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 مقدمة
 

منذ بداية الشروع يف مكافحة غسل األموال على الصعيد الدويل، واألمم املتحدة تضطلع بدور فاعل لتعزيز                                               
فحة االجتار غري املشروع يف املخدرات                     وكانت اتفاقية األمم املتحدة ملكا               . تنسيق تدابري املكافحة ودعم التعاون الدويل                       

 يف فيينا، أول صك دويل يعاجل مشكلة عائدات                        ١٩٨٨ديسمرب     /واملؤثرات العقلية، اليت اعتمدت يف كانون األول                 
 .اجلرمية ويطالب الدول بتجرمي غسل األموال باعتباره جرما جنائيا                               

ات االجرامية العابرة لألوطان بالتركيز على                    يتمثل األساس املنطقي ملكافحة غسل األموال يف مهامجة التنظيم                              
فاألموال اليت تتولد عن األنشطة االجرامية يصعب اخفاؤها؛ وهي أحيانا تشكل الدليل األول على                                         . نقطة ضعفها     

ومنذ هناية        . وحتويل األموال االجرامية من خالل النظم املالية ميكن استبانته، اذا وجدت آليات تنبيه مالئمة                                           . اجلرمية
مانينات من القرن املاضي، سعت الدول إىل اقامة آليات التنبيه هذه، لضمان امكان حتديد األموال االجرامية                                                    الث

 .وحجزها ومصادرهتا حيثما وجدت                   
وقد فُّوض املكتب املعين باملخدرات واجلرمية مبهمة ضمان عدم وجود ثغرات أو منافذ يف النظام الدويل،                                          

تطبيق سياساهتا الرامية إىل مكافحة غسل األموال، مبا يف ذلك سن تشريعات                                             وذلك مبساعدة الدول األعضاء يف                  
كما ان االعالن         . مالئمة تشمل تدابري مكافحة غسل األموال واملعايري املعترف هبا دوليا يف تنظيم اخلدمات املالية                                            

املخدرات، يؤكد من جديد                يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن                        ١٩٩٨يونيه    /السياسي، املعتمد يف حزيران            
، قامت اجلمعية العامة بتعزيزها                ١٩٨٨وبعد عشر سنوات من اعتماد اتفاقية                    . على استنساب هذه االستراتيجية               

لزيادة مواءمة ودعم التدابري اليت يتخذها اجملتمع                          " مكافحة غسل األموال         "وحتديثها من خالل اعتماد خطة عمل ألجل                      
 .دي االجرامي العاملي      الدويل ملكافحة النشاط االقتصا              

/ وقد فتح باب التوقيع على اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف كانون األول                                                     
وحتث     . ويشمل نطاق غسل األموال وفقا ألحكام االتفاقية العائدات املتأتية من مجيع اجلرائم اخلطرية                                           . ٢٠٠٠ديسمرب     

التعاون بعضها مع بعض يف الكشف عن غسل األموال والتحقيق فيه وحماكمة                                        االتفاقية الدول األطراف على             
اذ يتعني على األطراف تشديد متطلباهتا فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وامساك السجالت واالبالغ عن                                                               . مرتكبيه   

 . وحتليلها ونشرها         ويوصى األطراف أيضا بانشاء وحدات لالستخبارات املالية جلمع املعلومات                                   . املعامالت املشبوهة       
، أكدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة على الروابط بني                              ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول  ١١مث يف أعقاب أحداث             

االرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية وجتارة املخدرات وغسل األموال على املستوى الدويل، ودعت الدول اليت مل                                                   
 بشأن قمع متويل االرهاب،                 ١٩٩٩ت الصلة، مبا فيها االتفاقية الدولية لسنة                  تصبح بعد أطرافا يف االتفاقيات الدولية ذا                   

الذي أنشأ مبوجبه جلنة مكافحة                 ) ٢٠٠١ (١٣٧٣واعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار                      . إىل االنضمام اليها        
. ويل األعمال االرهابية          االرهاب، اليت أسندت اليها والية رصد تنفيذ القرار الذي حيث الدول على منع وقمع مت                                  

ولالمتثال ألحكام القرار أخذت دول كثرية تستخدم تدابري وقائية وجنائية ملكافحة غسل األموال من أجل مكافحة                                                                          
 .متويل االرهاب      

تتضمن الوثيقة احلالية املقتطفات ذات الصلة من أهم صكوك األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة غسل األموال                                              
 .ومتويل االرهاب      
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 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع
 يف املخدرات واملؤثرات العقلية

 )مقتطفات( ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١٩اليت اعتمدت يف فيينا، يف 
 

 ان األطراف يف هذه االتفاقية،               

يها واالجتار فيها          اذ يساورها بالغ القلق ازاء جسامة وتزايد انتاج املخدرات واملؤثرات العقلية والطلب عل                                            
بصورة غري مشروعة، مما يشكل هتديدا خطريا لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر باألسس االقتصادية والثقافية                                                           

 والسياسية للمجتمع،           

 ... 

واذ تدرك الروابط بني االجتار غري املشروع وما يتصل به من األنشطة االجرامية األخرى املنظمة اليت                                                 
 ع وهتدد استقرار الدول وأمنها وسيادهتا،                     تقوض االقتصاد املشرو          

 واذ تسلم بأن االجتار غري املشروع هو نشاط اجرامي دويل يستلزم اهتماما عاجال وأولوية عليا،                                                 

واذ تدرك أن االجتار غري املشروع يدر أرباحا وثروات طائلة متكن املنظمات االجرامية عرب الوطنية من                                                           
 مات واملؤسسات التجارية واملالية املشروعة واجملتمع على مجيع مستوياته،                                  اختراق وتلويث وافساد هياكل احلكو                 

وتصميما منها على حرمان األشخاص املشتغلني باالجتار غري املشروع مما جينونه من متحصالت من                                                 
 نشاطهم االجرامي، وبذا تقضي على احلافز الرئيسي الذي يدفعهم إىل فعلتهم هذه،                                    

 ... 
  

 ٣املادة 

 اجلزاءاتاجلرائم و
 
 :يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابري لتجرمي األفعال التالية يف اطار قانونه الداخلي، يف حال ارتكاهبا عمدا                                                       -١

... 

 ؛]االجتار باملخدرات        [تنظيم أو ادارة أو متويل أي من جرائم                     ‘٥‘ )أ( 

االجتار      [م  حتويل األموال أو نقلها مع العلم بأهنا مستمدة من أية جرمية من جرائ                           ‘١‘ )ب ( 
، أو من فعل من أفعال االشتراك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم، هبدف اخفاء                                               ]باملخدرات    

أو متويه املصدر غري املشروع لألموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب                                     
 مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم على االفالت من العواقب القانونية ألفعاله؛                               
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حقيقة األموال، أو مصدرها، أو مكاهنا أو طريقة التصرف فيها أو                                        اخفاء أو متويه          ‘٢‘  
حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا، أو ملكيتها، مع العلم بأهنا مستمدة من جرمية أو جرائم                                                     

من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال                          ) أ(منصوص عليها يف الفقرة الفرعية                
 ؛ االشتراك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم                 

 :مع مراعاة مبادئه الدستورية واملفاهيم األساسية لنظامه القانوين                             )ج ( 

اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم، وقت تسلمها، بأهنا مستمدة من جرمية                                            ‘١‘  
من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من                  ) أ(أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية                   

 ه اجلرمية أو اجلرائم؛         أفعال االشتراك يف مثل هذ            
  

 ٥املادة 

 املصادرة
 
 :يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة ما يلي                                    -١

 أو األموال اليت تعادل           ٣ من املادة       ١املتحصالت املستمدة من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة                              )أ( 
 قيمتها قيمة املتحصالت املذكورة؛              

العقلية واملواد واملعدات أو غريها من الوسائط املستخدمة، أو اليت يقصد                                     املخدرات واملؤثرات          )ب ( 
 .٣ من املادة       ١استخدامها، بأية كيفية، يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة                                        

يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاته املختصة من حتديد املتحصالت أو األموال أو                                                            -٢
 من هذه املادة، ومن اقتفاء أثرها، وجتميدها أو التحفظ                                ١أية أشياء أخرى من املشار اليها يف الفقرة                      الوسائط أو      

 .عليها، بقصد مصادرهتا يف النهاية                    

بغية تنفيذ التدابري املشار اليها يف هذه املادة، خيول كل طرف حماكمه أو غريها من سلطاته املختصة أن                                                  -٣
وليس لطرف ما أن يرفض العمل مبوجب                          .  أو املالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها                    تأمر بتقدمي السجالت املصرفية                 

 .أحكام هذه الفقرة حبجة سرية العمليات املصرفية                         

اذا قدم طلب عمال هبـذه املادة من طرف آخر له اختصاص قضائي يف جرمية منصوص عليها يف                                                  )أ( -٤
يمه املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من                                     ، قام الطرف الذي تقع يف اقل               ٣ من املادة        ١الفقرة   

 : من هذه املادة، مبا يلي             ١املشار اليها يف الفقرة           

 يقدم الطلب إىل سلطاته املختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا األمر اذا حصل عليه؛                                                ‘١‘ 
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 من هذه       ١الطالب وفقا للفقرة           أو يقدم إىل سلطاته املختصة أمر املصادرة الصادر من الطرف                              ‘٢‘ 
املادة، هبدف تنفيذه بالقدر املطلوب وبقدر ما يتعلق باملتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أي                                                    

 . والواقعة يف اقليم الطرف متلقي الطلب                 ١أشياء أخرى من املشار اليها يف الفقرة                      

 جرمية منصوص عليها يف               اذا قدم طلب عمال هبذه املادة من طرف آخر له اختصاص قضائي يف                                   )ب ( 
، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابري لتحديد املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أية أشياء                                                  ٣ من املادة       ١الفقرة   

 من هذه املادة، أو القتفاء أثرها وجتميدها أو التحفظ عليها، متهيدا لصدور أمر                                     ١أخرى من املشار اليها يف الفقرة             
من هذه الفقرة، لدى            ) أ(ما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدم عمال بالفقرة الفرعية                                 مبصادرهتا يف النهاية إ           

 الطرف متلقي الطلب؛          

من هذه      ) ب (و  ) أ(كل قرار أو اجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عمال بالفقرتني الفرعيتني                              )ج ( 
رائية، أو ألية معاهدة أو اتفاق أو                    الفقرة، جيب أن يكون موافقا وخاضعا ألحكام قانونه الداخلي وقواعده االج                                   

 ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف يكون ملتزما به جتاه الطرف الطالب؛                                         

