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  .ر نسخ أو ترجمة أي جزء من هذه الوثيقة بدون موافقة خطية مسبقةظيح. جميع الحقوق محفوظة

  :وتقدم طلبات الحصول على الموافقة إلى العنوان التالي
FATF Secretariat, 2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16, France 

 gafi.org-contact@fatf، بريد إلكتروني +٣٣-١-٤٥٢٤١٧٦٠ :فاكس
  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل األموال  وراجعتهاهذه الوثيقة إلى اللغة العربية  تترجم
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  المحتويات

  

  ٤  الماليالعمل  قائمة توصيات مجموعة

  ٧  مقدمة

  ١١  الماليالعمل  مجموعةتوصيات 

  

   قيد الترجمةجزاء التالية األ

    تفسيريةالمذكرات ال

  الخاصة بالمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة األساس القانوني للمتطلبات حول ذكرةم

    قائمة التعريفات

    جدول التسميات المختصرة

    وثائق إرشادية خاصة بمجموعة العمل المالي :الملحق
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  )فاتف( الماليالعمل  توصيات مجموعة
  ١الرقم القديم  الرقم

  تمويل اإلرهابو سياسات وتنسيق مكافحة غسل األموال  –أ   
  * المخاطرعلى  قائم منهجتقييم المخاطر وتطبيق   -  ١
   الوطنيينالتعاون والتنسيق   ٣١  ٢
  غسل األموال والمصادرة -ب   
  *جريمة غسل األموال   ٢و ١  ٣
  *المؤقتة  تدابيرالمصادرة وال  ٣  ٤
  تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح -ج   
  *جريمة تمويل اإلرهاب   ٢خ  ٥
  * اإلرهاب العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة باإلرهاب وتمويل  ٣خ  ٦
  *بانتشار التسلح ذات الصلة  المستهدفةالعقوبات المالية     ٧
  *للربح المنظمات غير الهادفة   ٨خ  ٨
  الوقائية التدابير -د   
  مؤسسات الماليةلالخاصة با سريةالقوانين   ٤  ٩
  العناية الواجبة تجاه العمالء واالحتفاظ بالسجالت    

  *العناية الواجبة تجاه العمالء   ٥  ١٠
  االحتفاظ بالسجالت  ١٠  ١١
  ةمحدد وأنشطةمعينين  لعمالء إضافية تدابير    

 ممثلو المخاطراألشخاص السياسيون  ٦  ١٢
 *عالقات المراسلة المصرفية  ٧  ١٣
  * ةخدمات تحويل األموال أو القيم  ٦خ  ١٤
 التقنيات الجديدة  ٨  ١٥
  *التحويالت البرقية   ٧خ  ١٦
  والمجموعات المالية الرقابةو  على أطراف ثالثةاالعتماد     

  االعتماد على أطراف ثالثة  ٩  ١٧
  * الخارج فيالداخلية والفروع والشركات التابعة  الرقابة  ٢٢و ١٥  ١٨
  *دول مرتفعة المخاطر ال  ٢١  ١٩
  المشبوهة العملياتاإلبالغ عن     

  *اإلبالغ عن العمليات المشبوهة   ٤خو  ١٣  ٢٠
 وسرية اإلبالغالتنبيه  ١٤  ٢١
  األعمال والمهن غير المالية المحددة    

  *العناية الواجبة تجاه العمالء : المحددةاألعمال والمهن غير المالية   ١٢  ٢٢
  *أخرى  تدايبر: األعمال والمهن غير المالية المحددة  ١٦  ٢٣
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  ١الرقم القديم  الرقم

  االعتبارية من األشخاص  نوالحقيقي نوواالمستفيدالشفافية  -هـ   
  والترتيبات القانونية

  *األشخاص االعتبارية  من نو الحقيقي نو واالمستفيدشفافية ال   ٣٣  ٢٤

  *من الترتيبات القانونية  نو الحقيقي نو والمستفيدفافية الش   ٣٤  ٢٥

  مؤسسية أخرى وتدابيرصالحيات ومسئوليات السلطات المختصة  -و   
  والرقابة التنظيم    

  *والرقابة عليها  المؤسسات المالية تنظيم  ٢٣  ٢٦

  صالحيات الجهات الرقابية  ٢٩  ٢٧

  *عليها  والرقابةتنظيم األعمال والمهن غير المالية المحددة   ٢٤  ٢٨
  وٕانفاذ القانون التشغيلية سلطاتال     

  *المالية  المعلوماتوحدات   ٢٦  ٢٩

  *وسلطات التحقيق مسئوليات سلطات إنفاذ القانون   ٢٧  ٣٠

  التحقيق صالحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات  ٢٨  ٣١
  *النقد  ناقلو  ٧خ  ٣٢
  عامة متطلبات    

  اتئيحصااإل   ٣٢  ٣٣

  والتغذية العكسية رشاديةاإل مبادئال   ٢٥  ٣٤
  العقوبات     

  العقوبات   ١٧  ٣٥

  التعاون الدولي -ز   

  الدوليةالقانونية األدوات   ١و خ ٣٥  ٣٦

  المساعدة القانونية المتبادلة  ٥خو  ٣٦  ٣٧

  *والمصادرة التجميد : المساعدة القانونية المتبادلة  ٣٨  ٣٨
  المجرمينتسليم    ٣٩  ٣٩
  *أشكال أخرى للتعاون الدولي   ٤٠  ٤٠

 .٢٠٠٣لعام  المقابلةإلى توصيات مجموعة العمل المالي ” الرقم القديم“يشير عمود  .١
  .مذكرات تفسيرية ينبغي أن تُقرأ مع التوصية لهالتوصيات التي تحمل عالمة النجمة ا  *

    .٢٠١٢فبراير  ١٥اعتمدت في  كما
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  مقدمة
  

 مجموعة تتمثل مهام .وزراء الدول األعضاء فيهامن قبل  م١٩٨٩في عام  ُأنشئتدولية  حكوميةمنظمة هي ) فاتف(المالي العمل  مجموعة
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل والتشغيلية القانونية والتنظيمية للتدابير وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال  المالي فيالعمل 

المالي، بالتعاون مع جهات دولية العمل  مجموعةأيضًا  وتعمل .النظام المالي الدولي نزاهة، والتهديدات األخرى ذات الصلة بانتشار التسلح
  .االستغاللبهدف حماية النظام المالي الدولي من  تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني معنية أخرى، على

من أجل مكافحة غسل األموال  طبيقهات على الدولالتي ينبغي التدابير من  اً ومتسق المالي إطار عمل شامالً العمل  توصيات مجموعةتضع 
تختلف مالية النظم الو تشغيلية الو دارية اإلقانونية و الطر األ وحيث أن .تمويل انتشار أسلحة الدمار الشاملباإلضافة إلى وتمويل اإلرهاب، 
تضع المالي العمل  مجموعةفإن توصيات ولذلك،  .التهديداتتلك متطابقة لمواجهة تدابير اتخاذ  جميعاً  يتعذر عليهافإنه ، باختالف الدول

التدابير المالي العمل  توصيات مجموعةوتضع  .مع ظروفها الخاصة تتكيفتدابير من خالل اتخاذ  تنفيذه على الدولمعياًرا دولًيا، ينبغي 
  :إيجادها من أجل على الدولالتي ينبغي األساسية 

  ؛المحليالمخاطر، ووضع السياسات والتنسيق  تحديدأن تقوم ب  

  ؛وانتشار التسلحمالحقة غسل األموال وتمويل كل من اإلرهاب أن تقوم ب  

  من القطاعات المحددة؛ اوغيرهلقطاع المالي ا علىوقائية تدابير تطبيق تقوم ب نأ  

  التحقيق  سلطات على سبيل المثال،(للسلطات المختصة الضرورية الصالحيات والمسئوليات  إعطاءأن تقوم ب
  ية األخرى؛اتالمؤسسوالتدابير ، )إنفاذ القانون والسلطات الرقابية وسلطات

  االعتبارية والترتيبات  من األشخاص ينالحقيقي ينبالمستفيد المتعلقة تعزيز الشفافية وتوافر المعلوماتأن تقوم ب
  القانونية؛ 

  تسهيل التعاون الدوليوأن تقوم ب.  

قبل األشخاص استخدام النظم المالية من سوء كمبادرة لمكافحة  م١٩٩٠في عام  الماليالعمل  ن األصلية لمجموعةو ضِعت التوصيات األربعوُ 
، غسل األموال أساليبو  لتعكس تطور اتجاهات ١٩٩٦وقد تمت مراجعة التوصيات ألول مرة في عام  .الذين يقومون بغسل أموال المخدرات

تمويل موضوع للتعامل مع مهامها المالي العمل  مجموعة، وسعت ٢٠٠١في أكتوبر و  .غسل أموال المخدرات وتوسيع نطاقها إلى ما وراء
التي و ( الثماني المتعلقة بتمويل اإلرهابالخاصعة التوصيات  وضعتمثلت في  مهمةاألعمال اإلرهابية والمنظمات اإلرهابية، واتخذت خطوة 

هذه  دولة ١٨٠ما يزيد على  وأيد، ٢٠٠٣المالي للمرة الثانية في عام العمل  وتمت مراجعة توصيات مجموعة .)اً الحًقا تسعأصبحت 
غسل األموال وتمويل  لمكافحة ةالدولي اييرالمعباعتبارها بها عالمًيا  المعترفجنًبا إلى جنب مع التوصيات الخاصة، و  الجديدة التوصيات
  .اإلرهاب

 توصياتها بمراجعة مجموعةالقامت ، )فاتف( لدول األعضاء في مجموعة العمل الماليلالمشترك وعقب انتهاء الجولة الثالثة من عمليات التقييم 
هيئة ، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي و ةمراقبالوالمنظمات  اإلقليميةمجموعات العمل المالي  تحديثها، بالتعاون الوثيق معو 
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المحافظة في ذات الوقت ، مع وتعززها توضح العديد من االلتزامات القائمةكما التهديدات الجديدة والناشئة، التعديالت وتتناول  .األمم المتحدة
  .التوصياتوالقوة الالزمة في ستقرار االعلى 

