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 فريق استعراض التنفيذ 

 الدورة الثالثة عشرة المستأنفة الثانية 

 2022الثاني/نوفمبر    تشرين   11- 7،  ا فيين
 من جدول األعمال   4البند  

   الفساد حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  
 

تنفيذ األحكام المشتركة بين الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية األمم المتحدة    
 لمكافحة الفساد

 

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  
 

 ملخص

                                                                                                 يمثل هذا التقرير تجميعا لما اســـــت بين  اناو الدوثة الثانية الية اســـــتعراف تنةيذ اتةالية األمم المتحدة  
ــ     ــاو من معلوما    تيحا اعتآاثا من   /  ســــــ ــا    2022                                                      لمكافحة الةســــــ عن التجاث  الناجحة والمماثســــــ

ــل الثاني  التدا ير   ــتركة المتعلقة  تنةيذ الةلــــ ــاشل المشــــ الجيدة والتحديا  والمالحظا ، مع التركيز على المســــ
ــعى التق ــترواو الموجووا ( من ا تةاليةا ويســ ــل الخام   اســ ــتخال   وج   الوقاشية( والةلــ ــا الى اســ رير  يضــ

 الترابط  ين نتاشج  ونتاشج ووثة ا ستعراف األولىا
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 نطاق التقرير وهيكله  - أول  
                                                            تجميعـا  ألهم المعلومـا  عن التجـاث  الـناجحـة والممـاثســــــــــــــا  الجـيدة    يمـثل هـذا التقرير المواعــــــــــــــيعي -1

والتحديا  والمالحظا  الواثوة في الخالصا  الوافية وتقاثير ا ستعراعا  الق رية المنبثقة عن  لية استعراف 
 من اإلطاث المرجعي لآلليةا 44و  35                                                          تنةيذ اتةالية األمم المتحدة لمكافحة الةساو، وفقا  للةقرتين 

ومن  جل تقديم معلوما   كثر تةلـــــيال عن تنةيذ الدول األطراف لالتةالية،  وثجا في هذا التقرير معلوما    - 2
 عن تنةيذ المســـــــــاشل المشـــــــــتركة  ين الةلـــــــــلين الثاني  التدا ير الوقاشية( والخام   اســـــــــترواو الموجووا ( من ا تةاليةا  

  ( CAC/COSP/IRG/2022/3  عن تنةيذ الةلــــــــــل الثاني  علوما  بالتقريرين المواعــــــــــيعيين  وقد اســــــــــتلملا هذ  الم 
ــل الخام    ــتعراف  ،  ( CAC/COSP/IRG/2022/7  والةلــ ــيع واألحكاخ األقرد قيد ا ســ اللذين يركزان على المواعــ

ــتعراف التنةيذ في حزيران/  ــل الثاني قد قدخ الى فريف اســـــ ــيعي عن الةلـــــ  في الدوثة الثانيةا وبما  ن التقرير المواعـــــ
ــا  التي تم تحليل ا في 2022 يوني   ــتعراعــــــ ــتنتاجا  م ( 1  كان  قل  التقرير، فإن عدو ا ســــــ ختلف  ا ومن ام، فإن اســــــ

 للمعلوما  المتاحة وقا صيا ت اا   تتآاين تآعا  التقاثير قد 

وتقاثير ا سـتعراعـا  الق رية    62ويسـتند التقرير الحالي الى المعلوما  التي وثو  في الخالصـا  الوافية ال  - 3
ويتضــمن جداول تراكمية  ا وهو يركز على اتجاها  التنةيذ القاشمة و مثلة عن ،  ( 2  2022  /  ســ     12 حتى المنجزة  

 ا وقد   رز  في  ا قتالفا  اإلقليمية حسب ا قتضاوا ( 3                                                و شكا  تبي  ن  شيع التحديا  والمماثسا  الجيدة 

ــيع المتراب ة اثتآاطا  -4 ــا  الوافية، اا يتناول المواو والمواعـــــــ                                                                                             ويحاكي هيكل هذا التقرير هيكل  الخالصـــــــ
ديدا، يحلل التقرير عمليا  اإلفلـــان عن الموجووا  ونظم اقراث  وايقا في شـــكل مجموعا ا وعلى نحو  كثر تح

ــال   الةقرة  من   6و  5؛ والةقرـتان  8من المـاوة    5؛ والةقرة  7من المـاوة    4اـلذمـة المـالـية ومنع تضــــــــــــــاث  الملــــــــــــ
من    1؛ والةقرة  14  ( من المــاوة    1؛ والةقرة  12 ج( من المــاوة    2تحــديــد الملليــة النةليــة  الةقرة  و (؛  52 المــاوة
، ووحـدا   وكشــــــــــــــة ـا  (؛ وتـدا ير منع  ســــــــــــــل األموال، ومنع تحويال  العـاشـدا  المتـ تيـة من الجريمـة52المـاوة  

 (ا58و 52و 14 المواو  وحدا  ا ستخآاثا  المالية( المالية  يةا ستخآاث المعلوما  

                                                                                              ونظرا  لتزايد عدو الخالصـــا  الوافية وتقاثير ا ســـتعراعـــا  الق رية التي وعـــعا في صـــييت ا الن اشية في   - 5
اطاث ووثة ا ســــتعراف الثانية وزياوة تمثيل ا، فإن هذا التقرير يســــعى  يضــــا الى توفير معلوما  عن  وج  الترابط  ين 

الةللين الثالث والرابع( واألحكاخ المستعرعة في ووثة   بعض األحكاخ المستعرعة في ووثة ا ستعراف األولى   حكاخ 
 ا ستعراف الثانية   حكاخ الةللين الثاني والخام (، كما  ن  يستند الى التقاثير المواعيلية السابقةا 

  
مالحظات عامة بشأن التحديات القائمة والممارسات الجيدة في تنفيذ األحكام  - ثانيا  

 مختارة من الفصل الثاني والفصل الخامس من التفاقيةالمشتركة بين مواد 

التحديا  والمماثســا  الجيدة المســتآانة في ســيا     شــيعتقدخ األشــكال والجداول  ونا  لمحة عامة عن   -6
تنةيذ المواو المختاثة من الةلــــلين الثاني والخام ، مرتآة حســــب ترتيب مواو ا تةاليةا ومن  جل مقاثنة  فضــــل  

 __________ 

(  CAC/COSP/IRG/2022/3    2022                                                                                             يتضمن التقرير المواعيعي عن الةلل الثاني الذي قد  خ الى فريف استعراف التنةيذ في حزيران/يوني    ( 1   
 ا ق ريا   استعراعا   58لـ ا تحليال للملخلا  الوافية وتقاثير  

 استعراعا لمجموعة وول  سيا والمحيط ال اوئ،  20                                          استعراعا م نجزا لمجموعة الدول األفريقية، و 19يستند هذا التقرير الى  (2  
استعراعا  لمجموعة وول  مريكا الالتينية ومن قة الآحر اللاثيبي،  7استعراعا  لمجموعة وول  وثوبا اليربية ووول  قرد، و 10و
                                                                                                                    استعراعا  لمجموعة وول  وثوبا الشرليةا ومن ام، فإن عدو التوصيا  والمماثسا  الجيدة المستآانة قد   يكون ممثال  بالنسآة   6و

 لآعض المجموعا  اإلقليمية كما هو بالنسآة لمجموعا   قردا 
 شج مناقشا  فريف استعراف التنةيذ، توقف حجب  سماو البلدان في التقاثير المواعيلية والتقاثير المتعلقة بالتنةيذ اتساقا مع نتا (3  

                                                                                                                     على المستود اإلقليميا فقد   شير با سم في جميع  جزاو التقرير الى البلدان التي   رز  ك مثلة توعيحية للمماثسا  الجيدةا  
 في وثقة اجتماع، قاشمة كاملة بالمماثسا  الجيدة المحدوة فيما يتعلف بالمواو التي قضعا للدثاسةا وستتان لةريف استعراف التنةيذ، 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/3
http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/7
http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/3
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، يتضــــــمن الشــــــكالن األول والثالث معلوما  عن المواو التي تم تحليل ا بكامل ا، في حين يتضــــــمن   ين األحكاخ
 الشكالن الثاني والرابع معلوما  عن األحكاخ التي تم تحليل بعض فقرات ا الةرعية بشكل منةللا

 
 

 الشكل األول
 سب المادة من التفاقية، مرتبة ح 58و  52و  14التحديات المستبانة في تنفيذ المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الشكل الثاني
؛  12)ج( من المادة    2؛ والفقرة  8من المادة    5؛ والفقرة  7من المادة    4في تنفيذ الفقرة    التحديات المستبانة 

 من التفاقية، مرتبة حسب المادة    52من المادة    6و   5و   1؛ والفقرات  14)أ( من المادة    1والفقرة  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 عدو الدول التي تلقا توصيا  عدو التوصيا 
 14الماوة  58الماوة  52الماوة 

 عدو الدول التي تلقا توصيا   عدو التوصيا  
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 1الجدول 
 أشيع التحديات في تنفيذ أحكام مختارة من التفاقية

 تنةيذ األحكاخ  مرتآة حسب مواو ا تةالية( شيع التحديا  في  الماوة من ا تةالية

 اعتماو  و تدعيم نظم تمنع تضاث  الملال   7من الماوة    4الةقرة   

اإلفلان عن  ي  نش ة قاثجية و عمال وظيفية واستثماثا    8من الماوة    5الةقرة 
 التحقف من اإلقراثا  و وموجووا  وهآا   و منافع اللبيرة؛  

 تعزيز الشةافية بش ن ماللي ومديري كيانا  الق اع الخا   12الماوة   ج( من   2الةقرة 

عدخ تحديد  و وجوو نقاط ععف مؤسسية في مجال اإلشراف المالي؛   14  ( من الماوة   1الةقرة  
عدخ اتآاع  و هوية الماللين المنتةعين  و عدخ كةاوة عملية تحديدهم؛  

 المخاطر تقييم  ن ج قاشم على  
وجوو ايرا  في األطر التنظيمية واإلشرافية الرامية الى مكافحة  سل   14من الماوة  5-  ( 1 الةقرا 

نقص في تنةيذ المعايير  و األموال وتمويل اإلثها  في  لدان معينة؛  
والتوصيا  اللاوثة عن هيئا  الرصد الدولية األقرد مثل فرقة  
العمل المعنية باإلجراوا  المالية وال يئا  اإلقليمية المماالة ل ذ   

