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  ادالفريق العامل املعين مبنع الفس
  ٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ٢ - آب/أغسطس  ٣١فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ‘١‘(أ)  ٢البند 

 ، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر 
 والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل  بشأن منع الفساد"،

 :٢٠١٤مرب سبت/أيلوليف اجتماعه املعقود يف 
       املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد

  من اتفاقية األمم املتحدة  ١٤(املادة تدابري منع غسل األموال   
 ملكافحة الفساد)

   
 مذكرة من األمانة  

   
 مةمقدِّ -أوالً 

 
كـومي الـدويل   أن يواصل الفريـق العامـل احل   ٥/٤يف قراره  الدول األطراف ؤمترمقرَّر   -١

املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد عمله إلسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الواليـة  
املســندة إليــه بشــأن منــع الفســاد، وأن يعقــد اجتمــاعني علــى األقــل قبــل دورة املــؤمتر السادســة 

عقـود يف فيينـا مـن    وأوصى الفريق العامـل، يف اجتماعـه الثـاين امل   . ٢٠١٥املزمع عقدها يف عام 
، بأن توجَّه الدعوة إىل الـدول األطـراف قبـل كـل اجتمـاع      ٢٠١١آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢

قيــد النظــر، مبــا يشــمل عنــد  األحكــاممــن اجتماعاتــه املقبلــة لكــي تعــرض جتارهبــا بشــأن تنفيــذ 
اإلمكان ما حقَّقته من جناحات وما صادفته من حتديات وما احتاجت إليـه مـن مسـاعدة تقنيـة     

                                                         
  *  CAC/COSP/WG.4/2015/1. 
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وما اسـتفادته مـن دروس يف جمـال التنفيـذ، وُيفضَّـل أن تسـتعمل يف ذلـك قائمـة التقيـيم الـذايت           
وطلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أن تعــدَّ ورقــات معلومــات أساســية ُتجمَّــع فيهــا    املرجعيــة.

املعلومــات املقدَّمــة، وقــرَّر أن ُتعقَــد خــالل اجتماعاتــه حلقــات نقــاش يشــارك فيهــا خــرباء مــن  
 قيد النظر.اليت هي  لدان اليت قدَّمت ردوداً كتابية بشأن املواضيع ذات األولويةالب

الـيت   أن يواصل الفريق العامل اتباع خطة العمل املتعدِّدة السـنوات املؤمتر كذلك قرَّر و  -٢
، بــأن يركــز ٢٠١٤الفريــق العامــل، خــالل اجتماعــه املعقــود يف أيلول/ســبتمرب  قــرَّر مبقتضــاها 
 اء اجتماعه السادس على املواضيع التالية:اهتمامه أثن

ــوال      (أ)   ــع غســل األم ــدابري من ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      ١٤(املــادة ت ــن اتفاقي م
 ؛الفساد)

العمـومي والشـفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال      زاهة يف عمليـات االشـتراء   لنا  (ب)  
 .من االتفاقية) ١٠و ٩العمومية (املادتان 

ــق ا   -٣ ــن     وأوصــى الفري ــا م ــود يف فيين ــاين املعق ــه الث ــل، يف اجتماع  آب/ ٢٤إىل  ٢٢لعام
توجَّــه الــدعوة إىل الــدول األطــراف قبــل كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتــه  ، بــأن٢٠١١أغســطس 

قيد النظر، مبا يشـمل عنـد اإلمكـان مـا حقَّقتـه       ذ األحكاماملقبلة لكي تعرض جتارهبا بشأن تنفي
احتاجت إليـه مـن مسـاعدة تقنيـة ومـا اسـتفادته مـن        من جناحات وما صادفته من حتديات وما 

وطلـب   دروس يف جمال التنفيـذ، وُيفضَّـل أن تسـتعمل يف ذلـك قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة.        
الفريق العامـل إىل األمانـة أن تعـدَّ ورقـات معلومـات أساسـية ُتجمَّـع فيهـا املعلومـات املقدَّمـة،           

نقــاش يشـارك فيهــا خـرباء مــن البلـدان الــيت قــدَّمت    وقـرَّر أن ُتعقَــد خـالل اجتماعاتــه حلقـات    
  قيد النظر.اليت هي  ردوداً كتابية بشأن املواضيع ذات األولوية

وقد أُعدَّت هذه املذكرة وفقا لطلب املـؤمتر، بنـاًء علـى املعلومـات ذات الصـلة بتنفيـذ         -٤
ــها احلكومــات ردا علــى املــذكرة الشــفوي    ١٤املــادة  ــة الــيت قدمت  /CU 2015/58 ةمــن االتفاقي

DTA/CEB  َّواملـذكرة الشـفوية التنبيهيـة    ٢٠١٥ مـارس /آذار ١٠هة من األمـني العـام يف   املوج 
CU 2015/97(A)/DTA/CEB   ــا يف ــيت وّجهه ــار/ ٢٩وحــىت  )١(.٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٤ال  أي

وتتضمَّن الردود الـيت وردت مـن البلـدان    دولة.  ٣٠، كانت قد وردت ردود من ٢٠١٥مايو 
 ،الحتـاد الروسـي  ا :)١٤تدابري منع غسل األموال (املادة  التالية معلوماٍت تتعلق مبوضوع ٢٨الـ

                                                         
مليات عزاهة يف  لنايرد يف مذكرة منفصلة أعدهتا األمانة بيان عن املمارسات اجلّيدة واملبادرات املتخذة يف جمال   )١(  

 من االتفاقية ١٠و ٩ نياملادتيف سياق العمومي والشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية  االشتراء
(CAC/COSP/WG.5/2015/1). 
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 ،تركيـا  ،بلجيكـا  ،الربتغال، البحرين ،أوروغواي ،أملانيا ،إكوادور ،إسبانيا ،أرمينيا ،األرجنتني
، مـان ُع ،سويسـرا  ،السلفادور ،دولة فلسطني، مجهورية مولدوفا، اجلمهورية التشيكية ،اجلزائر
الواليــات  ،هنــدوراس ،النمســا ،املكســيك ،مصــر ،ماليزيــا ،لبنــان ،الكويــت ،قــربص ،الفلــبني

   .املتحدة األمريكية
 )٢(املخصصـة لالجتمـاع   صـفحة الوسوف يكون النص الكامل للردود املقدَّمة متاحـا يف    - ٥
مـن الـدول   املوقع الشـبكي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وذلـك مبوافقـة           يف

  )٣(وسوف ُيدمج أيضا يف املوقع الشبكي املواضيعي اجلديد الذي استحدثته األمانة. املعنية.
مـن القطـاع اخلـاص فيمـا يتعلـق      سـامهات  ، التمست األمانةُ أيضـاً مُ ٥/٤ووفقاً للقرار   -٦

ومل تــرد أي ردود مــن القطــاع   باملوضــوعني قيــد النظــر يف االجتمــاع احلــايل للفريــق العامــل.  
  خلاص حبلول املوعد النهائي.ا
تســعى إىل عــرض مــوجز    بــل، أن تكــون شــاملة هــذه املــذكرة  يس القصــد مــن  ولــ  -٧

  للمعلومات املقدمة من الدول األطراف واملوقِّعة.
    

      حتليل الردود الواردة من الدول األطراف واملوقِّعة  -انياًث  
    مقدِّمة مواضيعية  - ألف  

بعضـها   -عـددا مـن التـدابري    ألمم املتحدة ملكافحة الفساد من اتفاقية ا ١٤حتّدد املادة   -٨
الراميـة إىل ضـمان أن يكـون لـدى الـدول األطـراف نظـام         -ة إلزامي وبعضها يوصى بـه بشـدَّ  

ويتمثـل اهلـدف العـام يف تـوفري نظـام شـامل        قانوين وإداري قائم لردع غسل األموال وكشفه.
مـن   طائفـة ويعـّزز تبـادل املعلومـات بـني      يسّهل حتديد النشاط الذي ينطوي على غسـل أمـوال  

  كافحة غسل األموال.م يفخصصة تالسلطات امل
ويتمثل أحد العناصر الرئيسـية ملكافحـة غسـل األمـوال يف مشـاركة املؤسسـات املاليـة          -٩

وغريهــا مــن اهليئــات املُعرَّضــة لغســل األمــوال يف منــع إدخــال األمــوال املكتســبة بطرائــق غــري     
املايل والكشف عـن املعـامالت املشـبوهة وتسـهيل تتبـع وجتميـد ومصـادرة        مشروعة إىل النظام 

                                                         
  )٢(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html. 

  )٣(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 

www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html
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مـن االتفاقيـة، جيـب علـى      ١٤ومتاشـيا مـع املـادة     )٤(األموال اليت تنطوي عليها هذه املعامالت.
الدول أن تطلب من مؤسساهتا املالية واهليئات األخرى ذات الصلة اتباع تدابري العناية الواجبـة  

ــا يف ذلــك  ــدابري "اعــرف عميلــك"،  اخلاصــة، مب ــالغ الســلطات   )٦(وحفــظ الســجالت  )٥(ت وإب
مــن نظــام رقــايب بــد أن تكــون هــذه اإلجــراءات جــزءا   . والالوطنيــة عــن املعــامالت املشــبوهة

علــى  الــالزم التعــاونيعمــل، باإلضــافة إىل منــع غســل األمــوال، علــى تســهيل   تنظيمــي شــامل
  .الوطين والدويلالصعيدين 

ــة يف التصــدي ملشــكلة غســل      ويّتســم تنســيق اجل   -١٠ ــة حموري ــدويل بأمهي ــاون ال هــود والتع
أن تكـون السـلطة اإلداريـة والتنظيميـة      ١٤(ب) مـن املـادة    ١األموال. ولذلك تقتضي الفقرة 

وسلطة إنفاذ القانون والسلطات الداخلية األخرى املسؤولة عن منع غسـل األمـوال والكشـف    
طين والــدويل علــى الســواء. وهــذا يشــمل تبــادل عنــه قــادرة علــى التعــاون علــى الصــعيدين الــو

املعلومــات وفقــا أليِّ شــروط يــنص عليهــا قانوهنــا الــداخلي. وينبغــي أال حيــد هــذا التعــاون أو   
 ٤٦ينــتقص (أو حســب العبــارة املســتخدمة يف االتفاقيــة، "دون اإلخــالل") مــن تطبيــق املــادة   

  (املساعدة القانونية املتبادلة).
ال ملكافحــة غســل األمــوال وعلــى النحــو  ول، يف إطــار نظــام فعــكــثري مــن الــدوأنشــأ   -١١

، وحـدات اسـتخبارات ماليـة جلمـع معلومــات     ١٤مـن املـادة    )٧((ب) ١املشـار إليـه يف الفقـرة    
ذات صـــلة وحتليلـــها ونشـــرها وتبادهلـــا علـــى حنـــو فعـــال. وتتبـــاين هياكـــل هـــذه الوحـــدات    

ــة واســتقالهل     ــا وارتباطاهتــا اإلداري ــؤولياهتا ووظائفه ــدول النمــوذج    ومس ا وميكــن أن تعتمــد ال
ــة   ــتورية واإلداريـ ــة والدسـ ــا القانونيـ ــدة   األنســـب لترتيباهتـ ــاء وحـ ــة إنشـ ــي االتفاقيـ . وال تقتضـ

تشـريعات تقتضـي مـن     استخبارات مالية مبوجب القانون، غري أن األمر قد يستدعي مـع ذلـك  

                                                         
من اتفاقية مكافحة الفساد، واملتعلقة  ٥٨و ٥٧و ٥٢و ٤٦و ٣١ املواد ذات الصلة يف هذا الصدد املواد من  )٤(  

بتجميد أو ضبط أو مصادرة أو إرجاع عائدات اجلرائم املذكورة يف االتفاقية أو التصّرف فيها، وكذلك جبمع 
 املعلومات والتعاون الدويل.