اتباع ب لدوللوللسماح  ،المخاطرحاالت مرتفعة للبالنسبة االلتزامات من أجل تعزيز المالي العمل  مجموعةتمت مراجعة معايير كذلك، فقد 
 .فيهاتحسين مستوى تطبيق المعايير مكن زال من الميال تلك التي  وأمخاطر المرتفعة  ال تزاللمجاالت التي ايستهدف أكثر تركيزًا  منهج

اتخاذ تقوم بتقييمها وفهمها، ومن ثم أن تقوم بو التي تواجهها تحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو تقوم بأوًال على الدول وينبغي 
المالي، باعتماد العمل  متطلبات مجموعةإطار ضمن ، للدول المخاطر علىالمنهج القائم سمح يو  .تلك المخاطرلخفض المناسبة التدابير 

التي تتناسب مع طبيعة المخاطر، الوقائية التدابير وتطبيق  ،موارد على نحو أكثر فعاليةال، من أجل توجيه مرنةالالتدابير مجموعة من 
  .بأكثر الطرق فعاليةها جهودتركيز  بهدف

في يلعب دورًا مهمًا تمويل اإلرهاب و مكافحة غسل األموال ل فعال نظامإن وجود فوعموًما،  .جداً  تحدًيا كبيًراتمثل مكافحة تمويل اإلرهاب إن 
انتفت وعليه التوصيات، كافة في التي ركزت في السابق على تمويل اإلرهاب التدابير معظم  تم اآلن دمجوقد لتصدي لتمويل اإلرهاب، ا

من ) ج(القسم والتي يشتمل عليها هاب، تمويل اإلر التي أفردت لهناك بعض التوصيات فإن ومع ذلك،  .الحاجة إلى التوصيات الخاصة
 ذات الصلة باإلرهاب المستهدفةالعقوبات المالية ( ٦؛ والتوصية )تجريم تمويل اإلرهاب( ٥التوصية  :هيتلك التوصيات و  .توصياتال

مصدر قلق يعد انتشار أسلحة الدمار الشامل أيًضا وحيث أن  ).المنظمات غير الهادفة للربحاستغالل منع تدابير ل( ٨ ؛ والتوصية)وتمويله
 .انتشار أسلحة الدمار الشاملالتعامل مع تمويل  لتشملم ٢٠٠٨في عام  )فاتف( الماليالعمل مجموعة مهام تم توسيع فقد ، أمني كبير

والفعال للعقوبات الممنهج التطبيق تهدف إلى ضمان ) ٧التوصية (توصية جديدة  الماليالعمل  مجموعةاعتمدت فقد ولمكافحة هذا التهديد، 
  .من الدول توقيعها المتحدة لألمم مجلس األمن التابعالتي يطلب المالية المستهدفة 

وينبغي  .المعمول بها في قائمة التعريفات التعريفاتباإلضافة إلى التفسيرية،  التوصيات ومذكراتهامن  الماليالعمل  معايير مجموعةتكون تو 
 المنصوص عليها في معايير مجموعةالتدابير تنفيذ اإلقليمية  العمل المالي ومجموعاتالمالي العمل  األعضاء في مجموعة جميع الدولعلى 

صندوق التي يجريها كل من من خالل عمليات التقييم المشترك، ومن خالل عمليات التقييم  المالي، على أن يتم تقييم تنفيذها بصرامةالعمل 
 والتعريفات في التفسيرية المذكراتوتتضمن بعض  .الماليالعمل  لمجموعة ةالدولي والبنك الدولي على أساس منهجية التقييم المشتركالنقد 

المالي، حيث تم العمل  معايير مجموعةفي زمة لم هذه األمثلة عناصرتعتبر ال و  .االلتزامات أمثلة توضح كيفية تطبيق قائمة التعريفات
مساعدة، إال أنها قد ال تكون ، فعلى الرغم من أنها تعد مؤشرات وليس المقصود من هذه األمثلة أن تكون شاملة .فقط لالسترشاد تضمينها
  .الظروف في جميعمالئمة 

تي تهدف إلى لاالوسائل اإلرشادية من  ذلك أفضل الممارسات، وغيرتتضمن وراق أو ، إرشاداتكذلك  مجموعة العمل المالي صدروت
، ولكن قد تجد االلتزام بالمعاييرمدى  تقييمملزمة عند  غيرالوثائق تلك وتعتبر  .الماليالعمل  معايير مجموعةتطبيق في الدول مساعدة 
المالي العمل  الحالية لمجموعةباإلرشادات  تم تضمين قائمةوقد  .معاييراللتطبيق أفضل السبل  بحث عندالنظر فيها من المفيد  الدول

  .مجموعة العمل الماليل الموقع االلكترونيمتاحة على وهي ، كملحق للتوصيات أفضل الممارساتوأوراق 

األخرى، بوصفهم شركاء الجهات المهتمة حوار وثيق وبناء مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باالستمرار في تلتزم مجموعة العمل المالي و 
التوصيات مشاورات واسعة النطاق، واستفادت من التعليقات واالقتراحات  مراجعةتضمنت قد و  .نزاهة النظام الماليضمان سبيل مهمين في 
إدخال تغييرات على النظر في  فيالمالي، العمل  سوف تستمر مجموعة ،لمهامها اً وفقو ا هقدمفي سياق تو . الجهاتتلك من  التي وردت

  .في النظام المالي العالميالناشئة الضعف ومواطن معلومات بشأن التهديدات يستجد من  امالمعايير، حسب االقتضاء، في ضوء 
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أنظمتها الوطنية المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل جعل  لمن أجالة فعّ تدابير تطبيق إلى الدول  كافةالمالي العمل  مجموعةوتدعو 
  .المعّدلة توصيات مجموعة العمل الماليبملتزمة  انتشار التسلحتمويل و  اإلرهاب
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  الماليالعمل  توصيات مجموعة

  تمويل اإلرهابو مكافحة غسل األموال في مجال تنسيق السياسات و ال  -أ

  *المخاطر المنهج القائم على  تقييم المخاطر وتطبيق  .١

 اإلجراءات الالزمةأن تتخذ عليها ينبغي ، و تواجههاالتي  مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابوتقييم وفهم  تحديدعلى الدول ينبغي 
خفض الموارد، بهدف ضمان  وتوجيهتقييم المخاطر، من أجل  آلية لتنسيق اإلجراءات تحديد أوسلطة ، بما في ذلك تعيين لذلك

منع تدابير تناسب المخاطر لضمان  علىمنهج قائم تطبيق على الدول بناًء على هذا التقييم، ينبغي  .المخاطر على نحو فعال
ركيزة أساسية لتخصيص المنهج هذه  مثليأن ينبغي و  .األموال وتمويل اإلرهاب أو تخفيفها مع المخاطر التي تم تحديدهاغسل 

جميع توصيات بالنسبة لقائمة على المخاطر تدابير وتطبيق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  نظامعبر الموارد بكفاءة 
 مكافحة غسل األموالنظام أن من تتأكد أن عليها فينبغي أعلى، من مستوى مخاطر الدول  تحددوحيثما  .الماليالعمل  مجموعة

تقرر  نأفيجوز لها أقل، ممن مستوى مخاطر الدول تحدد وعندما  .بشكل كاف المخاطرهذه لديها يعالج مثل  تمويل اإلرهابو 
   .شروط معينةوفق  الماليالعمل  مبّسطة لبعض توصيات مجموعةتدابير تطبيق ب السماح

بتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  المحددة المالية غير والمهن على الدول أن تلزم المؤسسات المالية واألعمالينبغي و 
  .لخفضهافعالة تدابير واتخاذ وتقييمها لها التي تتعرض 

  المحليينالتعاون والتنسيق   .٢

المخاطر التي تم تحديدها، أخذًا في االعتبار  تمويل اإلرهاب،و سياسات وطنية لمكافحة غسل األموال  ضعأن ت على الدولينبغي 
 أو أنمسؤولة عن هذه السياسات تكون سلطة  نأن تعيّ على الدول ينبغي كما  .بانتظامللمراجعة تلك السياسات على أن تخضع 

  .لذات الغرض آلية أخرى أو تنسيقبوضع آلية لل تقوم

وضع السياسات، ووحدة التحريات المالية، وسلطات إنفاذ الجهات المسئولة عن الة لدى وجود آليات فعّ  ينبغي على الدول أن تتأكدو 
على مستويات صنع السياسات والمستويات آليات فعالة مطبقة القانون والجهات الرقابية وغيرها من السلطات المختصة ذات الصلة، 

من فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة البعض تعاون، وحسب االقتضاء، التنسيق محلًيا مع بعضها التشغيلية، تمكنها من ال
 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لأج

  غسل األموال والمصادرة  -ب

  *جريمة غسل األموال   .٣

جريمة غسل األموال على أن تطبق عليها  وينبغي .فيينا وباليرمو أساس اتفاقيتيتجرم غسل األموال على أن  الدولعلى  ينبغي
 .من الجرائم األصليةلتشمل أكبر عدد رة يالجرائم الخطكافة 
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  *المؤقتة والتدابير المصادرة   .٤

واتفاقية باليرمو، واتفاقية قمع تمويل اإلرهاب، بما  المنصوص عليها في اتفاقية فيينا مماثلة لتلكتدابير  أن تتخذينبغي على الدول 
من تجميد أو  -  بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية اإلخاللدون من  -  التشريعية، لتمكين الجهات المختصة بها تدابيرالفي ذلك 