، مع مراعاة التغيريات الالزمة، واضافة إىل                      ٧ من املادة       ١٩ إىل    ٦تطبق أحكام الفقرات من                )د ( 
 :تقدم عمال هبذه املادة ما يلي             ، جيب أن تتضمن الطلبات اليت                  ٧ من املادة      ١٠املعلومات املبينة يف الفقرة           

وصفا لألموال املراد مصادرهتا               : من هذه الفقرة     ‘ ١‘) أ (يف حالة طلب يندرج حتت الفقرة الفرعية                    ‘١‘ 
وبيانا بالوقائع اليت يستند اليها الطرف الطالب، مبا يكفي لتمكني الطرف متلقي الطلب من                                                   

 استصدار أمر باملصادرة يف اطار قانونه الداخلي؛                       

صورة مقبولة قانونا من أمر املصادرة الصادر                      : ‘٢‘) أ(يف حالة طلب يندرج حتت الفقرة الفرعية                      ‘٢‘ 
عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق املطلوب تنفيذ                                                   

 األمر يف حدوده؛        

 يستند اليها الطرف الطالب             بيانا بالوقائع اليت        ): ب (يف حالة طلب يندرج حتت الفقرة الفرعية                     ‘٣‘ 
 .وحتديدا لالجراءات املطلوب اختاذها                   

على كل طرف أن يزّود األمني العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه اليت تنفذ هذه الفقرة                                      )ه( 
 مبوجبها، وبنصوص أي تعديل الحق يطرأ على هذه القوانني واللوائح؛                                

من هذه      ) ب (و  ) أ(ملشار اليها يف الفقرتني الفرعيتني                اذا ارتأى أحد األطراف أن خيضع التدابري ا                )و( 
 الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعترب هذا الطرف هذه االتفاقية األساس الضروري والكايف للتعاهد؛                                                      

تسعى األطراف إىل عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتعزيز فعالية                                                         )ز( 
 .ذه املادة    التعاون الدويل وفقا هل        



 

 استجابة األمم املتحدة: غسل األموال ومتويل االرهاب  
 

 وال التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالربنامج العاملي ملكافحة غسل األم 7

يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته االدارية، يف املتحصالت أو األموال اليت                                            )أ( -٥
 . من هذه املادة       ٤ أو الفقرة     ١يصادرها عمال بأحكام الفقرة                 

جيوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد األطراف األخرى وفقا هلذه املادة، أن ينظر بعني                                               )ب ( 
 :ار اخلاص يف ابرام اتفاقات بشأن                االعتب  

التربع بقيمة هذه املتحصالت واألموال، أو باملبالغ املستمدة من بيع هذه املتحصالت أو األموال،                                              ‘١‘ 
أو جبزء كبري من هذه القيمة أو املبالغ، للهيئات الدولية احلكومية املتخصصة يف مكافحة االجتار                                       

 قلية واساءة استعماهلا؛          غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات الع               

اقتسام هذه املتحصالت أو األموال، أو املبالغ املستمدة من بيع هذه املتحصالت أو األموال، مع                                            ‘٢‘ 
أطراف أخرى، على أساس منظم أو يف كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاهتا                                                    

 .ليت أبرمها هلذا الغرض         االدارية أو االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف ا                     

اذا ُحّولت املتحصالت أو ُبّدلت إىل أموال من نوع آخر، خضعت هذه األموال األخرى، بدال                                                )أ( -٦
 من املتحصالت، للتدابري املشار اليها يف هذه املادة؛                     

اذا اختلطت املتحصالت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه األموال خاضعة                                                 )ب ( 
 حدود ما يعادل القيمة املقدرة للمتحصالت املختلطة، وذلك دون االخالل بأية سلطات تتعلق                                                    للمصادرة، يف       

 بالتحفظ عليها أو التجميد؛               

 :ختضع أيضا للتدابري املشار اليها يف هذه املادة، االيرادات أو غريها من املستحقات املستمدة من                                               )ج ( 

 املتحصالت؛      ‘١‘ 

 الت أو ُبدلت اليها؛          أو األموال اليت ُحولت املتحص            ‘٢‘ 

أو األموال اليت اختلطت املتحصالت هبا، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين ختضع هبما                                      ‘٣‘ 
 .املتحصالت    

لكل طرف أن ينظر يف عكس عبء اثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصالت أو أموال أخرى                                                        -٧
اخلي ومع طبيعة االجراءات القضائية وغريها                     خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا االجراء مع مبادئ قانونه الد                           

 .من االجراءات      

 .ال جيوز تفسري أحكام هذه املادة مبا يضر حبقوق الغري حسن النّية                               -٨

ليس يف هذه املادة ما ميس مبدأ حتديد وتنفيذ التدابري املشار اليها فيها، وفقا للقانون الداخلي لكل طرف                                           -٩
 .وبالشروط اليت يقررها هذا القانون              
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 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
   )مقتطفات( ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 

 ٢املادة 
 املصطلحات املستخدمة

 
 :ألغراض هذه االتفاقية           

 ثالثة أشخاص أو           مجاعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من                   " مجاعة إجرامية منظمة           "يقصد بتعبري        )أ( 
أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو                                                     
األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية، من أجل احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية                                                             

 أخرى؛    

 سلوك ميثل جرما يعاقب عليه باحلرمان التام من احلرية ملدة ال تقل                                          "جرمية خطرية       "يقصد بتعبري        )ب ( 
 عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛                   

لة عشوائيا لغرض االرتكاب الفوري                   مجاعة غري مشكّ         " مجاعة ذات هيكل تنظيمي              "يقصد بتعبري        )ج ( 
ها أو أن تكون ذات هيكل                 ما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار حمددة رمسيا، أو أن تستمر عضويتهم في                                        جلرم  

 تنظيمي؛ أو      

املوجودات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أم غري مادية، منقولة أم                                           " املمتلكات     "يقصد بتعبري         )د ( 
، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود                                              منقولة  غري   

 مصلحة فيها؛      

أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر،                                            " عائدات اجلرائم         "بري   يقصد بتع     )ه( 
 من ارتكاب جرم ما؛          

احلظر املؤقت لنقل املمتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو                               " الضبط   "أو  " التجميد   "يقصد بتعبري        )و( 
 عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛                  حتريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة املؤقتة بناء على أمر صادر                                     

، اليت تشمل احلجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من املمتلكات مبوجب                                  "املصادرة    "يقصد بتعبري       )ز( 
  عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛                   صادر   أمر   

أي جرم تأّتت منه عائدات ميكن أن تصبح موضوع جرم حسب                                        " اجلرم األصلي     "يقصد بتعبري         )ح ( 
  من هذه االتفاقية؛          ٦د يف املادة       التعريف الوار    
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األسلوب الذي يسمح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة باخلروج                                  " التسليم املراقب      "يقصد بتعبري       )ط( 
من إقليم دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخوله، مبعرفة سلطاته املختصة وحتت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما                                                               

  ارتكابه؛    وكشف هوية األشخاص الضالعني يف                 

ما،    منظمة شكّلتها دول ذات سيادة يف منطقة                        " منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي                "يقصد بتعبري         )ي ( 
أعطتها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية وخّولتها حسب األصول                                                      

وتنطبق      . و قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها                   ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أ                          
 .مبقتضى هذه االتفاقية على هذه املنظمات يف حدود نطاق اختصاصها                                    " الدول األطراف      "اإلشارات إىل        

  
 ٦املادة 

 جترمي غسل عائدات اجلرائم
 

 تدابري تشريعية         تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من                                       -١ 
 :وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا                                     

 جرائم، بغرض إخفاء أو متويه املصدر                      حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأهنا عائدات                         ‘١‘ )أ( 
رتكاب اجلرم األصلي           ا غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف                                  

 على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛                 ت منه      الذي تأتّ   

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها                                           ‘٢‘  
  هبا، مع العلم بأهنا عائدات جرائم؛                  املتعلقة   أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق               

 : القانوين   لنظامها    ورهنا باملفاهيم األساسية               )ب ( 

 أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا عائدات                                     املمتلكات     اكتساب      ‘١‘  
 جرائم؛   

املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة، أو التواطؤ أو التآمر                                     ‘٢‘  
على ارتكاهبا، وحماولة ارتكاهبا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة                                               

 .شأنه  ب

 : من هذه املادة      ١تطبيق الفقرة       ألغراض تنفيذ أو           -٢ 

  من هذه املادة على أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛                          ١ إىل تطبيق الفقرة          تسعى كل دولة طرف           )أ( 

تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية كل جرمية خطرية، حسب التعريف الوارد يف                                           )ب ( 
أما الدول األطراف اليت           .  من هذه االتفاقية         ٢٣ و ٨ و ٥ اجملرمة وفقا للمواد         واألفعال   ،   من هذه االتفاقية       ٢املادة   
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حتدد تشريعاهتا قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج يف تلك القائمة، كحد أدىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة                                                        
 جبماعات إجرامية منظمة؛             

صلية اجلرائم املرتكبة داخل وخارج الوالية                    ، تشمل اجلرائم األ       )ب (ألغراض الفقرة الفرعية          )ج ( 
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية                                       . القضائية للدولة الطرف املعنية           

  إال إذا كان الفعل ذو الصلة فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها ويكون فعال إجراميا                                            
 مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو تطبق هذه املادة إذا ارتكب فيها؛                                             

تزود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها املنفّذة هلذه املادة وبنسخ من                                                )د ( 
 أي تغيريات جترى على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا؛                             

ساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، جيوز النص على أن                                         إذا كانت املبادئ األ           )ه( 
  من هذه املادة ال تنطبق على األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي؛                                      ١اجلرائم املبينة يف الفقرة             

 من    ١ستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره يف أي جرم مبني يف الفقرة                                            ُي )و( 
 .ة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية                 هذه املاد   

  
 ٧املادة 

 تدابري مكافحة غسل األموال
 

 :حترص كل دولة طرف على               -١ 

أن تنشىء نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية                                                )أ( 
األموال، ضمن نطاق اختصاصها، من                     ضة بشكل خاص لغسل             وكذلك، حيثما يقتضي األمر، سائر اهليئات املعرّ                        

أجل ردع وكشف مجيع أشكال غسل األموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات حتديد هوية الزبون وحفظ                                                                       
 السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؛                         

 من هذه االتفاقية، قدرة األجهزة اإلدارية                  ٢٧ و ١٨أن تكفل، دون إخالل بأحكام املادتني                      )ب ( 
مبا فيها السلطات القضائية، حيثما                      ( وأجهزة إنفاذ القانون وسائر األجهزة املكرسة ملكافحة غسل األموال                                والرقابية   

على التعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط                                          ) يقضي القانون الداخلي بذلك            
 يف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطين                           اليت يفرضها قانوهنا الداخلي، وأن تنظر، حتقيقا لتلك الغاية،                          

 .حتمل وقوعه من غسل لألموال                جلمع وحتليل وتعميم املعلومات عما يُ                    

تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري جمدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول                                        -٢ 
املعلومات ودون إعاقة حركة رأس املال                        ذات الصلة عرب حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام                                          
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وجيوز أن تشمل تلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ                                           . املشروع بأي صورة من الصور              
 .عن حتويل الكميات الكبرية من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود                                      

خلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس بأي مادة أخرى                                   لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف دا                 -٣ 
من هذه االتفاقية، ُيهاب بالدول األطراف أن تسترشد باملبادرات ذات الصلة اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية                                                              

 .واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال                         

املي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني                    تسعى الدول األطراف إىل تطوير وتعزيز التعاون الع                        -٤ 
 .األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال                                                 

  
 ١٠املادة 

 مسؤولية اهليئات االعتبارية
 

لية   تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، مبا يتفق مع مبادئها القانونية، إلرساء مسؤو                                        -١ 
مة   اهليئات االعتبارية عن املشاركة يف اجلرائم اخلطرية، اليت تكون ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة، واألفعال اجملرّ                                                                     

 . من هذه االتفاقية        ٢٣ و ٨ و   ٦ و   ٥وفقا للمواد     

  رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو مدنية                                               -٢ 
 .أو إدارية   

 .ال ختل هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم                                      -٣ 

تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع األشخاص االعتباريني الذين تلقى عليهم                                               -٤ 
 .ة، مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية               املسؤولية وفقا هلذه املادة، جلزاءات جنائية أو غري جنائية فعالة ومتناسبة ورادع                                     

  
 ١١املادة 

 املالحقة واملقاضاة واجلزاءات
 

 من هذه       ٢٣ و ٨ و ٦ و ٥م وفقا للمواد       تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل جمرَّ                              -١ 
 .االتفاقية جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم                       

يرية يتيحها قانوهنا الداخلي فيما                تسعى كل دولة طرف إىل ضمان أن أية صالحيات قانونية تقد                                   -٢ 
يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية ُتمارس من أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري                                                                 

 .تخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا                                      إنفاذ القانون اليت تُ        

 من هذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف                      ٢٣ و ٨ و ٦ و  ٥وفقا للمواد     مة   يف حالة األفعال اجملرّ        -٣ 
تدابري مالئمة، وفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، ضمانا ألن ُتراعى يف الشروط                                                               
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املدعى عليه       املفروضة فيما يتعلق بالقرارات اخلاصة باإلفراج على ذمة احملاكمة أو االستئناف ضرورة كفالة حضور                                                 
 .يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة                 

تكفل كل دولة طرف مراعاة حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى خطورة اجلرائم املشمولة هبذه                                               -٤ 
 .االتفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم                                               

طار قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها                                   حتدد كل دولة طرف يف إ             -٥ 
اإلجراءات اخلاصة بأي جرم مشمول هبذه االتفاقية، ومدة أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فّر من وجه                                                            

 .العدالة

تفاقية      ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف األفعال اجملرمة وفقا هلذه اال                                   -٦ 
وتوصيف الدفوع القانونية املنطبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية السلوك، حمفوظ حصرا لقانون                                                                    

 .الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب مالحقة تلك اجلرائم واملعاقبة عليها وفقا لذلك القانون                                       
  
 ١٢املادة 

 املصادرة والضبط
 

صى حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من                              تعتمد الدول األطراف، إىل أق              -١ 
 :تدابري للتمكني من مصادرة              

عائدات اجلرائم املتأتية من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، أو املمتلكات اليت تعادل قيمتها قيمة                                          )أ( 
 تلك العائدات؛       

 أو يراد استخدامها يف ارتكاب جرائم                    املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت                          )ب ( 
 .مشمولة هبذه االتفاقية           

تعتمد الدول األطراف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من التعرف على أي من األصناف املشار                                                       -٢ 
 . من هذه املادة أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أو ضبطها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف                                               ١إليها يف الفقرة       

خضعت تلك         ولت عائدات اجلرائم أو ُبّدلت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكات أخرى، أُ                                        إذا حُ   -٣ 
 .املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة                          

إذا اختلطت عائدات اجلرائم مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك                                                 -٤ 
رة للعائدات املختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو                                      املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقد                

 .ضبطها   
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ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على ذات النحو وبنفس القدر املطبقني على                                                  -٥ 
ت عائدات       عائدات اجلرائم، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من عائدات اجلرائم، أو من  املمتلكات اليت ُحول                                          

 .دلت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا عائدات اجلرائم                              اجلرائم إليها أو بُ       

ل كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة                             من هذه االتفاقية، ختوّ           ١٣يف هذه املادة واملادة            -٦ 
 وال جيوز للدول األطراف أن                  .األخرى أن تأمر بتقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها                                              

 .ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية                            

ن املصدر املشروع لعائدات اجلرائم                 جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبيّ                                   -٧ 
انوهنا الداخلي ومع طبيعة              املزعومة أو املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام مع مبادئ ق                                          

 .اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى                     

 .ال جيوز تفسري أحكام هذه املادة مبا ميس حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية                                       -٨ 

ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري إليها وفقا                                                      -٩ 
 .خلي للدولة الطرف ورهنا بتلك األحكام                  ألحكام القانون الدا        

  
 ١٣املادة 

 التعاون الدويل ألغراض املصادرة
 

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول                                            -١ 
ات أخرى        أدو هبذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو                                           

 من هذه االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى حد ممكن يف إطار نظامها القانوين                                        ١٢ من املادة       ١مشار إليها يف الفقرة           
 :الداخلي، مبا يلي      

أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك األمر يف حال                                              )أ( 
 صدوره؛ أو     

ختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا                                    أن حتيل إىل سلطاهتا امل             )ب ( 
 من هذه االتفاقية، هبدف تنفيذه بالقدر املطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات اجلرائم أو                                     ١٢ من املادة     ١للفقرة   

يف إقليم الدولة الطرف           وموجودة     ١٢ من املادة     ١املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشار إليها يف الفقرة                         
 .متلقية الطلب     

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول هبذه االتفاقية، تتخذ                                                     -٢ 
الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري للتعرف على عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى                                             

 من هذه االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو ضبطها، بغرض مصادرهتا يف                                            ١٢ة   من املاد    ١املشار إليها يف الفقرة         
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 من هذه املادة، بأمر             ١هناية املطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عمال بطلب مقدم مبقتضى الفقرة                                                      
 .صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب                 

. على هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال                         من هذه االتفاقية         ١٨تنطبق أحكام املادة           -٣ 
 :يلي ، تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة ما                       ١٨ من املادة      ١٥وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف الفقرة                   

من هذه املادة، وصفا للممتلكات املراد مصادرهتا، وبيانا                                ) أ (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة                  )أ( 
 اليت تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر                                                     بالوقائع   

 املصادرة يف إطار قانوهنا الداخلي؛                  

من هذه املادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر املصادرة                         ) ب  (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة                 )ب ( 
ولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق                               الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الد                     

 املطلوب لتنفيذ األمر؛          

 من هذه املادة، بيانا بالوقائع اليت تستند إليها الدولة الطرف                          ٢يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة                 )ج ( 
 .الطالبة وعرضا لإلجراءات املطلوبة                

  ٢ و  ١جراءات املنصوص عليها يف الفقرتني               تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو اإل                 -٤ 
من هذه املادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد                                                                

 .األطراف قد تكون ملتزمة هبا جتاه الدولة الطرف الطالبة  ورهنا به                                       

ة بنسخ من قوانينها ولوائحها اليت جتعل هذه املادة                        تزود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحد                      -٥ 
 .نافذة املفعول، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو بوصف هلا                                                    

 من هذه املادة          ٢ و   ١إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني                                        -٦ 
الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي                                                 مشروطا بوجود معاهدة هبذا                

 .الالزم والكايف    

جيوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون مبقتضى هذه املادة إذا مل يكن اجلرم الذي يتعلق به الطلب                                          -٧ 
 .جرما مشموال هبذه االتفاقية            

 . أنه ميس حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية                     ر على   ليس يف أحكام هذه املادة ما يفسَّ                 -٨ 

تنظر الدول األطراف يف إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز                                                -٩ 
 .فاعلية التعاون الدويل املقام عمال هبذه املادة                   
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 ١٤املادة 
 التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة

 
، أو الفقرة      ١٢تتصرف الدولة الطرف يف ما تصادره من عائدات جرائم أو ممتلكات عمال باملادة                                              -١ 

 . من هذه االتفاقية، وفقا لقانوهنا الداخلي وإجراءاهتا اإلدارية                          ١٣ من املادة       ١

 من    ١٣عندما تتخذ الدول األطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة                                          -٢ 
لب منها        فاقية، تنظر تلك الدول على سبيل األولوية، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخلي وإذا ما طُ                                                هذه االت   

ذلك، يف رد عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلا تقدمي                                                       
 .ت هذه إىل أصحاهبا الشرعيني                 تعويضات إىل ضحايا اجلرمية أو رد عائدات اجلرائم أو املمتلكا                                 

جيوز للدولة الطرف، عند اختاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتني                                                  -٣ 
 : من هذه االتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن                                            ١٣ و ١٢

باألموال املتأتية من بيع عائدات اجلرائم أو                     التربع بقيمة عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه أو                         )أ( 
 من هذه االتفاقية وإىل اهليئات                   ٣٠من املادة       ) ج (٢املمتلكات هذه، أو جبزء منها، للحساب املخصص وفقا للفقرة                                    

 احلكومية الدولية املتخصصة يف مكافحة اجلرمية املنظمة؛                        

املتأتية من بيع عائدات اجلرائم أو                   اقتسام عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه، أو األموال                            )ب ( 
املمتلكات هذه، وفقا لقانوهنا الداخلي أو إجراءاهتا اإلدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب                                                                 

 .كل حالة     
  
 ١٥املادة 

 الوالية القضائية
 

مة    ال اجملرَّ   تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على األفع                                             -١ 
 : من هذه االتفاقية يف احلاالت التالية                  ٢٣ و ٨ و ٦ و ٥مبقتضى املواد       

 عندما ُيرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف؛                           )أ( 

أو عندما ُيرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة مبوجب                                                           )ب ( 
 .قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرم                 

 من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا سريان واليتها                                               ٤رهنا بأحكام املادة              -٢ 
 :القضائية على أي جرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية                               

 عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛                            )أ( 
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 اجلنسية يوجد مكان إقامته                 عندما يرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي                                       )ب ( 
 املعتاد يف إقليمها؛           

 :أو عندما يكون اجلرم          )ج ( 

 من هذه االتفاقية، وُيرتكب خارج إقليمها                        ٥ من املادة        ١واحدا من األفعال اجملرمة وفقا للفقرة                   ‘١‘ 
 هبدف ارتكاب جرمية خطرية داخل إقليمها؛                       

 من هذه االتفاقية، وُيرتكب خارج                       ٦، من املادة        ٢‘) ب  (١واحدا من األفعال اجملرمة وفقا للفقرة                ‘٢‘ 
 من     ٦، من املادة     ١‘) ب( ، أو  ٢‘، أو   ١‘) أ (١إقليمها هبدف ارتكاب فعل جمّرم وفقا للفقرة                      

 .هذه االتفاقية داخل إقليمها            

 من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري                                  ١٦ من املادة      ١٠ألغراض الفقرة        -٣ 
سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها                                                      لتأكيد    

 . وال تقوم بتسليم ذلك الشخص حبجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها                                         

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم                                             -٤ 
 .شمولة هبذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه                                      امل

 من هذه املادة، أو          ٢ أو   ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة                              -٥ 
 تقوم مبالحقة قضائية            علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول األطراف األخرى جتري حتقيقا أو                                          

أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلطات املختصة يف هذه الدول األطراف فيما بينها، حسب                                                                       
 .االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من تدابري                           

دون املساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية قضائية                                              -٦ 
 .ائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي                        جن 

  
 ٢٧املادة 

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون
 

تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، مبا يتفق والنظم القانونية واإلدارية الداخلية لكل                                                    -١ 
وتعتمد كل        . كافحة اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية              منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل م                          

 :دولة طرف، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة من أجل                               

تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وإنشاء تلك القنوات عند                                               )أ( 
رائم املشمولة هبذه االتفاقية،             الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب اجل                                       

 مبا يف ذلك، إذا رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا، صالهتا بأي أنشطة إجرامية أخرى؛                                                         
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التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، على إجراء                                                  )ب ( 
 :حتريات بشأن        

 يف تلك اجلرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن                           هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم                 ‘١‘ 
 األشخاص اآلخرين املعنيني؛               

 حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛                                   ‘٢‘ 

حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها يف ارتكاب                                        ‘٣‘ 
 تلك اجلرائم؛      

 ام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو كميات املواد الالزمة ألغراض التحليل أو التحقيق؛                                           القي )ج ( 

تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وتشجيع تبادل العاملني وغريهم                                                         )د ( 
  املعنية، تعيني ضباط اتصال؛                من اخلرباء، مبا يف ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف                                             

تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى عن الوسائل واألساليب احملددة اليت تستخدمها                                            )ه( 
اجلماعات اإلجرامية املنظمة، مبا يف ذلك، وحسب مقتضى احلال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات                                                             

 إلخفاء أنشطتها؛        مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى                           

تبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية وغري اإلدارية املتخذة حسب االقتضاء لغرض الكشف                                            )و( 
 .املبكر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية                 

لوضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو                                              -٢ 
اف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات                                                   متعددة األطر     
وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز لألطراف أن                                                          . حيثما وجدت       

وتستفيد الدول           . فيما يتعلق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية                     تعترب هذه االتفاقية أساس التعاون يف جمال إنفاذ القانون                                
األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية،                                                                        

 .لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون                            

 حدود إمكانياهتا للتصدي للجرائم املنظمة عرب الوطنية اليت                             تسعى الدول األطراف إىل التعاون، يف                -٣ 
 .ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة                     

  
 ٢٩املادة 

 التدريب واملساعدة التقنية
 

تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو حتسني برنامج تدريب خاص                                              -١ 
 ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو اجلمارك وغريهم من                                   للعاملني يف أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون،                    
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وجيوز أن تشمل تلك الربامج إعارة                     . فني مبنع وكشف ومكافحة اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية                           العاملني املكلَّ    
 :ي، ما يلي     وتتناول تلك الربامج، على وجه اخلصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخل                                      . املوظفني وتبادهلم       

 الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية وكشفها ومكافحتها؛                                    )أ( 

الدروب واألساليب اليت يستخدمها األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم املشمولة هبذه                                        )ب ( 
 االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور، والتدابري املضادة املناسبة؛                               

  حركة املمنوعات؛          مراقبة   )ج ( 

كشف ومراقبة حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو املعدات أو غريها من األدوات واألساليب                                                 )د ( 
املستخدمة يف نقل أو إخفاء أو متويه تلك العائدات أو املمتلكات أو املعدات أو غريها من األدوات، وكذلك                                                          

 ريها من اجلرائم املالية؛          األساليب املستخدمة يف مكافحة جرائم غسل األموال وغ                          

 مجع األدلة؛      )ه( 

 أساليب املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛                           )و( 

املعدات واألساليب احلديثة إلنفاذ القانون، مبا يف ذلك املراقبة اإللكترونية والتسليم املراقب                                          )ز( 
 والعمليات السرية؛       

مية املنظمة عرب الوطنية اليت ترتكب باستخدام احلواسيب أو                              الطرائق املستخدمة يف مكافحة اجلر                )ح ( 
 شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية أو غري ذلك من أشكال التكنولوجيا احلديثة؛                                                 

 .الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود                      )ط( 

 تقاسم      تساعد الدول األطراف بعضها بعضا على ختطيط وتنفيذ برامج حبث وتدريب تستهدف                                          -٢ 
وهلذه الغاية، تستعني أيضا، عند االقتضاء، املؤمترات                            .  من هذه املادة       ١اخلربة يف اجملاالت املشار إليها يف الفقرة                   

واحللقات الدراسية اإلقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول املشاكل اليت متثل شاغال مشتركا، مبا يف                                                          
 . اخلاصة    ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاهتا                   

تشجع الدول األطراف التدريب واملساعدة التقنية الكفيلني بتيسري تسليم اجملرمني واملساعدة                                             -٣ 
وجيوز أن يشمل هذا التدريب واملساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل املوظفني الذين                                                 . القانونية املتبادلة      

 .ركزية   يتولون مسؤوليات ذات صلة يف السلطات أو األجهزة امل                         

يف حالة االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة، تعزز الدول األطراف، بالقدر                                                    -٤ 
الالزم، اجلهود املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف أنشطة العمليات والتدريب املضطلع هبا يف إطار املنظمات                                                  

 . الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة                       الدولية واإلقليمية، ويف إطار سائر االتفاقات أو                     
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 ٣٠املادة 
 تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى

 التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية
 

تتخذ الدول األطراف تدابري تساعد على التنفيذ األمثل هلذه االتفاقية قدر اإلمكان، من خالل                                              -١ 
رها ما للجرمية املنظمة من آثار سلبية يف اجملتمع بشكل عام ويف التنمية املستدامة                                           التعاون الدويل، آخذة يف اعتبا              

 .بشكل خاص       

تبذل الدول األطراف جهودا ملموسة، قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات                                                  -٢ 
 :الدولية واإلقليمية، من أجل          

لنامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع                         تعزيز تعاوهنا على خمتلف املستويات مع البلدان ا                         )أ( 
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها؛                     

زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إىل مكافحة                                                )ب ( 
 ة بنجاح؛      اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مكافحة فعالة، وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقي                                     

تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ملساعدهتا على                                                       )ج ( 
وحتقيقا لذلك، تسعى الدول األطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة                                    . تلبية ما حتتاج إليه  لتنفيذ هذه االتفاقية                  

وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر                      . يف آلية متويل لدى األمم املتحدة          إىل حساب خيصص حتديدا هلذا الغرض                  
بعني االعتبار اخلاص، وفقا لقانوهنا الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، يف التربع لذلك احلساب بنسبة مئوية من                                                               

 اقية؛   األموال، أو مما يعادل قيمة عائدات اجلرائم أو املمتلكات اليت تصادر وفقا ألحكام هذه االتف                                           

تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على االنضمام إليها يف اجلهود املبذولة                                                   )د ( 
وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفري املزيد من برامج التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية                                                         

 .مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية                    

ختاذ هذه التدابري، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن املساعدة األجنبية                                           يكون ا   -٣ 
 .أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو الدويل                                     

ادية     جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن املساعدة امل                                                  -٤ 
ويف جمال النقل واإلمداد، مع مراعاة الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدويل املنصوص عليها                                                               

 .يف هذه االتفاقية وملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وكشفها ومكافحتها                                      
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 ٣٢املادة 
 مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 
 يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الدول األطراف على مكافحة                                ُينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف                -١ 

 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه                                    

يدعو األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر األطراف إىل االنعقاد يف موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء                                             -٢ 
 من هذه      ٤  و  ٣اف نظاما داخليا وقواعد حتكم األنشطة املبينة يف الفقرتني                              ويعتمد مؤمتر األطر        . نفاذ هذه االتفاقية         

 ).مبا يف ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات املتكبدة لدى القيام بتلك األنشطة                                    (املادة   

 من هذه املادة، مبا يف ذلك                ١ يتفق مؤمتر األطراف على آليات إلجناز األهداف املذكورة يف الفقرة                               -٣ 
 :ما يلي  

 من هذه االتفاقية، مبا              ٣١ و  ٣٠ و  ٢٩ األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املواد                                تيسري    )أ( 
 يف ذلك بوسائل منها التشجيع على مجع التربعات؛                          

تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وعن                                                )ب ( 
 ها؛  املمارسات الناجحة يف مكافحت               

 التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلة؛                             )ج ( 

 االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛                   )د ( 

 .تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها                             )ه( 

رفة    من هذه املادة، حيصل مؤمتر األطراف على املع                     ) ه( و) د (٣ألغراض الفقرتني الفرعيتني               -٤ 
الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها أثناء القيام بذلك، من                                                               
خالل املعلومات املقدمة من الدول األطراف، ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر األطراف من آليات استعراض                                                              

 .تكميلية   

معلومات عن براجمها وخططها وممارساهتا وكذلك عن                                  تقدم كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف                         -٥ 
 .تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، حسبما يقضي به مؤمتر األطراف                                                  