مبدأ راسخ يف قانون احلصافة املصرفية، حجر الزاوية يف االلتزامات  اليت هي قاعدة "اعرف عميلك" تعترب  )٥(  
 ادينامي امفهوم أبانت هذه القاعدة عن كوهناالوقائية. وانطالقا من قاعدة بسيطة للتحديد الرمسي للهوية، 

 .٥٢تتجلى تطّوراته النهائية بالتفصيل يف املادة 

قد ترغب الدول األطراف يف أن تنظر يف متديد االلتزام حبفظ السجالت للمعامالت اليت يقوم  يف هذا الصدد،  )٦(  
 من االتفاقية. ٥٢هبا األشخاص املذكورون يف املادة 

اليت  ١٤(ب) من املادة  ١من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد باالقتران بالفقرة  ٥٨ينبغي أن ُتقرأ املادة   )٧(  
وللمزيد من املعلومات، ُيرجى النظر يف الوثيقة  ا إشارة حمّددة إىل وحدات االستخبارات املالية.تشري بدوره

CAC/COSP/WG.2/2013/2. 
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ؤسسـات املاليـة الـيت    املؤسسات املاليـة إبـالغ هـذه الوحـدة عـن املعـامالت املشـبوهة ومحايـة امل        
  تفشي هذه املعلومات حبسن نية من اإلجراءات القانونية.

مـن   ٢ومن أجل تطوير القدرة على التعاون الدويل، ُيطلب من الدول مبوجب الفقرة   -١٢
النظر يف اعتماد تدابري عملية لرصـد حركـة النقـد وغـري ذلـك مـن الصـكوك النقديـة          ١٤املادة 

ه التــدابري هــو الســماح للــدول بكشــف ورصــد حركــة النقــد   عــرب احلــدود. واهلــدف مــن هــذ 
رهنـا بضـمانات تكفـل حسـن اسـتخدام املعلومـات       والصكوك القابلة للتـداول عـرب حـدودها،    
ومــن الناحيــة العمليــة، ميكــن أن تنفــذ البلــدان هــذه   ودون إعاقــة حركــة رأس املــال املشــروع.

مجيـع األشـخاص الـذين يقومـون حبركـة      التدابري بواسطة نظام إلقرار الذمـة املاليـة يقتضـي مـن     
مادية للنقد وغري ذلك من الصكوك النقدية عرب احلدود، اليت تفوق قيمتـها عتبـة حمـددة سـلفا،     
تقدمي إقرار إىل السلطات املختصة املعينـة و/أو وضـع نظـام لإلفصـاح عـن املوجـودات يقتضـي        

  طلب.من املسافرين تقدمي معلومات ذات صلة إىل السلطات بناء على ال
وقابلـة  الدول األطراف بالنظر يف تنفيذ تدابري مناسـبة   ١٤من املادة  ٣وتوصي الفقرة   -١٣

للتطبيق إللزام املؤسسات املالية، ومنـها اجلهـات املعنيـة بتحويـل األمـوال مبـا يلـي: (أ) تضـمني         
اســتمارات اإلحالــة اإللكترونيــة لألمــوال والرســائل ذات الصــلة معلومــات دقيقــة ومفيــدة عــن 

(ج) فرض فحـص  وسلسلة الدفع؛ يف مجيع مراحل (ب) االحتفاظ بتلك املعلومات واملُصدر؛ 
    األموال اليت ال حتتوي على معلومات كاملة عن املُصدر. حتويالتدقيق على 

ولـدى  وتستند االتفاقية أيضا إىل مبادرات دوليـة ذات صـلة ملكافحـة غسـل األمـوال.        -١٤
الـدول األطـراف أن تسترشـد باملبـادرات      ٤الفقـرة   اشـد ُتن، إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلـي 

ذات الصلة اليت تتخـذها املنظمـات اإلقليميـة واألقاليميـة واملتعـددة األطـراف ملكافحـة        واملعايري 
    )٨(.غسل األموال

                                                         
العبارة "املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املؤسسات اإلقليمية  خالل املفاوضات بشأن االتفاقية فُهمت  )٨(  

شري، على وجه اخلصوص، إىل التوصيات األربعني والتوصيات واألقاليمية واملتعددة األطراف" على أهنا ت
الثماين اخلاصة الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال، بصيغتيهما املنقحتني 

، على التوايل. كما تشري باإلضافة إىل ذلك إىل مبادرات قائمة أخرى اختذهتا ٢٠٠١و ٢٠٠٣يف عامي 
إقليمية وأقاليمية ومتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مثل فرقة العمل الكاريبية املعنية  منظمات

باإلجراءات املالية، والكومنولث، وجملس أوروبا، وجمموعة أفريقيا الشرقية واجلنوبية ملكافحة غسل األموال، 
بغسل األموال يف أمريكا اجلنوبية، ومنظمة  واالحتاد األورويب، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة

 ).A/58/422/Add.1من الوثيقة  ٢١(الفقرة  الدول األمريكية



 

6 V.15-04275 

 

CAC/COSP/WG.4/2015/2  

تنميـة وتعزيـز التعـاون    الدول بالسـعي إىل   ١٤من املادة  ٥ويف األخري، تطالب الفقرة   -١٥
ملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني السـلطات القضـائية وأجهـزة إنفـاذ     على الصعيد العا

  القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال.
    

    لردع غسل األموال وكشفه نشاء نظام رقايب وإشرايف داخليدابري اعتمدهتا الدول إلت  - باء  
 ارقابيــ انظامــدا إىل أهنــا أنشــأت  أشــارت مجيــع الــدول األطــراف الــيت قــدمت ردو       -١٦

. ووفقا لالتفاقيـة، وصـفت معظـم الـدول     لردع وكشف غسل األموالشامال  اداخلي اوإشرافي
ُنظمها بأهنا تلزم املصـارف واملؤسسـات املاليـة غـري املصـرفية، كحـد أدىن، بتنفيـذ تـدابري فعالـة          

لإلبـالغ عـن   ف وللكشـ وضـع آليـة   و حفـظ السـجالت بصـورة دقيقـة    و تحديد هويـة الزبـائن  ل
  .املعامالت املشبوهة

    
    نظام رقايب وإشرايف    

فيما خيـص اإلطـار املؤسسـي ملكافحـة غسـل األمـوال، أنشـأ كـثري مـن الـدول هيئـات              -١٧
معــايري ســلوك علــى املؤسســات املاليــة، مثــل   رقابيــة وإشــرافية عامــة تضــطلع مبســؤولية فــرض   

العديـد مـن   وأسـند   وصـرف العمـالت.  املصارف وشركات التأمني وشـركات األوراق املاليـة   
 .اجلرميـة إىل منـع غسـل عائـدات     ترميسؤولية فرض تدابري م الرقابية ذه اهليئاتهل أيضا البلدان

ورغم ذلـك، أوكلـت بعـض الـدول هـذه املهمـة إىل هيئـة منفصـلة (انظـر البـاب جـيم أدنـاه)،             
  حدة.  اجلرمية يف هيئة خمصصة واعائدات وذلك بتركيز اخلربة اخلاصة بغسل 

وأفــادت الواليــات املتحــدة، علــى ســبيل املثــال، أن هنــاك عــددا كــبريا مــن الســلطات    -١٨
الرقابية املسؤولة عـن اإلشـراف علـى مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب علـى الصـعيد           
االحتـــادي وعلـــى صـــعيد الواليـــة وعلـــى الصـــعيد القطـــاعي. وباإلضـــافة إىل اهليئـــات الرقابيـــة 

ثري من العمليات الرقابية واإلشرافية على صعيد الوالية أيضا، وال سـيما فيمـا   االحتادية، ينفذ ك
ودور املقـــامرة. وكانـــت هنـــاك أيضـــا  خيـــص بعـــض اخلـــدمات املاليـــة وســـجالت الشـــركات

خاصة ببعض القطاعات، بعضها (مثـل السـلطة الرقابيـة املعنيـة بالقطـاع       منظمات ذاتية التنظيم
د اآلجلة) يتداخل ويعمل على حنـو متضـافر مـع اجلهـات االحتاديـة      املايل والرابطة الوطنية للعقو

والتنظيمية. وإضـافة إىل ذلـك، أشـارت الواليـات املتحـدة إىل أن هنـاك هيئـات تنظيميـة تـنظم          
املهن مثل رابطات احملامني يف الواليات اليت تنظم احملامني. وأُبلغ أن أول وأمشـل نظـام أساسـي    

سل األموال ومتويل اإلرهاب، وهـو قـانون السـرية املصـرفية،     احتادي أمريكي بشأن مكافحة غ
يــأذن لــوزير اخلزانــة بإصــدار لــوائح تلــزم مصــارف ومؤسســات ماليــة أخــرى باختــاذ عــدد مــن  
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االحتياطــات ملكافحــة اجلرميــة املاليــة، مبــا يف ذلــك اســتحداث بــرامج ملكافحــة غســل األمــوال   
ذات فائـدة كـبرية يف التحقيقـات واإلجـراءات     وتقدمي التقارير وحفظ السجالت اليت تبّين أهنا 

  اجلنائية والضريبية والتنظيمية وبعض املسائل املتعلقة باالستخبارات ومكافحة اإلرهاب.
وأشــارت ماليزيــا إىل أن قــانون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وعائــدات     -١٩

حيكـم هـذا النظـام     كـان هـو القـانون األساسـي األول الـذي      ٢٠٠١أنشطة غري مشروعة لعام 
يف ماليزيا. وجّرم القانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب ووضع التدابري الواجـب اختاذهـا ملنـع    