قلوث التدا ير المتخذة للشف وثصد نقل النقوو واللكوك  و   الةرقة؛ 
عدخ كةاية اإلشراف على  و المالية لحامل ا القا لة للتداول عبر الحدوو؛  

 قدما  تحويل األموال  و األشياو العالية القيمة  

تحديد هويا  األشخا  األجانب والمحليين المعرعين سياسيا   52من الماوة    1الةقرة 
 وج  قلوث في تحديد ن ا  و وهويا  الماللين المنتةعين؛  
 األشخا  المعرعين سياسيا

نقص مواثو  و حظر الملاثف الوهمية؛  و عدخ اصداث اثشاوا  كافية؛   52الماوة   من  4- 2الةقرا  
 السل ا  المختلة 

 فعالية نظاخ اقراثا  الذمة المالية   عدخ  52من الماوة    5الةقرة 

اإل الغ عن  ي مللحة في حسابا   جنبية  و سل ة توليع  و  ي   52من الماوة    6الةقرة 
 سل ة  قرد علي ا 

عدخ من  وحدا  ا ستخآاثا  المالية صالحيا  قاصة بالتجميد في   58الماوة 
عدخ تخليص مواثو كافية وعدخ كةاية استقاللية  و حا   ال واثئ؛  

وقدثا  وحدا  ا ستخآاثا  المالية، في مجا   من ا التعاون  
 المشترك  ين الوكا   والتعاون الدولي 
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 الشكل الثالث
 من التفاقية، مرتبة حسب المادة  58و  52و  14الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المواد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 الشكل الرابع
 )ج(  2؛ والفقرة  8من المادة  5؛ والفقرة  7من المادة   4في تنفيذ الفقرة   الممارسات الجيدة المستبانة

 من التفاقية،   52من المادة   6و  5و  1؛ والفقرات 14)أ( من المادة   1؛ والفقرة 12من المادة 
 مرتبة حسب المادة 
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 14الماوة  52الماوة  58الماوة 

   الجيدة اا  المماثسا الدول عدو  الجيدة   عدو المماثسا  
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 2الجدول 
 أشيع الممارسات الجيدة في تنفيذ أحكام مختارة من التفاقية

 المماثسا  الجيدة  مرتآة حسب مواو ا تةالية( شيع  الماوة من ا تةالية

 اتآاع ن ج منظم لتعزيز الشةافية ومنع تضاث  الملال   7من الماوة  4الةقرة   
 وإواثة حا ت  

 الموجووا   و تعزيز  لإلفلان عن  ذل ج وو إلنشاو نظاخ  8من الماوة  5الةقرة 

 للشركا ؛ نشر معلوما  عن المللية النةليةانشاو سجل  12 ج( من الماوة  2الةقرة 

وجوو نظاخ وطني ثاسخ لمنع  سل األموال وتمويل اإلثها ؛  14  ( من الماوة  1الةقرة 
 نش ة توعية لموظةي  وتنةيذ إنشاو سجال  عامة للمللية النةلية؛ و 

 المؤسسا  المالية 

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي  و وجوو تنسيف سليم  ين ال يئا ؛  14من الماوة  5  (  1الةقرة 
 في مجال مكافحة  سل األموال 

شمول تعريف األشخا  المعرعين سياسيا األشخا  المحليين  52من الماوة  1الةقرة 
 معلوما  تحدو المللية النةليةو المعرعين سياسيا؛ 

تآاول و انشاو سجل للحسابا  الملرفية  و الماللين المنتةعين؛  52من الماوة  4-2الةقرا  
 المعلوما  ا ستخآاثية المالية مع الدول األقرد؛ 

 التحقف من اإلقراثا  ؛ و وجوو نظاخ فعال لإلفلان عن الموجووا  52من الماوة  5الةقرة 

 الموجووا   ذل ج وو لتعزيز نظاخ اإلفلان عن  52من الماوة  6الةقرة 

إمكانية اوثاج  و وجوو تعاون وايف مع وحدا  ا ستخآاثا  المالية األقرد؛   58الماوة 
 تقرير صاوث عن وحدة ا ستخآاثا  المالية في اجراوا  قضاشية كدليل 

  
ا وعلى الر م من هـذا العـدو 58و  52و 14تحـدـيا فيمـا يتعلف ـبالمواو    453وـقد اســــــــــــــتبين مـا مجموعـ    -7

اللبير، ا   ن حجم عينة الدول التي  نجز  اســـــتعراعـــــات ا ظل مقتلـــــرا على الث الدول األطراف، مما يعني،  
ــع ن اقا في هذا ا ــا ف،  ن    يمكن بعد تقديم تحليل  وســــــــ ــ نا  يد  ن  من الممكن  كما وثو في التحليل الســــــــ لشــــــــ

 مواصلة تحديد ا تجاها  األولية التي جرد تحليل ا في الدوثا  السابقة لةريف استعراف التنةيذا

ــتعراف التنةيذ واعــــــحة من حيث   - 8 ــتعرعــــــين في الدوثة الثانية الية اســــ ــلين المســــ وظلا الروابط  ين الةلــــ
 حكاما تتعلف   52و   8فعلى ســــبيل المثال، تتضــــمن الماوتان  التحديا  والمماثســــا  الجيدة المســــتآانة على حد ســــواوا  
احتياجات ا التقنية الى احتياجا  في هذا اللــــدو،  ينما    حدو باإلفلــــان عن الموجووا ؛ وقد  شــــاث الث الدول التي 

                    اثتآاطا   قر من هذا   58و  14 شـــــــــــاث نلـــــــــــف تلت الدول الى احتياجا  تتعلف بكل ماوة على حدةا وتبرز الماوتان  
 قبيل، اا استبينا احتياجا  لبناو القدثا  في مجال التحقيقا  المالية فيما يتعلف بكال الةللينا ال 
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 تحليل المسائل المشتركة بين الفصلين الثاني والخامس من التفاقية  - ثالثا  
 

منع تضارب المصالح في القطاع العام، ونظم اإلفصاح عن الموجودات وإقرارات الذمة   - ألف 
 ( 52من المادة  6و 5؛ والفقرتان 8من المادة  5؛ والفقرة  7من المادة  4المالية )الفقرة  

من ا تةالية على  ن تســـــــعى كل وولة طرف الى اعتماو وترســـــــيخ وتدعيم نظم    7من الماوة   4تنص الةقرة  - 9
ــال ا وتلمل هذ  الماوة الةقرة تعز  ــةافية وتمنع تضــــــاث  الملــــ من ا تةالية، التي تنص على  ن    8من الماوة   5ز الشــــ

ــياو من ا ما ل م من   ــحوا عن  شـــــ ــع تدا ير ونظم تلزخ الموظةين العموميين ب ن يةلـــــ ــعى الدول األطراف الى وعـــــ تســـــ
كبيرة قد تةضــــي الى تضــــاث  في الملــــال ا    نشــــ ة قاثجية وعمل وظيةي واســــتثماثا  وموجووا  وهآا   و منافع 

وعالوة على الت، يمكن للدول األطراف  ن تنظر  يضــــــــــــا، لدد تنةيذ هذ  المواو، في انشــــــــــــاو نظم فعالة إلقراث الذمة  
المالية بش ن الموظةين العموميين المعنيين يمكن ا  ن تشمل  يضا اإلفلان عن  ي مللحة  و سل ة توليع  و سل ة  

 من ا تةاليةا   52من الماوة    6و   5ابا  المالية األجنبية، على النحو المنلو  علي  في الةقرتين   قرد على الحس 

  7من الماوة   4وقد وعـــــــــعا جميع الدول األطراف تقريآا قواعد بشـــــــــ ن منع تضـــــــــاث  الملـــــــــال   الةقرة   - 10
                                    األ طر المعمول   ـا وفي  نواع الملـــــــــــــال  من ا تـةالـية(، وللن امـة تـآاين كبير في ن ـا  ومحتود   8المـاوة   5 والةقرة 

المحظوثةا وقــد   ليــا البلــدان عن طــاشةــة من التــدا ير المتخــذة، مثــل حظر  و تقييــد عمــل الموظةين العموميين في  
وظـاشف ـاانوـية  و مزاوـلة  نشـــــــــــــ ـة قـاثجـية، وفرف قيوو على تلقي ال ـداـيا، وإلزاخ فـئة معيـنة من الموظةين العموميين  

بشــــــــ ن قبول ال دايا    اســــــــتثناوا ينص على      ا  امة ماليةا وقد وجد المســــــــتعرعــــــــون في حالتين تشــــــــريع    تقديم اقراثا  
 ويتضاث  مع تشريع يحظر قبول ا في جميع الظروف، و صدثوا توصيا  لتوعي   حكاخ اينت التشريعينا 

ــاث  ا  - 11 ــال                                                                              كما اعتمد  وول كثيرة ن ظما وإجراوا  إلعالن الموظةين العموميين عن حا   تضــــــــــ لملــــــــــ
القاشمة  و المحتملةا فقد  نش   ناوثو، على سبيل المثال، سجال الزاميا لإلفلان عن الملال  قاصا بالبرلمانيين،  
في حين  ن جنو   فريقيــا اتخــذ  ن جــا منظمــا لمنع وإواثة تضـــــــــــــــاث  الملـــــــــــــــال   ين مختلف فئــا  الموظةين  

بالموظةين العموميين في المجا   العالية الخ وثة،  العموميين، بما في الت مت لآا  اإلفلــان المةلــلة الخاصــة  
المحكمة الدســتوثية في وولة طرف  قرد بعدخ   قضــاوإتاحة التدثيب والمآاوئ التوجي يةا وعلى النقيض من الت، 

 وستوثية اإللزاخ باإلفلان عن األنش ة الم نية التي يماثس ا   ناو الموظف العمومي ووالدا  وساشر  فراو  سرت ا 

وقد فرعــــــا قيوو وجزاوا  واســــــعة الن ا  على عدخ ا متثال، شــــــملا جزاوا  جناشية في بضــــــعة  لدانا   - 12
                                                                                                         ن وو  قليلة  فاو  ب ن ا لم تضــــــــع اجراوا  لتنةيذ تلت القيوو والجزاوا ا وعلى الر م من  ن عدة وول قد عر فا    ير 

 بة البا فيما يشكل تضاثبا في الملال ا                                                             تضاث  الملال  في تشريعات ا، فقد    لغ في بعض البلدان عن صعو 