  
 ٣٤املادة 

 تنفيذ االتفاقية
 

ادئ     تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك التدابري التشريعية واإلدارية، وفقا للمب                                              -١ 
 .األساسية لقانوهنا الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية                                        
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 من هذه      ٢٣ و ٨ و ٦ و ٥جتّرم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف األفعال اجملّرمة وفقا للمواد                               -٢ 
ملبني يف الفقرة        االتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عرب الوطين أو عن ضلوع مجاعة إجرامية منظمة فيها على النحو ا                                            

 من هذه االتفاقية ضلوع مجاعة إجرامية                         ٥ من هذه االتفاقية، باستثناء احلاالت اليت تشترط فيها املادة                                    ٣ من املادة       ١
 .منظمة  

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أو شدة من التدابري املنصوص عليها يف هذه                                            -٣ 
 .مة عرب الوطنية ومكافحتها             االتفاقية من أجل منع اجلرمية املنظ               



 

استجابة األمم املتحدة: غسل األموال ومتويل االرهاب  
 

 22 الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 اعالن سياسي وخطة عمل ملكافحة غسل األموال
 مت اعتمادمها يف الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة 

 ،" مشكلة املخدرات العاملية معامكافحة"املخصصة ألجل 

 )مقتطفات( ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠نيويورك، 
   

 اعالن سياسي        
  

وتلحق      . خدرات هتلك األرواح واجملتمعات، وتقّوض التنمية البشرية املستدامة، وتولّد االجرام                                 ان امل  
املخدرات الضرر جبميع قطاعات اجملتمع يف كل البلدان؛ كما ان اساءة استعمال املخدرات، على وجه اخلصوص،                                                                   

املخدرات خطرا عظيما على صحة                    وتشكل     . تؤثر يف حرية ومنو الشباب، الذين ميثلون أغلى ثروة ميلكها العامل                                  
ورفاه اجلنس البشري بأسره، وعلى استقالل الدول والدميقراطية واستقرار األمم وبنيان كل اجملتمعات، وعلى                                                              

 :كرامة وآمال ماليني الناس وأسرهم؛ ولذلك فاننا                           
  

 حنن، الدول األعضاء يف األمم املتحدة،"
  

رات اليت يواجهها العامل، وقد اجتمعنا يف دورة اجلمعية العامة                           اذ يساورنا القلق ازاء خطورة مشكلة املخد                 " 
 االستثنائية العشرين من أجل النظر يف اختاذ اجراءات أشد ملعاجلة تلك املشكلة بروح من الثقة والتعاون،                                                          

نؤكد جمددا عزمنا والتزامنا الصارمني بالتغلب على مشكلة املخدرات العاملية من خالل                                                -١" 
 لية ودولية لتقليل العرض غري املشروع للمخدرات والطلب غري املشروع عليها؛                                   استراتيجيات حم        

 ... 

نتعهد ببذل جهود خاصة ملكافحة غسل األموال املتأتية من االجتار باملخدرات، ونشدد يف هذا                                                   -١٥" 
 بعد تشريعات         الصدد، على أمهية تدعيم التعاون الدويل واالقليمي ودون االقليمي، ونوصي الدول اليت مل تعتمد                                      

، وفقا لألحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم                    ٢٠٠٣وبرامج وطنية ملكافحة غسل األموال أن تفعل ذلك حبلول عام                             
، وكذلك تدابري مكافحة غسل                ١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة                             

 األموال املعتمدة يف هذه الدورة؛           

 أيضا بتعزيز التعاون املتعدد األطراف واالقليمي ودون االقليمي والثنائي بني السلطات                                            نتعهد   -١٦" 
القضائية وسلطات انفاذ القوانني من أجل مواجهة التنظيمات االجرامية الضالعة يف جرائم املخدرات واألنشطة                                                                  

 الدورة، ونشجع الدول األعضاء على أن                   االجرامية املتصلة هبا، وفقا لتدابري تعزيز التعاون القضائي، املعتمدة يف هذه                             
 ، يف تنفيذ هذه التدابري وتعزيزها حسب االقتضاء؛                              ٢٠٠٣تعيد النظر، حبلول عام              
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 ... 

هنيب جبميع الدول أن تأخذ حصيلة هذه الدورة يف االعتبار عند صوغ االستراتيجيات والربامج                                               -٢٠" 
 عن جهودها املبذولة لتحقيق األهداف والغايات املذكورة                           الوطنية، وأن تقدم إىل جلنة املخدرات كل سنتني تقريرا                          

، ونطلب إىل اللجنة أن حتلل تلك التقارير من أجل تعزيز اجلهود التعاونية                                            ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣أعاله املقررة لعامي           
 الرامية إىل مكافحة مشكلة املخدرات العاملية،                 

العزم على الوفاء بالتزاماتنا باختاذ ما                   هذه وعود جديدة وجادة سيكون من الصعب حتقيقها، لكننا عقدنا                                   " 
 يلزم من اجراءات عملية وتوفري ما يلزم من موارد لضمان احراز نتائج فعلية قابلة للقياس؛                                                    

 ."اننا لقادرون معا على مواجهة هذا التحدي                   
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     "مكافحة غسل األموال            "
 ان اجلمعية العامة، 

 
جتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، وكذلك                       اذ تدرك أن مشكلة غسل األموال املتأتية من اال                   

من سائر اجلرائم اخلطرية، قد اتسعت على الصعيد الدويل لتصبح خطرا عامليا يتهدد سالمة وموثوقية واستقرار                                                         
ل   النظم املالية والتجارية، وحىت اهلياكل احلكومية، مما يتطلب تدابري مضادة من جانب اجملتمع الدويل ككل من أج                                                                    

 حرمان اجملرمني وايراداهتم غري املشروعة من أي مالذات آمنة،                                  

واذ تذكّر بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة                                                     
، وبأن     ، اليت تقضي بأن تعترب مجيع الدول األطراف يف االتفاقية غسل األموال جرمية يعقاب عليها القانون                                           ١٩٨٨

تتخذ التدابري الالزمة لتمكني السلطات من كشف عائدات االجتار غري املشروع باملخدرات واقتفاء أثرها وجتميدها                                                                    
 أو ضبطها،      

، الذي الحظت فيه أن              ١٩٩٦أبريل    / نيسان    ٢٤املؤرخ    ) ٣٩-د  (٥واذ تذكّر أيضا بقرار جلنة املخدرات                  
نية باالجراءات املالية، اليت أقرها رؤساء دول أو حكومات الدول                                التوصيات األربعني الصادرة عن فرقة العمل املع                     

الصناعية الكربى السبع ورئيس املفوضية األوروبية، تظل هي املعيار الذي تقاس به التدابري اليت تتخذها الدول                                                                 
 يوليه   / متوز  ٢١ املؤرخ    ١٩٩٧/٤٠املعنية ضد غسل األموال، وكذلك بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                                       

استراتيجية مكافحة املخدرات يف نصف الكرة                         "، الذي أحاط فيه اجمللس علما مع االرتياح بالوثيقة املعنونة                               ١٩٩٧
، اليت اعتمدهتا جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اساءة استعمال املخدرات، التابعة ملنظمة الدول األمريكية، يف                                              "الغريب 

، واليت أبرمت يف مونتيفيديو يف                     ١٩٩٦أكتوبر      /نس آيرس يف تشرين األول               دورهتا العادية العشرين، املعقودة يف بوي                   
، وحث فيه اجملتمع الدويل على ايالء االعتبار الواجب الستراتيجية مكافحة                                      ١٩٩٦ديسمرب     /كانون األول     

  املخدرات يف نصف الكرة الغريب بوصفها مسامهة مهمة يف تدعيم برنامج العمل العاملي الذي اعتمدته اجلمعية                                                 
 العامة يف دورهتا االستثنائية السابعة عشرة،                        

واذ تعترف بالعزم السياسي الذي أبداه اجملتمع الدويل، وجتسد على وجه اخلصوص يف مبادرات مثل                                                
االتفاقية اخلاصة بغسل عائدات اجلرمية والتفتيش عنها وضبطها ومصادرهتا، اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية جمللس                                                 

، والبيان الوزاري الصادر عن مؤمتر القمة الوزاري لألمريكيتني بشأن غسل عائدات اجلرمية                                                   ١٩٩٠أوروبا يف العام       
، وأبدته كذلك هيئات مثل جلنة البلدان                         ١٩٩٥ديسمرب      /وأدواهتا، املعقود يف بوينس آيرس يف كانون األول                         

احمليط اهلادئ املعين بغسل              /يق آسيا     األمريكية ملكافحة اساءة استعمال املخدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية وفر                            
األموال وفرقة العمل الكاريبية املعنية باالجراءات املالية واجملموعة الالإقليمية للمشرفني املصرفيني والكومنولث،                                                       
وهي مجيعا مبادرات متعددة األطراف معترف هبا تستهدف مكافحة غسل األموال ومتثل أطرا قانونية أو أطرا                                                                   

 تقوم الدول املعنية من خالهلا بتحديد التدابري املضادة لغسل األموال واقرارها،                                   للسياسات العامة          



 

 استجابة األمم املتحدة: غسل األموال ومتويل االرهاب  
 

 وال التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالربنامج العاملي ملكافحة غسل األم 25

واذ تعلم أن عائدات االجتار غري املشروع باملخدرات وسائر األنشطة غري املشروعة، اليت جيري غسلها من                                                           
ير األسواق املالية من أجل              خالل املصارف وسائر املؤسسات املالية، متثل عائقا أمام تنفيذ السياسات الرامية إىل حتر                                            

 اجتذاب االستثمارات املشروعة، ألهنا تشّوه صورة تلك األسواق،                                      

واذ تؤكد ضرورة التوفيق بني التشريعات الوطنية لضمان التنسيق املالئم للسياسات الرامية إىل مكافحة                                                  
  هذا النوع من االجرام،          غسل األموال، دون مساس مبا تتخذه كل دولة ضمن نطاق واليتها من اجراءات ملكافحة                                             

واذ تعترف بأن هناك حاجة إىل ترويج وتطوير آليات فعالة لتتّبع املمتلكات املتحصلة أو املتأتية من أنشطة                                                             
 غري مشروعة وجتميدها وضبطها ومصادرهتا، ملنع اجملرمني من استخدامها،                                     

ة اال من خالل التعاون الدويل                واذ تدرك أنه ال ميكن للدول أن تكافح مشكلة غسل األموال مكافحة فعال                                    
، اليت ستمكّن الدول من تبادل                  "إيغمونت   "وانشاء شبكات معلومات ثنائية ومتعددة األطراف، مثل جمموعة                                   

 املعلومات بني سلطاهتا املختصة،                

واذ تنّوه باجلهود اهلائلة اليت بذهلا عدد من الدول لصوغ وتطبيق تشريعات حملية تعترب نشاط غسل األموال                                                             
 مية جنائية،      جر  