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
لتعزيـز التعـاون بـني     ٢٠٠٠ويف الربتغال، أنشئ اجمللس الوطين للمشرفني املـاليني عـام     -٢٠

زي واملعهــد الربتغــايل للتــأمني وجلنــة ســوق الســلطات اإلشــرافية الــثالث وهــي املصــرف املركــ 
األوراق املالية يف جمال منع غسـل األمـوال. وأفـادت الربتغـال أن اجمللـس قـام بتسـهيل وتنسـيق         
ــة         ــز وضــع قواعــد إشــرافية للمؤسســات املالي ــثالث وتعزي ــني الســلطات ال ــات ب ــادل املعلوم تب

افية الــيت تقــوم هبــا هيئــات وصــياغة مقترحــات لتنســيق اجلهــود عنــدما تتــداخل األنشــطة اإلشــر
إشــرافية خمتلفــة وقامــت بتعزيــز إنشــاء أو اعتمــاد تــدابري سياســية منســقة مــع كيانــات خارجيــة  

  ومنظمات دولية.
نظاما مزدوجا لإلشراف على كيانات خاضـعة للرقابـة    أنشأتوأفادت األرجنتني أهنا   -٢١

وراق املاليــة والتــأمني بنــاء حيــث جــرت هيكلــة النظــام اإلشــرايف يف القطــاع املــايل وقطــاعي األ
على إشراف وحدة االستخبارات املالية بالتعاون مـع اهليئـات الرقابيـة اخلاصـة املعنيـة. ويسـتند       
اإلشــراف علــى القطاعــات املتبقيــة علــى التوصــية الصــادرة عــن "جلنــة االنتقائيــة علــى أســاس     

 رئـيس الوحـدة بشـأن    املخاطر" املؤلفة من مسـؤويل وحـدة االسـتخبارات املاليـة واملوجهـة إىل     
القطاعــات الــيت ينبغــي اإلشــراف عليهــا كمــا وضــعت إجــراءات إشــرافية ينبغــي اتباعهــا علــى   

  اليت متثلها هذه القطاعات اخلاصة.أساس مستوى املخاطر 
ــة         -٢٢ ــات العناي ــى واجب ــوال عل ــائي ملكافحــة غســل األم ــّص النظــام الوق ويف سويســرا، ن

شـــبه املصـــريف، مـــن حيـــث واجـــب حتديـــد املـــالكني    الكافيـــة، ســـواء يف النظـــام املصـــريف أو 
املستفيدين، مبـا يف ذلـك األشـخاص االعتبـاريني ومصـدر األمـوال وتوضـيحات إضـافية بشـأن          
عالقات األعمال اليت تنطوي على مشاركة األشخاص النافـذين سياسـيا. وكـذلك طلـب مـن      

الشـرطة االحتاديـة باملعـامالت    الوسطاء املاليني إبالغ وحدة االستخبارات املالية التابعـة ملكتـب   
املشبوهة. ولُوحظ أن هذه الوحدة حللت تقارير املعـامالت املشـبوهة وأحالـت املعلومـات إىل     

  سلطات االدعاء.
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إىل أن الوكاالت احلكومية املسؤولة يف املقام األول عن تنفيـذ تـدابري    وأشارت الفلبني  -٢٣
ــدم    ــال ق ــة ملكافحــة غســل األمــوال ولرصــد االمتث ــدريب يف جمــال مكافحــة غســل   وقائي ت الت

األموال ملختلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم الباعة وما يرتبط هبم من األشـخاص واملسـؤولني   
ــوكالء   ــال ال ــوال   ٢٠١٣السماســرة. ويف عــام   –عــن امتث ، نظــم جملــس مكافحــة غســل األم

وسـاط  حلقة دراسية ملختلف أصحاب املصلحة ووكاالت إنفاذ القـانون واأل  ٢٩٨جمموعه  ما
حلقـة دراسـية إضـافية لفائـدة مسـؤويل االمتثـال        ٥٠األكادميية والقطاع اخلاص. كما نظمـت  

العاملني يف املؤسسات املشمولة بشأن إجراءات اإلبـالغ، مبـا يف ذلـك إرشـادات بشـأن تقـدمي       
  تقارير املعامالت املشبوهة واملستترة إلكترونيا.

طــراف املُلزمــة" الــواردة يف اللــوائح بشــأن  ويف تركيــا، أُفيــد أن مســتويات امتثــال "األ   -٢٤
التدابري املتعلقة مبنـع غسـل عائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب ترصـدها سـنويا وتشـرف عليهـا           

ــا.   ــة بتركي ــى   وحــدة االســتخبارات املالي ــرامج    ويســتند اإلشــراف عل ــة" إىل ب "األنشــطة املُلزم
العمليـات مفتشـون مـن "مفتشـي      إشراف سنوية أو مراقبـة االمتثـال الفـردي وقـام بتنفيـذ هـذه      

الضرائب ومفتشي اجلمارك والتجـارة ومراجعـي احلسـابات املصـرفية احمللفـني ومـراقيب اخلزانـة        
ــى  وخــرباء  ــأمني اإلشــراف عل ــواريني  الت ــة تنظــيم العمــل املصــريف    وخــرباء اكت ومــوظفي وكال

ليـة القطاعـات   واإلشراف عليه وخرباء جملس أسواق املال". واختارت وحدة االستخبارات املا
  اليت جيب اإلشراف عليها سنويا بعد التشاور مع السلطات الرقابية واإلشرافية ذات الصلة.

وأفادت اجلزائر أن اللجنة املصرفية تضمن توافر سياسات وإجراءات مناسـبة ملكافحـة     -٢٥
تأديبيــة يف حــق   إجــراءاتغســل األمــوال لــدى املصــارف واملؤسســات املاليــة وميكــن بــدء        

ات غري املمتثلـة. ويف البحـرين، أشـرف املصـرف املركـزي علـى القطـاع املـايل بأكملـه،          الكيان
يف ذلك القطـاع البحـريين لألسـواق املاليـة وقطـاع التـأمني. ويتمتـع املصـرف أيضـا بسـلطة            مبا

جزائية يف حالة عدم االمتثال. وأجـرى مفتشـو املصـرف فحوصـا يف املوقـع وخارجـه للتأكـد،        
 لتنفيذ الصحيح للتدابري الوقائية ملكافحة غسل األموال.يف مجلة أمور، من ا

ويف لبنــان، تتــوىل جلنــة التحريــات اخلاصــة، وهــي وحــدة االســتخبارات املاليــة، أيضــا     -٢٦
ــة     ــة واإلشــرافية فيمــا خيــص اختــاذ تــدابري وقائي غســل األمــوال.  ملكافحــةمهمــة الســلطة الرقابي

ــه باإلضــافة إىل وحــدة االســتخبارات   ــة أشــرفت ســلطات خمتلفــة علــى    وأكــدت مصــر أن املالي
  التنفيذ الصحيح لتدابري مكافحة غسل األموال يف قطاعات خمتلفة.

ــت، حــدد املصــرف املركــزي ووزارة التجــارة والصــناعة وســلطة الســوق       -٢٧ ويف الكوي
باعتبارها سلطات إشرافية جتري فحوص االمتثال يف املوقـع للتأكـد مـن تنفيـذ الكيانـات       املالية
ــة ــذا صــحيحا. ونصــت تشــريعات مكافحــة غســل       املعني ــدابري مكافحــة غســل األمــوال تنفي لت
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األمــوال كــذلك علــى عقوبــات ماليــة يف حالــة عــدم االمتثــال ميكــن أن تفــرض دون اإلخــالل  
  باجلزاءات اجلنائية.

علــى  ٢٠٠٧لعــام  ٧ويف دولــة فلســطني، نــّص قــانون مكافحــة غســل األمــوال رقــم     -٢٨
تنفذها مؤسسـات ماليـة وعـدد مـن املؤسسـات غـري املاليـة         ل األموالتدابري وقائية ملكافحة غس

 الصـحيح وكلفت السلطة النقديـة ووحـدة االسـتخبارات املاليـة مبهمـة اإلشـراف علـى التنفيـذ         
  هلذه التدابري.

    
    اللتزامات وقائية ملكافحة غسل األموال املؤسسات واألنشطة اخلاضعة    

اف توسيع نطاق االلتزامات الوقائيـة ملكافحـة غسـل    االتفاقية من الدول األطر قتضيت  -٢٩
األموال لتشمل املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية (على سبيل املثـال، شـركات التـأمني    
وشــركات األوراق املاليــة) وعنــد االقتضــاء، اهليئــات األخــرى املعرضــة لغســل األمــوال بصــفة   

االمتثـال لالتفاقيـة، وسـعت معظـم الـدول       ويف إطـار  )٩().١٤(أ) مـن املـادة    ١خاصة (الفقـرة  
نطاق ُنظمها لكيال يقتصر انطباقها على املؤسسات املصرفية فقط، بل يشـمل كـذلك جمـاالت    

ــوال  حــدوث  حيتمــلحيــث التجــارة أو اخلــدمات   ــام املبيعــات   بســبب ارتفــاع غســل األم أرق
    .عامالتوأحجام امل

ع العقـارات وجتـارة السـلع مثـل     يف قطـا  ظلت حتدثألن أنشطة غسل األموال نظرا و  -٣٠
واألحجار الكرمية، فقد وسـعت عـدة بلـدان نطـاق قائمـة املؤسسـات       النفيسة الذهب واملعادن 

 هـا فهوممب" ددةواملهن غري املاليـة احملـ  نشآت لتشمل باإلضافة إىل املؤسسات املالية ما يسمى "امل
اءات املالية. فعلـى سـبيل املثـال،    الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجر )١٠(التوصيات الوارد يف

 فُـرض علـى  أشارت قربص إىل أنه مبوجـب قانوهنـا اخلـاص مبنـع وقمـع أنشـطة غسـل األمـوال،         
ــا عــدد مــن املؤسســات املاليــة واملنظمــات واهليئــات   ــة االمتث للقــانون بغيــة املســاعدة يف   لاملهني

ة ومقـدمي خـدمات   مكافحة غسل األموال، ومنـها املؤسسـات املصـرفية واملؤسسـات التعاونيـ     
                                                         

بغية االستفادة على أكمل وجه من نظام مكافحة غسل األموال املوجود لدى املؤسسات املالية يف دعم جهود   )٩(  
بتركيزها على هنج يستند إىل  ١٤ادة األحكام ذات الصلة من امل ٥٢استرداد املوجودات، تستكمل املادة 

تقييم املخاطر وعلى األفراد املكلَّفني أو الذين سبق أن كُلِّفوا بأداء وظائف عمومية مرموقة (املعروفني 
وللمزيد من املعلومات، انظر  ا") وأفراد أُسرهم واألشخاص الوثيقي الصلة هبم.سياسي لنافذينباألشخاص ا