اإلفلـــــان بلـــــوثة  وقد فرعـــــا معظم الدول األطراف على الموظةين العموميين من مســـــتويا  معينة   -13
                                                         ( ووعــــــــــــــعـا نظـامـا  إلقراثا  الـذمـة المـاليـة للموظةين العموميين  8من المـاوة    5موجووات م  الةقرة  عن  منتظمـة  

ــدو تتآاين كثيرا  فيما  ين  (ا  52من الماوة   5المعنيين  الةقرة   ــا  المحدوة المتآعة في هذا اللــــــ                                                                      ير  ن المماثســــــ
ــبيل المثال، توســــــع بعض الدول ن اق ا ليشــــــمل جميع   الدولا ففيما يتعلف  ن ا  ت بيف تلت اإلقراثا ، على ســــ

شيلون  الموظةين العموميين، في حين تقلر عدة وول  قرد ت بيق ا على كآاث المسؤولين،  و الموظةين الذين ي 
مناصـــــــــب عمومية عرعـــــــــة للةســـــــــاو  وج  قا ا كما  وثجا بعض الدول  فراوا من  ســـــــــر موظةين عموميين  
مختاثين في نة  فئة الملزمين بإقراث الذمة المالية شـ ن م في الت شـ ن الموظةين العموميين  نةسـ م،  و فرعـا  

ن، مثل األزواج واألطةالا  ير  ن  على موظةين عموميين مختاثين اإلفلــان عن موجووا   فراو  ســرهم المقربي 
ن ا  الت بيف الواسـع للياية في احدد الدول األطراف، الذي يشـمل، في جملة  شـخا ، األجداو والجدا  و باو  

 و م ا  الزوجا ، اعتبر عقآة  ماخ تحقيف فعالية نظاخ اقراث الذمة المالية، وصدث  توصية في هذا اللدوا
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وفيما يتعلف  ن ا  اإلفلـــــان، اشـــــترطا عدة وول اإلفلـــــان عن طاشةة واســـــعة من الموجووا ، بما في ا   - 14
الملـال  المالية والعضـوية في مجال  اواثية وحافظا  األسـ م والممتللا  ا سـتثماثية والتعيينا  العمومية واإليراوا   

                                                         لــديــ  تــدا ير ت لزخ الموظةين العموميين المعنيين الــذين ل م    كــان                                                    وا لتزامــا  المــاليــةا  ير  ن عــدوا  محــدووا  من الــدول  
حقو  في حســــــــا  مالي في  لد  جنبي  و ســــــــل ة توليع  و ســــــــل ة  قرد على الت الحســــــــا  ب ن يبليوا الســــــــل ا   

(، ومن 52من الماوة    6المختلــــة عن تلت العالقة و ن يحتةظوا بســــجال  مالشمة فيما يتعلف  تلت الحســــابا   الةقرة  
                                                                           هذا الشـ ن الى معظم الدول األطراف المسـتعر عـةا وث م  ن لدد بعض الدول تشـريعا   في  قد صـدث  توصـيا  ام، ف 

                                                                                                  تشـــــــــــــترط هذا اإل الغ، ا   ن  تبين  ن تنةيذ الت ا شـــــــــــــتراط صـــــــــــــعب الى حد ماا وكبديل لالمتثال ل ذا الحكم، ت لزخ 
م الضــريبية، عن ايراوات م وموجووات م وحســابات م في  وســلوفينيا موظةي ا العموميين باإلفلــان، في اقراثات   ليختنشــتاين 

تشييل حسا    وول على موظةي ا العموميين فت  حسا  ملرفي  جنبي  و   االث جميع  نحاو العالم، في حين تحظر  
 الموجووا                                 المعنيةا و  تمي  ز الةلبين  ين   الســـــــــــــل ا من هذا القبيل  و الســــــــــــي رة علي  وون الحلــــــــــــول على موافقة  

والملـال  التي يتعين اإلعالن عن ا واقل البلد وتلت الم لو  اإلعالن عن ا قاثج ا و ح  المسـتعرعــون  والخلـوخ 
 من ا تةالية، وللن ما لم تنةذا  بعدا  52من الماوة   6 ن وولتين قد نظرتا في تنةيذ نظاخ يمتثل للةقرة 

ــان   -15 ــافة الى الت، فإن تواتر تقديم اإلقراثا  الم لوبة من الموظةين العموميين الملزمين باإلفلـ وباإلعـ
عن موجووات م يتةاو  تةاوتا كبيرا، حيث تلزم م بعض البلدان  تقديم اقراثا  ووثية في حين تلزم م  لدان  قرد 

ن وقل م يتجاوز عتآة محدوة  و ااا حدث تييير   تقديم تلت اإلقراثا  عند تولي م لمناصــــــــــب م وعند ترك ا، ااا كا
جوهريا  ير  ن  حد البـلدان  فاو ب ن االتييير الجوهريا  ير محـدو في تشــــــــــــــريعـات ، ممـا يثير صــــــــــــــعوبا  في 
التنةيذا وبالنســـــآة لدولة  قرد، وجد المســـــتعرعـــــون  ن كةاوة وفعالية نظاخ اقراث الذمة المالية ناقلـــــتان الى حد 

 ن  ير ملزمين  تقديم  يان مستلمل بالممتللا  في ن اية قدمت م وفي حا    قردا و لعمومي ن او الموظةفكبير،  
                                  ومن ام ،   صدث  توصية   ذا الش نا

 
 1اإلطاث  

 من التفاقية   52من المادة    5مثال على تنفيذ الفقرة  

وعنـد  ـدايـة قـدمت م وعنـد الموظةون العموميون في كينيـا ملزمون  تقـديم اقراثا  الـذمـة المـاليـة كـل ســــــــــــــنتين  
ن ـايت ـاا ويجـب  ن تتضــــــــــــــمن اإلقراثا  معلومـا  عن وقـل الموظف العمومي وزوجتـ   و زوجـاتـ  و طةـالـ   

وقلــــوم ا ويمكن  ن يؤوي عدخ ا متثال ل ذا ا لتزاخ    وموجووات ســــنة    18المعالين الذين تقل  عماثهم عن 
 الى فرف عقوبا  مثل اليراما   و السجنا

 
تحقف    ليا اإلقراثا  على  ن  ايرة في التنةيذ، اما بســــــبب ا فتقاث الى من                          وحدو عموما  عدخ التحقف   -16

 و ا فتقاث الى مواثو بشــــــــــــرية كافيةا وقد قلــــــــــــلــــــــــــا بعض الدول األطراف ج ازا مركزيا للتحقف من جميع  
اإلقراثا ، في حين  اـنا وول  قرد لعـدو من ال يـئا  المختلـةة ـبالتحقف من اإلقراثا  المـقدمـة من مختلف فـئا  

خـداخ  ووا  اللترونيـة إلجراو عمليـا  الموظةين العموميينا وعالوة على الـت، كـان بمقـدوث بعض الـدول اســــــــــــــت 
                                                                                                    تحقف ووثية، ا   ن وو   عديدة  قرد   ليا ب ن ا   تتحقف من اإلقراثا  ا  عند وجوو شكود  و تحقيفا وتلقى  
 كثر من الث الدول األطراف التي جرد تحليل  وعـــــــــاع ا في هذا التقرير توصـــــــــيا  بإنشـــــــــاو نظم للتحقف من  

قراثا  الذمة المالية  و تعزيزهاا وعالوة على الت،  شـاث  التوصـيا   يضـا الى  همية  اإلقراثا  بالموجووا   و ا
 من تلت الدولا 10استخداخ  ووا  تسجيل  لي  و اللتروني بالنسآة لـ

وولة فقط من الدول األطراف المســــــــــتعرعــــــــــة عن اســــــــــتخداخ تلنولوجيا  المعلوما    17ولم تبلغ ا   -17
ثا   و في اواثت ا  و التحقف من ا  و نشــرهاا فمن  جل التحقف من اكتمال اإلقراثا   وا تلــا   في تقديم اإلقرا

عمل عن طريف مسـ   ت   Artemis)ووقت ا، على سـبيل المثال،   ليا فرنسـا عن اسـتخداخ  رامجيا  متخلـلـة  
 ــة المقــا لــة،  قــاشمــة مقــدمي اإلقراثا  يوميــا فتجمع المعلومــا  الجــديــدة والم مــة، وهي متــاحــة للجم وثا وفي الج
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                                                  ن  تقـديم ـا يعـدون ـا ـيدوـيا ، وهو مـا اعتبر عقـآة  مـاخ ي                                           وولـة  ن اإلقراثا  تقـدخ وثلـيا   و  ن الملزم  11 وعــــــــــــــحـا 
 كةاوة نظم اإلقراثا وتشترط بعض الدول  يضا ابقاو اإلقراثا  مختومة ما لم يةت  تحقيف جناشي بش ن اا

                                             لية  طالع عامة الناس جزشيا في شكل ملخ ص  و من ويتي  عدو صيير من الدول اقراثا  الذمة الما -18
قالل ســـجل عمومي  و موقع شـــآكي مخلـــص،  ينما   تســـم  وول  قرد با طالع على اإلقراثا  ا  ألج زة  
ــاوث  و ثهنا بالحلــــــــول على موافقةا و  لغ   انةاا القانون،  و   تتي  ا طالع علي ا ا  عند ال لب  و بعد التشــــــ

 خ تلنولوجيا  المعلوما  وا تلا   في نشر اإلقراثا  بالموجووا ا يضا عن استخدا

                                                                                                   على المسـتود اإلقليمي، تبي ن  ن جميع وول مجموعة وول  مريكا الالتينية ومن قة الآحر اللاثيبي واليالبية  و  - 19
 ا 52ة من الماو   6و   5العظمى للدول في المجموعا  اإلقليمية األقرد تواج  تحديا  في تنةيذ الةقرتين  

  
 ؛  14)أ( من المادة  1؛ والفقرة 12)ج( من المادة  2تحديد الملكية النفعية )الفقرة   -باء 

 من التفاقية(  52من المادة  1والفقرة 
ــاو، ف و يمك    - 20 ــمة في مكافحة الةســ ن من جمع المعلوما  عن األشــــخا                                                                    يعد تحديد المللية النةلية  واة حاســ

السـي رة الةعالة على مؤسـسـة ما، مما يعو  قدثة المجرمين على اسـتخداخ الشـركا  كوسـيلة إلقةاو                      الذين يمللون فعليا  
من الدول األطراف   12 ج( من الماوة   1المســي رين علي اا وفي هذا اللــدو، تقتضــي الةقرة هوية مللية الموجووا  و 