 الوسائط، أو عمليات غسل األموال أو الجرائم األصلية متحصالت) ب( الممتلكات التي تم غسلها، أو) أ( :ما يليحجز ومصادرة 
الممتلكات التي هي عائدات من ) ج(، أو األصلية في هذه العمليات أو الجرائماستخدامها  أو التي اتجهت النية إلىة المستخدم

أو  استخدامها اتجهت النية إلىأو التي تمويل اإلرهاب، أو األعمال اإلرهابية أو المنظمات اإلرهابية أو يتم استخدامها فيها، 
  .القيمة معادلة لها فيممتلكات ) د(أو  ،هذه األعمال أو المنظمات اإلرهابيةتمويل  المخصصة لالستخدام في

مؤقتة، مثل تدابير تنفيذ ) ب(للمصادرة وتتبعها وتقييمها؛ والخاضعة تحديد الممتلكات ) أ( :صالحية تدابيرالينبغي أن تشمل هذه و 
اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع أو تبطل ) ج(؛ هافيالتصرف تلك الممتلكات أو نقلها أو على ، لمنع أي تعامل والحجزالتجميد 

تدابير جميع اتخاذ ) د(للمصادرة أو حجزها أو استردادها، والخاضعة على تجميد الممتلكات  قدرة الدولةتؤثر على اإلجراءات التي 
  .التحقيق المناسبة

إدانة جنائية شتراط وجود ادون الوسائط أو المتحصالت تسمح بمصادرة تلك  تدابيرفي اعتماد  أن تنظرالدول  علىينبغي و 
خاضعة لممتلكات المفترض أنها لالمصدر المشروع  الجاني إظهار تطلب من التي ، أو)إدانةغير المستندة إلى مصادرة ال(

  . بقدر ما ينسجم شرط كهذا مع مبادئ القانون المحلي لديهاللمصادرة، 

  انتشار التسلحتمويل اإلرهاب وتمويل   -ج

  *جريمة تمويل اإلرهاب   .٥

تمويل اإلرهاب على أساس اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب، وال ينبغي أن يقتصر التجريم على تمويل  أن تجرمعلى الدول ينبغي 
اإلرهابيين حتى في حالة عدم وجود ارتباط بعمل أو األشخاص أيًضا على تمويل المنظمات اإلرهابية و األعمال اإلرهابية فحسب بل 

  .جرائم أصلية لغسل األموالكهذه الجرائم تعيين من  ينبغي على الدول أن تتأكدو  .أعمال إرهابية محددة

  * اإلرهاب ذات الصلة باإلرهاب وتمويل العقوبات المالية المستهدفة  .٦

بمنع وقمع  التي تتعلققرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وفقًا ل العقوبات المالية المستهدفة أنظمة أن تطبقالدول على ينبغي 
عدم أن تتأكد من خرى، و األ هأو أصولشخص أو كيان أي أموال دون تأخير تجمد أن بالدول القرارات تلك  تلزمو  .اإلرهاب وتمويله
 ذلككان إذا  سواءٌ  ،تهمنفعل أو هأو لصالح شخص أو كيان يألة، أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشر إتاحة أي أموال 

من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أو تحت بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، محددًا ) ١(الشخص أو الكيان 
 ١٣٧٣لقرار بموجب ا هذه الدولةمن قبل محددًا ) ٢(أو  والقرارات الالحقة له،) ١٩٩٩( ١٢٦٧وفًقا للقرار  ذلك بما في طته،سل
)٢٠٠١.( 

  * بانتشار التسلحذات الصلة  المستهدفة العقوبات المالية  .٧

بمنع وقمع التي تتعلق قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ل وفقاً العقوبات المالية المستهدفة  أن تطبق على الدول ينبغي
 ،شخص أو كيان محددأي أموال دون تأخير تجمد أن بالدول  القرارات تلكوتلزم  .انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهوٕاحباط 
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خرى، األ هأو أصول، طتهمن قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أو تحت سلبموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، 
  .تهمنفعل أو هأو لصالح هة، لإتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشر عدم أن تتأكد من و 

  *المنظمات غير الهادفة للربح   .٨

 وتعد .تمويل اإلرهابغايات بالكيانات التي يمكن استغاللها لالتي تتعلق مدى مالءمة القوانين واللوائح  أن تراجععلى الدول ينبغي 
  :استغاللهاإمكانية إساءة عدم أن تتأكد من الدول على  وينبغي، خاصة عرضة لذلك بصفة للربح المنظمات غير الهادفة

  ؛ ةمشروع تكياناتظهر كالتي المنظمات اإلرهابية  قبلمن   )أ(

  و تجميد األصول؛ تدابير التهرب من من أجل لتمويل اإلرهاب، بما في ذلك كأدوات استغالل كيانات مشروعة من أجل   )ب(

  .إلى منظمات إرهابيةسرًا ألموال المخصصة ألغراض مشروعة اتحويل تغطية إخفاء أو  من أجل  )ج(

  الوقائيةالتدابير   -د

  المؤسسات الماليةالخاصة ب سريةالقوانين   .٩

العمل  توصيات مجموعةتطبيق دون  ال تحول المؤسسات الماليةلدى المعلومات قوانين سرية ن أمن  ينبغي على الدول أن تتأكد
  .المالي

  العمالء واالحتفاظ بالسجالت تجاهالواجبة العناية 

  *العمالء  تجاه العناية الواجبة  .١٠

  .وهميةمن الواضح أنها حسابات بأسماء أو  مجهولةينبغي أن ُيحظر على المؤسسات المالية االحتفاظ بحسابات 

  :العمالء عند العناية الواجبة تجاهتدابير مطالبة باتخاذ المؤسسات المالية أن تكون  نبغييو 

  عالقات عمل؛ أوإنشاء  .١

 برقية تحويالت) ٢(؛ أو )يورو/أمريكي دوالر ١٥٠٠٠ (به  المعمول المعين الحد تفوق) ١( :عمليات عارضةإجراء  .٢
  ؛ أو١٦ لتوصيةل التفسيرية المذكرةتغطيها  التيالحاالت  في

  أوإرهاب؛  تمويل أو أموال غسلبحدوث  اشتباهوجود  .٣

 مسبقًا بخصوص تحديد هوية العمالء الحصول عليهاالتي تم بيانات الصحة  حولالمؤسسة المالية لدى  وجود شكوك .٤
  .أو مدى كفايتها

يجوز و  .ضرورة قيام المؤسسات المالية ببذل العناية الواجبة تجاه العمالء منصوًصا عليه في القانونالقاضي بمبدأ ال يكون أنينبغي 
  .ملزمة وسائلالعمالء، إما من خالل قانون أو  لعناية الواجبة تجاهتتعلق بابها التزامات محددة  التي تفرض الطريقةتحديد  لكل دولة
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  :ي ما يليفاتخاذها ينبغي العناية الواجبة تجاه العمالء التي تدابير تتمثل و 

  .ومستقلة موثوقة مصادرمن  معلومات أو بيانات باستخدام مستندات أو هوية العميل والتحقق منهاتحديد   )أ (

مطمئنة  المالية المؤسسة معههويته، على نحو تكون  من للتحقق معقولةتدابير  تحديد هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ  )ب (
فهم  ذلك االعتبارية والترتيبات القانونية، ينبغي أن يتضمن باألشخاصفيما يتعلق و . المستفيد الحقيقيأنها تعرف  إلى

  .لعميلل والسيطرة الملكية هيكللالمؤسسات المالية 

 .على معلومات بشأن ذلك ،والحصول، حسب االقتضاء وطبيعتهافهم الغرض من عالقة العمل   )ج (

العالقة ها خالل مدة قيام هذه ؤ إجراوالتدقيق في العمليات التي يتم  ،بشأن عالقات العمل العناية الواجبة المستمرةبذل   )د (
إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر، بما في ذلك التي يتم  اتساق العمليات لضمان

  .األمرقتضى معرفة مصدر األموال إذا ا

) د(إلى ) أ(العناية الواجبة تجاه العمالء المدرجة في الفقرات من كافة تدابير ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق 
التفسيرية لهذه التوصية  ةالقائم على المخاطر وفًقا للمذكر  المنهجباستخدام التدابير يد نطاق تلك أنه ينبغي عليها تحدغير أعاله، 

  .١وللتوصية 

قبل أو أثناء إقامة عالقة عمل أو إجراء عمليات  الحقيقي التحقق من هوية العميل والمستفيدمطالبة المؤسسات المالية بوينبغي 
 ماالسماح للمؤسسات المالية باستكمال التحقق في أقرب وقت ممكن عملًيا عقب إقامة العالقة، حيثللدول ويمكن . العارضينللعمالء 
  .ضرورًيا بغرض عدم إعاقة سير العمل الطبيعيذلك كان  ماال وحيثعلى نحو فعّ تدار مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  تكون

والتي ( أعاله) د(إلى ) أ(من ضمن الفقرات الواردة و المعمول بها بالمتطلبات  االلتزامقادرة على غير  الماليةوعندما تكون المؤسسة 
 أوالحساب  عدم فتحب ةمطالبأن تكون فينبغي  ،)المخاطرمنهج قائم على وفق مناسب لتعديل عرضة فيها التدابير مستوى كون ي

 العمليات عن تنظر في رفع تقريرأن ينبغي العمل، و بإنهاء عالقة أن تكون مطالبة ينبغي العملية، أو  تنفيذ أو عمل عالقات بدء
  .فيما يخص العميل المشبوهة

على المؤسسات المالية كذلك تطبيق هذه ينبغي المتطلبات على جميع العمالء الجدد، على الرغم من أنه وينبغي تطبيق هذه 
في الحالية العناية الواجبة تجاه العالقات تدابير واتخاذ أساس األهمية النسبية والمخاطر،  على الحاليينعلى العمالء التوصية 