 .CAC/COSP/WG.2/2014/2الوثيقة 

: املعايري الدولية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل املالية باإلجراءاتفرقة العمل املعنية الصادرة عن التوصيات   )١٠(
 /http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents: ٢٠١٣اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، عام 

recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf  واملسرد العام. ١انظر بصفة خاصة، التوصية 
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ــتثمارية اجلماعيــة        ــة واملخططــات االس ــرة يف األوراق املالي ــوال وشــركات السمس ــل األم حتوي
اخلاصـــة وشـــركات التـــأمني واحملاســـبني/مراجعي احلســـابات واحملـــامني (يف بعـــض الظـــروف)  
والــوكالء العقــاريني واملتــاجرين يف املعــادن الثمينــة واألحجــار الكرميــة/اجملوهرات ومقــدمي        

  الشركات.االستئمانية وخدمات مات اخلد
وأفادت تركيا أنه باإلضافة إىل املؤسسات املاليـة، حـدِّد كـثري مـن املؤسسـات واملهـن         -٣١

شـآت  نم". وتشـمل هـذه اجملموعـات غـري املاليـة امللزمـة       ةغري املالية على أهنـا "جمموعـات ملَزمـ   
فرقـة العمـل املعنيـة    ن توصـيات  ف يف املسـرد العـام مـ   علـى النحـو املعـرَّ    ومهن معينـة غـري ماليـة   

ــاإلجراءات ــة ب ــا)،        املالي ــل يف تركي ــيت ال تعم ــار ال ــة القم ــتئمانية وأندي ــات االس ــتثناء اهليئ (باس
وكذلك جمموعات ملزمـة أخـرى مثـل شـركات الشـحن واملتـاجرين يف السـيارات واملتـاجرين         

والرياضــة واملديريــة ومنظمــي املناقصــات اخلاصــة باآلثــار التارخييــة واليانصــيب وأنديــة الرهــان  
  العامة لضرب العملة التركية.

ــزي         -٣٢ ــرف املركـ ــة املصـ ــع ملراقبـ ــيت ختضـ ــات الـ ــافة إىل الكيانـ ــواي، باإلضـ ويف أوروغـ
ألوروغواي، طُلب من كيانات وأنشطة أخرى اإلبالغ عن املعـامالت املشـبوهة، مبـا يف ذلـك     

املشـاركني يف املعـامالت   أندية القمـار وشـركات التوكيـل العقـاري وغـري ذلـك مـن الوسـطاء         
املتعلقــة بامللكيــة، والكتبــة ومنظمــي املناقصــات واألشــخاص العــاملني يف شــراء وبيــع التحــف    
واألعمــال األثريــة واملعــادن واألحجــار الكرميــة واجلهــات املشــغلة للمنــاطق احلــرة واألشــخاص 

  الذين يسهرون عادة على إدارة شركات جتارية نيابة عن أطراف ثالثة.
ال تعامـل كقطاعـات منفصـلة بـل     ادت سويسرا أن منشآت ومهن معينة غري مالية وأف  -٣٣

ختضع ملتطلبات العناية الواجبـة وفقـا للفئـة املعينـة ونـوع الوسـاطة املاليـة املهنيـة املنجـزة. وتـرد           
يتنــاول  الــذيمتطلبــات العنايــة الواجبــة املفروضــة علــى الوســطاء املــاليني يف القــانون االحتــادي 

األموال ومتويـل اإلرهـاب يف القطـاع املـايل والـذي تضـمن قائمـة غـري حصـرية           مكافحة غسل
  لألنشطة املالية الوسيطة اخلاضعة للقانون.

وأشار عدد من الدول مثل الربتغـال والسـلفادور والفلـبني واملكسـيك وهنـدوراس إىل        -٣٤
احلوالـة  ويـل القـيم مثـل    أن اجلهات الرمسية اليت جتري التحويالت املالية والُنظم غري الرمسية لتح

ــدي ــاب      واهلنـ ــوال ومتويـــل اإلرهـ ــايب هبـــدف الكشـــف عـــن غســـل األمـ ــام رقـ خضـــعت لنظـ
  أخرى.  وجرائم
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    املتطلبات الدنيا الالزمة للمؤسسات أو األنشطة اخلاضعة للتنظيم    
عدة دول أحكامها القانونية اليت تقضي بتحديد األشـخاص أو الكيانـات الـيت     أبرزت  -٣٥

عالقــات املاليــة واحلفــاظ علــى ســجالت أصــلية للمعــامالت املاليــة واإلبــالغ عــن    تــتم معهــا ال
املعــامالت املشــبوهة. وأشــارت بعــض البلــدان يف هــذا الصــدد إىل أمهيــة اعتمــاد سياســات          
وإجراءات لقبول العمالء اجلدد وإدارة وتقييم خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهـاب وحتـديث   

  دورية.واستعراض هذه العمليات بصورة 
تعـرُّف علـى هويـة العميـل     الفقد أبلغـت النمسـا، علـى سـبيل املثـال، أنـه باإلضـافة إىل          -٣٦

واملالك املستفيد والوصي واملؤِمتن، طُلـب مـن كيانـات تقـدم تقـارير احلصـول علـى معلومـات         
ــائم علـــى      ــة بـــني املنشـــآت ورصـــد املعـــامالت بتطبيـــق "هنـــج قـ ــافية عـــن العالقـ ــية إضـ أساسـ

  .املخاطر"  تقييم
منشــآت ومهــن معينــة غــري ماليــة وضــع  ، يطلــب مــن مؤسســات ماليــة والكويــتويف   -٣٧

إجــراءات مناســبة لتحديــد وتقيــيم خمــاطر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب الــيت تنطــوي عليهــا 
وتتصـل هـذه    خمتلف أنـواع النشـاط املـايل وبعـد ذلـك إدارة هـذه املخـاطر واحلـد مـن آثارهـا.          

أو البلدان أو املناطق اليت ميارس فيها العمـالء أعمـاهلم التجاريـة    األنشطة بوجه خاص بالعمالء 
أو يوجــد فيهــا مصــدر أو مقصــد املعــامالت، وطبيعــة املنتجــات واخلــدمات، واألســاليب الــيت   

  قدمت هبا هذه املنتجات واخلدمات.
    

    انالوقائي "معرفة املالك املنتفع"و ""معرفة العميل مبدآ    
ىل شرط تعرُّف هويـة العميـل الـذي يسـتلزم التحقـق مـن هويـة        دول إمن الأشار كثري   -٣٨

أصـــحاب احلســـابات يف مؤسســـات ماليـــة وأطـــراف أخـــرى يف املعـــامالت املاليـــة وتوثيقهـــا. 
علــى وجــوب احتــواء الســجالت علــى معلومــات كافيــة ملعرفــة هويــة         وأكــدت عــدة دول 

تيح اقتفـاء  مما يلقيم املشمولة األطراف املشاركة وطبيعة املعاملة وموجودات حمددة واملبالغ أو ا
  .أثر مصدر مجيع األموال أو املوجودات األخرى ومقصدها النهائي

وأشارت كـل مـن الكويـت ومصـر إىل أن قوانينـهما ملكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل            -٣٩
اإلرهاب متنع املصارف واملؤسسات مـن فـتح أي حسـابات مغفلـة اهلويـة أو حسـابات بأمسـاء        

  .هبامزورة واالحتفاظ 
انتشـار الشــركات   ملنـع يـوىل اهتمـام خــاص   أن وأشـار االحتـاد الروسـي إىل أنــه ينبغـي       -٤٠

  الومهية واملخططات غري املشروعة لتسجيل كيانات قانونية باستخدام هوية مزورة.
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هويــة املــالكني املســتفيدين، أشــارت قــربص إىل أن قانوهنــا علــى ف تعــرُّالوفيمــا خيــص   -٤١
عـيني الـذين   ية غسل األموال، ُيلزم بـالتحقق مـن هويـة األشـخاص الطب    اخلاص مبنع وقمع أنشط

  يف املائة أو أكثر من قيمة كيان اعتباري. ١٠يسيطرون على 
ــام      -٤٢ ــة لعــ ــاع األوراق املاليــ ــانون قطــ ــه مبوجــــب قــ ــا إىل أنــ ــارت ماليزيــ  ١٩٩١وأشــ

يف صــلته ) (مؤسســات اإليــداع املركزيــة)، ُعــرف مصــطلح "املالــك املســتفيد"  ٤٥٣ (القــانون
باألوراق املالية املودعة بأنه املالك النهائي لألوراق املالية املودعة، وهو الشخص  الـذي يتمتـع   
جبميـــع احلقـــوق واملنـــافع والســـلطات واالمتيـــازات وخيضـــع جلميـــع املســـؤوليات والواجبـــات 

اسـم   تضـمن ت وااللتزامات املتعلقة باألوراق املالية املودعة أو الناشئة عن هـذه األوراق، الـيت ال  
  مرشح بأي وصف.

وأبلغت اجلمهورية التشيكية أنه إذا مل يكـن هنـاك مالـك مسـتفيد معـروف بنـاء علـى          -٤٣
نشأ التزام بتحديد الشـخص الطبيعـي الـذي لديـه     ي ئذعند، سيطرةمللكية أو المن االنسبة املئوية 

القـات، مبـا يف ذلـك    يف الكيـان. واملعـامالت املغفلـة ممنوعـة يف كـل الع      سيطرةأكرب نسبة من ال
إليـداع.  مـن ا اتفاق إلنشاء حساب أو استخدام صندوق إيداع آمن أو القيام بأشـكال خمتلفـة   

ويتحقق من هويـة العميـل بنـاء علـى بطاقـة هويتـه الرمسيـة الصـادرة فقـط مـن سـلطة حكوميـة             
يف العنايـة الواجبـة    كشف الوثـائق املـزورة. ويـتم بـذل    وجرى تدريب املسؤولني على  ،مناسبة

ــة      ــد بداي ــان باملخــاطر عن ــل وإعــداد بي ــاتالتعامــل مــع العمي ــانون   العالق ــة. وعمــالً بق التجاري
مكافحة غسل األمـوال وتشـريعات أخـرى، منعـت املعـامالت املغفلـة يف إطـار معاملـة واحـدة          

يورو أو أكثـر. وال يسـمح باسـتثناءات إال وفـق املبـادئ املبسـطة املتعلقـة         ١ ٠٠٠تبلغ قيمتها 
 بـاإلجراءات فرقة العمل املعنيـة  توصيات ناية الواجبة جتاه العميل اليت وضعت مبقتضى ببذل الع
  .املالية
ــة    و  -٤٤ ــة لـــوزارة املاليـ ــيكية، أصـــدرت وحـــدة التحليـــل املـــايل التابعـ ــة التشـ يف اجلمهوريـ