ــةافية  ين كيانا  الق اع الخا ، بما في الت اتخاا تدا ير   ــيا    ن تعزز الشــــ ــ ن هوية الشــــــخلــــ ــاو بشــــ عند ا قتضــــ
ا عتآاثية وال بيلية الضــــالعة في انشــــاو وإواثة الشــــركا ا كما يعد تحديد هوية المالت المنتةع من المعامال  واألموال 

  (   1في منع  ســــل األموال وفي منع وكشــــف تحويال  العاشدا  المت تية من الجريمةا وتقتضــــي الةقرة      ا  ثشيســــي      ا  تد ير 
ــاثف   14ة  من الماو  ــراف على الملــــــ ــامال للرقابة واإلشــــــ ــد نظاما واقليا شــــــ من ا تةالية من الدول األطراف  ن تنشــــــ

ــســــــا  المالية  ير الملــــــرفية يشــــــدو على مت لآا  من ا تحديد هوية الماللين المنتةعينا كما  ن الةقرة  من    1والمؤســــ
لزخ الدول األطراف ب ن ت لب من المؤسـسـا  المالية  من ا تةالية تلمل  حكاخ الةقرة السـابقة من حيث ان ا ت  52الماوة 
 المووعة في حسابا  عالية القيمةا   لألموالق وا  معقولة لتحديد هوية الماللين المنتةعين  اتخاا 

وقد اعتمد  وول كثيرة مت لآا  قاصـــــــة  تســـــــجيل الشـــــــركا ، وتحتة  تلت الدول بســـــــجال  لبيانا    -21
(ا كما  نشــــ  عدو من الدول، و  ســــيما  12 ج( من الماوة  2علي ا  الةقرة الشــــركا  يمكن لعامة الناس ا طالع  

الدول األعضـــــــاو في ا تحاو األوثوبي، ســـــــجال  قاصـــــــة لبيانا  الماللين المنتةعين  و  ن ا  تاحا المعلوما  
في بعض                                                                                              المتعلقة   م، وهو ما اعت بر مماثسة جيدةا ويمكن  ن يةضي عدخ ا متثال لمت لآا  تسجيل الليانا   

ــكا    ــتئمانية، ليســـــــا                                                      الدول الى جزاوا  اواثية  و حتى جناشيةا ا   ن  شـــــ ــناويف ا ســـــ قانونية معينة، مثل اللـــــ
 مشمولة باللامل ب حكاخ التسجيل في بعض الدولا

 
 2اإلطاث  

 التفاقية من    52من المادة    1والفقرة    14)أ( من المادة   1مثال على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالفقرة  

  رمـا الممللـة المتحـدة لبري ـانيـا العظمى و يرلنـدا الشــــــــــــــمـاليـة ترتيآـا  انـاشيـة مع  قـاليم مـا وثاو الآحـاث اا   
اللــــــــــلة واألقاليم التابعة للتاج إلنشــــــــــاو ســــــــــجال  مركزية للمعلوما  المتعلقة بالمللية النةلية  و نظم فعالة  

ا  انةاا القانون والضـــــــــــراشب في الممللة المتحدة حف  مماالةا وقد التزما تلت األقاليم  يضـــــــــــا بمن  ســـــــــــل 
 الوصول الى معلوما  المللية النةلية المتعلقة بالشركا  والليانا  القانونية المنش ة في و يات ا القضاشيةا

 
من ا تةــاليــة،   ليــا جميع الــدول عن    52من المــاوة    1والةقرة    14  ( من المــاوة    1وفيمــا يتعلف بــالةقرة   - 22

قواعدها التنظيمية المحلية، و شــــــاث  وول عديدة الى ما لدي ا من قوانين مخلــــــلــــــة لمكافحة  ســــــل األموال وتمويل  
وتشــــتمل بلــــةة عامة على  حكاخ تتعلف بمماثســــة اإلثها ، وقوانين ولواش  تنظيمية تلميلية تســــت دف ق اعا  معينة  
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ــت الدفاتر واإل الغ عن المـعامال    العـناية الواجـآة في التحقف من هوية الزباشن وتـحديد هوية الـماللين المنتةعين ومســـــــــــ
المشــــــــبوهةا كما  ن تلت التشــــــــريعا  تنص في كثير من الدول على فرف جزاوا  اواثية  و حتى جناشية في حا    

ال  لتزاما  مكافحة  ـسل األموالا وعالوة على الت، حدو المـستعرـعون التـشريعا  اإلقليمية التي تتجاوز  عدخ ا متث 
حدوو الو ية الوطنية مثل  وامر ا تحاو األوثوبي التوجي ية  و األوامر التوجي ية لالتحاو ا قتلـــــــــــــاوي والنقدي لير  

ــ ن، تبين  ن لدد ج  ــاوا وفي الت الشــ ــتثناو وولتين، تدا ير لتحديد هوية الماللين   فريقيا حســــب ا قتضــ ميع الدول، باســ
                                                                                                               المنتةعينا وفي احدد الدول، يعد تحديد هوية الماللين المنتةعين  زما  عموما باســـــــــــتثناو واحد وهو حالة الزباشن الذين  

 عيةا تلون معلوما  المالت المنتةع في ا متاحة للجم وث  و يستحيل في ا وجوو مالت منتةع ألسآا  موعو 

ــيما فيما  -23 ــة العملية، و  ســـــ وقد واج ا بعض الدول تحديا  في تحديد الماللين المنتةعين في المماثســـــ
يتعلف بال ياكل القانونية المعقدةا فةي حالة احدد الدول األطراف، على سبيل المثال،  ح  المستعرعون وجوو  

ــا  ن اللواش  التنظيمـية ليســــــــــــــا وافـية لتحـدـيد هوـية  لواش  لتحـدـيد هوـية المـاللين المنتةعين، ا   ن م   رزوا  ي  ضــــــــــــ
                                                                                           الشـــــــــخص ال بيعي المســـــــــي ر فعليا ا وعالوة على الت، تلقا وولتان طرفان توصـــــــــيا  بشـــــــــ ن تحديد الماللين  

 عند وجوو شكوكا المنتةعين بلوثة من جية، ولي  فقط

ــير ا  الى تحديد هوية الماللين    52من الماوة  1وث م  ن الةقرة  -24 المنتةعين لألموال المووعة في    تشــ
لتزاما  العامة المتعلقة ا حسابا  عالية القيمة، فإن هذا العنلر   يبدو  ن  يمثل عقآة، ألن الدول تبلغ بش ن 

 تحديد المللية النةليةا وعالوة على الت، فقد  فاو  بعض الدول تحديدا ب ن هذا ا لتزاخ يةرف بلـــــرف النظر 
الحســــــا ا وفي حالتين فقط،  وصــــــى المســــــتعرعــــــون ب ن تحدو الدولة ال رف ما تعتبر  حســــــابا عالي  عن ليمة  

 القيمة من  جل تحديد الماللين المنتةعين من األموالا

ــة، ا   ن  -25 ــاليـ ــا بموجـــب ا تةـ ــاللين المنتةعين لي  شــــــــــــــرطـ ــة المـ وعلى الر م من  ن التحقف من هويـ
                                                             الحا   التي لم تجر في ا عملية التحقف والت نظرا  ألهميت اا وفي  ن  صــــدثوا توصــــيا  تبين في اي المســــتعرعــــ 

الوقـا نةســــــــــــــ ، اهبـا بعض الـدول األطراف  بعـد من ا تةـاليـة فـاشــــــــــــــترطـا تعزيز العنـايـة الواجآـة فيمـا يتعلف  
                                                         بالماللين المنتةعين الذين اعتبروا  شخاصا  معرعين سياسياا

  
 (14اية الواجبة تجاه الزبائن )المادة  تدابير لمنع غسل األموال وبذل العن -جيم 

من ا تةالية من الدول األطراف  ن تنشـــــــــد نظاما واقليا للرقابة   14  ( من الماوة  1تقتضـــــــــي الةقرة  -26
واإلشــراف على الملــاثف والمؤســســا  المالية  ير الملــرفية وعلى هيئا   قرد معرعــة  وج  قا  ليســل 

د نظاما واقليا للرقابة واإلشـراف، يتضـمن التزاما  كبذل العناية الواجآة األموالا وينآيي للدول األطراف  ن تنشـ 
تجا  الزباشن و يرها من اإلجراوا  اإلشــرافية، من  جل حماية نزاهة المؤســســا  المالية والمؤســســا  المالية  ير  

 تةالية،  من ا 14  ( من الماوة   1الملــــــــــــــرفيةا وفي هذا اللــــــــــــــدو، يتعين على الدول األطراف بموجب الةقرة 
                                                                                             وبموجب اللــــــــــــكوك الدولية واإلقليمية األقرد  يضــــــــــــا  مثل توصــــــــــــيا  فرقة العمل المعنية باإلجراوا  المالية، 
والتوجي  الخام  لالتحاو األوثوبي لمكافحة  ســل األموال، ومآاوئ بازل األســاســية لإلشــراف الملــرفي الةعال، 

هويـة الزبـاشن والمـاللين المنتةعين بشــــــــــــــكـل فعـال؛                                                    ن تضــــــــــــــع، كحـد  ونى، نظمـا  في االاـة مجـا      ( تحـديـد  
؛  ج( اجراوا  قاصـــــــة بالمؤســـــــســـــــا  والم نيين المعنيين لإل الغ عن المعامال  ( 4  حة  الســـــــجال   دقة   (

المشــبوهةا ويتعين على الدول األطراف  ن تنةذ نظاما يقوخ على العناية الواجآة ومعرفة الزبون ويلزخ المؤســســا  
للنظاخ بإ الغ وحدة ا ســتخآاثا  المالية  و  يرها من المؤســســا  المعينة بالمعامال  المشــبوهة على  الخاعــعة  

  (   1 ســاس معايير محدوة  وعــون يجري اســتعراعــ ا ووثياا وترتآط ا شــتراطا  المنلــو  علي ا في الةقرة 
بشـــــــــــــ ن منع احالة    52ماوة من ال 1اثتآاطا وايقا با شـــــــــــــتراطا  المنلـــــــــــــو  علي ا في الةقرة   14من الماوة 

