتخبارات والطرائق المســتخدم   وباتضــاف  إلى تلك، يم ن ل
ت طد جميا ال واـفع المت  ـق  ب يهـي  جما األموال والموجوتات األخرع )بمـا فد تـلك األ ــــــــــــــ حـ  الـنارـ  ( وفق  ـا 

 ( 57) وتخز ن ا وا تخدام ا من قِّب ك اترهابيين ونب ات التيسير التاب   ل م 

ــد إلى تحديد  - 50 ــروع  تترر أتل  ورةي  يم ن أن ت،ضـ ــ ح  غير المشـ ــياق تدفقات األ ـ ــ،قات المالي  فد  ـ فالصـ
نــب ات تور د األ ــ ح  و م ن تتب  ا لتحديد المتورطين فد مخت غ مرابك تدفقات األ ــ ح ، ومواقا األتل ، ومصــاتر 

ــاف  إلى تلك،  قد تســـاعد تدابير التحقيق هل  ع ى ربط النقاط  األ ـــ ح  غير المشـــروع ، والطرائق المســـتخدم   وباتضـ
بين ج ات فاع   مستق   ظاهر ا، وأن توفر ف رة ثاةب  ع ى التس سك ال رمد ل من مات اتجرامي ، وتثبت وجوت   ور 

ــ   باأل ــــ ح  النا  ــابقا  وف را ألن التحقيقات المالي  والتحقيقات ال نائي  فد ال رائم المتصــ ر    إجرامد لم ي ن م روفا  ــ
يم ن أن تكون مداخك يم ن االفطرق من أ  من ا، ينب د لســـــــــ طات ال دال  ال نائي  ووبدات اال ـــــــــتخبارات المالي   
المح ي  تات الصـــــــــ   أن ت ر  تحقيقات مالي ، ما ضـــــــــمان التنســـــــــيق والت اون الوثيقين  وهلا ي ند أمر نق أوال، أن 

  قد تؤت  إلى تحقيقات مالي  تكشـــــــغ عن مخططات م قدة  التحقيقات ألغرا  المتاب   ب د ضـــــــبط األ ـــــــ ح  النار  
ل ســك األموال أو تحقيقات فد اتثرا  غير المشــروع يم ن ا أن تحدت أفشــط  االت ار غير المشــروع باأل ــ ح  النار  ؛  

   ( 58) وثافيا، أفه ينب د إجرا  تحقيقات مالي  ما جميا المتورطين فد تور د األ  ح   

ن الم  ومـات اال ــــــــــــــتخـبارـ   واألتـل  التد ي ر  جم  ـا ـباتـباع األتـل  الورةـي  تزوت  وعروة ع ى تـلك، ـفإ -51
ــ   وفد  ــات م مو ـ ــت،اتة من وقائا ومربسـ ــائي  ل  رائم، باال ـ ــا  متين ل مربق  القضـ ــا  النياب  ال ام  بأ ـ أعضـ

 ،ين، يم ن قضــايا االت ار باأل ــ ح  ع ى وجه الخصــو ، التد قد تشــمك و ــطا  وت ار و ــ اة و ــما ــرة مخت 
تبين الم ـامرت المـالـي  بترتـيع منطقد وت ـاقبد من خرل تحـدـيد الـتدفقـات المـالـي  بين مخت غ ال  ـات ال،ـاع ـ   

ــي   ــير   ل تويــ ــ ك م مو ، تقترح الملكرة الت،ســ ــاترة عن فرق  ال مك الم ني  باتجرا ات المالي  أن  30وبشــ الصــ
قبا ع ى المشــــتبه في م و/أو مصــــاترة األموال، أو الت اضــــد عن تن ر الب دان فد اتخات تدابير لتأجيك إلقا  ال

ــتبه في م أو جما المز د من األتل   و تســـــــــــــق هلا ما قرار مؤتمر   ( 59) تلك، ب ر  تحديد هو   مز د من المشـــــــــــ
، الل  أهاب سيه المؤتمر بالدول األطراف تحديد منشـــــــأ األ ـــــــ ح  النار   المســـــــترتة والمضـــــــبوط  9/2األطراف  
والم موع  والم تشـــ،  ب ر  كشـــغ األنـــ ال المحتم   لرت ار ب ا، وكللك ا ـــتخدا  فتائت عم يات  والمصـــاترة

اقت،ا  األثر تجرا  تحقيقات جنائي  مت مق  بشــأن أفشــط  االت ار غير المشــروع باأل ــ ح  النار  ، تشــمك القيا  
 اط  بحياةة أ  ح  فار   غير مشروع  فقط  بتحر ات مالي  أو غير مالي  مواة    وغالبا ما ُيت م المشتبه ب م ببس

وأخيرا، قد تؤت  التحقيقات المالي  اال ــــــتباةي  إلى الكشــــــغ عن عائدات لم تكن م روف  مســــــبقا من تدفقات  - 52
األ  ح  غير المشروع  التد ي ر  التحقيق في ا فد تلك الوقت، مما يتيح ضبط ا ومصاترت ا  وغالبا ما ي ون اتخات 