بشــأن تــدابري  .Coll 253/2008صــلة بالتعــديالت املدخلــة علــى القــانون رقــم   ذات تتوجيهــا
 اء الصـبغة الشـرعية علـى عائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب (قـانون مكافحـة         ضـد إضـف   تارةخم

. ونشـرت التوجيهـات علـى موقعهـا     ٢٠١٤غسل األموال) أصـبحت سـارية اعتبـارا مـن عـام      
اإللكتروين. وتشمل هذه التوجيهات تعليمات مفصلة معّدة لـ "كيانـات ُملزمـة" بشـأن كيفيـة     

ف هويــة ي لــه صــلة بالعميــل وكيفيــة كشــف وتعــرُّ  التعــرف علــى هويــة املالــك املســتفيد الــذ  
الشــركاء غــري املعلــنني وهــو مــا قــد ميثــل امللكيــة الفعليــة. وحــددت املبــادئ التوجيهيــة كــذلك  

فرقـة  واجب اقتفاء أثر املالك املستفيد حىت بلـوغ الشـخص الطبيعـي وفقـا للتوصـيات املعدلـة ل      
  .املالية باإلجراءاتالعمل املعنية 
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يف  واي إىل إصالح تشريعي ُيلزم بالتعرف على هوية حـاملي األسـهم  وأشارت أوروغ  -٤٥
 ١٧الــذي ســّن يف ١٨-٩٣٠الكيانـات الوطنيــة. وعمــال بالتشــريع اجلديــد وهــو القــانون رقــم  

، احتفظ املصرف املركزي ألوروغواي بسجل من أجل التعرف على هويـة  ٢٠١٢ همتوز/يولي
ــن الشــركات وشــر      ــها الصــادرة ع كات مســامهة حمــدودة املســؤولية   أصــحاب األســهم حلامل

والرابطات الزراعية وكيانات أخرى مثل الصـناديق االسـتئمانية غـري اخلاضـعة ملراقبـة املصـرف       
املركزي ألوروغواي. كما طلب أيضا من الكيانات األجنبية املقيمـة بصـفة دائمـة يف البلـد أو     

ــة يف أوروغــواي إبــالغ ســجل املصــرف املركــزي حــ     ىت عنــدما تكــون الــيت هلــا مكاتــب إداري
  أسهمها العادية مسجلة وهوية حامل األسهم معروفة.

    
    حفظ السجالت    

فـظ السـجالت مشـرية إىل وجـوب حفـظ      املتعلقـة حب شـروطها   عـن أبلغت عدة بلدان   -٤٦
قـانون  يلـزم  بيانات العميل وسجالت املعاملة خالل فترة زمنية دنيا حمددة. فعلى سبيل املثـال،  

املاليـة حبفـظ املعلومـات     ؤسسـات املفحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب  كاملمجهورية مولدوفا 
والوثائق اخلاصة بتحديد هوية األشخاص الطبيعـيني واهليئـات االعتباريـة ومالكيهـا املسـتفيدين      
واالحتفاظ بالسجالت التارخيية للحسابات والوثائق األولية، مبـا يف ذلـك املراسـالت التجاريـة     

ألقل بعد هنايـة العالقـة التجاريـة أو إغـالق احلسـاب املصـريف. وبنـاء        لفترة مخس سنوات على ا
متديـد الفتـرة الزمنيـة     على طلب سلطة إشرافية، ميكن أن يطلب من الكيانات اليت تقدم تقارير

  لالحتفاظ بالسجالت.
مان، تلزم املؤسسات املاليـة واملنشـآت واملهـن غـري املاليـة واجلمعيـات واهليئـات        ويف ُع  -٤٧

ال تســتهدف الــربح باالحتفــاظ بســجالت ووثــائق ومعلومــات وبيانــات ذات صــلة هبويــة الــيت 
العمالء واملستفيدين وأنشطتهم، فضال عـن وضـع سـجالت للمعـامالت وفقـا ألحكـام قـانون        

. ٧٩/٢٠١٠غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادر مبوجب املرسـوم السـلطاين رقـم    مكافحة 
إغــالق رة عشــر ســنوات ابتــداء مــن تــاريخ املعاملــة أو  وينبغــي االحتفــاظ هبــذه الســجالت لفتــ

احلساب أو انتهاء العالقة التجارية، أيهمـا جـاء أخـريا. وبنـاء علـى الطلـب، ينبغـي تقـدمي هـذه          
  السجالت والوثائق إىل السلطات القضائية.

    
    آليات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة    

وحــدة  ُيلــزم املؤسســات بــإبالغ  أبلغــت مجيــع الــدول األطــراف أهنــا وضــعت نظامــا    -٤٨
  االستخبارات املالية أو وكالة أخرى معينة عن املعامالت املشبوهة.
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وأشــارت الكويــت يف ســياق جهودهــا الراميــة إىل تشــديد الضــوابط علــى املعــامالت     -٤٩
ملزمــة بــإبالغ وحــدة  املشــبوهة، إىل أن املؤسســات املاليــة واملنشــآت املهنيــة املعينــة غــري املاليــة 

ستخبارات املالية الكويتية يف غضون يومي عمـل كحـد أقصـى بـأي معاملـة أو الشـروع يف       اال
معاملـة بصـرف النظــر عـن قيمتـها، إذا اشــتبه يف أهنـا تنطـوي علــى عائـدات اجلرميـة ومكافحــة         

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب أو ميكن استخدامها للقيام هبذه األعمال.
في الكيانات املبلغة املشـمولة بقـانون مكافحـة    وأكدت قربص على أمهية تدريب موظ  -٥٠

غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب بشـأن كشـف املعـامالت املشـبوهة ومعاجلتـها املرتبطـة بغسـل          
  األموال ومتويل اإلرهاب.

أنشـطة   ١٠ويف نفس السياق، أفادت تركيا أن وحـدهتا لالسـتخبارات املاليـة نظمـت       -٥١
مشـاركا. وباإلضـافة إىل أنشـطة التـدريب،      ٥٦٦" حضـرها  اجملموعات امللزمةتدريبية لفائدة "

ــة ونظمــت         ــراف امللزم ــات لألط ــة وكتيب ــادئ توجيهي ــة مب أعــدت وحــدة االســتخبارات املالي
اجتماعات سنوية مع املوظفني املسؤولني عن امتثال املؤسسات املالية وقدمت تعقيبـات بشـأن   

ــامالت امل    ــة باملعـ ــارير اخلاصـ ــات التقـ ــة واجتاهـ ــة وكميـ ــن   نوعيـ ــة عـ ــن أمثلـ ــال عـ ــبوهة فضـ شـ
  املمارسات.  أفضل
جتّب قوانني السرية املصرفية وُتلـزم مؤسسـات    وأفادت عدة بلدان أن لديها تشريعات  -٥٢

ومن أجل حتسني احلصول علـى معلومـات مصـرفية     )١١(مالية باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.
أنشطة تنفيذيـة وحبثيـة، وضـع    من قبل وكاالت االستخبارات والتحقيقات املرخص هلا بإجراء 

مكتب املدعي العـام يف االحتـاد الروسـي مشـروع قـانون سيسـمح ملسـؤويل هـذه اهليئـات بنـاء           
على أمر من احملكمة، بطلـب معلومـات مـن املؤسسـات املصـرفية بشـأن معـامالت وحسـابات         

  اهليئات االعتبارية ورائدي األعمال وكذلك األشخاص الطبيعيني.
    

 عرب احلدودالصكوك القابلة للتداول النقدية وحركة األموال     
 

يقتضـــي مـــن مجيـــع  إقـــراراتبـــأن تعتمـــد الـــدول األطـــراف نظـــام توصـــي االتفاقيـــة   -٥٣
األشخاص الذين يقومون بالنقل املادي للنقـد أو الصـكوك املتداولـة املعينـة عـرب احلـدود تقـدمي        

لكشـف  اف أهنـا اعتمـدت تـدابري    . وأبلغت أغلبية الدول األطـر للسلطات املختصة املعينة إقرار
  .ورصد حركة النقود عرب احلدود وكذلك "الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة"

                                                         
 بشأن منع وكشف إحالة عائدات اجلرمية.من االتفاقية،  ٥٢من املادة  ٣-١انظر كذلك الفقرات   )١١(
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فقد أشـارت الفلـبني، علـى سـبيل املثـال، إىل أهنـا تطبـق هـذا االشـتراط املتعلـق بـإقرار              -٥٤
 ١٧يف  عــت مــذكرة اتفــاق الذمــة املاليــة عــرب احلــدود. وبغيــة ضــمان تنفيــذه تنفيــذا فعــاال، ُوقِّ   

بـني السـلطات الوطنيـة املختصـة، ومنـها مصـرف الفلـبني املركـزي          ٢٠٠٥كانون الثاين/ينـاير  
وجملــس مكافحــة غســل األمــوال ومكتــب اجلمــارك والســلطة الوطنيــة ملطــار مــانيال والشــرطة   
الوطنية الفلبينية ومكتب اهلجرة ومكتب النقل اجلوي (سـلطة الطـريان املـدين بـالفلبني حاليـا).      