 __________ 

 باو من هذا التقريرا  - يمكن ا طالع على مزيد من المعلوما  بش ن المللية النةلية في القسم الثالث (4  
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الدول األطراف على انشاو  14  ( من الماوة    1العاشدا  المت تية من الجريمةا وعالوة على الت، تشجع الةقرة  
ــتخآاثية مالية ت للف بجمع وتحليل اإلقراثا  المعنية، ومن ام ينآيي قراوة الةقرة     ( من   1                                                                                            وحدة معلوما  اســـــــــــ

المتعلقة  وحدا  المعلوما  ا ســـــــــــتخآاثية الماليةا واألحكاخ الداقلية المتعلقة  58با قتران مع الماوة   14الماوة 
ــتمدة من المآاوئ المبينة في عدو من ا تةاليا  واللــــكوك الدولية، مثل اتةالية مكافحة   بمنع  ســــل األموال مســ

رقــة العمــل المعنيــة  الةســــــــــــــــاو واتةــاليــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، التي عززت ــا ف
 باإلجراوا  المالية، وكذلت تقييما  ال يئا  المماالة األقرد على اللعيد اإلقليميا

وقد اتخذ  اليالبية العظمى من الدول األطراف تدا ير لمنع  ســل األموال،  وصــة  فعال اجراميا، من  -27
لنظر لدد الدول األطراف وهي  وبرز  ســـــــمة عامة  فتة ل  قالل ســـــــن قوانين مكرســـــــة لمكافحة  ســـــــل األموالا

ــرفية وعلى هيئا   قرد  ــا  المالية  ير الملــ ــســ ــاثف والمؤســ ــراف على الملــ ــاو نظاخ واقلي للرقابة واإلشــ انشــ
 معرعة  وج  قا  ليسل األموالا

 
 3اإلطاث  

 من التفاقية   14مثال على تنفيذ المادة  

للمؤســســا  المالية وبعض األعمال والم ن  اعــ لعا تايلند ب نشــ ة تواصــل كبيرة ونظما حلقا  وثاســية  
                                                                                               ير المالية المحدوةا وكم لا ليختنشـــتاين نظام ا لمكافحة  ســـل األموال بإجراو مراجعة ســـنوية لحســـابا   

 المؤسسا  الماليةا
 
وقد وعـــعا معظم الدول األطراف قواعد تنظيمية واقلية لإلشـــراف، كبذل العناية الواجآة تجا  الزباشن  -28

 و يرها من اإلجراوا  اإلشرافية، من  جل حماية نزاهة المؤسسا  المالية والمؤسسا  المالية  ير الملرفيةا

                                                                                        كمـا  ن معظم اـلدول األطراف اتآعـا ن جـا  ـقاشمـا  على تقييم المخـاطر يقتضــــــــــــــي الـت كـد من  ن مختلف   -29
تناســب مع المخاطر المتعلقة بيســل وثجا  توقي الحر  الواجب الم آقة على الزباشن والمعامال  واألنشــ ة ت 

األموالا وبالر م من  ن بعض الدول لم توع  هذا الن ج في تشريعات ا، ا   ن ا  صدث  اثشاوا  بش ن اتآاع   
في المماثسة العمليةا وقد  نجز  معظم الدول األطراف تقييمات ا الوطنية للمخاطر فيما يتعلف بيسل األموال  و  

ــبيل ا الى انج ــتناوا الى نتاشج التقييما   كانا في ســـــ ازها، ونشـــــــر  وول  طراف عديدة من ا نتاشج تقييمات اا واســـــ
 الوطنية للمخاطر، وععا عدة وول  يضا استراتيجيا  وطنية لمكافحة  سل األموال وق ط تنةيذ بش ن اا

الملــرفية،  رز  بعض  وفيما يتعلف  تعيين الســل ا  اإلشــرافية على الملــاثف والمؤســســا  المالية  ير   - 30
                                                                                                  التآاينا   ين الدول األطراف المسـتعرعـةا فقد عي نا بعض الدول هيئا  مختلـة لإلشـراف على مختلف الق اعا ،  

 في حين  نش   وولة واحدة هيئة للسو  المالية بلةت ا السل ة اإلشرافية الوحيدة والمتلاملة والمستقلةا 

فحة  ســل األموال  وج  عاخ الملــاثف والمؤســســا  المالية وشــملا الليانا  الخاعــعة  لتزاما  مكا -31
                                                                                                       ير الملــرفيةا وفي العديد من الدول، شــملا الليانا  المبلية  يضــا  منشـًـ  وم نا   ير مالية معي نةا  ير  ن  
 بعض الدول لم تدثج جميع المنشً  والم ن اا  الللة وفقا لتوصيا  فرقة العمل المعنية باإلجراوا  الماليةا

، تحتة  اـلدول األطراف بســـــــــــــجال ، وـكذـلت ـبالوـااشف  52من الـماوة    3والةقرة   14من الـماوة   2ووفـقا للةقرة   - 32
 العناية الواجآة للزباشن و اناو العمليا ، لةترة زمنية ونيا محدوةا   تدا يراا  الللة التي يتم الحلول علي ا عند تنةيذ  

تةالية الى معظم مجموعة الدول األفريقية ومجموعة من ا   14                                 و  صــدث  توصــيا  بشــ ن تنةيذ الماوة  -33
 وول  سيا والمحيط ال اوئ ومجموعة وول  وثوبا اليربية ووول  قردا
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ــ ن الماوة   -34 ــيع التحديا  المواج ة بشــــــ ــريعا   14وكانا  شــــــ ــة بكل وولة في التشــــــ وجوو ايرا  قاصــــــ
  ليا وول كثيرة عن   ،ها ا وعالوة على التواللواش  التنظيمية الرامية الى مكافحة  ســــــــــل األموال وتمويل اإلث 

 نقص في تنةيذ المعايير والتوصيا  اللاوثة عن هيئا  الرصد الدولية األقردا

وبلـــرف النظر عن تلت التحديا  الشـــاشعة، يبدو  ن التحديا  الرشيســـية اا  طابع تشـــييليا وحتى في   - 35
 الدول التي  ابتا تشــــــــريعات ا المناهضــــــــة ليســــــــل األموال فعاليت ا في المماثســــــــة العملية على النحو المبين  عال ،  

ــاط اإلجرامي، و  ــل األموال والجوانب المالية للنشــ ــكل تحدياا    تزال عملية منع  ســ ــاو، تشــ ــايا الةســ ــيما في قضــ   ســ
ــل ات ا المختلـــــــــــة عن طريف حل المشـــــــــــاكل  وعالوة على الت، تحتاج عدة الدول الى تعزيز القدثا  العملية لســـــــــ
المتلـــلة بانعداخ التنســـيف  ين تلت الســـل ا ا فةي عدة وول، على ســـبيل المثال، لم تتمكن الســـل ا  المتخلـــلـــة  

الت النوع من الجراشم، وقد  فاو  تلت الدول ب ن المحققين والمدعين العامين بحاجة  و ج زة انةاا القانون من كشـــف  
 الى تدثيب  فضل وسل ا  تقديرية  كبر لجمع المعلوما ا 

وقد  فاو  الدول األطراف ب ن الســــــــل ا  اإلشــــــــرافية وســــــــل ا  انةاا القوانين في مجال مكافحة  ســــــــل   - 36
 نشــاط على اللــعيدين الوطني والدولي، وقد  اني على تنســيق ا الســليم فيما األموال قد تعاونا وتآاولا المعلوما   

 ين الوكا   وتعزيزها للتعاون اإلقليمي والدولي في مجال مكافحة  ســـــل األموالا وقد عقد  عدة وول اجتماعا  
وهو ما اعتبر     و  نشــ   منلــا   و لجان توجي ية تنســيقية لتيســير التعاون فيما  ين مختلف الســل ا  اإلشــرافية، 

ــل األموال،  ــ ما عدة وول في تنمية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال مكافحة  ســـــ ــة جيدةا و ســـــ مماثســـــ
                                                                                                        وســاشل من ا توفير ســلســلة من  رامج التدثيب لبلدان  قرد، وهو ما اعتبر  يضــا  مماثســة جيدةا كما اعتبر مماثســة 

 ة وجماعا  المجتمع المدني لمنع  سل األموالا جيدة توسيع ن ا  التعاون  ين السل ا  الوطني 

وفيما يتعلف بالتعاون العالمي واإلقليمي ووون اإلقليمي والثناشي  ين مختلف الســـــــل ا  أل راف مكافحة   - 37
ــتآاليا   و عند                                                                                                            ســــل األموال،  شــــاث  وول  طراف كثيرة الى امكانية لياخ وحدات ا المعنية با ســــتخآاثا  المالية، اســ

تآاول المعلوما  مع الســـل ا  الوطنية  و نظيرات ا األجنبيةا وإلى جانب الت، تمكنا عدة وول من تقديم  ال لب،   
المســـــــــــــاعدة با ســـــــــــــتـناو الى اتـةاقا  اـناشـية  و من قالل محـافل متـعدوة األطراف، مـثل مجموعة اييمونا لوحدا   

 منظمة الدولية للشرطة الجناشيةا ا ستخآاثا  المالية، وفرقة العمل المعنية باإلجراوا  المالية، وال 

ــكوك لحامل ا  -38 ــد حركة النقوو واللـــــــــ واكر  جميع الدول األطراف  ن ا اعتمد  قواعد  و تدا ير لرصـــــــــ
ــل ا    ــا السـ ــاسـ ــد تلت، التي تقوخ   ا  سـ ــتند  عمليا  الرصـ ــلة عبر الحدووا وعموما  اسـ                                                                                                     القا لة للتداول اا  اللـ

وو ث من وو ثا  الو ـيا  المتحـدة  و   10  000عتـآة ا الغ اعتـياوـية تبلغ  الجمركـية، الى اإلقراثا  المـقدمـة، مع 
على عـدخ تقـديم    ،مثـل اليرامـا  والســــــــــــــجن والحجز والملــــــــــــــاوثة  ،جزاوا   ةكثير طآقـا وول  يوثوا و   10  000

                                                                                                 اإلقراثا   و تقديم اقراثا  كاابةا  ير  ن بعض الدول  فاو  ب ن تنةيذ القواعد اا  الللة ي مثل تحدياا
 

 4اإلطاث  
 من التفاقية   14من المادة    2مثال على الممارسات الجيدة في تنفيذ الفقرة  

باإلعافة الى ا لتزاخ باإل الغ عن التحويال  عبر الحدوو للميا  كبيرة من النقد واللكوك القا لة للتداول، 
 اللريمة عبر الحدووا                                                              تةرف جزث الب اما  يضا  اإل الغ عن حركة المعاون الثمينة واألحجاث 