 .األوقات المناسبة

  االحتفاظ بالسجالت  .١١

لعمليات المتعلقة باالضرورية السجالت بكافة ، لمدة خمس سنوات على األقل، باالحتفاظمطالبة المالية المؤسسات أن تكون ينبغي 
ينبغي و  .معلوماتلحصول على االسلطات المختصة طلبات بسرعة لستجابة االمن  تلك المؤسسات لتمكينوذلك  المحلية والدولية،

) مبالغ وأنواع العمالت المستخدمة، إن وجدتذلك بما في ( الفرديةالعمليات تركيب سمح بإعادة تأن تكون هذه السجالت كافية ل
  .النشاط اإلجراميضد دعاء الل ، عند الضرورة، دليالً أن توفر يمكنبحيث 

العناية الواجبة تدابير تم الحصول عليها من خالل يجميع السجالت التي االحتفاظ بمطالبة بالمؤسسات المالية وينبغي أن تكون 
جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو رخص القيادة أو وثائق كعلى سبيل المثال ُنسخ أو سجالت من وثائق الهوية الرسمية (



  توصيات مجموعة العمل المالي

 المعايير الدولية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب وانتشار التسلح

 ١٥  )FATF(مجموعة العمل المالي  )/OECD(منظمة التعاون والتنمية االقتصاديين  ٢٠١٢© 
 

تحديد خلفية غرض بات عالمالستكا( تم إجراؤهملفات الحسابات والمراسالت التجارية، بما في ذلك نتائج أي تحليل كذلك ، و )مشابهة
انتهاء عالقة العمل، أو بعد تاريخ  على األقل بعدخمس سنوات لمدة وذلك ، )هاوالغرض منالعمليات الكبيرة المعقدة غير العادية 

  .العملية العارضة

والمعلومات التي تم الحصول  السجالت المتعلقة بالعملياتباالحتفاظ ببموجب القانون مطالبة المؤسسات المالية أن تكون نبغي يو 
  .العمالء تجاهالعناية الواجبة تدابير عليها من خالل 

  .مناسبة صالحيةوفق المحلية المختصة  العمالء وسجالت العمليات أمام السلطات إتاحة معلومات العناية الواجبة تجاهينبغي و 

  معينين وأنشطة محددة إضافية لعمالءتدابير 

  * األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر  .١٢

باألشخاص فيما يتعلق  مطالبة المؤسسات الماليةأن تكون ينبغي ، تجاه العمالء العاديةالعناية الواجبة تدابير إلضافة إلى اتخاذ با
  :بما يلي بالقيام) ينحقيقي ينمستفيدكأو  ءكعمالسواء (السياسيين ممثلي المخاطر األجانب 

األشخاص السياسيين ممثلي  من الحقيقي المستفيد أو العميل كان إذا ما لتحديد المخاطر إلدارة مالئمة أنظمةوضع   )أ(
  لمخاطر؛ وا

  العمل؛ و عالقات )مع العمالء الحاليينفي العالقة أو االستمرار (قامة إل العليا اإلدارة موافقةالحصول على   )ب(

  أو مصدر األموال؛ والثروة معقولة لمعرفة مصدر تدابير اتخاذ   )ج(

  .لعالقة العمل المعززة بالمتابعة المستمرةالقيام   )د(

 اً محلي اً سياسي اً شخصالحقيقي المستفيد  معقولة لتحديد ما إذا كان العميل أوتدابير اتخاذ مطالبة بالمؤسسات المالية ينبغي أن تكون 
وفي حاالت وجود عالقة عمل  .منظمة دوليةمن قبل  أوكلت إليه وظيفة بارزةسبق أن  أوإليه  موكالً  اً أو شخصممثًال للمخاطر 

) ب(المشار إليها في الفقرات التدابير بتطبيق مطالبة المؤسسات المالية ينبغي أن تكون مع هؤالء األشخاص، ذات مخاطر عالية 
  ).د(و) ج(و

األشخاص أو  تهمعلى أفراد عائالاألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر جميع أنواع االلتزامات المفروضة لوينبغي أن تنطبق 
  .هؤالء األشخاصالذين تربطهم صلة بقربين مال

  *المصرفية المراسلة عالقات   .١٣

فيما يتعلق  مطالبة المؤسسات الماليةينبغي أن تكون تطبيق العناية الواجبة العادية تجاه العمالء، تدابير اتخاذ ضافة إلى باإل
  :ما يليالقيام بب حدود والعالقات األخرى المشابهةعبر الالمصرفية المراسالت عالقات ب

، من خالل المعلومات أن تفوملفهم طبيعة نشاطها فهًما كامًال و  المراسلةجمع معلومات كافية عن المؤسسة أن ت  )أ(
قد الرقابة التي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت ومستوى  األصيلة المراسلةسمعة المؤسسة بتحديد ، علناً المتاحة 
  ؛ وأو ألي إجراء رقابي تمويل إرهاب وأغسل أموال يتعلق بحقيق تخضعت ل
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  ؛ واألصيلة المراسلةتقييم ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤسسة أن تقوم ب  )ب(

  عالقات مراسلة جديدة؛ وإنشاء الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل أن يتم   )ج(

  ؛ وبشكل واضح مسئوليات كل مؤسسة فهمأن يتم   )د(

قد األصيل  سلاأن البنك المر إلى  مطمئنةالمؤسسة المالية  كونأن تينبغي ، »بحسابات الدفع بالمراسلة“ فيما يتعلق  )هـ(
قادر على  إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات البنك المراِسل، وأنهلديهم العمالء الذين  العناية الواجبة تجاه أجرى

  .على طلب البنك المراِسل العمالء ذات الصلة بناءً  توفير معلومات العناية الواجبة تجاه

أن تلتزم ينبغي و  .االستمرار فيهامع بنوك صورية أو مصرفية في عالقة مراسلة  المؤسسات المالية الدخول يحظر على أنينبغي 
  .ال تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من ِقبل البنوك الصوريةاألصيلة  المراسلةالمؤسسات المالية بالتحقق بنفسها من أن المؤسسات 

  * ةخدمات تحويل األموال أو القيم  .١٤

 ةاالعتباريين الذين يقدمون خدمات تحويل األموال أو القيماألشخاص الطبيعيين أو أن  تضمنتدابير أن تتخذ  على الدول ينبغي
توصيات التي تتطلبها ذات الصلة بالتدابير  االلتزام ، وأنهم يخضعون لنظم فعالة بهدف مراقبة وضمانرخص لهم أو مسجلينم

خدمات  االعتباريين الذين ينفذونالالزمة لتحديد األشخاص الطبيعيين أو التدابير اتخاذ الدول على  ينبغيو  .الماليالعمل  مجموعة
  .دون ترخيص أو تسجيل ولتطبيق العقوبات المناسبة ةتحويل األموال أو القيم

مقدم أن يقوم ، أو سلطة مختصةقبل من  شخص طبيعي أو اعتباري يعمل كوكيلأي أو تسجيل  ترخيصأن يتم كذلك وينبغي 
التي الدول السلطات المختصة في من قبل الوصول إليها يسهل  ئهبوكال محدثةاالحتفاظ بقائمة ب ةخدمات تحويل األموال أو القيم

خدمات مقدمي ضمان قيام من شأنها تدابير أن تتخذ على الدول وينبغي  .خدمات تحويل األموال أو القيم ووكالؤه قدميعمل فيها م
اللتزام بشأن ا متمويل اإلرهاب ومراقبتهو في برامج مكافحة غسل األموال م تحويل األموال أو القيم الذين يستخدمون وكالء بتضمينه

  .هذه البرامجب

  التقنيات الجديدة  .١٥

) أ( :يتصل بما يليتحدد وتقيم مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب التي قد تنشأ فيما أن والمؤسسات المالية  على الدولينبغي 
قيد التطوير استخدام تقنيات جديدة أو ) ب(، ولتقديم الخدمات جديدةالوسائل الجديدة، بما في ذلك مهنية تطوير منتجات وممارسات 

قبل هذا لمخاطر اتقييم  إجراءأن يتم ينبغي لمؤسسات المالية، بالنسبة لو  .سابقاً  المنتجات الجديدة والموجودةفيما يتعلق بكل من 
 تدابيرأن تتخذ عليها وينبغي  .طويري قيد التالت أو استخدام التقنيات الجديدة أو جديدة،الالمهنية ممارسات الإطالق المنتجات أو 

  .هاوخفض مناسبة إلدارة تلك المخاطر

  *البرقية  التحويالت  .١٦

والمستفيد  التحويل منشئ المطلوبة عن والدقيقة معلومات الكاملةال تحصل على ةالمؤسسات الماليمن أن أن تتأكد على الدول ينبغي 
ذات  لتحويل البرقي أو الرسالةمصاحبة ل المعلوماتتبقى منه، وذلك فيما يتعلق بالتحويالت البرقية والرسائل ذات الصلة، وأن 

  .سلسلة الدفعخالل الصلة 
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ال بمراقبة التحويالت البرقية بغرض الكشف عن التحويالت التي تقوم المؤسسات المالية أن من  ينبغي على الدول أن تتأكدو 
  .مناسبةتدابير تخذ أنها ت، و أو كالهما المستفيد منه والتحويل أمنشئ الخاصة بالمعلومات تتضمن 

وينبغي  ،ميدباتخاذ إجراءات التجتقوم المؤسسات المالية من أن ، في سياق معالجة التحويالت البرقية، ينبغي على الدول أن تتأكدو 
وفقا لاللتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس األمن التابع لألمم  محددةوكيانات  مع أشخاص عملياتأن تحظر إجراء عليها 

  .بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ةالمتعلقو ، )٢٠٠١( ١٣٧٣والقرارات الالحقة له، والقرار ) ١٩٩٩( ١٢٦٧القرار كالمتحدة، 