 عمــالتلل املاديــة ركــةاحللكشــف ورصــد هــذا االتفــاق أن تعتمــد األطــراف تــدابري   ويقتضــي
  ، مبا يف ذلك نظام إقرارات أو التزامات اإلفصاح األخرى.داولتالصكوك القابلة للو

وباملثل، أوضـحت مجهوريـة مولـدوفا أن اسـترياد وتصـدير العمـالت والشـيكات الـيت           -٥٥
ختضع إلقرار إلزامي لدى سـلطات اجلمـارك. ووفقـا     يورو ١٠ ٠٠٠تتجاوز قيمتها ما يعادل 

، ُيطلـب مـن دائـرة اجلمـارك أن تقـدم      مكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب  ألحكام قانون 
ــة (باســتثناء         ــرارات العمل ــات بشــأن إق ــع املعلوم ــوال مجي ــة غســل األم ــع ومراقب إىل مكتــب من

ــات املصــرفية) الــيت يفصــح هبــا األشــخاص الطبيعيــون واال       عتبــاريون يف احلــدود وفقــا   البطاق
بشـأن تنظـيم    ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٢١املـؤرخ   ٦٢/ XVIمن القانون رقـم   ٣٤و ٣٣للمادتني 

ــالغ املكتــب يف غضــون         ــرة اجلمــارك إب ــب مــن دائ ســاعة عــن أي   ٢٤العمــالت. كمــا طُل
ــري      ــل غـــ ــة و/أو النقـــ ــال عمـــــالت أجنبيـــ ــددة إلدخـــ ــاالت حمـــ ــلة حبـــ ــات ذات صـــ معلومـــ

  للعمالت.  املشروع
أشارت األرجنتني إىل أن وحـدهتا لالسـتخبارات املاليـة تشـارك بانتظـام يف عمليـات       و  -٥٦

فرقـة العمـل   مراقبة نقل العمالت عرب احلدود اليت تقـوم هبـا باالشـتراك مـع الـدول األعضـاء يف       
ألمريكـا الالتينيـة. ويف هــذا الصـدد، ويف إطـار التمـرين الثـاين عشــر        املاليـة  بـاإلجراءات املعنيـة  

عـرب احلـدود الـذي نظِّـم      داولتـ الصـكوك القابلـة لل  و العمـالت  ركـة لرصد املكثـف حل اخلاص با
بتنسـيق مـن وحـدة االسـتخبارات املاليـة األرجنتينيـة، مت ضـبط         ٢٠١٥أيار/مـايو   ٥و ٤يومي 

بيـزو   ٨٥٤ ٩٠٠وزن كل واحدة منـهما كيلوغرامـان، ومبلـغ نقـدي قـدره       سبيكتني ذهبيتني
  كيلوغراما من الكوكايني. ١٣دوالرات و ٨٩ ٤١٠ هأرجنتيين ومبلغ نقدي قدر

، اعتمدت بلجيكا التزاما باإلقرار بعمليـات نقـل النقـود أو الصـكوك     ٢٠٠٧ويف عام   -٥٧
يـورو. ويعتـرب اإلقـرار إلزاميـا فيمـا خيـص حركـة النقـود داخـل           ١٠ ٠٠٠حلاملها اليت تتجاوز 

حــدود االحتــاد األورويب، حــدود االحتــاد األورويب وخارجــه. ويف حالــة حركــة النقــود داخــل  
  ينبغي أن يتم اإلقرار بناء على طلب السلطة املختصة مثل اجلمارك أو الشرطة.
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 ٧ ٠٠٠عـن أي حركـة نقديـة عـرب احلـدود تتجـاوز        ويف اجلزائر، يشترط تقدمي إقـرار   -٥٨
يورو. ويف مصر وفلسطني، أفيد بأن إدارة اجلمارك لديها صـالحية مصـادرة األمـوال يف حالـة     

  قرار اخلاطئ أو عندما يشتبه يف أن األموال هلا صلة جبرمية غسل األموال.اإل
    

    التحويالت النقدية اإللكترونية     
من أجل معاجلة املسائل املتعلقـة بـالتعرف علـى هويـة اجلهـات احملولـة لألمـوال واجلهـات           - ٥٩

مدت لضـمان خضـوع   املستفيدة وتعقب أثر املعامالت، سلَّطت عدة بلدان الضوء على تدابري اعت
  ُنظم التحويالت اإللكترونية لنفس مستوى التدقيق الذي ختضع له املعامالت املالية األخرى.

ــيت جتــري           -٦٠ ــة ال ــزم املؤسســات املالي ــا ُتل ــال، أهن ــى ســبيل املث ــت، عل ــادت الكوي ــد أف فق
حويـل  التحويالت النقدية اإللكترونية عرب احلدود جبمع معلومات دقيقة عن الطـرف اآلمـر بالت  

واملسـتفيد ومجيـع الرسـائل ذات الصـلة وضـمان االحتفـاظ هبـذه املعلومـات عـرب مجيـع مراحــل           
عملية الدفع. وينبغـي أن تشـمل املعلومـات املرتبطـة بـالتحويالت النقديـة اإللكترونيـة العناصـر         
التاليـة: االسـم الكامــل للطـرف اآلمـر بالتحويــل ورقـم حسـابه وعنوانــه واسـم املسـتفيد ورقــم         

أو مكــان وتــاريخ مــيالده ورقــم احلســاب املســتخدم يف املعاملــة. وُتلــزم الكويــت أيضــا   هويتــه
املؤسسات املالية اليت هي طـرف يف التحـويالت اإللكترونيـة الداخليـة بالتأكـد مـن أن الرسـالة        

تتضـمن معلومـات عـن الطـرف اآلمـر بالتحويـل. وأشـارت الكويـت يف          املتصلة بعمليـة الـدفع  
سسـات املاليـة ينبغــي أن ترصـد التحـويالت اإللكترونيــة هبـدف التحقـق مــن       األخـري إىل أن املؤ 

التحويالت الـيت ال تتضـمن معلومـات عـن الطـرف اآلمـر بالتحويـل أو املسـتفيد واختـاذ تـدابري           
  مناسبة عند حدوث ذلك.

وأفادت األرجنتني أهنا ُتلزم شركات حتويل العملة بتحديث البيانـات الـيت مت احلصـول      -٦١
ف على هوية الزبون عند الكشف عن معامالت غـري معتـادة وإجـراء    ن أجل إمتام التعرُّعليها م

معامالت مهمة وحدوث تغريات كبرية نسـبيا علـى طريقـة تصـرف العميـل وعنـد االشـتباه يف        
ــاييس         ــار مق ــرب التحــديث ضــروريا يف إط ــدما يعت ــل اإلرهــاب أو عن ــوال و/أو متوي غســل األم

  اخلاضع للرقابة. املخاطر اليت اعتمدها الكيان
ويف املكســيك، أُلزمــت املصــارف وشــركات حتويــل العملــة وشــركات السمســرة يف      -٦٢

ــاإلبالغ         ــار ب ــة ومؤسســات التســليف الشــعيب واالدخ ــب صــرف العمل ــة ومكات األوراق املالي
دوالر أو املبلــغ املعــادل هلــا يف  ١ ٠٠٠ شــهريا عــن مجيــع املبــالغ احملولــة الــيت تعــادل أو تفــوق  

ليت جرى التحويل إليها. وأفيد بأن هذه املؤسسات أُلزمت كذلك بتقدمي تقرير فصـلي  العملة ا
إيصــال إيــداع أو إيصــال تســديد قــروض أو خــدمات أو حتــويالت  عــن كــل معاملــة شــراء أو
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دوالر فيمــا  ٥٠٠أمــوال نقديــة باســتخدام الــدوالر األمريكــي بالنســبة ملبــالغ تعــادل أو تفــوق  
دوالرا يف حالـة املسـتخدمني العرضـيني. وحـددت املكسـيك       ٢٥٠خيص الزبائن املعـروفني أو  

كذلك التحـديات املطروحـة علـى مسـتوى ممارسـة اإلشـراف فيمـا خيـص طريقـة تنفيـذ بعـض            
  املصارف والكيانات املبلغة املُلزمة لتدابري منع غسل األموال.

    
حدات التدابري اليت اعتمدهتا الدول من أجل إنشاء أو النظر يف إنشاء و  - جيم  

   استخبارات مالية
أفادت مجيع الدول األطراف بأهنـا أنشـأت وحـدات اسـتخبارات ماليـة جلمـع وحتليـل          -٦٣

وتبـادل املعلومــات ذات الصـلة وفقــا لقوانينــها. وتباينـت هياكــل هـذه الوحــدات ومســؤولياهتا     
ا القانونيـة  األنسب لترتيباهتـ  اذجالدول النم ووظائفها وارتباطاهتا اإلدارية واستقالهلا واعتمدت

ــة . ويف بعــض البلــدان، تتســم وحــدة االســتخبارات املاليــة بطــابع إداري   والدســتورية واإلداري
واملعلومـات وحتليلـها وتوزيعهـا. ويف     يةسـتخبارات الاعلومـات  علـى جتميـع امل  حمض حيث تركـز  

حاالت أخرى، تتمتـع وحـدة املعلومـات االسـتخباراتية املاليـة بصـالحية إجـراء حتقيقـات وقـد          
  .تكون هلا القدرة أيضاً على املالحقة القضائية أو حجز األصول أو جتميدها

ويف النمسا، تقوم وحدة االستخبارات املالية النمساوية، املنشأة مبوجـب قـانون دائـرة      -٦٤
االستخبارات اجلنائية بوظيفة مزدوجـة بصـفتها إدارة للتحقيـق املركـزي ضـمن نظـام مكافحـة        

هاب. وأفيد أن الوحدة تقـوم بوظيفـة مركـز وطـين السـتالم وحتليـل       غسل األموال ومتويل اإلر
ونشر تقارير املعامالت املشبوهة اليت ترسـلها الكيانـات املبلغـة واملعلومـات ذات الصـلة بغسـل       
األموال واجلرائم األصلية املرتبطة هبا ومتويل اإلرهاب وهي أيضا مبثابـة إدارة مركزيـة مسـؤولة    

   النمسا.عن مكافحة غسل األموال يف
وأشــارت مجهوريــة مولــدوفا إىل أن وحــدهتا لالســتخبارات املاليــة أي مكتــب منــع          -٦٥

ومراقبة غسل األموال رغم وجودها ضمن اهليكل التنفيذي للمركز الـوطين ملكافحـة الفسـاد،    
بصــفتها شــعبة فرعيــة  مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب فقــد أنشــئت مبوجــب قــانون 

وظــائف واضــحة ومتميــزة. وتشـمل هــذه الوظــائف بصــفة خاصــة منــع  مسـتقلة هلــا ســلطات و 
وكشف غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ملنـع وكشـف   

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتنفيذ املعايري الدولية املعمول هبا.
خبارات املاليـــة ويف ماليزيـــا، أنشـــئت وحـــدة االســـتخبارات املاليـــة ضـــمن إدارة االســـت   - ٦٦

واإلنفــاذ يف املصــرف املركــزي هبــدف إدارة وإتاحــة حتليــل شــامل لالســتخبارات املاليــة املتصــلة    
مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. وقــد تكــون املعلومــات االســتخباراتية املاليــة املتلقــاةُ   
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بلّغــة والوكــاالت مســتمدةً مــن تقــارير املعــامالت املشــبوهة واملســتترة الــواردة مــن املؤسســات امل  
احمللية إلنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املالية األجنبية. وأفيد بـأن املعلومـات االسـتخباراتية    

  املالية توزع بعد ذلك على الوكاالت املعنية بإنفاذ القانون بغية اختاذ إجراءات إضافية.
    

    شبكات مكافحة غسل األموال     
اجلهـاز  هـي   وحدة املعلومات االستخباراتية املاليةتكون  ما عادةًعلى الصعيد الدويل،   -٦٧

مـن االتفاقيـة. وأفـادت الـدول بـأن       ٥٨لمـادة  ل وفقـا األساسي املعين بتبادل املعلومـات املاليـة،   
وحداهتا لالستخبارات املالية تتبادل معلومات على أساس املعاملة باملثل أو عن طريـق اتفاقـات   

االتفاقات عادة التعـاون التلقـائي يف جمـال نقـل املعلومـات ذات      ثنائية أو إقليمية. وتشجع هذه 
  الصلة دون طلب مسبق.