 
كما   ليا جميع الدول تقريآا عما لدي ا من مت لآا  بشـــ ن التحويال  اإلللترونية لألموال، بما في الت  - 39

                                                                                                      التدا ير الخاصــة بمرســلي التحويال ا  ير  ن بعض الدول   تلزخ المؤســســا  المالية واشما   ن تحتة  بالمعلوما   
ــلة عمليا  الدفع  و  ن   ــلســــــــــ                                                                     ت بف تدليقا  معززا  على التحويال  البرلية التي تحتوي على معلوما   ير طوال ســــــــــ

كاملة عن مرســــل ا، وفي بضــــعة وول  قرد،   تخضــــع قدما  تحويل األموال  و األشــــياو النفيســــة لتنظيم مالشم؛  
 وقد صدث  توصيا    ذا الش نا 



CAC/COSP/IRG/2022/8 
 

 

V.22-11181 13/17 

 

اشي  ين مختلف الســــل ا  أل راف منع  ســــل  وفيما يتعلف بالتعاون العالمي واإلقليمي ووون اإلقليمي والثن  - 40
ــتآاليا   و عند  ــتخآاثا  المالية، اســ ــاث  وول  طراف كثيرة الى امكانية لياخ وحدات ا المعنية با ســ                                                                                                               األموال ومكافحت ،  شــ

 و نظيرات ا األجنبيةا و شـــــــاث  وول عديدة الى عضـــــــويت ا في فرقة    الوطنيةال لب،  تآاول المعلوما  مع الســـــــل ا   
العمــل المعنيــة بــاإلجراوا  المــاليــة  و في هيئــة اقليميــة على  راث فرقــة العمــل تلــت، مثــل لجنــة الخبراو المعنيــة  تقييم  

ــيا والمحيط ال   اوئ المعني بيســـــــل  تدا ير مكافحة  ســـــــل األموال وتمويل اإلثها  التابعة لمجل   وثوبا،  و فريف  ســـــ
ــيا  عديدة تتعلف  ــدث  توصـــ ــل األموال في  ر   فريقياا وصـــ األموال،  و فريف العمل الحكومي الدولي لمكافحة  ســـ
ــيما تلت التي  جرت ا فرقة    تدا ير المتابعة لمعالجة الثيرا   و التحديا  التي ســــــبف تحديدها في تقييما   قرد، و  ســــ

ا ويبــدو  ن التقييمــا  المتآــاولـة التي  جرت ــا فرقـة العمــل المعنيــة بـاإلجراوا  المــاليــة العمــل المعنيــة بـاإلجراوا  المــاليــة 
 وال يئا  اإلقليمية على  راث فرقة العمل المعنية باإلجراوا  المالية قد كةلا مستود عاليا من ا متثالا 

  
رية المالية  منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الستخبا -دال 

 ( 58و 52)المادتان 
 

 ( 5  (52منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة )المادة  -1 

، يتعين على الدول األطراف  ن تلزخ المؤســــــــســــــــا  المالية بالتحقف من 52من الماوة   1وفقا للةقرة   - 41
موال المووعة في حســـــابا  عالية هوية الزباشن، و ن تتخذ ق وا  معقولة لتحديد هوية الماللين المنتةعين لأل 

ــيا  و يحتةظون   اا   القيمة، و ن  ــياسـ ــون سـ ــخا  معرعـ ــابا  التي ي لب فتح ا  شـ ــا  وليقا  للحسـ                                                                                تجري فحلـ
 يضــــا على اصــــداث اثشــــاوا  مســــتل مة من المآاوثا  اا  اللــــلة التي تتخذها المنظما   52 الماوة وتركز

(ا وعالوة على  52  ( من المـاوة   2اإلقليمـية واألـقاليمـية والمتعـدوة األطراف لمكـافحـة  ســــــــــــــل األموال  الةقرة  
ــم  للــدولــة ال رف بــاإل الغ عن هويــ  ة الزبــاشن  الــت، ثشي  ن من الم م تحــديــد مــا ااا كــان هنــاك نظــاخ يســــــــــــ

ــين لمخاطر عالية وتلقي تلت المعلوما  من الدول األطراف األقرد  الةقرة   (ا 52  ( من الماوة    2المعرعـ
، ينآيي  ن تةرف الـدول األطراف التزامـا  محـدوة بشـــــــــــــــ ن حة  الســــــــــــــجال  52من المـاوة    3ووفقـا للةقرة 

  معرعـين سـياسـياا ويرو في الةقرة  والحسـابا  والمعامال  اا  المخاطر العالية، مثل تلت الخاصـة ب شـخا
 منع انشاو ملاثف وهمية والمعايير الموعوعة لذلت المنعا 52من الماوة  4

وقد اتخذ  جميع الدول األطراف مجموعة متنوعة من التدا ير الرامية الى منع وكشـــــــــــف احالة العاشدا   - 42
ــكل اعاشدا  اجراميةا م ابقا المت تية من الجريمةا ويجب على الدول األطراف  ن تلةل  ن يكون م  ة وم ا لما يشـــــــــ

من ا تةالية، و ن يشـمل  ي ممتللا  مت تية  و متحلـل علي ا،   2للتعريف الواثو في الةقرة الةرعية  ه( من الماوة 
 بشكل مآاشر  و  ير مآاشر، من اثتلا  جرخا وقد اعتمد  معظم الدول تعاثيف مماالة  و مكافئةا 

في حا    قرد، كمماثســة جيدة،  ن  ســل العاشدا  اإلجرامية   يجرخ فقط    وعلى  راث الت، لوح  -43
،  ل  يضـــــــــا عندما يكون    د ل  على نحو معقول  ن يعلم،  باألمر عندما يكون الجاني المزعوخ على علم فعلي

،   ن الموجووا  الميســــــــــــولة قد نتجا عن جريمة،  و عندما يتلــــــــــــرف قالفا لواجب العلم  و  فتراف عقالني
 بسبب ج ل   ييتةر   ذ  الحقيقةا وت بف عدة وول معايير مماالة في تشريعات ا المحليةا  و

وقد اســـــتخدما الدول ن جا قاشما على تقييم المخاطر على ن ا  واســـــع في  نظمت ا المتعلقة بمكافحة   -44
ــريعا  المالية األقرد في ــل األموال  و التشــــ ــمن قوانين مكافحة  ســــ ــل األموالا وتتضــــ جميع الدول تقريآا،    ســــ

 __________ 

  8من الماوة   5 بش ن تدا ير منع  سل األموال(، وكذلت الةقرة  14والماوة  52مثلما سبف اكر   عال ، ونظرا للروابط الوايقة  ين الماوة  (5  
 الرجوع الى المعلوما  اا  الللة في التقرير المواعيعي الذي  عدت  األمانة   ون نظم اقراثا  الذمة المالية(، لعل القراو يووش ن  ب

 (اCAC/COSP/IRG/2022/3عن تنةيذ الةلل الثاني  التدا ير الوقاشية( من ا تةالية  
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(ا  52من الماوة  1وبدثجا  متةاوتة، اشــــتراطا  تتعلف  توقي الحر  الواجب للتحقف من هوية الزباشن  الةقرة 
وتقتضــي ا تةالية، كحد  ونى،  ن تخضــع المؤســســا  المالية  شــتراطا  العناية الواجآة للزباشنا ويمكن ت بيف 

 ل ل ذ  ا شتراطا اجزاوا  في عدة وول في حالة عدخ ا متثا

ــابا  التي ي  ل ب فتح ا  و ي حتة     ا من  - 45                                                                                               وت بف في جميع الدول تقريآا تدا ير إلجراو فحص وقيف للحسـ
                                                                                                 ق بل،  و نيابة عن، األشــخا  المعرعــين ســياســيا و فراو  ســرهم واألشــخا  المقربين من ما وقد وفر  بعض الدول 

األشــــــــــخا ا  ير  ن الدول تختلف في تحديد ن ا  األشــــــــــخا     ولئت                                           كذلت  ووا  فرز للليانا  المبل  ية لتحديد  
ــيا  فآعضــــ ا ي بف المعايير نةســــ ا على فئة المحليين وفئة األجانب من م على حد ســــواو،  ينما   ــياســ المعرعــــين ســ

فتلتةي ـبإوثاج احـدد الةئتين فقط في تعريف   ، تميز وول  قرد  ين األجـاـنب والمحليين المعرعـــــــــــــين ســــــــــــــياســــــــــــــيا 
ين سـياسـياا وإعـافة الى الت، يتسـم ن ا   فراو األسـرة والمقربين الذين تخضـع حسـابات م لةحص  األشـخا  المعرعـ 

 وقيف بعدخ الوعون في عدة وول، ولم تدثج بعض الدول  فراو األسرة والمقربين في ن ا  الت الةحصا 

المؤســـــســـــا  المالية، ب ية                                                                                وقد  صـــــدث   البية الدول اثشـــــاوا   و مآاوئ توجي ية للليانا  المبل  ية، بما في ا   - 46
(ا وعاوة ما كانا تلت اإلثشــــاوا  والمآاوئ التوجي ية صــــاوثة عن هيئا   52من الماوة    2ت بيف الةحص الدقيف  الةقرة  

اإلشـــــراف المالي ووحدا  ا ســـــتخآاثا  المالية و ج زة انةاا القانونا وإعـــــافة الى الت،  لزخ عدو من الدول مؤســـــســـــات ا  
الزباشن لةحص وقيف فيما يتعلف بعالقا  العمل والمعامال  المنةذة مع  شــــــــــــخا  من و يا   المالية بإقضــــــــــــاع هوية  

قدما اثشــاوا  بشــ ن  ف قضــاشية عالية المخاطرا فةي البرتيال، اهبا الســل ا   بعد من الحد األونى لمت لآا  ا تةالية  
من المؤشـرا  عن كيفية التعرف    كيفية اللشـف عن النشـاط اإلجرامي لألشـخا  المعرعـين سـياسـيا، تضـمنا مجموعة 

معرعـــــــين ســـــــياســـــــياا وتلقى ما يربو على نلـــــــف الدول في مختلف  قرجوا من واشرة ال على  ولئت األشـــــــخا  بعد  ن 
 المجموعا  اإلقليمية، باستثناو مجموعة وول  وثوبا اليربية ووول  قرد، توصيا  بش ن تنةيذها لذلت الحكما 