  ( 60)   خرل مرب   التحقيق أمرا با ـــما لمنا األرباح غير المشـــروع  من التســـ ك إلى االقتصـــات القافوفد  إجرا ات فور  
وتحقيقا ل ل  ال اي ، ينب د ل دول األطراف أن تخول محاكم ا أو  ـ طات ا المختصـ  األخرع أن تأمر بتقديم السـ رت 

تيســــــير ا ــــــتباف  عائدات ال ر م  وت ميدها ومصــــــاترت ا   المصــــــرسي  أو المالي  أو الت ار   أو بالتح،م ع ي ا ألغرا  
 ( من ات،اةي  م افح  ال،سات(  7)   31( من ات،اةي  ال ر م  المن م ؛ والماتة 6)   12)الماتة 

ــت ز  ت اوفا وثيقا وتباتال ت قائيا   - 53 ــياق تدفقات األ ـــــ ح  غير المشـــــروع  أن تســـ و م ن ل تحقيقات المالي  فد  ـــ
دين الوطند والدولد بين مخت غ الســـــــــ طات، بما فد تلك  ـــــــــ طات ال مارر، وأج زة مراةب  ل م  ومات ع ى الصـــــــــ ي 

 

 (57) Financial Action Task Force, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (Paris, 2019), p. 9  
 (58) Financial Action Task Force, “Operational issues”, p. 6 ff  
 Financial Action Task Force, International Standards, interpretive note toق ؛ اف ر أيضا10المرجا ف،سه، الص،ح    (59) 

recommendation 30   
 (60) Financial Action Task Force, “Operational issues”, p. 8  
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األ ـــــــ ح ، ومســـــــؤولد التن يم الرقابد ل شـــــــؤون المالي  واتنـــــــراف ع ي ا، ووبدات اال ـــــــتخبارات المالي ، والســـــــ طات 
نب د إفشـا  أفرق  مت دتة التخصـصـات  الضـر بي ، و ـ طات إف،ات القافون، وأعضـا  النياب  ال ام   وتحقيقا ل ل  ال اي ، ي 

أو فرق عمك ت ما بين خبرات من خ هيات مخت ،  فد م ال التحقيق ك يئات تائم  أو ع ى أ ـــا  مخصـــص  ومن 
أجك التويـك إلى ف م واضـح لتدفقات األ ـ ح  التد ي ر  التحقيق في ا، يم ن ل ل  األفرق  المت دتة التخصـصـات أن 

صاالت بطاقات االئتمان والم امرت المالي  بين المشتبه في م، ور و  السمسرة وتكالي"  تح ك الحسابات المصرسي  ولي 
 الشحن، و  رت الشركات و  رت الضرائع، وبيافات ال اتغ المحمول  

  
 المصادرة والمصادرة غير المستندة إلى قرار إدانة -جيم 

من بروتوكول األ ـ ح  النار  ، ي ع ضـبط ومصـاترة األ ـ ح  النار   وأجزائ ا وم وفات ا   6وفقا ل ماتة  -54
( 2( و)1واللخيرة التد جرع يــن  ا أو االت ار ب ا بصــورة غير مشــروع   ولضــاف  إلى تلك، تقضــد ال،قرتان )

ةـي  م ـافحـ  ال،ســــــــــــــات ـبأن من اتـ،ا 31( من المـاتة 2( و)1من اتـ،اةـي  ال ر مـ  المن مـ  وال،قرـتان ) 12من المـاتة 
ت تمـد اـلدول األطراف ـتدابير ل تم ين من تحـدـيد عـاـئدات ال ر مـ  ـبالم نى ال ـا  أو تتب  ـا أو ت مـيدهـا أو ب زهـا 
أو مصــــاترت ا  وفد بال  تدفقات األ ــــ ح  غير المشــــروع ، يشــــمك تلك األ ــــ ح  النار   التد جرع تســــر ب ا أو 

ــن  ا أو االت ار ب ا بصــــورة غير مشــــرو  ــب  من هل  األفشــــط   يــ ع ، فضــــر عن ال ائدات والموجوتات الم تســ
ــي    ــاترة عن فرق  ال مك الم ني  باتجرا ات المالي  تلك، إت تنص ع ى أفه دينب د ل ب دان  4وتت اوة التويـ الصـ

ير أن تن ر فد اعتمات تدابير تســـمح بمصـــاترة ت ك ال ائدات أو األتوات تون انـــتراط إتاف  جنائي  )المصـــاترة غ
وفد ف اي  المطاف، فإن م، و  ا ـــــــــــترتات الموجوتات بموجع أب ا  ال،صـــــــــــك  ( 61) المســـــــــــتندة إلى إقرار إتاف (د 

ــب ات القو   من الموجوتات  ــات ي دف إلى برمان مرتكبد ال رائم الخطيرة والشـــ الخام  من ات،اةي  م افح  ال،ســـ
 ( 62) التد باةوها واألتوات التد يستخدموف ا فد  و  أعمال م 