وأفادت معظم الدول األطراف بأن وحـداهتا لالسـتخبارات املاليـة أعضـاء يف جمموعـة        -٦٨
إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة. وجمموعــة إيغمونــت هــي منظمــة دوليــة تعمــل علــى 

بارات املاليــة وجتتمــع بانتظــام لتشــجيع التعــاون بــني وحــدات   تعزيــز تطــوير وحــدات االســتخ 
  االستخبارات املالية، وال سيما يف جماالت تبادل املعلومات والتدريب وتبادل اخلربات.

وأشارت عدة دول إىل القيمة املضافة الـيت تكتسـيها املشـاركة يف احملافـل الدوليـة مثـل         -٦٩
ــة   ــل املعنيـ ــة العمـ ــاإلجراءاتفرقـ ــة بـ ــة    و املاليـ ــل املعنيـ ــة العمـ ــة لفرقـ ــة املماثلـ ــات اإلقليميـ اهليئـ

  )١٢(.املالية  باإلجراءات
ويف سياق هذه الشبكات، أوضحت بلجيكا أهنا تقدم دورات تدريبية بانتظـام لفائـدة     -٧٠

فريق العمل احلكـومي الـدويل ملكافحـة غسـل     وحدات االستخبارات املالية للدول األعضاء يف 
ــا  ــائي، أشــارت الربتغــال إىل أهنــا    . وباألمــوال يف غــرب أفريقي ــز التعــاون الثن ــة تعزي املثــل، وبغي

تساعد البلدان الناطقة باللغة الربتغالية يف جمال األنشطة التدريبية وترمجة التشريعات وإعـدادها  
وإنشاء ومواصلة تطوير وحدات االستخبارات املالية. وأشارت املكسـيك أيضـا إىل أهنـا تقـدم     

  .املالية باإلجراءاتفرقة العمل الكاريبية املعنية عضاء املساعدة التقنية إىل أ

                                                         
وجلنة اخلرباء  املالية باإلجراءاتفرقة العمل الكاريبية املعنية و واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال آسيا فريق  )١٢(

واجملموعة األوروبية اآلسيوية  املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، التابعة جمللس أوروبا
رق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل فريق شو املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل و فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ألمريكا الالتينيةو األموال
 .رقةَ العمل املعنية باإلجراءات املالية يف الشرق األوسط ومشال أفريقياوف األموال يف غرب أفريقيا



 

V.15-04275 19 
 

 CAC/COSP/WG.4/2015/2 

وأشـــارت اجلمهوريـــة التشـــيكية إىل أن وحـــداهتا لالســـتخبارات املاليـــة حتصـــل علـــى   -٧١
املساعدة التقنية من مكتب شبكة وحدات االستخبارات املالية وأصـبحت عضـوا فيهـا. وهـذه     

بارات املالية يف مكافحتها لغسـل  الشبكة هي شبكة حاسوبية المركزية تدعم وحدات االستخ
  األموال ومتويل اإلرهاب.

ويف لبنان، أفيد بأن وحدة االستخبارات املالية هي السلطة الوحيدة اليت ميكنها تبـادل    -٧٢
ــأن وحــدهتا         ــان أيضــا ب ــادت لبن ــانون. وأف ــا للق ــدويل وفق ــى الصــعيد ال معلومــات مصــرفية عل

ــة هــي عضــو يف جمموعــة إيغ   ــة األخــرية    لالســتخبارات املالي ــها يف اآلون مونــت وانتخبــت أمانت
  بصفتها ممثال إقليميا عن الشرق األوسط ومشال أفريقيا لدى اجملموعة.

وأفادت مصر بأن وحدهتا لالستخبارات املاليـة عضـو يف جمموعـة إيغمونـت منـذ عـام         -٧٣
بالتوعيـة  وتقوم بدور رئيسي يف هذه اهليئة من خالل عضويتها يف الفريق العامل املعين  ٢٠٠٤

والفريــق العامــل القــانوين. وتقــوم أيضــا برعايــة عــدد مــن وحــدات االســتخبارات املاليــة لكــي   
  تصبح أعضاء يف اجملموعة.

جلنة اخلرباء املعنية بتقيـيم تـدابري مكافحـة    وأشارت مجهورية مولدوفا إىل أهنا عضو يف   -٧٤
أشـارت أرمينيـا أيضـا إىل أهنـا     . وباملثـل،  غسل األموال ومتويل اإلرهـاب التابعـة جمللـس أوروبـا    

جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة جمللـس  عضو يف 
سـيوية املعنيـة مبكافحـة غسـل     اآل -اجملموعـة األوروبيـة   ولديها صفة عضو مراقب لدى  أوروبا

  .٢٠٠٧مونت منذ . كما أن أرمينيا عضو يف جمموعة إيغاألموال ومتويل اإلرهاب
    

تدابري تبّين استخدام املساعدة القانونية املتبادلة والتعاون اإلداري أو القضائي   - دال  
يف حاالت غسل األموال بني سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية 

    وأجهزة الرقابة املالية
تعـاون  أفادت عدة دول بـأن إبـرام مـذكرات تفـاهم كـان عنصـرا أساسـيا يف جهـود ال          -٧٥

بني كثري من الدول يف جمال تبادل املعلومات وميكـن وحـدات االسـتخبارات املاليـة مـن تبـادل       
املعلومات بسرعة فيما بينها أو عن طريق شبكات إقليميـة. وذكـرت  بعـض الـدول األطـراف      
اليت قدمت مسامهات يف هذا التقرير، ومنـها األرجنـتني وتركيـا والفلـبني، عـددا مـن وحـدات        

ــادل معهــا املعلومــات. وأشــارت عــدة دول أطــراف أيضــا مثــل     لالســتخبا ــة الــيت تتب رات املالي
 ولبنــان وماليزيــا والفلــبني وإســبانيا وتركيــا ومجهوريــة مولــدوفا وسويســرا  األرجنــتني وأرمينيــا

إىل أهنا تتبادل معلومات عـن طريـق شـبكات مكافحـة     والنمسا وهندوراس والواليات املتحدة 
 فرقة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة ألمريكـا الالتينيـة      ة إيغمونت وغسل األموال مثل جمموع
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جلنـة اخلـرباء   و سيوية املعنية مبكافحة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب   اآل -اجملموعة األوروبية و
  .املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

مـذكرة   ٤٨عـت  لالسـتخبارات املاليـة وقَّ   فعلى سبيل املثال، أفادت تركيا بأن وحدهتا  -٧٦
تفاهم مع وكاالت نظرية. كما أهنا عضـو يف جمموعـة إيغمونـت وتقـدم معلومـات عـن طريـق        
ــدهتا           ــني وح ــات ب ــادل املعلوم ــأن تب ــا ب ــادت تركي ــة. وأف ــديرها اجملموع ــيت ت ــة ال الشــبكة اآلمن

ى مسـتوى التنسـيق عنـد    لالستخبارات املالية ونظرياهتـا األجنبيـة يـتم دون حتـديات رئيسـية علـ      
  ).ESWإليغمونت ( استخدام برنامج الشبكة اآلمنة

وأفيد بـأن الوحـدة السويسـرية لالسـتخبارات املاليـة هـي عضـو يف جمموعـة إيغمونـت            -٧٧
  وأشري إىل أهنا ميكن أن تتبادل املعلومات املالية مع نظرياهتا األجنبية بصورة مباشرة وسريعة.

تتبــادل  شــبكة إنفــاذ القــوانني املعنيــة بــاجلرائم املاليــة  أفيــد أن  ويف الواليــات املتحــدة،  -٧٨
معلومات مع نظرياهتا من وحـدات االسـتخبارات املاليـة عـن طريـق جمموعـة إيغمونـت. وأفيـد         

اهليئـات اإلقليميـة املماثلـة    وتشـارك يف   املاليـة  بـاإلجراءات فرقة العمل املعنية أهنا أيضا عضو يف 
  .جراءات املاليةلفرقة العمل املعنية باإل

وأفــادت الوحــدة النمســاوية لالســتخبارات املاليــة أهنــا تتبــادل معلومــات مــع وحــدات   -٧٩
إليغمونــت وشــبكة وحــدة االســتخبارات  اســتخبارات ماليــة نظــرية باســتخدام الشــبكة اآلمنــة 

 مكتـب الشـرطة األورويب  و املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة    املالية وكذلك عن طريـق قنـوات   
  نب مشاركة أطراف ثالثة.مع جت
وأشارت الربتغال إىل أن وحدهتا لالستخبارات املالية تتعاون مباشرة مـع نظرياهتـا مـن      -٨٠

ــة مــع نظرياهتــا مــن       ــل، ميكــن أن تتعــاون الشــرطة اجلنائي ــة. وباملث وحــدات االســتخبارات املالي
 ورويبمكتـب الشـرطة األ  وكاالت الشرطة عن طريق مذكرات تفـاهم وقنـوات الشـرطة مثـل     

. ويتعاون اجلهاز القضائي مـن جهتـه علـى الصـعيد الـدويل يف      املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةو
  .لقانونلوفقاً إطار املساعدة القانونية املتبادلة 

ــادل املعلومــات،      -٨١ ــة يف شــبكات تب ــتني، تشــارك وحــدة االســتخبارات املالي ويف األرجن
ويف جمموعـة إيغمونــت.   ءات املاليـة ألمريكـا الالتينيـة   فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجرا    يف سـيما   وال
وحـدة مـن وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف       ٢٩عت الوحدة كذلك مذكرات تفاهم مع ووقَّ

. وأشارت األرجنـتني إىل إتاحـة املزيـد مـن التعـاون      أوقيانوسياأمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا و
إطــار معاهــدات األمــم املتحــدة املتعــددة   الــدويل يف جمــال مكافحــة غســل األمــوال عــن طريــق 

  يف ذلك اتفاقية مكافحة الفساد.  األطراف، مبا
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ــادل معلومــات اســتخبارية       -٨٢ ــة تتب وأشــارت إســبانيا إىل أن وحــدهتا لالســتخبارات املالي
وكالــة بشـــأن اســترداد املوجـــودات ضــمن االحتـــاد األورويب ومــع البلـــدان      ٤٢بانتظــام مـــع  

  األمريكية. –  اإليربية
عت مـذكرات اتفـاق مـع    وأفيد بأن هندوراس هي عضو يف جمموعة إيغمونت وأهنا وقَّ  -٨٣
بلـــدا، ال ســـيما يف القـــارة األمريكيـــة. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أشـــارت هنـــدوراس إىل أن  ١٩