ــابا   وكان لدد جميع الدول تشــــــــــريعا  تن  - 47 ــات ا المالية بســــــــــجال  وافية للحســــــــ ــســــــــ ص على احتةاظ مؤســــــــ
ــامال   الةقرة   ــاوة    3والمعـ ــدول 52من المـ ــا  ين الـ ــالســـــــــــــجال  فيمـ بـ ــاظ  ــا فترة ا حتةـ ــاوتـ ــا (ا وتةـ ــانـ   7 و    5  ، فلـ

ســـــنةا كما حدو  بعض الدول فترا  مختلةة لالحتةاظ بمختلف الســـــجال     25ســـــنة  و حتى   15ســـــنوا   و   10  و 
                                                                                             ة المعلوما  في اا ويتعين انةاا ـشرط ا حتةاظ بالـسجال  واشما  اعتآاثا من انت او العالقة التجاثية  بحـسب وثجة حـساـسي 

ــا معلوما  عن الماللين المنتةعين وال ريقة   ــمن تلت الســـــــــــجال   يضـــــــــ  و من تاثيخ اتماخ المعاملةا ويجب  ن تتضـــــــــ
نشـــــاو ســـــجل للحســـــابا  الملـــــرفية على المســـــتخدمة للتحقف من جانب األشـــــخا  المبليينا وفي الســـــنيال، اعتبر ا 

دثج في  جميع الآ اقا  الملرفية والحسابا  الجاثية لزباشن المؤسسا  المبلية، مماثسة ت مستود الملرف المركزي،  
 جيدةا ولم يتلف توصيا  بش ن تنةيذ الت الحكم سود بضعة وول  فريقية ومن وول  سيا والمحيط ال اوئا 

ــوث ماوي و  تنتســــب الى مجموعة مالية  - 48 ــاثف لي  ل ا حضــ ــاو ملــ وت بف معظم الدول تدا ير لحظر انشــ
                                          من ا تةاليةا وت لز خ المؤســــســــا  المالية في   52الماوة   من  4قاعــــعة للرقابة  ملــــاثف وهمية( بما يتســــف مع الةقرة 

ع ن ا  الت الحظر ليشـــــمل معظم الدول  رفض الدقول في عالقا  مع تلت الملـــــاثف الوهميةا وفي زمآا                                  وي، وســـــ  
                                                                                                        ي شــخص،  ينما يشــمل في جزث ماثشــال المشــتيلين بالمعامال  النقدية  يضــا ا و فاو كذلت  كثر من الثي الدول  ن ا 
ــا  مالية  ــســ ــا  من هذا القبيل،  و مع مؤســ ــســ ــلية مع مؤســ ــرفية تراســ ــلة  ي عالقا  ملــ اتخذ  تدا ير لحظر مواصــ

                                                                      ســـــابات ا من ق بل ملـــــاثف وهميةا وقد تلقى نلـــــف الدول في مجموعة وول  مريكا   جنبية  قرد تســـــم  باســـــتخداخ ح 
 الالتينية ومن قة الآحر اللاثيبي وحوالي الث الدول في مجموعة وول  سيا والمحيط ال اوئ توصيا  في الت اللدوا 

  
 (58والمادة  14)ب( من المادة  1وحدة المعلومات الستخبارية المالية )الفقرة  -2 

من ا تةالية الدول األطراف على انشــــــــاو وحدة معلوما  اســــــــتخآاثية   14  ( من الماوة   1تشــــــــجع الةقرة  - 49
ــبوهــةا وينآيي للــدول األطراف، وفقــا للمــاوة   من ا تةــاليــة،    58مــاليــة تللف بجمع وتحليــل تقــاثير المعــامال  المشـــــــــــ



CAC/COSP/IRG/2022/8 
 

 

V.22-11181 15/17 

 

ــاو                                                             تتـعاون مـعا  على منع ومـكافـحة احالة عاشدا  األفـعال المجرمة وفقـ   ن  ا لالتـةالـية، و ن تنظر، لتـلت الـياية، في انشـــــــــــ
ــبوـهة   ــتخـآاثية مالـية تعـمل كمركز وطني لجمع وتحلـيل التـقاثير المتعلـقة بالمـعامال  الـمالـية المشـــــــــــ وحدة معلوما  اســـــــــــ
وتعميم ا على الســــــل ا  المختلــــــةا ويمكن للدول األطراف  ن تنةذ هذ  األحكاخ  وســــــاشل مختلةة، اما بإنشــــــاو وحدة  

ــ اا  جديدة ل  ــتخداخ الوحدة القاشمة نةســــ ــاو فرع متخلــــــص لوحدة قاشمة،  و اســــ ــتخآاثية المالية،  و بإنشــــ لمعلوما  ا ســــ
 من ا تةاليةا  14  ( من الماوة   1من ا تةالية ب ريقة تتسف مع الةقرة    58وينآيي تةسير الماوة  

ــؤولة عن تلقي   - 50 ــتخآاثية مالية مســـــ التقاثير المتعلقة بالمعامال   وكان لدد جميع الدول وحدا  معلوما  اســـــ
ــتخآاثية المالية عموما  ااتية                                                                                                            المالية المشــــبوهة وتحليل ا وتعميم ا على الســــل ا  المختلــــةا وكانا تلت الوحدا  ا ســ
ــتقل  و قدثت ا   ــوث في الحةاظ على مركزها المسـ ــتقلة، وإن كانا بعض تلت الوحدا  تعاني من  وج  قلـ اإلواثة  و مسـ

حدا  المعلوما  ا ســـــــتخآاثية المالية في معظم الدول منتســـــــآة الى مجموعة اييموناا كما كان التشـــــــييليةا وكانا و 
ــتخآاثية الماليةا   ــاو  و مراقبين في مجموعا  اقليمية من وحدا  المعلوما  ا ســــــــ ــا   عضــــــــ                                                                                                   بعض تلت الوحدا   يضــــــــ

 موعة اييمونا هي وول  فريقيةا ونلف الدول التي لم تنضم الوحدا  الوطنية لالستخآاثا  المالية في ا لعضوية مج 

وفي معظم الدول، تتمتع الوحدة الوطنية لالســــــتخآاثا  المالية  يضــــــا بلــــــالحية ا طالع على الحســــــابا   - 51
ــيا    ــل األموال وتمويل اإلثها  في ســــ ــين ليســــ ــريعا  واإلطاث المناهضــــ ــرفية بموجب التشــــ ــجال  الملــــ المالية والســــ

األموالا و  يمكن التذثع  نظم الســــرية الملــــرفية ك ســــآا  لرفض تقديم المعلوما ا وعالوة  التحقيقا  المتعلقة بيســــل  
على الت، فإن تنةيذ تلت التدا ير  حيانا   يتم فقط عبر قنوا  ا وعاو العاخ وسـل ا  انةاا القانون المعتاوة،  ل  يضـا 

 من فعاليت ا العمليةا   عبر سل ا  متخللة، مثل مكاتب استرواو الموجووا ، مما يزيد كثيرا 

والليانا  المبلية المحدوة في تشـــــــــريعا  مكافحة  ســـــــــل األموال ملزمة باتخاا تدا ير العناية الواجآة   -52
المعلومـا  ا ســــــــــــــتخـآاثـية المـالـية المعنـية   و، في بعض الحـا  ، المـدعي العـاخ( ـب ي واقعـة  و   وـبإ الغ وحـدة

الجراشم الجنـاشيـة، كمـا  ن ـا ملزمـة  تقـديم المعلومـا  والواـاشف الى  معـاملـة مشــــــــــــــبوهـة، أل راف اللشــــــــــــــف عن  
 الموظةين الم اون ل م عند ال لبا

ــتخآاثا  الماليةا فآعض الوحدا  تؤوي وظاشف   -53 ــ ن وظاشف وحدا  ا ســـــــــــ وامة قدث من التآاين بشـــــــــــ
ــافـيةا وإلى جـ  اـنب اـلت، تتمتع وحـدا   اواثـية في المقـاخ األول،  ينمـا تتولى وحـدا   قرد وظـاشف تحقيقـية اعــــــــــــ

ا ســــــــتخآاثا  المالية في بعض الدول األطراف بلــــــــالحية اتخاا تدا ير مؤقتة في حا   ال واثئ، مثل تجميد  
ــل الى  ــاعة  و حتى  72 و  48الموجووا   و تعليف المعامال  لةترة تلــــــــ                  يوما  في الحا     14 ياخ  و  7ســــــــ

 ساعةا 24مالية بإ الغ القاعي   ذ  التدا ير المؤقتة في  ضون                                              ال اثشةا فةي  يرو، ت لز خ وحدة ا ستخآاثا  ال

ويبدو  ن وحدا  ا ســتخآاثا  المالية تمتلت مواثو بشــرية ومالية وتقنية كافية لتســيير عمل ا على نحو  -54
سـليما وعلى الر م من عدخ وجوو  ليا  تنسـيف ثسـمية مع مكاتب انةاا القوانين األقرد،  شـاث  معظم الوحدا   

 امع ا لى وجوو تآاول للمعلوما ا
 

 5اإلطاث  
 من التفاقية   58أمثلة على تنفيذ المادة  

عامة لتآاول المعلوما  عن ووثها ومسؤوليات اا   فعاليا نظما وحدة ا ستخآاثا  المالية في جزث الب اما  
ا ستخآاثا  المالية تقريرا عن وفي المير ، تعتبر  ي معلوما  يرسل ا النظراو األجانب مآاشرة الى وحدة  

معامال  مشبوهة وتحال الى السل ا  المختلةا وفي  نما، اعتبر العدو اللبير من مذكرا  التةاهم التي 
وقعت ا وحدة ا ستخآاثا  المالية عمال ناجحا، على الر م من عدخ الحاجة الى مذكرة من هذا القبيل لتآاول 

لوحدة ا ستخآاثا  المالية،  ناو على طلب المدعي العاخ،  ن تعد تقريرا المعلوما ا و فاو   يرو ب ن  يمكن  
يستند الى المعلوما  التي يمكن التحقف من ا والواثوة في تقاثير ا ستخآاثا  المالية والتي يمكن اوثاج ا في 