واذ تدرك أمهية ما حترزه مجيع الدول حاليا من تقدم يف جمال االمتثال للتوصيات ذات الصلة، وضرورة                                                   
مشاركة الدول مشاركة نشطة يف األنشطة الدولية واالقليمية الرامية إىل ترويج وتدعيم تنفيذ تدابري فعالة ملكافحة                                                  

 .غسل األموال     

أتية من االجتار غري املشروع باملخدرات وسائر اجلرائم اخلطرية،                              تدين بشدة غسل األموال املت           -١ 
 وكذلك استخدام النظم املالية للدول يف ذلك الغرض؛                            

حتث مجيع الدول على تنفيذ أحكام مكافحة غسل األموال الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة                                      -٢ 
 ويف سائر االتفاقيات الدولية ذات الصلة                          ١٩٨٨ ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة                            

 :بغسل األموال، وفقا ملبادئها الدستورية األساسية، بتطبيق املبادئ التالية                                        

انشاء اطار تشريعي لتجرمي غسل األموال املتأتية من اجلرائم اخلطرية، من أجل القيام مبنع جرمية                                             )أ( 
 :ائيا من خالل مجلة وسائل من بينها                     غسل األموال وكشفها والتحري عنها ومالحقتها قض                       

 كشف عائدات اجلرمية وجتميدها وضبطها ومصادرهتا؛                              ‘١‘ 

 التعاون الدويل وتبادل املساعدة القانونية يف القضايا املتعلقة بغسل األموال؛                                  ‘٢‘ 

  ادراج جرمية غسل األموال ضمن اتفاقات تبادل املساعدة القانونية ضمانا للمساعدة القضائية يف                                                     ‘٣‘ 
 التحقيقات والدعاوى املقامة أمام احملاكم أو االجراءات القضائية املتصلة بتلك اجلرمية؛                                               
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وضع قواعد مالية وتنظيمية فعالة حلرمان اجملرمني وأمواهلم غري املشروعة من امكانية الوصول إىل                                          )ب ( 
 ويكفل االمتثال للقوانني وسائر اللوائح                     النظم املالية الوطنية والدولية، مما يصون حرمة النظم املالية على نطاق العامل                                       

 :اخلاصة مبكافحة غسل األموال، من خالل                       

، كيما تتاح          "اعرف عميلك        "اشتراطات خاصة بتحديد هوية العمالء والتحقق منها بتطبيق مبدأ                                     ‘١‘ 
 للسلطات املختصة املعلومات الالزمة عن هوية العمالء وما يقومون به من حتركات مالية؛                                             

 جالت مالية؛      حفظ س     ‘٢‘ 

 االبالغ االلزامي عن أي نشاط مشبوه؛                  ‘٣‘ 

ازالة املعوقات املتمثلة يف سرية املصارف أمام اجلهود الرامية إىل منع غسل األموال والتحري عنه                                          ‘٤‘ 
 ومعاقبته؛    

 تدابري أخرى ذات صلة؛             ‘٥‘ 

 :تنفيذ تدابري انفاذ القوانني توفريا ألدوات تستهدف ضمن مجلة أمور                                )ج ( 

الفعالية يف كشف اجملرمني الضالعني يف نشاط غسل األموال والتحري عنهم ومالحقتهم قضائيا                                                   ‘١‘ 
 وادانتهم؛   

 اجراءات تسليم اجملرمني؛            ‘٢‘ 

 آليات تقاسم املعلومات؛             ‘٣‘ 

برناجمه العاملي  مواصلة العمل، ضمن اطار            تطلب إىل مكتب مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية                      -٣ 
، مع املؤسسات أو املنظمات أو اهليئات املتعددة األطراف واالقليمية العاملة يف أنشطة                                           والملكافحة غسل األم

مكافحة غسل األموال واالجتار باملخدرات ومع املؤسسات املالية الدولية لوضع املبادئ املذكورة أعاله موضع                                             
 .ا اقتضت احلاجة         التنفيذ بتوفري التدريب واملشورة واملساعدة التقنية للدول عند الطلب وحيثم                                 
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 اعالن نابويل السياسي وخطة العمل العاملية
 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 مت اعتمادمها يف املؤمتر الوزاري العاملي بشأن
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ٢١الذي عقد يف نابويل من 
 )GA/49/159قرار اجلمعية العامة (

 )مقتطفات(

 االعالن السياسي
 
سنوّجه جهودا خاصة حنو دحر القوة االجتماعية واالقتصادية للمنظمات االجرامية والنيل من قدرهتا على                                                       -٣

 :التسلل إىل االقتصادات املشروعة وعلى غسل عائدات أنشطتها االجرامية وعلى استخدام العنف واالرهاب                                                  

... 

حيثما أمكن، قدرة الدول، وكذلك قدرة األمم املتحدة وغريها من                            اننا نرغب يف أن نعزز ونزيد،                 -٩
املنظمات الدولية واالقليمية املختصة، على حتقيق مزيد من التعاون الفّعال على الصعيد الدويل، يف مواجهة                                                           

 :التهديدات اليت تطرحها اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وال سيما التعاون يف اجملاالت التالية                                                 

... 

 .اختاذ تدابري ووضع استراتيجيات ملنع ومكافحة غسل األموال واستخدام عائدات اجلرمية                                                   )ه( 

... 
  

 خطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية
 عرب الوطنية املنظمة

 
ينبغي للدول، من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة مكافحة فعالة، أن تراعي لدى وضع االستراتيجيات                                               -١٢

وإن   . ريعات وغريها من التدابري اخلصائص اهليكلية للجرمية املنظمة وأساليب عملها                                     والسياسات العامة والتش         
التنظيم اجلماعي بقصد ارتكاب                   : الصفات التالية مميزة للظاهرة، وإن كانت ال تشكل تعريفا قانونيا أو شامال هلا                                             

زعماء بالتحكم يف اجلماعة؛                 اجلرمية؛ والروابط املتدرجة بالتسلسل اهلرمي أو العالقات الشخصية اليت تسمح لل                                      
واستخدام العنف والترهيب واالفساد هبدف جين األرباح أو السيطرة على مناطق أو أسواق؛ وغسل العائدات غري                                                                     
املشروعة من أجل هديف تعزيز النشاط االجرامي والتسلل إىل االقتصاد املشروع؛ واحتمال التوسع يف أنشطتها                                                          

 احلدود الوطنية؛ والتعاون مع غريها من اجلماعات اإلجرامية عرب وطنية                                           والدخول يف أية أنشطة جديدة جتاوز                   
 .املنظمة  
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ينبغي للمجتمع الدويل أن يزيد من معرفته بالتنظيمات االجرامية وديناميتها، من أجل التعرف على                                              -١٣
تلك الظاهرة         وينبغي للدول أن جتمع عن                . األنشطة االجرامية عرب الوطنية املنظمة ومنعها ومكافحتها بذكاء                             

 .احصائيات موثوقة وحتللها وتنشرها                     

... 

أدناه الذي يتناول غسل األموال وعائدات                      " واو "ينبغي للتدابري التنظيمية الواردة بالتفصيل يف الفرع                        -١٨
   القانون االداري لتعزيز الشفافية والرتاهة يف األعمال التجارية واحلكومية، أن تعترب                                     آليات   اجلرمية، وخالف ذلك من              

 .تدابري وقائية متساوية األمهية مع الوسائل املنصوص عليها يف قانون العقوبات ملكافحة اجلرمية املنظمة                                                         

... 

 أن تكفل استناد مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية إىل االستراتيجيات الرامية إىل دحر القوة                                             للدول  ينبغي    -٣٥
مل كال من تدابري قانون اجلنائي، وال سيما النص على                                 االقتصادية للمنظمات االجرامية، وهذا ينبغي أن يش                           

 . واألحكام املالئمة، واآلليات التنظيمية الكافية                    العقوبات   

ينبغي أن تنظر الدول يف ضرورة جترمي غسل عائدات األنشطة االجرامية، وذلك للحيلولة دون تراكم مبالغ                                                  -٣٦
ة، وما ينتج عنه من احتياج هذه اجلماعات إىل غسل                                 كبرية من رؤوس األموال لدى اجلماعات االجرامية املنظم                         

 .عائداهتا واستثمارها يف األعمال املشروعة                        

ينبغي أن تنظر الدول يف اعتماد تدابري وقائية تضمن التعرف بوضوح على أوضاع أصحاب الشركات                                                    -٣٧
تبع يف االدارة العامة           تُ واحلصول على معلومات دقيقة عن املقتنيات والتحويالت، وحتديد معايري أخالقية سامية                                             

 واملؤسسات املالية واملهن الوثيقة الصلة، وكذلك التعاون فيما بني السلطات املكلفة                                         التجارية    وقطاع األعمال         
 .بتنظيم القطاعني املايل واالقتصادي والسلطات املكلفة بإنفاذ قوانني العقوبات                                    

رة العائدات غري املشروعة أو وضع اليد عليها،                    ينبغي أن تنظر الدول يف اعتماد تدابري تشريعية ملصاد                        -٣٨
واسقاط احلق يف األصول، عند االقتضاء، واتاحة ترتيبات مؤقتة مثل جتميد األصول أو وضع اليد عليها، على أن                                                                    

ورهنا باملبادىء األساسية املتبعة يف النظم القانونية لدى                             . تراعى يف ذلك دائما مصاحل الغري الذي تكون نيته حسنة                            
ول، ينبغي للدول أن تنظر أيضا يف امكانية اقتسام األصول املصادرة ويف إمكانية مصادرة العائدات غري املشروعة                                                            الد

 على أن خيضع ذلك لشروط حمددة وأن يكون دائما عن طريق                                         -أو وضع اليد عليها دون صدور إدانة جنائية                          
ت الصلة باجلرمية اليت صدر بشأهنا احلكم أو وضع اليد                             أو مصادرة املبالغ اليت تفوق املبالغ ذا                -االجراءات القضائية          

 .عليها  

 أن تنظر الدول يف اختاذ تدابري تشريعية وتنظيمية حتد من السرية املالية، تعزيزا لفرض مراقبة فعالة                                                      ينبغي   -٣٩
رف    قاعدة إع      "كما ينبغي أن تشمل هذه التدابري التزامات بشأن تطبيق                                   . على غسل األموال وللتعاون الدويل                

، وكذلك للتعرف على الصفقات املالية املشبوهة واالبالغ عنها، والقيام يف الوقت ذاته بتوفري احلماية                                               "عميلك   
الكاملة ملمثلي املؤسسات املالية من أية تبعة عن االبالغ حبسن نية عن هذه الصفقات ماعدا يف حاالت االمهال                                                             
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عليا للتدابري الرامية إىل منع حتويل نشاط غسل األموال من                          وفضال عن ذلك، ينبغي أن تويل الدول أولوية                        . اجلسيم  
وهلذا     . املصارف اخلاضعة لرقابة صارمة إىل املؤسسات التجارية واملهن اليت ال ختضع لرقابة وتقدم خدمات مالية                                           