  والمجموعات الماليةوالرقابة على أطراف ثالثة االعتماد 

  *ثالثةاالعتماد على أطراف   .١٧

) ج(إلى ) أ(في الفقرات من العناصر الواردة تنفيذ  لمن أجاالعتماد على أطراف ثالثة بللمؤسسات المالية  يجوز للدول أن تسمح 
 .أدناهالمبينة بشرط استيفاء المعايير وذلك ، هاأعمالالتعريف ب لمن أج أو ١٠التوصية في  العناية الواجبة تجاه العمالءتدابير من 

العمالء تبقى على عاتق المؤسسة المالية  العناية الواجبة تجاهتدابير النهائية عن  وفي الحاالت التي ُيسمح فيها بهذا، فإن المسئولية
  .لثعلى الطرف الثاالتي تعتمد 

  :فيما يلي المعايير التي ينبغي استيفاؤهاوتتمثل 

الضرورية التي على الفور على المعلومات منه المالية التي تعتمد على طرف ثالث أن تحصل المؤسسة  على ينبغي  )أ(
  .١٠التوصية العمالء المحددة في  العناية الواجبة تجاهتدابير من ) ج(إلى ) أ(بالعناصر الواردة في الفقرات من تتعلق 

وغيرها من التعرف على العميل بيانات  أن نسخمن للتأكد  المناسبةالمالية أن تتخذ الخطوات  على المؤسساتينبغي   )ب(
منه توفيرها من قبل الطرف الثالث حال طلبها سيتم العمالء  ذات العالقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاهالمستندات 
  .ودون تأخير

تدابير وأن لديه  ،أو اإلشراف أو الرقابةللتنظيم يخضع  الثالث أن الطرفإلى تطمئن أن المؤسسة المالية على نبغي ي  )ج(
 ١٠التوصيتين العمالء واالحتفاظ بالسجالت بما يتماشى مع  اللتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاهمن أجل ا مطبقة

  .١١و

أن تأخذ بعين  لدولعلى ا ينبغي، موجودًا فيها الطرف الثالث المستوفي للشروط يكونيمكن أن التي  الدولعند تحديد   )د(
  .الدولتلك  مستوى المخاطر فيعن االعتبار المعلومات المتوفرة 

 العناية المجموعة متطلباتتلك تطبق ) ١(المجموعة المالية، وذات من  اءً جز يكون عندما تعتمد مؤسسة مالية على طرف ثالث 
، وبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل ١٢و ١١و ١٠التوصيات مع  يتماشى بالسجالت بما الواجبة تجاه العمالء واالحتفاظ

الواجبة تجاه  على التطبيق الفعال لهذه المتطلبات الخاصة بالعنايةالرقابة تم ت حيث) ٢(؛ و١٨مع التوصية  يتماشى اإلرهاب بما
اإلرهاب على مستوى المجموعة من جانب سلطة مختصة،  وتمويل األموال غسل بالسجالت وبرامج مكافحة العمالء واالحتفاظ

أعاله من خالل برنامج ) ج(و) ب(للفقرتين التدابير الواردة في المؤسسة المالية تنظر في أن تطبق لسلطات المختصة أن يكون ل
ات المجموعة المتعلقة ليست شرًطا مسبًقا ضرورًيا لالعتماد إذا كانت سياس) د(تقرر أن الفقرة يكون للسلطات أن مجموعتها، و 

  .على نحو كاف المخاطر المرتفعة المرتبطة بالدولتؤدي إلى خفض اإلرهاب  وتمويل األموال غسل بمكافحة
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  *في الخارجالتابعة  الداخلية والفروع والشركاتالرقابة   .١٨

المجموعات  أن تكونوينبغي  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل تطبيق برامج مكافحةب مطالبة المؤسسات المالية تكونأن ينبغي 
اإلرهاب، بما يشمل سياسات وٕاجراءات خاصة  وتمويل األموال غسل تطبيق برامج على مستوى المجموعة لمكافحةمطالبة بالمالية 

  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بتبادل المعلومات داخل المجموعة ألغراض مكافحة

تطبق  أسهمها غالبية لكتتم والشركات التابعة التيالخارجية  هافروعبالتأكد من أن مطالبة المؤسسات المالية  تكونأن ينبغي و 
من أجل تطبيق توصيات مجموعة  في البلد األمالمفروضة متطلبات المع يتفق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما تدابير 

  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحةالتي تتبعها من خالل برامج المجموعات المالية العمل المالي، وذلك 

  *مرتفعة المخاطر  دولال  .١٩

 مع األشخاصوالعمليات المشددة على عالقات العمل  الواجبة العنايةتدابير تطبيق ب مطالبة المالية المؤسسات تكونأن ينبغي 
تدابير  يةكون نوعتأن ينبغي و  .الماليالعمل  تحددها مجموعةالتي  الدولوالمؤسسات المالية من  ةاالعتبارياألشخاص الطبيعيين و 

  .مع المخاطر ةومتناسب ةفعَّال ةالمشددة الُمَطبَّق الواجبة العناية

أن تكون ينبغي كما  .ذلكبالمالي  العمل مجموعةتدعوها مضادة مناسبة عندما تدابير أن تتخذ قادرة على  أن تكون الدولينبغي 
التدابير أن تكون هذه ينبغي و  .الماليالعمل  مجموعةقبل من دعوة مضادة بصورة مستقلة عن أي تدابير  تتخذأن قادرة على  الدول

  .المضادة فعَّالة ومتناسبة مع المخاطر

  المشبوهة اإلبالغ عن العمليات

  المشبوهة العملياتاإلبالغ عن   .٢٠

رهاب، إلابتمويل  عن نشاط إجرامي، أو مرتبطةٌ  ناتجةٌ  أمواالً  بأنلديها أسباب معقولة لالشتباه توفر مؤسسة مالية أو  اشتبهتإذا 
  .المالية فوًراالمعلومات وحدة رسال تقرير بالعملية المشبوهة لأن تكون مطالبة بموجب القانون بإينبغي فإنه 

   سرية اإلبالغو  التنبيه  .٢١

  :ن فيهاو ها والعاملو ها وموظفو المؤسسات المالية ومدير ينبغي أن تكون 

يكون  المعلومات عن اإلفصاح على قيد أي انتهاكعن  والمدنية الجنائية المسؤولية من القانون بموجب بالحماية متمتعين  ) أ(
 نية بحسن شكوكهم عن باإلبالغ قيامهم ةحال فيوذلك  إداري، أو تنظيمي أو تشريعي نص أي أو عقد بموجبمفروضًا 

 النظر وبغض األساسي، اإلجرامي النشاط طبيعة هي ما الدقة وجه علىيعرفوا  لم وٕان حتى المالية،المعلومات  وحدة إلى
  .فعالً  إجرامي نشاط حدوث عن

معلومات أن أو  مشبوهةعملية  عن تقرير ه تم رفععن حقيقة أن) ”تنبيهال“(اإلفصاح لحظر خاضعين بموجب القانون   ) ب(
 .الماليةالمعلومات  وحدة إلىبالغ قيد اإلذات صلة 
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  المحددةعمال والمهن غير المالية األ

  *العمالء  تجاهالعناية الواجبة : األعمال والمهن غير المالية المحددة  .٢٢

على األعمال  ١٧و ١٥و ١٢و ١١و ١٠سجالت الواردة في التوصيات بالاظ ء واالحتفتجاه العمالجبة اتنطبق متطلبات العناية الو 
  :والمهن غير المالية المحددة في الحاالت التالية

  .المستوى الحدي المعّينمالية تساوي أو تتجاوز بصفقات العمالء قيام عند  :القمار أندية  )أ(

  .إبرامهم لصفقات لحساب عمالئهم تتعلق بشراء وبيع العقاراتعند  :الوكالء العقاريون  )ب(

أو  يساوي عمليات تجارية نقدية مع عميل بمبلغأي  إبرامهمعند  :وتجار األحجار الكريمةالنفيسة  المعادن تجار  )ج(
  .المستوى الحدي المعّينيتجاوز 

أو  بإجراء عملية ماليةعند قيامهم  :والمحاسبين المستقلينأصحاب المهن القانونية المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من   )د(
  :يتعلق باألنشطة التاليةعمالئهم فيما نيابة عن تنفيذها 

  شراء العقارات وبيعها؛  

  إدارة األموال أو األوراق المالية أو غيرها من األصول التي يمتلكها العميل؛  

   األوراق المالية؛حسابات أو  حسابات التوفيرأو  المصرفيةحسابات الإدارة  

  تنظيم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛  

   االعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء الكيانات التجارية وبيعهاالشخصيات إنشاء.  