 ر مستنيرا اإلجراوا  القضاشية ك ولة، ويمكن وعوة الوحدة الى المشاثكة في المحاكمة الشةوية بلةة قبي 
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وفيمـا يتعلف بـا تجـاهـا  اإلقليميـة، اســــــــــــــتبينـا طـاشةـة من التحـديـا ، و  ســــــــــــــيمـا في وول المجموعـة   -55
ــتبين  قل من نلـــف التحديا   ــيا والمحيط ال اوئ، في حين اسـ األفريقيةا وتآعت ا في الت وول مجموعة وول  سـ

الالتينية ومن قة الآحر اللاثيبيا ولم تحدو مجموعة في وول مجموعة وول  وثوبا الشرلية ومجموعة وول  مريكا  
 وول  وثوبا اليربية ووول  قرد سود تحد واحد في هذا اللدوا

  
 أوجه الترابط مع الدورة األولى آللية استعراض التنفيذ  - رابعا  

للدوثة الثانية من  لية اســتعراف   ة الق ري   ا  مع تزايد عدو الخالصــا  الوافية المنجزة وتقاثير ا ســتعراعــ  - 56
من الممكن اســـــتخال  بعض  وج  الترابط  ين األحكاخ المســـــتعرعـــــة في الدوثتين األولى والثانية    صـــــآ  التنةيذ،  

لآلليةا ومع الت، وكما اكر  عال ،   يزال عدو ا ستعراعا  الق رية التي وععا في صييت ا الن اشية في اطاث  
 محدووا ويجب تحديث هذا التحليل كلما  نجز عدو  كبر من ا ستعراعا ا  ووثة ا ستعراف الثانية  

 واعتبر   حكاخ ا تةالية المتعلقة باإل الغ عن المعامال  المشـــــــبوهة وإنشـــــــاو وحدة اســـــــتخآاثا  مالية  -57
ــك58و  14 الماوتان   ــرية  ( معالم باثزة في ازالة العقآا  التي تعترف التحقيقا  الجناشية المحلية التي تشـ ل ا السـ

ــرفية  الماوة  ــمان تعديل القوانين    40(ا وتلمل تلت األحكاخ  حكاخ الماوة 40الملـ ــع ن اقا بضـ بةرف التزاخ  وسـ
 واألنظمة التي تحمي المعلوما  الملرفية بيرف التنةيذ الةعال لتدا ير مكافحة الةساوا

( وإنشــــــــــــــاو 46من المـاوة  5و  4  انالةقرتـ                                                       وعلى نحو ممـاـال، فيمـا يتعلف ـبإثســــــــــــــال المعلومـا  تلـقاشـيا    -58
(،  شــــــــاث  الســــــــل ا  الوطنية في بعض الدول األطراف اشــــــــاثة  58معلوما  اســــــــتخآاثية مالية  الماوة  وحدا 

محدوة الى التعاون وتآاول المعلوما  الجاثي  ين تلت الوحدا   وسـاشل من ا، على سـبيل المثال، تقديم سـجال   
  مســاعدة قانونية متآاولة،  ل وتقديم اق اثا  مآكرة للمؤســســا  المبلية ملــرفية ومالية بانتظاخ اســتجابة ل لآا

لتنبي  ا الى طلب قاوخ من  جل عـمان اسـتجا ت ا في الوقا المناسـبا وفي احدد الدول األطراف، يمكن احالة  
 طلآا  المساعدة المتللة بيسل األموال مآاشرة عن طريف وحدا  ا ستخآاثا  الماليةا

من ا تةـالـية   46اـلت،  فـاو  معظم اـلدول األطراف ـب ن ال لـآا  المقـدمـة بموجـب المـاوة    وعالوة على -59
عن طريف اإلنتربول مقبولة لدي ا في الحا   المســـــــــتعجلة، وإن كان يلزخ في بعض الحا   تقديم ا  حقا عن  

 ين وحدا  ا سـتخآاثا   طريف القنوا  الرسـميةا ويبدو  ن هذا التآاول للمعلوما  منتشـر على ن ا  واسـع فيما 
المالية، وقد  شاث  كثر من نلف الدول األطراف الى وجوو تواصل قاشم  و ناشد  ين وحدات ا ووحدا   جنبية،  

ــيةا وفيما يتعلف بالتعاون في التحقيقا  والمحاكما  عبر الوطنية والت  بةضـــل ا راخ مذكرا  تةاهم بلـــوثة ثشيسـ
                                                                                                 لمكـافحـة  ســــــــــــــل األموال، ن ظ  م منـتدد وولي ثكز على حةز التعـاون من قالل تـآاول الخبرا  والمعلومـا  وبـناو  

ة اييموناا وتعد تلت المماثســــــا  القدثا ا و شــــــاث  عدة وول الى  ن ا اتخذ  ق وا  لالنضــــــماخ الى مجموع
 م مة لتنةيذ األحكاخ المذكوثة قيد ا ستعراف في ووثتي ا ستعراف األولى والثانيةا

ــافة الى اثتآاط الماوة  -60 ــا بالماوة  46و 40و 14بالمواو    58وباإلعــ  36                                           ، تبين  ن ل ا اثتآاطا  قويا   يضــ
ن قالل انةاا القانونا ومن النتاشج المشـــــــتركة  التي تتناول انشـــــــاو ســـــــل ا  متخلـــــــلـــــــة في مكافحة الةســـــــاو م

المســتخللــة فيما يتعلف بكلتا الماوتين اســتقالل تينت الســل تين، فضــال عن كةاية قدثات ا ومواثوهاا ففيما يتعلف  
، ســـــلط الضـــــوو قالل ووثة ا ســـــتعراف األولى على التحديا  المتعلقة بالتدا ير التنةيذية الرامية الى 36بالماوة 
لةعالية، مثل تآاول المعلوما ، والتنســــــيف فيما  ين الوكا  ، وجمع البيانا  اا  اللــــــلة واســــــتخدام ا، تعزيز ا

 والتوجي  الواع  في مجال السياسة العامةا

فيمــا يتعلف  تنةيــذ األحكــاخ قيــد ا ســــــــــــــتعراف في ووثتي   ةزال قــاشمــ ت    حــد التحــديــا  التي  وتمثــل   -61
كانية تخلـيص مواثو كافية لزياوة تعزيز كةاوة  ليا  التعاون الدولي وقدثات اا ا سـتعراف األولى والثانية في ام

دو على الحاجة الى مواصــلة تلري  المواثو                                                                                                         وعالوة على الت، وفيما يتعلف بالتوصــيا  العامة لللتا الدوثتين، شــ 
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  المالية،  وســـــاشل من ا  وا هتماخ اللافيين لبناو قدثا  الســـــل ا  المســـــؤولة عن مكافحة الةســـــاو وإجراو التحقيقا
دو على عــروثة تعزيز                                                                                                      اجراو تقييم شــامل لالحتياجا  من المســاعدة التقنيةا وفيما يتعلف بمنع  ســل األموال، شــ 
انةاا القوانين ومعالجة المســــــــــــــاشل المتعلقة بالو يا  المتداقلة، وكذلت التحديا  التي تواج  التنســــــــــــــيف فيما  ين  

 ضايا  سل األموال بش ن عاشدا  األفعال المجرمة وفقا لالتةاليةاالسل ا  المختلة المسؤولة عن ق

ويمكن اســتخال  وجوو اثتآاط اعــافي  ين انشــاو نظم اإلفلــان عن الموجووا  ونظم اقراث الذمة المالية  - 62
على (ا وقد شـــــــــــــدو  20( وتجريم اإلاراو  ير المشـــــــــــــروع  الماوة  52من الماوة   6و   5والةقرتان    8من الماوة   5 الةقرة 

اإلفلــان عن الموجووا  وإقراث الذمة المالية كتد يرين ثشيســيين لمنع اإلاراو  ير المشــروع وكشــة ، وهو يتمثل في  ي  
                                                   تبريرها تبريرا  معقو  مقاثنة بمستود وقل  المشروعا   يست يعزياوة كبيرة في موجووا  الموظف العمومي    

وولة    20الى  20رعــون توصــيا  بشــ ن تنةيذ الماوة وفي الدوثة ا ســتعراعــية األولى،  صــدث المســتع -63
إنشــــاو نظم لإلفلــــان عن الموجووا   فحســــب  ل و في انشــــاو نظم لإلفلــــان عن الملــــال    طرفا للي تنظر 

على المســؤولين الرفيعي المســتود و عضــاو البرلمان، وتوصــيا  عامة  تخاا تدا ير لتحســين  األقل يةرف على
د من مواطن الضــــــــــــــعف التشــــــــــــــييليـة، والنص على جزاوا   كثر فعـاليـة فيمـا يتعلف  فعـاليـة النظم القـاشمـة، والحـ 

باإلقراثا   ير اللــــحيحةا وعالوة على الت،  شــــاث  توصــــية صــــدث  في ووثة ا ســــتعراف الثانية، في حالة  
للشــف  واحدة، الى تعزيز نظاخ اقراث الذمة المالية على نحو يســم  بالتحقف من المعلوما  المقدمة واســتخدام ا ل

 عن حا   تضاث  الملال  واإلاراو  ير المشروع في غيا   ي تحقيف جناشيا

 تنةيذ المواو المذكوثة  عال  قيد متعلقة وفي الدوثة األولى، شــــــــدو على المماثســــــــا  الجيدة التالية وهي  -64
واإلقليمية الرامية الى   ا ســـتعراف في الدوثة الثانية  المشـــاثكة النشـــ ة في الشـــآكا  والمنا ر والمنتديا  الدولية

تعزيز التعـاون الدولي؛ وا ســــــــــــــتخـداخ الةعـال لقواعد البـيانا  اإلللترونـية لتتآع طلـآا  التعـاون الدولي وثصــــــــــــــدها 
ومتابعت ا؛ وطلب العضــــــــــــوية في مجموعة اييمونا؛ وإ راخ عدو كبير من ا تةاقا   ين وحدا  ا ســــــــــــتخآاثا   

 القضاشية األجنبيةا الو يا الوحدا  في المالية الوطنية و 
  

 نظرة استشرافية  - خامسا  

ــيقدخ تحليل  كثر شــــمو    -65 ــتعراعــــا  الق رية المنجزة، ســ ــتمدة من ا ســ                                                                                          مع توافر مزيد من البيانا  المســ
                                                                                                      لالتجاها  وسـت حد و فرو  وليقة اعـافية في اإلصـداثا  المقبلة للتقاثير المواعـيلية، ب ية ابقاو فريف اسـتعراف  

                                                                       التنةيذ على علم بما است بين من تجاث  ناجحة وتحديا  في سيا  ا ستعراعا ا
 