تشريعاهتا تسمح لوحدة االستخبارات املالية بدعم وتقـدمي املسـاعدة إىل وحـدات اسـتخبارات     
  جمال مكافحة غسل األموال.مالية أخرى نظرية يف 

ويف اجلزائر، يسمح لوحدة االستخبارات املالية مبوجب القانون باالتصـال بالوحـدات     -٨٤
األجنبيـة لالسـتخبارات املاليـة. وأفـاد هــذا البلـد أيضـا بأنـه يتعــاون علـى الصـعيد الـدويل علــى           

ــاد         ــة مكافحــة الفس ــك اتفاقي ــا يف ذل ــراف، مب ــددة األط ــدات املتع ــى أســاس  أســاس املعاه وعل
. وقــدمت عــدة بلــدان، منــها  املاليــة بــاإلجراءاتفرقــة العمــل املعنيــة التوصــيات الصــادرة عــن 

أرمينيا وبلجيكا وتركيا واجلمهورية التشيكية ومجهورية مولدوفا معلومات إحصائية عن عـدد  
ة طلبات التعاون املنشود وعدد الطلبات الواردة. وإضافة إىل ذلك، قدمت اجلمهورية التشـيكي 

إحصاءات عن عدد املرات اليت وردت فيها من اخلـارج معلومـات تلقائيـة عـن غسـل األمـوال       
وكذلك عدد املرات اليت قدمت فيها الوحدة التشيكية لالسـتخبارات املاليـة معلومـات تلقائيـة     
إىل نظرياهتا مـن الوحـدات األجنبيـة لالسـتخبارات املاليـة. ووفقـا للبيانـات املتاحـة، ميثـل عـدد           

تبادل املعلومات التلقائية أكثر من نصف عدد الطلبات الرمسية اليت تقدمت هبـا وحـدة    حاالت
  االستخبارات املالية الواردة واملطلوبة.

وأبلغت بعض الدول أيضا أهنا تتعاون عـن طريـق املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم         -٨٥
دة األطــراف، مبــا يف ذلــك املطلــوبني والنقــل مــن الســجون علــى أســاس اتفاقــات ثنائيــة ومتعــد 

اتفاقية مكافحة الفساد وعلى أسـاس املعاملـة باملثـل. وأشـارت الكويـت علـى سـبيل املثـال إىل         
أهنا تقـدم املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أسـاس املعاملـة باملثـل وعلـى أسـاس اتفاقـات ثنائيـة             

اعدة القانونيـة املتبادلـة   ومتعددة األطراف. وأشارت السلفادور مـن جهتـها إىل أهنـا تقـدم املسـ     
  على أساس اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقية مكافحة الفساد.

وفيمــا خيــص مجهوريــة مولــدوفا، أفيــد أن وحــدة االســتخبارات املاليــة تقــدم العــون،       -٨٦
هـذه  يف ذلك نقـل املعلومـات التلقائيـة إىل وحـدات االسـتخبارات املاليـة الـنظرية. وقـدمت          مبا

الدولة أيضا معلومات إحصائية عـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وحـاالت تسـليم املطلـوبني يف        
  جرائم غسل األموال.
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وأفادت إكوادور بأنه بغيـة تعزيـز إجـراءات التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، فقـد           -٨٧
إلرشاد مسؤويل العدالـة  وضعت منيطة خاصة باملساعدة اجلنائية الدولية تتمثل يف دليل إجرائي 

اجلنائية يف معاجلة الطلبات اخلاصة باملساعدة الدولية يف الوقـت املناسـب. وقـد نفـذت كـذلك      
  نظاما معلوماتيا هبدف تعزيز اإلشراف وتوحيد اإلجراءات.

    
حتديات التنسيق بني الوكاالت املعنية مبكافحة غسل األموال فيما يتعلق برصد   - هاء  

    التعاون على الصعيد العاملي واإلقليمي والثنائياالمتثال يف جمال 
دول األطـراف، منـها تركيـا وشـيلي ولبنـان واملكسـيك وهنـدوراس،        من ال عدد أشار  -٨٨

إىل حتديات التنسيق، بوجـه خـاص. وتشـمل هـذ التحـديات التنسـيق بـني الوكـاالت وضـمان          
حـديات املطروحـة عـدم كفايـة     معايري النوعية وتباين فترات الرد من بلد إىل آخر. ومن بني الت

العملــيني املشــاركني يف إجــراءات تبــادل املعلومــات  وظفنياملــاملــوارد املاليــة والبشــرية لتــدريب 
  على الصعيد العاملي واإلقليمي والثنائي.

ــيت تســهل         -٨٩ ــال إىل ضــرورة انضــمام املنظمــات ال ــى ســبيل املث ــدوراس عل وأشــارت هن
ــايري مو    ــود وإصــدار مع ــاال.      التنســيق إىل اجله ــذا فع ــايري تنفي ــدول للمع ــذ ال حــدة لتســهيل تنفي

ــادة وحتســني التنســيق علــى الصــعيد        ــدوراس أن مــن شــأن هــذا أن يســفر عــن زي وأبــرزت هن
  اإلقليمي والعاملي بني الوكاالت النظرية.

وأكدت لبنان أن التأخري يف إجراء إصالح تشريعي ضروري يطرح أيضـا حتـديات يف     - ٩٠
  مكافحة غسل األموال.

وأشارت املكسيك إىل بعض حتديات التنسيق بني وكـاالت مكافحـة غسـل األمـوال،       - ٩١
اليت تعترض جهود توفري التعاون على الصعيد الثنائي واإلقليمي والعاملي. كمـا أشـارت إىل أن   

  حمدودية القدرة املالية والتقنية لوكاالت مكافحة غسل األموال تعيق التعاون الفعال.
التحديات بضمان اتصال آمن عن طريـق حتسـني ُنظمهـا وقـدراهتا      وتغلبت تركيا على  - ٩٢

اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات. وهـذا بـدوره حيسـن القـدرة اإلداريـة ممـا يسـمح بتقـدمي خدمـة          
دون انقطاع وإدارة سهلة واستخدام املوارد بكفاءة. فعلى سبيل املثال، أشـارت تركيـا إىل أنَّ   

  حتليل البيانات. ملالية أسفر عن زيادة فعاليةتنفيذ نظام متكامل لالستخبارات ا
وأشارت شيلي من جهتها إىل وضـع اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة غسـل األمـوال هبـدف          - ٩٣

تعزيـــز إطارهـــا الـــوطين. واقترحـــت شـــيلي أن تنظـــر البلـــدان يف نشـــر إحصـــاءات عـــن الـــردود  
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يـة النوعيـة. وأشـارت أيضـا     واالستشارات الواردة هبدف تقليل حاالت عدم الرد أو الردود املتدن
  إىل ضرورة حتديد جهة تنسيق جاهزة يف كل وقت ملعاجلة طلبات التعاون وتبادل املعلومات.

كما حددت شيلي حتديات ناشئة عن معايري خمتلفـة يف تطبيـق الكيانـات امللزمـة للتـدابري        - ٩٤
التحـديات القائمـة    الوقائية ملكافحة غسل األموال. واقترحت شيلي إجراءات ممكنة للتغلب على

تتمثل يف تعزيز الترابط بني كيانات خمتلفة تقوم بوظـائف إشـرافية وحتسـني نقـل اخلـربة يف سـياق       
  اإلجراءات وإشارات اإلنذار واإلحصاءات بشأن التقارير عن املعامالت املشبوهة.

    
    االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

أن  قبــل اجتمــاع الفريــق العامــل بوضــوح تــبني الــردود املقدَّمــة مــن الــدول األطــراف    -٩٥
من االتفاقيـة وقاعـدة معـارف     ١٤الدول على علم بالفعل بالتدابري التنفيذية ذات الصلة باملادة 

يف مرحلــة متقدمــة. كمــا تكشــف   مــدى اســتيفائها ملتطلبــات االتفاقيــة الــدول عنــد النظــر يف  
ــردود املقدَّ ــادل       ال ــدة يف تب ــن خــربة جي ــراف ع ــدول األط ــن ال ــة م ــني وحــدات   م ــات ب املعلوم

  االستخبارات املالية.
مناقشـة  تـودُّ  الـدول األطـراف   لعـلَّ  وعند التحضـري لـدورة اسـتعراض التنفيـذ القادمـة،        -٩٦

. ولعــلَّ الــدول األطــراف الــيت دأبــت علــى تقيــيم تنفيــذها  ١٤كيفيــة اســتعراض أحكــام املــادة 
بغيـة   ١٤خرباهتا فيما يتصل باملـادة   للفصلني الثاين أو اخلامس من االتفاقية قد ترغب يف تبادل

  إثراء املناقشة وإنارهتا.
إىل تـــدابري الوقايـــة الـــواردة يف الفصـــل الثـــاين مـــن  مـــن االتفاقيـــة ٥٢تســـتند املـــادة و  -٩٧

نشـئ الـدول األطـراف    ، الـيت تقضـي بـأن ت   ١٤(أ) من املـادة   ١االتفاقية، وخصوصا يف الفقرة 
ف علـى املصـارف واملؤسسـات املاليـة غـري املصـرفية، وأن       ا شامالً للرقابة واإلشـرا نظاما داخلي

يشّدد هـذا النظـام علـى املتطلبـات اخلاصـة بتحديـد هويـة الزبـائن واملـالكني املنـتفعني، وحفـظ            
الســجالت واإلبــالغ عــن املعــامالت املشــبوهة، مــن أجــل ردع وكشــف مجيــع أشــكال غســل 

مناقشــة كيفيــة ربــط اســتعراض   الــدول األطــراف ترغــب يفلعــلَّ . ويف هــذا الصــدد، األمــوال
  من االتفاقية. ٥٢باستعراض املادة  ١٤  املادة
أيضا النظر يف مناقشة تدابري ممكنـة لزيـادة تعزيـز التنسـيق بـني       يودُّالفريق العامل لعلَّ و  -٩٨

الوكاالت املختصة املسؤولة عن مكافحة غسـل األمـوال فيمـا يتصـل برصـد االمتثـال يف جمـال        
  د العاملي واإلقليمي والثنائي.التعاون على الصعي
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الفريق العامل يودُّ أن يطلب إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات    لعلَّ وأخرياً،   -٩٩
بتـدابري  مجع املعلومات عن املمارسات اجليـدة فيمـا يتعلـق    من أجل واجلرمية أن يواصل جهوده 

  منع غسل األموال.
ــتعلُّم امل     -١٠٠ ــة ال ــة مواصــلة عملي ــن       وبغي ــد م ــوفري مزي ــى ت ــدول عل ــذه، ُتشــجَّع ال ــادل ه تب

  يف الفريق العامل.اليت ُتناقش املعلومات احملدثة، وعرض مبادرات جديدة يف اجملاالت 
  