م   الغرض، ينبغي أن تسعى الدول إىل اجراء حبوث ودراسات للتعرف على املؤسسات التجارية اليت ميكن أن تستخد                                                      
لغسل األموال ولتحديد جدوى توسيع نطاق مستلزمات االبالغ وغريها من املستلزمات لتشمل جماالت ممكنة                                                                     

 .أخرى غري املؤسسات املصرفية واملالية                     

ينبغي لألمم املتحدة وغريها من املنظمات واألجهزة العاملية النطاق واالقليمية النطاق ذات الصبغة الدولية،                                                 -٤٠
، وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة                  )االنتربول     (لالجراءات املالية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية                          ومنها فرقة العمل        

، التابعة ملنظمة الدول األمريكية، وجملس أوروبا، واالحتاد األورويب، وجملس                                    )سيكاد   (اساءة استعمال املخدرات             
 ناشط يف مكافحة غسل األموال، أن توحد                          وزراء الداخلية العرب، وأمانة الكومنولث، اليت اضطلعت بدور                            

 .جهودها لتعزيز االستراتيجيات التنظيمية والتنفيذية املشتركة يف هذا اجملال                                          

ينبغي لألمم املتحدة أن تساعد الدول على تقدير االحتياجات وصوغ املعاهدات وتطوير املرافق األساسية                                                           -٤١
تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان بناء على طلبها، واستخدام اخلربة                                   للعدالة اجلنائية وتنمية املوارد البشرية بواسطة                    

الفنية والتعاون املقدمني من مجيع معاهدها ووكاالهتا املختصة األخرى، مبا فيها اجمللس االستشاري الدويل العلمي                                                       
لذي نظم املؤمتر الدويل ملنع غسل                والفين، التابع لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ذلكم اجمللس ا                            

 .هنج عاملي      : األموال واستخدام عائدات اجلرمية ومكافحتهما                      
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 ...وكذلك
  

االعالن السياسي الـذي اعتمدتـه اجلمعية العامـة يف دورهتـا االستثنائيــة السابعــة عشــرة بشــأن املخــدرات، 
تشكّله األرباح املالية الضخمة اليت حصلت عليها                         ، الذي يؤكد على اخلطر الذي             ١٩٩٠فرباير / شباط٢٣-٢٠

املنظمات االجرامية عرب الوطنية من االجتار غري املشروع باملخدرات ومن األنشطة االجرامية ذات الصلة، ويدعو                                                              
 إىل منع استخدام النظام املصريف وغريه من املؤسسات املالية لغسل عائدات مثل هذه األنشطة بتجرميها جنائيا؛                                                                 

 
مــج العمــل العاملي الــذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية السابعة عشرة بشأن املخدرات، برنا
، الذي يدعو إىل اختاذ سلسلة من التدابري ملكافحة تأثريات األموال املستمدة من                              ١٩٩٠فرباير / شباط٢٣-٢٠

وعة واالستخدام غري القانوين للنظام املصريف، أو األموال                        االجتار غري املشروع باملخدرات والتدفقات املالية غري املشر                          
مرفق األمم املتحدة لدعم مجع ومضاهاة وتبادل املعلومات بشأن                                  : املستخدمة أو املعدة لالستخدام يف هذه األنشطة                   

 للجمارك،      التدفقات املالية من األموال ذات الصلة باملخدرات؛ والعمل، باالشتراك مع االنتربول واملنظمة العاملية                                         
على تعزيز تبادل املعلومات على املستوى الثنائي أو االقليمي بني هيئات الرقابة أو التحقيق احلكومية، بشأن                                                              
التدفقات املالية لعائدات االجتار غري املشروع باملخدرات؛ واعداد مستودع للقوانني واللوائح املتعلقة بغسل                                                              

املصرفية ومصادرة املمتلكات، ووضع اجراءات وممارسات ترمي                                 األموال، واالبالغ عن حركة العمالت والسرية                    
إىل منع غسل األموال؛ وامكان استخدام األموال املصادرة وعائداهتا أو ما يعادل قيمتها ألنشطة مكافحة سوء                                                               

 .استعمال املخدرات واالجتار غري املشروع هبا، مبا يف ذلك أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة باملخدرات، اخل                                                           
 

 كانون ١٦ املؤرخ ٤٧/٨٧ و١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٢٣قرار اجلمعية العامة 
، بدعوة الدول األعضاء إىل تزويد األمني العام، عند طلبه، بأحكام تشريعاهتا املتعلقة بغسل                                                    ١٩٩٢ديسمرب /األول

 الكبرية وغري ذلك من التدابري             األموال، وتعقّب عائدت اجلرمية ورصدها ومصادرهتا، ورصد الصفقات النقدية                                   
 .حبيث يتسىن تقدميها إىل الدول األعضاء اليت ترغب يف سن تشريعات يف هذه امليادين أو زيادة تطوير تشريعاهتا                                                                    

 
، الذي ُيطلب        ١٩٩٣يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ١٩٩٣/٣٠) االيكوسوك(قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

ة اجلنائية آنذاك، بني أمور أخرى، أن ينظر، بالتعاون مع اهليئات املعنية يف األمم                                               فيه إىل فرع منع اجلرمية والعدال               
املتحدة، مثل فرقة العمل املعنية باالجراءات املالية، يف امكانية مساعدة احلكومات، بناء على طلبها، يف وضع                                                              

ا، ويف تقدمي املعلومات             مبادئ توجيهية لكشف عمليات غسل عائدات اجلرمية والتحقيق فيها ومالحقتها قضائي                                                  
ملساعدة املؤسسات املالية يف التحري عن الصفقات املشبوهة ورصدها ومكافحتها، ويف منع تسرب عائدات                                                                  

كما يطلب اليه أن يوفر مواد تدريبية مالئمة ومساعدة تقنية للدول األعضاء، بناء                                       . اجلرمية إىل االقتصاد املشروع            
ذات الصلة وتنقيحها وتنفيذها، وتنظيم فرق خاصة تعىن بالتحريات                                     على طلبها، يف جماالت صوغ القوانني                  

 .وتدريب املوظفني املعنيني بانفاذ القوانني واحملققني ووكالء النيابة وموظفي السلطة القضائية                                                
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، الذي يؤكد على دور برنامج األمم املتحدة للمراقبة                     ٣٧/٥قرار جلنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة رقم 
 .ة للمخدرات يف جمال غسل األموال ومراقبة عائدات االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية                                               الدولي

 
، الذي يدعو برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية                    ٣٨/٦قرار جلنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة رقم 

 التدريب واملشورة واملساعدة للدول                  للمخدرات إىل االضطالع بدور مركز لتبادل املعلومات من أجل توفري                                      
 .األعضاء يف جمال التحريات املالية                   
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 االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب
 

 ديباجة 
 

 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،                  
مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه املتعلقة حبفظ السالم واألمن الدوليني وتعزيز                                   إذ تضع يف اعتبارها            
  حسن اجلوار والصداقة والتعاون بني الدول،                  عالقات    

 إزاء تصاعد أعمال اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره يف أحناء العامل كافة،                                      وإذ يساورها بالغ القلق             

 أن متويل اإلرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدويل بأسره،                                وإذ تعترب      

التمويل الذي ميكن أن حيصل عليه                    أن عدد وخطورة أعمال اإلرهاب الدويل يتوقفان على                               وإذ تالحظ        
 اإلرهابيون،       

 أن الصكوك القانونية املتعددة األطراف القائمة ال تعاجل متويل اإلرهاب صراحة،                                       وإذ تالحظ أيضا           

باحلاجة امللحة إىل تعزيز التعاون الدويل بني الدول يف وضع واختاذ تدابري فعالة ملنع متويل                                            واقتناعا منها        
 ه من خالل حماكمة ومعاقبة مرتكبيه،                   اإلرهاب فضال عن قمع           

 :قد اتفقت على ما يلي          
 

 ١املادة 
 

 :ألغراض هذه االتفاقية           
أي نوع من األموال املادية أو غري املادية، املنقولة أو غري املنقولة اليت ُيحصل عليها                                    " األموال "يقصد بتعبري        -١

ا، مبا يف ذلك الشكل اإللكتروين أو الرقمي، واليت                     بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكله                              
تدل على ملكية تلك األموال أو مصلحة فيها، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، االئتمانات املصرفية،                                                                      
وشيكات السفر، والشيكات املصرفية، واحلواالت واألسهم واألوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطابات                                                         

 .االعتماد   

أي مرفق أو أي وسيلة نقل، دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو                                            " املرفق احلكومي أو العام           "ويقصد بتعبري           -٢
يشغلها ممثلو الدولة أو أعضاء احلكومة أو الربملان أو اهليئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو                                                     

 .إطار مهامهم الرمسية           كيان عام أو مسؤولو أو موظفو منظمة حكومية دولية يف                              

ل، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، من ارتكاب جرمية                               أي أموال تنشأ أو ُتحصّ           " العائدات   "ويقصد بتعبري         -٣
 .٢من اجلرائم املشار إليها يف املادة                
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 ٢املادة 
 
  يرتكب جرمية مبفهوم هذه االتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غري مباشرة، وبشكل                                                            -١

 :غري مشروع وبإرادته، بتقدمي أو مجع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أهنا ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام                                                                

بعمل يشكل جرمية يف نطاق إحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف احملدد يف هذه                                              )أ( 
 املعاهدات؛    

شخص آخر، أو إصابته جبروح                 بأي عمل آخر يهدف إىل التسبب يف موت شخص مدين أو أي                                    )ب ( 
بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غري مشترك يف أعمال عدائية يف حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون                                                                
غرض هذا العمل، حبكم طبيعته أو يف سياقه، موجها لترويع السكان، أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على                                                                

 .القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به                     

لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، جيوز لدولة طرف ليست طرفا يف                                                  )أ( -٢
معاهدة من املعاهدات املدرجة يف املرفق، أن تعلن، عند تطبيق هذه االتفاقية على الدولة الطرف، أن تلك املعاهدة                                                   

وسيتوقف سريان اإلعالن حاملا تدخل                          . ١من الفقرة     ) أ (تعترب غري مدرجة يف املرفق املشار إليه يف الفقرة الفرعية                     
 املعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، اليت ستقوم بإعالم اجلهة املودعة هبذا األمر؛                                              

إذا مل تعد الدولة الطرف طرفا يف معاهدة مدرجة يف املرفق، جيوز هلذه الدولة أن تصدر إعالنا،                                                )ب ( 
 .ادة، بشأن تلك املعاهدة            كما هو منصوص عليه يف هذه امل                