فيما يتعلق  يلتنفيذها لصالح عم أو بإعداد المعامالتعند قيامهم  –االستئمانية  والصناديق الشركات خدمات مقّدمو  )هـ(
  :باألنشطة التالية

   االعتبارية في تكوين الشركات؛العمل كوكيل للشخصيات  

   كمدير أو سكرتير لشركة أو كشريك في شركة تضامن أو في منصب ) أو الترتيب لشخص آخر للعمل(العمل
  مماثل له عالقة بشخصيات اعتبارية أخرى؛

  توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراسالت أو عنوان إداري لشركة أو شركة تضامن 
  قانوني آخر؛ ترتيب اعتباري أو أو أي شخص

   أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل صريح  استئماني كوصي لصندوق) أو الترتيب لشخص آخر للعمل(العمل
  القانونية؛ آخر من أشكال الترتيبات

   لمصلحة شخص آخراسمي  أسهم كحامل) أو الترتيب لشخص آخر للعمل(العمل. 
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  *أخرى تدابير  :غير المالية المحددةاألعمال والمهن   .٢٣

 على جميع األعمال والمهن غير المالية المحددة مع مراعاة االستثناءات ٢١إلى  ١٨الواردة في التوصيات من  المتطلباتطبق نت
  :التالية

والمحاسبين المستقلين اإلبالغ عن  ةالقانوني المهنأصحاب أن ُيطلَب من المحامين وكّتاب العدل وغيرهم من ينبغي   )أ(
) د(مالية تتعلق باألنشطة المذكورة في الفقرة  المعامالت المشبوهة عند إبرامهم، نيابة عن العميل أو لصالحه، صفقة

اإلبالغ ليشمل بقية األنشطة المهنية  نطاق متطلب توسيععلى  بقوة وينبغي تشجيع الدول. ٢٢من التوصية 
  .المدققين للمحاسبين بما في ذلك

إبرامهم المشبوهة عند  اإلبالغ عن المعامالتب مطالبين تجار المعادن النفيسة وتجار األحجار الكريمة يكونأن ينبغي   )ب(
 .المطبق أو يزيد على الحد المعينيساوي أية عملية تجارية نقدية مع عميل بمبلغ 

المشبوهة الخاصة  اإلبالغ عن المعامالتمطالبين ب االستئمانية والصناديق الشركات خدمات ومقّدم يكونأن ينبغي   )ج(
عملية تجارية تتعلق باألنشطة المشار إليها في الفقرة إبرام ب، بالنيابة عن العميل أو لصالحه، قيامهمبأي عميل عند 

  .٢٢من التوصية ) هـ(

  القانونيةاالعتبارية والترتيبات من األشخاص  نون الحقيقيوالمستفيدو الشفافية   -هـ

  *االعتبارية من األشخاص  نون الحقيقيوالمستفيدو الشفافية   .٢٤

ينبغي على و  .االعتبارية في غسل األموال أو تمويل اإلرهاباألشخاص استغالل مناسبة لمنع تدابير أن تتخذ على الدول ينبغي 
األشخاص  فيالسيطرة وحصص  المستفيدين الحقيقيينمن توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن  الدول أن تتأكد

 على الدول، ينبغي وصخصال على وجهو  .مناسب وقت الوصول إليها فيأو عليها  الحصول المختصة السلطات تستطيع االعتبارية
مساهمين اسميين أو لحاملها، أو التي تسمح بوجود  لحاملها أو سندات اعتبارية قادرة على إصدار أسهمأشخاص يكون فيها  التي

أن  على الدولوينبغي  .غسل األموال أو تمويل اإلرهابمن أجل استغاللها فعَّالة لضمان عدم تدابير أن تتخذ اسميين، مديرين 
المؤسسات المالية والسيطرة من قبل  ينالحقيقي ينالمستفيدمعلومات الوصول إلى  تيسيريكون من شأنها  تدابيرنظر في اتخاذ ت

  .٢٢و ١٠تين التوصيالواردة في  تنفيذ المتطلباتالتي تقوم ب المحددة المالية غير والمهن واألعمال

  *للترتيبات القانونية  المستفيدين الحقيقيينو الشفافية   .٢٥

وعلى وجه  .الترتيبات القانونية في غسل األموال أو تمويل اإلرهاباستغالل مناسبة لمنع تدابير  أن تتخذعلى الدول ينبغي 
، الصريحة االستئمانية توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن الصناديق من ينبغي على الدول أن تتأكد، الخصوص

عليها أو الوصول إليها في  بما يشمل المعلومات الخاصة بالموصي والوصي والمستفيدين، تستطيع السلطات المختصة الحصول
المستفيدين الحقيقيين معلومات الوصول إلى تسهيل يكون من شأنها تدابير  اتخاذفي أن تنظر على الدول كما ينبغي  .مناسب وقت

 ١٠التوصيتين الواردة في  تنفيذ المتطلباتالتي تقوم ب المحددة المالية غير والمهن المؤسسات المالية واألعمال من قبل السيطرةو 
 .٢٢و
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  المؤسسية األخرىوالتدابير السلطات المختصة  ومسئولياتصالحيات   -و

  الرقابة التنظيم و 

  *المؤسسات المالية على  الرقابةالتنظيم و   .٢٦

المالي العمل  توصيات مجموعة تطبقوأنها  ،كافيين رقابةتخضع لتنظيم و المؤسسات المالية من أن  ينبغي على الدول أن تتأكد
أو  الالزمة لمنع المجرمينالرقابية  أو القانونيةالتدابير أن تتخذ المختصة أو جهات الرقابة المالية  على السلطات وينبغي .يةفعَّالب

 أو، تلك الحصة من أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين، مالية ةمؤسسأي كبيرة أو مسيطرة من  حصة حيازة منمن يرتبطون بهم 
تأسيس البنوك الصورية أو قبول استمرار أن ال تسمح بعلى الدول ينبغي و  .وظيفة إدارية في المؤسسات الماليةب واضطلعأن ي
  .عملها

تكون ذات ، والتي تحوطيةالتنظيمية والرقابية المطبقة ألغراض التدابير فإن ، األساسيةوبالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ 
 .بطريقة مشابهة ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابطبق تُ أن ينبغي ، أيضاً  بغسل األموال وتمويل اإلرهابصلة 

  .تطبيق رقابة موحدة على مستوى المجموعة ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب هذاوينبغي أن يشمل 

 إلشرافل بدرجة كافية، وأن تكون خاضعةللتنظيم وأن تخضع تسجيلها،  وألمؤسسات المالية األخرى يتم الترخيص لوينبغي أن 
بعين  مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في هذا القطاعخذ أ ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، معلرقابة وا

القيمة، أو صرف النقود أو العمالت،  أو األموال تحويلمن خدمات وكحد أدنى، عندما تقدم المؤسسات المالية خدمة  .االعتبار
ضمان التزامها بمتطلبات مكافحة غسل األموال للمراقبة ولألنظٍمة فعَّالة خاضعة أن تكون و يتم الترخيص لها أو تسجيلها فينبغي أن 

  .وتمويل اإلرهاب الوطنية

  الجهات الرقابية سلطات  .٢٧

المؤسسات المالية والتأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة الرقابة على  وألمراقبة ة بصالحيات كافية يجهات الرقابالأن تتمتع ينبغي 
المالية  المؤسسات بصالحية إلزامتفويضها وينبغي  .عمليات التفتيشالقيام بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك صالحية 

كما ينبغي  .المتطلباتتلك ب االلتزام عدمعند  ٣٥لتوصية بما يتفق مع ا، وفرض عقوبات هاأية معلومات متعلقة بمراقبة التزام تقديمب
صالحية سحب رخصة المؤسسة في ذلك والمالية، بما  من العقوبات التأديبيةنطاق ة بصالحيات فرض يالرقابجهات الأن تتمتع 

  .ذلك ينطبق المالية أو تقييدها أو تعليقها، حيثما

  *عليها والرقابة تنظيم األعمال والمهن غير المالية المحددة   .٢٨

  :التنظيمية والرقابية التاليةالتدابير إلى المحددة  المالية غير والمهن أن تخضع األعمالينبغي 

الالزمة لمكافحة غسل األموال التدابير  اتطبيقهتنظيمي ورقابي شامل يضمن  نظام إلى القمار أندية تخضع أن ينبغي  )أ(
  :وكحد أدنى .وتمويل اإلرهاب بشكل فعَّال

   القمار مرخصة؛ أنديةأن تكون ينبغي  
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   من أو شركائهم القانونية أو التنظيمية الالزمة لمنع المجرمينالتدابير أن تتخذ على السلطات المختصة ينبغي 
 أو، تلك الحصة من ، أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيينفي أي ناد للقمار كبيرة أو مسيطرة حصة حيازة

  ؛ وهتشغيلبيقوموا أو ، فيه وظيفة إداريةب واضطلعي

  بمتطلبات  التزامهاضمان  لمن أجفعَّالة  القمار لرقابة أندية وعلى السلطات المختصة التأكد من خضوع
  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة

للمراقبة خضوع فئات األعمال والمهن غير المالية المحددة األخرى ألنظمة فعَّالة أن تتأكد من على الدول ينبغي   )ب(
درجة على أساس  وينبغي تنفيذ هذا المطلب. بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التزامها وضمان
هيئة مناسبة ذاتية التنظيم شريطة أن تستطيع تلك ) ب(جهة رقابية أو ) أ(كما يمكن تنفيذه إما بواسطة . المخاطر

  .ال وتمويل اإلرهابمكافحة غسل األمو مجال الهيئة ضمان التزام أعضائها بواجباتهم في 

من أو  الالزمة لمنع المجرمين تدابيرالأن تتخذ ) أ(التنظيم  أيًضا على تلك الجهة الرقابية أو الهيئة ذاتيةينبغي كما 
 أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين، كبيرة أو مسيطرة حصةأن يحوزوا من أو  ،اً مهنيأن يتم اعتمادهم من يرتبطون بهم 

على سبيل  ”الكفاءة والمالئمة" ييم األشخاص على أساس اختبارقمن خالل ت ،وظيفة إداريةب واضطلعمن أن يأو  هامن
متاحة للتعامل بحيث تكون  ٣٥ورادعة بما يتفق مع التوصية  متناسبةو  عقوبات فعَّالة لديها يتوفرأن ) ب(؛ والمثال
  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمتطلبات مكافحة االلتزامالفشل في مع 

  السلطات التشغيلية وسلطات إنفاذ القانون

  *المالية المعلومات وحدات   .٢٩

 المعلومات) ب(المشبوهة، و العمليات تقارير) أ( :مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليلمعلومات إنشاء وحدة  على الدولينبغي 
ينبغي أن تكون وحدة  .نتائج هذا التحليل وإلحالة اإلرهاب، وتمويل المرتبطةاألصلية  األموال والجرائم غسلبالصلة  ذات األخرى
مناسب  وقت في لوصولاصالحية  يكون لهااإلبالغ، وأن  جهات من ضافيةإ معلومات على المالية قادرة على الحصول التحريات

  .بصورة صحيحة مهامهاللقيام بالقانون التي تحتاجها  بإنفاذ الخاصة المعلومات وكذلك واإلدارية المالية المعلومات إلى