ومن أكبر التحديات فد م ال المصــــــاترة وا ــــــترتات الموجوتات ع ى الســــــوا  ربط الموجوتات بتدفقات  -55
األ ــــ ح  غير المشــــروع  )المصــــاترة القائم  ع ى الم كي ( أو إثبات أن الموجوتات أتت باال ــــت،اتة من تدفقات 

ــاترة القائم  ع ى القيم (  و تط ع هلا المســـ  ــ ح  غير المشـــروع  )المصـ توع من األتل  من المحققين تحديد األ ـ
الموجوتات واقت،ا  أثرها إلى أن يتم نوا من تحديد الصــ   بتدفقات األ ــ ح  غير المشــروع ، األمر الل  يتط ع 

 ( 63) فد كثير من األبيان ت اوفا وتباتال ل م  ومات ع ى فحو ف ال ع ى الص يد الدولد 

  
 الستنتاجات والتوصيات  - سادسا  

ــ ح  فد هنار م  -56 ــترك  بين التدفقات غير المشــــــــــروع  للموال واأل ــــــــ موع  متنوع  من الروابط المشــــــــ
ــروع ،  ــورة غير مشــــ ــ ح  النار   وأجزائ ا وم وفات ا واللخيرة واالت ار ب ا بصــــ ــنا األ ــــ مخت غ مرابك جرائم يــــ

 من 4-16ال اي  فضــــــر عن الترعع بو ــــــم األ ــــــ ح  النار  ، مما يتط ع اتباع ُف ت نــــــام   ومتكام   لتحقيق 
 أهداف التنمي  المستدام  

وتدعو هل  ال اهرة المت دتة األوجه إلى التن،يل المشـــــترر لبروتوكول األ ـــــ ح  النار   ويـــــ ور مراةب   -57
األ ــ ح  تات الصــ  ، وات،اةي  ال ر م  المن م ، وات،اةي  م افح  ال،ســات، والتويــيات تات الصــ   الصــاترة عن 

 

 (61) Financial Action Task Force, International Standards, recommendation 4  
  197، الطب   الثافي  المنقَّح ، ال،قرة الدليك التشر  د لتن،يل ات،اةي  األمم المتحدة لم افح  ال،سات (62) 
 (63) Financial Action Task Force, “Operational Issues”, p. 12  
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باتجرا ات المالي  من أجك القيا  ع ى فحو ف ال بالكشــــــــــغ عن التدفقات غير المشــــــــــروع  فرق  ال مك الم ني  
 للموال واأل  ح  ع ى بد  وا ، والتحقيق في ا ومربق  مرتكبي ا قضائيا وال،صك في ا  

  :ول ك ال،ر ق ال امك يوت أن ين ر فد تويي  المؤتمر بما ي د -58

أن يحث الدول ع ى ضـــــــــــمان افطباق جر م  غســـــــــــك األموال ع ى االت ار غير المشـــــــــــروع  )أ( 
 ( 64) باأل  ح  النار   وغير  من ال رائم المتص   باأل  ح  النار  ؛

أن يش ا الدول ع ى التصد  ألثر ال،سات فد تيسير تسر ع األ  ح  النار   أو التم ين من  )ب( 
ــتراتي يات تكمي ي  ــائي  تلك، ب ي  تحديد ا ـــــــــ   وقائي  ل  دال  ال نائي ، ووضـــــــــــا ُف ت ل تحقيقات والمربق  القضـــــــــ

 لم افح  هل  ال اهرة؛

أن يشـــــــــــــ ا الدول ع ى إجرا  تحقيقات مالي  وتح يرت جنائي  مالي  مواة   ك افع معيار   )ج( 
  أفرق  مت دتة من جوافع التحقيق فد االت ار غير المشــــروع باأل ــــ ح  النار   وما يتصــــك به من جرائم، ولفشــــا

 التخصصات ت ما بين خبرات من خ هيات مخت ،  فد م ال التحقيق ك يئات تائم  أو ع ى أ ا  مخصص؛

أن يدعو الدول إلى وضـــا إجرا ات تشـــ يك موبدة لضـــمان أن ت مك الوبدات المتخصـــصـــ   )ت( 
ــتخبارات المالي   ــ ح  النار   جنبا إلى جنع ما وبدات اال ـ ــ طات فد م ال األ ـ ــ ح  والسـ ــ طات مراةب  األ ـ و ـ

الضــر بي  ع ى الصــ يدين المح د والدولد من أجك الكشــغ عن تدفقات األ ــ ح  غير المشــروع  وما يصــابب ا 
 ؛اوال،صك في  الضال ين في ا  ومربق ا التحقيق في و ،سات، المن مخططات ل سك األموال و 

الدعم إلى الوبدات المتخصص  فد م ال بنا  القدرات لتم ين ا أن يط ع إلى الم تع تقديم  )هـ( 
ال ا  األو ــــــــا فطاقا فد م ال االت ار باأل ــــــــ ح  النار   وما تعا  االمن إتماج التحقيقات المالي  فد أفشــــــــط   

 يتصك به من جرائم، بما فد تلك تمو ك اترهاب 
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