  * المكلفة بالتحقيقسلطات الإنفاذ القانون و  سلطات مسئوليات  .٣٠

اإلرهاب  األموال وتمويل غسل في إجراء تحقيقاتتتحمل مسئولية قانون محددة  إنفاذ من أن سلطات ينبغي على الدول أن تتأكد
بجرائم التي ترتبط الحاالت كافة وكحد أدنى في  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مجال في السياسات الوطنية إطار ضمن

 غسلعند مالحقة  موازٍ ابتدائي بإجراء تحقيق مالي  تلك القانون المحددة إنفاذ متحصالت، ينبغي أن تقوم سلطاتذات  ىكبر 
خارج ذات الصلة األصلية  فيها الجرائم تقعالحاالت التي  اهذتشمل وينبغي أن  .اإلرهاب المرتبطة وتمويلاألصلية  األموال والجرائم

سرعة تحديد وتتبع وبدء إجراءات تجميد  عنأن السلطات المختصة مسئولة  كما ينبغي أن تضمن الدول .تهاااختصاصنطاق 
 .جريمةمن للمصادرة، أو التي يشتبه في كونها متحصالت  تصبح خاضعةقد ، أو التي للمصادرة ضعةوحجز الممتلكات الخا

متخصصة ذات اختصاصات متعددة تكون عمل دائمة أو مؤقتة  مجموعاتمن  ،الضرورة عند ،أن تستفيدأيًضا على الدول وينبغي 
إجراء تحقيقات تعاونية مع ، الضرورةعند  ،ضمنأن ت الدولوينبغي أيًضا على  .في التحقيقات المالية أو في التحري عن األصول

  .األخرى الدولالسلطات المختصة المناسبة في 
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  التحقيقصالحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات   .٣١

اإلرهاب، ينبغي أن تكون السلطات المختصة  وتمويل المرتبطةاألصلية  األموال والجرائم غسلبعند إجراء التحقيقات ذات الصلة 
القانونية واإلجراءات الدعاوى المستندات والمعلومات الالزمة لالستفادة منها في تلك التحقيقات وٕاقامة كافة الوصول إلى قادرة على 

 ؤسسات المالية واألعمالالسجالت التي تحتفظ بها الم تقديملجبرية  استخدام تدابيرصالحيات وينبغي أن يشمل ذلك  .المتعلقة
الشهود،  والمباني، وجمع إفادات األشخاص أو االعتبارية األخرى، وتفتيش المحددة والشخصيات الطبيعية المالية غير والمهن

  .على األدلةحجز والحصول الو 

 التحقيق المختصة التي تجري التحقيقات قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أساليب أن السلطاتأن تتأكد  الدولعلى ينبغي 
 السرية العمليات :وتضم تلك األساليب .اإلرهاب وتمويل المرتبطةاألصلية  األموال والجرائم جرائم غسل المناسبة للتحقيق في

في  ،تمكنهاالدول آليات فعَّالة وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون لدى  .المراقب واعتراض االتصاالت ودخول نظم الكمبيوتر والتسليم
لديها كما ينبغي أن يكون  .حسابات أو تتحكم فيهالديها هناك أشخاص طبيعيون أو أشخاص  ما إذا كانمن تحديد  ،وقت مناسب

عند إجراء تحقيقات و  .خطار مسبق للمالكإون تحديد األصول بدتمكنها من آليات للتأكد من أن السلطات المختصة لديها إجراءات 
قادرة على طلب جميع  وتمويل اإلرهاب، ينبغي أن تكون السلطات المختصةذات الصلة بشأن جرائم غسل األموال والجرائم األصلية 

  .الماليةالمعلومات  وحدة المعلومات الالزمة التي بحوزة

  *النقد ناقلو   .٣٢

، بما عبر الحدود لحاملها القابلة للتداول واألدوات النقل المادي للعمالت كشفتمكنها من مطبقة تدابير الدول تكون لدى ينبغي أن 
  .أو كالهما لإلفصاحاستخدام نظام لإلقرار أو نظام في ذلك من خالل 

 حجز العمالت أو األدواتأو  وقفالسلطة القانونية التي تمكنها من المختصة  من أن لدى السلطات ينبغي على الدول أن تتأكدو 
 األدواتالعمالت أو لحاملها التي يشتبه في ارتباطها بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال أو الجرائم األصلية، أو  القابلة للتداول المالية
  .كاذب شكلأو اإلفصاح عنها ب بها اإلقرار التي يتم القابلة للتداول لحاملها المالية

 أو باإلقرار يقومون الذين األشخاص مع للتعامل لديها رادعةفعَّالة ومتناسبة و  عقوبات وجود من ينبغي على الدول أن تتأكدكما 
 القابلة المالية فيها العمالت أو األدوات ترتبط التي الحاالت في على الدولوينبغي  .ألكثر من مرة بحوزتهم عما الكاذب اإلفصاح
هذه العمالت أو  مثل مصادرة من تمكنهاتدابير  تتبنى أن ،جرائم أصليةبأو  األموال بغسل أو اإلرهاب بتمويل لحاملها للتداول

  .٤ التوصية التي تتوافق مع التشريعيةالتدابير  ذلك في بما األدوات،

  عامة متطلبات

  اتئياإلحصا  .٣٣

اإلرهاب  وتمويل األموال غسل بفعالية وكفاءة نظم مكافحة األمور المتعلقة بشأن شاملة إحصائياتاالحتفاظ بعلى الدول ينبغي 
التحقيقات والمالحقات عن و ، والمحالة المشبوهة المستلمة العملياتارير قتعن  إحصائياتهذا شمل يوينبغي أن  .بهاالخاصة 
عن طلبات و الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، عن ، و اإلرهاب وتمويل األموال المتعلقة بغسل وأحكام اإلدانةالقضائية 
  .المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي القانونية المساعدة
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  والتغذية العكسية يةرشاداإل مبادئ ال  .٣٤

التي من شأنها  التغذية العكسيةوتقديم  إرشادية ئمبادالتنظيم وضع  المختصة والجهات الرقابية والهيئات ذاتية على السلطات ينبغي
 األموال غسل الوطنية الخاصة بمكافحةالتدابير في تطبيق  المحددة المالية غير والمهن أن تساعد المؤسسات المالية واألعمال

  .عنها المشبوهة واإلبالغ العملياتما في كشف اإلرهاب، والسيّ  وتمويل

  العقوبات 

  العقوبات  .٣٥

جنائية أو مدنية أو كانت عقوبات ، سواء والرادعة والمتناسبة لفعالةامن العقوبات  نطاقوجود  من ينبغي على الدول أن تتأكد
 ذينوال، ٢٣إلى  ٨التوصيات و  ٦التوصية  االعتبارية الذين تشملهماألشخاص الطبيعيين أو األشخاص للتعامل مع متاحة إدارية، 

من تطبيق العقوبات، ليس فقط على المؤسسات المالية  وال بدّ  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بمتطلباتيفشلون في االلتزام 
  .المحددة، ولكن أيًضا على مديريها وٕاداراتها العليا المالية غير والمهن واألعمال

  التعاون الدولي  -ز

  الدوليةالقانونية األدوات   .٣٦

 األمم ، واتفاقية٢٠٠٠لعام  باليرمو ، واتفاقية١٩٨٨لعام  خطوات فورية لالنضمام إلى اتفاقية فيينا أن تتخذ على الدولينبغي 
أيًضا أن الدول مدعوة كما . وتطبيقها بشكل كامل ١٩٩٩لعام  اإلرهاب تمويل مكافحة ، واتفاقية٢٠٠٣لعام  الفساد لمكافحة المتحدة

للمصادقة على االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة وتطبيقها حيثما أمكن، مثل اتفاقية المجلس األوروبي الخاصة بالجرائم 
غسل ب الخاصة ، واتفاقية المجلس األوروبي٢٠٠٢االتفاقية األمريكية الدولية لمحاربة اإلرهاب لعام و ، ٢٠٠١ لعام اإللكترونية

  .٢٠٠٥لعام  تمويل اإلرهاببو  عائدات الجريمة ومصادرةوتقصي وحجز  األموال

  المساعدة القانونية المتبادلة  .٣٧

بالتحقيقات يتعلق  فيما ّناء وفّعال وعلى أوسع نطاق ممكنبشكل سريع وب تقدم المساعدة القانونية المتبادلةأن  على الدولينبغي 
 الدولوينبغي أن يكون لدى  .وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية المرتبطةبغسل األموال الصلة واإلجراءات ذات والمالحقة القضائية 

آليات  وأترتيبات  واتفاقيات ألديها  وفرتأن تينبغي  مالئًما، يكون ، وحيثماذلكباإلضافة إلى  .مناسب لتقديم المساعدة قانوني أساس
  :الدولوبشكل خاص، على  .أخرى لتعزيز التعاون

  .دة بشكل غير مبررغير معقولة أو مقيّ  تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو تضع لها شروطاً  عن أن ال تمتنع  )أ(

واضحة وفعالة لتحديد األولويات بين طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها في وجود إجراءات أن تتأكد من   )ب(
أخرى إلرسال الطلبات وتنفيذها معتمدة سلطة مركزية أو آلية رسمية أن تستخدم  الدولعلى ينبغي و  .الوقت المناسب
  .الحاالت إلدارة وضع نظامينبغي في تلبية الطلبات،  مراقبة التقدمغايات ول .على نحو فعَّال

 تتضمن أيضاً أن الجريمة اعتبار وحيد هو لى أساس استنادًا إعن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أن ال تمتنع   )ج(
  .ضريبية مسائل
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أن القوانين تقتضي من المؤسسات المالية الحفاظ استنادًا إلى عن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة  أن ال تمتنع  )د(
  .على السرية والخصوصية

وفًقا للمبادئ تتضمنها والمعلومات التي  المستلمةطلبات المساعدة القانونية المتبادلة خصوصية على أن تحافظ   )هـ(
تقديم  تستطع الدولة المطلوب منهاوٕاذا لم  .لحماية نزاهة التحقيقات أو التحرياتالمحلي وذلك للقانون  األساسية

  .بذلك الدولة الطالبة فوًراتعلم السرية، ينبغي أن  بواجبااللتزام المساعدة القانونية المتبادلة 

إذا لم تتضمن المساعدة وذلك ، التجريم ازدواجيةغياب  على الرغم منالمساعدة القانونية المتبادلة  أن تقدمعلى الدول  ينبغي
تقديم مساعدة واسعة النطاق في ظل غياب ازدواجية من لتمكينها التدابير الالزمة  في تبني الدولتنظر وينبغي أن  .إجراءات قسرية

  .التجريم

بغض النظر عن  متحققاً  الشرطكشرط لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ينبغي اعتبار ذلك مطلوبة  التجريمازدواجية  تكونوعندما 
  .الذي تنطوي عليه الجريمةمًعا السلوك  الدولتانجّرم تن أ ةطينفسه شر بالمصطلح  ا، أو وصفهفي ذات الفئة الجريمة الدولتين وضع

لسلطات ل، وأي صالحيات وأساليب تحقيق أخرى متاحة ٣١الصالحيات وأساليب التحقيق التي تقتضيها التوصية ين بومن 
  :من توفرينبغي على الدول أن تتأكد المختصة، 

) بما في ذلك السجالت المالية(المعلومات أو المستندات أو األدلة  بتقديم المتعلقةالصالحيات واألساليب  افةك  )أ(
  والشهود؛  إفادات أشخاص آخرين وجمع مالية أو مؤسسات منوحجزها  هاعنوالتفتيش 

  واسع من الصالحيات وأساليب التحقيق األخرى؛  نطاق  )ب(

في االستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واالستجابة للطلبات المباشرة التي تقدمها سلطات قضائية أيضًا الستخدامها وذلك 
  .المحليإطار العمل أجنبية أو سلطات إنفاذ القانون األجنبية إلى الجهات المحلية المقابلة في حال تمشي ذلك مع 

القضائية ضد المدعي  الدعاوىوتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان إلقامة استنباط ينبغي النظر في  ،تضارب االختصاصاتولتفادي 
  .في أكثر من دولة القضائية للمالحقةعرضة  عليهم لمصلحة العدالة في الحاالت التي يكونون فيها

، عند تقديم طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة، أن تبذل قصارى جهودها لتقديم معلومات واقعية وقانونية كاملة على الدول ينبغي
ملحة، وينبغي أن ترسل الطلبات باستخدام وسائل ضرورة تساعد على التنفيذ الفعال للطلبات في الوقت المناسب، بما في ذلك أي 

الشكلية  القانونية واإلجراءات ال الطلبات، أن تبذل قصارى جهودها للتأكد من المتطلبات، قبل إرسعلى الدولكما ينبغي  .سريعة
  .للحصول على المساعدةالالزمة 

وينبغي أن . بموارد مالية وبشرية وفنية كافية) مثالً  هيئة مركزية(المساعدة القانونية المتبادلة عن  من تزويد السلطات المسئولةوال بد 
 مهنية عالية، بما في ذلك المعايير الخاصة معاييربالعاملين بهذه السلطات ضمان تمتع  لمن أجإجراءات  الدوليكون لدى 

  .درجة عالية من النزاهة والمهارة المناسبةيكونوا على بالسرية، وأن 

  *التجميد والمصادرة  :المساعدة القانونية المتبادلة  .٣٨

األجنبية بتحديد أو تجميد أو  إجراءات سريعة لالستجابة لطلبات الدولالتخاذ الصالحية لديها  أنأن تتأكد من على الدول ينبغي 
وتمويل اإلرهاب؛ أو الوسائط  غسل األموال أو الجرائم األصلية عنناتجة المتحصالت الحجز أو مصادرة الممتلكات المغسولة أو 
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تشمل تلك وينبغي أن  .المماثلة لها في القيمةاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو الممتلكات  التي اتجهت النية إلىالمستخدمة أو 
والتدابير المؤقتة ذات على إدانة غير المستندة على االستجابة للطلبات المقدمة على أساس إجراءات المصادرة  قدرةالصالحية ال

الة إلدارة أن يكون لديها آليات فعّ أيًضا على الدول وينبغي  .لمحلي للقانوناألساسية مع المبادئ  ال يتسق، إال إذا كان ذلك الصلة
لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة والتي ينبغي  الالزمة والترتيبات ،المماثلة لها في القيمةالممتلكات، والوسائط أو الممتلكات تلك 

  .المصادرة األصولاقتسام أن تشمل 

  المجرمينتسليم   .٣٩

أدنى دون  وفعَّالة بنَّاءة وذلك بصورةاإلرهاب  وتمويل األموال غسلبذات العالقة  المجرمينطلبات تسليم  بتنفيذ الدول تقوم أنينبغي 
لألفراد المتهمين بتمويل اإلرهاب أو  مالذ آمن تقديم لضمان عدمالممكنة  التدابيرأيًضا اتخاذ جميع  وعلى الدول .مبررغير  تأخير

  :الدولوبشكل خاص، على  .اإلرهابية اإلرهابية أو المنظمات األعمال

  ركين فيها؛تالمش المجرمينأن جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب من الجرائم التي تستوجب تسليم تتأكد  أن  )أ (

الترتيب حسب في وقت مناسب، وبما يشمل  المجرمينوجود إجراءات واضحة وفّعالة لتنفيذ طلبات تسليم  تتأكد من نأ  )ب (
  الحاالت؛ إلدارة وضع نظامينبغي ولمراقبة التقدم في تلبية الطلبات،  .مناسباً  ذلك حيثما يكون ةاألولوي

  و؛ التسليم دة بشكل غير مبرر على تنفيذ طلباتال تضع شروًطا غير معقولة أو مقيّ ن أ    )ج (

  .المجرمينلتسليم  اً مناسب اً قانوني اً إطار  أن لديهاتتأكد  أن  )د (

، استنادًا على أساس وحيد هو الجنسية المجرمين تسليم رفض حالة مواطنيها، أو على الدولة، فيأن تسلم إما  كل دولةعلى ينبغي 
سلطاتها المختصة إلى  ،بناًء على طلب الدولة التي تسعى لتسلمه ،مبررغير  تأخير دونمن القضية  أن تحيلفإنه ينبغي عليها 
التي الطريقة ذات إجراءاتها بوالقيام بوعلى تلك السلطات المختصة اتخاذ قرارها  .المبينة في الطلببشأن الجرائم لمالحقته قضائيًا 

أن المعنية على الدول  وينبغي .لتلك الدولةالمحلي في أي قضية أخرى تتعلق بالجرائم ذات الطبيعة الخطرة بموجب القانون تتبعها 
  .المالحقات القضائيةضماًنا لفعالية تلك  ،اإلثباتٕاجراءات و  ئيةب اإلجراجوانبال ما يتعلقخاصًة فيو  ،فيما بينهاتتعاون 

 وضعبغض النظر عن متحققًا  الشرط، ينبغي اعتبار ذلك المجرمينتسليم وعندما تكون ازدواجية التجريم مطلوبة كشرط من أجل 
  .الذي تنطوي عليه الجريمة مًعا السلوك ناالدولتجّرم تأن  ةطينفسه شر بالمصطلح  افئة، أو وصفهلجريمة في ذات الل الدولتين

، مثل السماح باإلرسال المجرمينآليات مبسطة لتسليم  ، ينبغي أن يكون لدى الدولالمحلي للقانون األساسية ومع مراعاة المبادئ
المباشر لطلبات التوقيف المؤقت بين السلطات المختصة وتسليم األشخاص فقط على أساس مذكرات االعتقال أو األحكام الصادرة 

عن  من تزويد السلطات المسئولة وال بدّ  .عن إجراءات التسليم الرسميةيتخلون أو إعداد إجراءات مبسطة لتسليم األشخاص الذين 
العاملين بهذه السلطات  لضمان تمتعالدول إجراءات قائمة وينبغي أن يكون لدى  .بالموارد المالية والبشرية والفنية الكافيةيم التسل

  .درجة عالية من النزاهة والمهارة المناسبةيكونوا على  عالية، بما في ذلك المعايير الخاصة بالسرية، وأن مهنية معاييرب

  *الدولي  للتعاون أخرى أشكال  .٤٠

قدر ممكن من التعاون الدولي على نحو سريع وبنَّاء وَفعَّال  أكبر توفير سلطاتها المختصة يمكنها أنمن  ينبغي على الدول أن تتأكد
أن تقوم بذلك بشكل تلقائي وعند على الدول وينبغي  .وتمويل اإلرهابذات الصلة لية فيما يتعلق بغسل األموال والجرائم األص
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استخدام صالحية بالمختصة  تهااسلط أن تفوضعلى الدول ينبغي و  .أن يكون هناك أساس قانوني لتقديم التعاون بدّ ، وال طلبال
تفاهم، ال اتمذكر كاألطراف،  ةأو متعدد ةً ثنائي تأو ترتيبا اتاتفاقيوٕاذا احتاجت السلطة المختصة  .في التعاونفعالية السبل أكثر 

  .النظيرةاألجنبية  من السلطات ممكن وقت مناسب مع أوسع نطاق فينبغي التفاوض بشأنها وتوقيعها في

أي نوع آخر من أنواع  أو طلبات المعلوماتتحويل من أجل أن تستخدم قنوات أو آليات واضحة على السلطات المختصة وينبغي 
الطلبات من أجل ترتيب واضحة وفعَّالة  كما ينبغي أن يكون لدى السلطات المختصة إجراءات .بشكل فعَّال هاوتنفيذ المساعدة

  .تم استالمهايتي حماية المعلومات المن أجل وتنفيذها في وقت مناسب، و حسب األولوية 

  