، ليس من الضروري أن تستعمل األموال فعليا                       ١لكي يشكل عمل ما جرمية من اجلرائم احملددة يف الفقرة                              -٣
 ).ب (أو  ) أ (، الفقرة الفرعية        ١لتنفيذ جرمية من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة                      

 . من هذه املادة         ١حملددة يف الفقرة        يرتكب جرمية أيضا كل شخص حياول ارتكاب جرمية من اجلرائم ا                                      -٤

 :يرتكب جرمية كل شخص               -٥

  من هذه املادة؛        ٤ أو   ١يساهم كشريك يف جرمية منصوص عليها يف الفقرة                            )أ( 

  من هذه املادة أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاهبا؛                            ٤ أو    ١ينظم ارتكاب جرمية يف مفهوم الفقرة                   )ب ( 

يعملون بقصد مشترك بارتكاب جرمية واحدة أو أكثر من                              يشارك يف قيام جمموعة من األشخاص                    )ج ( 
 :وتكون هذه املشاركة عمدية وتنفذ                     .  من هذه املادة        ٤ أو   ١اجلرائم املشار إليها يف الفقرة                

إما هبدف توسيع النشاط اجلنائي أو الغرض اجلنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو                                            ‘١‘ 
  من هذه املادة؛ أو          ١املشار إليها يف الفقرة           الغرض على ارتكاب جرمية من اجلرائم                   

 . من هذه املادة       ١مبعرفة نية اجملموعة ارتكاب جرمية من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة                               ‘٢‘ 
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 ٣املادة 
 

ال تنطبق هذه االتفاقية إذا ارُتكبت اجلرمية داخل دولة واحدة وكان مرتكبها املفترض من رعايـا تلك                                                            
، األساس الالزم          ٧ من املادة      ٢ أو   ١إقليمها، ومل تكن أي دولة أخرى متلك، مبوجب الفقرة                           الدولة، وموجودا يف       

 . تنطبق يف تلك احلاالت، حسب االقتضاء                        ١٨ إىل    ١٢ملمارسة واليتها القضائية، إال أن أحكام املواد من                        
  

 ٤املادة 
 

 :تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة من أجل                      

 ، جرائم جنائية مبوجب قانوهنا الداخلي؛                         ٢بينة يف املادة        اعتبار اجلرائم امل        )أ( 

 .املعاقبة على تلك اجلرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورهتا على النحو الواجب                                      )ب ( 
  

 ٥املادة 
 
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية، للتمكني من أن يتحمل أي كيان                                                   -١

 يف إقليمها أو منظم مبوجب قوانينها املسؤولية إذا قام شخص مسؤول عن إدارة أو تسيري هذا                                         اعتباري موجود      
وهذه املسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو                         . ٢الكيان، بصفته هذه، بارتكاب جرمية منصوص عليها يف املادة                                    

 .إدارية  

 .ذين ارتكبوا اجلرائم       ُتّحمل هذه املسؤولية دون مساس باملسؤولية اجلنائية لألفراد ال                             -٢

 أعاله جلزاءات          ١تكفل كل دولة طرف، بصفة خاصة، إخضاع الكيانات االعتبارية املسؤولة وفقا للفقرة                                               -٣
 .وجيوز أن تشمل هذه اجلزاءات جزاءات نقدية                    . جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة                        

  
 ٦املادة 

 
مبا يف ذلك التشريعات الداخلية، عند االقتضاء، لكفالة عدم تربير                                  تعتمد كل دولة طرف التدابري الالزمة،                    

األعمال اإلجرامية الداخلة يف نطاق هذه االتفاقية، يف أي حال من األحوال، باعتبارات ذات طابع سياسي أو                                                                        
 .فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو إثين أو ديين أو أي طابع مماثل آخر                                        

  
 ٧املادة 

 
،  ٢ف التدابري الالزمة لتقرير واليتها القضائية فيما يتصل باجلرائم املشار إليها يف املادة                                        تتخذ كل دولة طر          -١

 :حني تكون اجلرمية قد ارتكبت               
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 يف إقليم تلك الدولة؛ أو           )أ( 

على منت سفينة حتمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة مبوجب قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب                                                    )ب ( 
 اجلرمية؛ أو     

 .د أحد رعايا تلك الدولة            على ي   )ج ( 

 : جيوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر واليتها القضائية على جرائم من هذا القبيل يف احلاالت التالية                                                  -٢

أو   ) أ (١، الفقرة      ٢إذا كان هدف اجلرمية أو نتيجتها ارتكاب إحدى اجلرائم املشار إليها يف املادة                                               )أ( 
  رعاياها؛ أو        منها يف إقليم تلك الدولة أو ضد أحد                 ) ب (

أو   ) أ (١، الفقرة      ٢إذا كان هدف اجلرمية أو نتيجتها ارتكاب إحدى اجلرائم املشار إليها يف املادة                                               )ب ( 
منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، مبا يف ذلك األماكن الدبلوماسية                                                          ) ب (

 أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو               

أو   ) أ (١، الفقرة      ٢ان هدف اجلرمية أو نتيجتها ارتكاب إحدى اجلرائم املشار إليها يف املادة                                           إذا ك   )ج ( 
 منها يف حماولة إلكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به؛                                     ) ب (

 ة؛ أو   إذا ارتكب اجلرمية شخص عدمي اجلنسية يوجـد حمـل إقامتـه املعتـاد يف إقليم تلك الدول                                             )د ( 

 .إذا ارتكبت اجلرمية على منت طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة                             )ه( 

عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، ختطر كل دولة طرف األمني                                                     -٣
 تقوم الدولة الطرف املعنية           ويف حالة أي تغيري،         . ٢العام لألمم املتحدة بالوالية القضائية اليت قررهتا وفقا للفقرة                      

 .بإخطار األمني العام بذلك على الفور                  

تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابري الالزمة لتقرير واليتها القضائية فيما يتصل باجلرائم املشار إليها يف املادة                                                          -٤
مها بتسليمه إىل أي            يف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجلرمية املفترض موجودا يف إقليمها ويف حاالت عدم قيا                                        ٢

 .٢ أو   ١من الدول األطراف اليت قررت واليتها القضائية وفقا للفقرة                                

، تعمل الدول        ٢عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة واليتها القضائية على اجلرائم املبينة يف املادة                                                -٥
 احملاكمة وطرائق تبادل املساعدة                  األطراف املعنية على تنسيق إجراءاهتا بصورة مالئمة، وال سيما فيما يتعلق بشروط                                               

 . القانونية  

ال تستبعد هذه االتفاقية ممارسة أي والية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانوهنا الداخلي، دون إخالل                                                       -٦
 .بالقواعد العامة للقانون الدويل           

  



 

استجابة األمم املتحدة: غسل األموال ومتويل االرهاب  
 

 36 الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ٨املادة 
 
 لتحديد أو كشف وجتميد أو حجز أي                    تتخذ كل دولة طرف التدابري املناسبة وفقا ملبادئها القانونية احمللية                               -١

، وكذلك العائدات اآلتية من هذه اجلرائم                       ٢أموال مستخدمة أو خمصصة لغرض ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة                                     
 . وذلك ألغراض مصادرهتا عند االقتضاء                    

ل املستخدمة أو        تتخذ كل دولة طرف، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية، التدابري املناسبة ملصادرة األموا                                                -٢
 .، وكذلك العائدات اآلتية من هذه اجلرائم                       ٢املخصصة لغرض ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة                            

جيوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر يف إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها األموال املتأتية من املصادرة                                                      -٣
 .حوال أو على أساس كل حالة على حدة                    املشار إليها يف هذه املادة مع غريها من الدول، يف مجيع األ                            

تنظر كل دولة طرف يف إنشاء آليات تنص على ختصيص املبالغ اليت تتأتى من عمليات املصادرة املشار                                                      -٤
، أو     )ب (أو   ) أ(، الفقرة الفرعية         ١، الفقرة     ٢إليها يف هذه املادة، لتعويض ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف املادة                                       

 .تعويض أسرهم        

 .بق أحكام هذه املادة دون املساس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية                                 تط  -٥
  

 ٩املادة 
 
 قد   ٢عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو املرتكب املفترض جلرمية مشار اليها يف املادة                                                      -١

اخلية للتحقيق يف الوقائع             يكون موجودا يف اقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابري الالزمة وفقا لتشريعاهتا الد                                     
 .اليت أبلغت هبا       

تقوم الدولة الطرف اليت يكون الفاعل أو املرتكب املفترض موجودا يف اقليمها، اذا ارتأت أن الظروف                                              -٢
تربر ذلك، باختاذ التدابري املناسبة مبوجب تشريعاهتا الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض احملاكمة أو                                                    

 .التسليم  

[...] 
  

 ١٠املادة 
 
، إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد يف إقليمها مرتكب                      ٧يف احلاالت اليت تنطبق عليها أحكام املادة                      -١

اجلرمية املفترض بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء ال لزوم له وبدون أي استثناء                                                  
ها، إىل سلطاهتا املختصة لغرض املالحقة اجلنائية حسب                                  وسواء كانت اجلرمية قد ارتكبت أو مل ترتكب يف إقليم                             

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس األسلوب املتبع يف حالة أي                                           . إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة                     
 .جرمية أخرى ذات طابع خطري وفقا لقانون تلك الدولة                           
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أحد رعاياها إال بشرط إعادته إليها ليقضي                          حينما ال جتيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم                               -٢
العقوبة املفروضة عليه نتيجة احملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة اليت                                                     
تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد ترياهنا مناسبة، يكون التسليم                                                           

 .١عفاء الدولة الطرف املطلوب منها التسليم من االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة                                  املشروط كافيا إل        
  

 ١١املادة 
 
 بقوة القانون من اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجملرمني املنصوص عليها                              ٢تعترب اجلرائم املشار إليها يف املادة                 -١

وتتعهد الدول األطراف            . يان هذه االتفاقية         يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني أبرمت بني الدول األطراف قبل سر                              
 .باعتبار مثل هذه اجلرائم جرائم تستوجب تسليم اجملرمني يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني ُتربم فيما بينها بعد ذلك                                                                

حينما تتلقى دولة طرف جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى                                                          -٢
عاهدة لتسليم اجملرمني، جيوز للدولة املطلوب منها التسليم أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس                                             ال ترتبط معها مب      

وختضع عملية التسليم للشروط األخرى اليت تنص                      . ٢القانوين للتسليم فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة                       
 . عليها تشريعات الدولة املطلوب منها التسليم                   

ول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة باجلرائم املشار إليها يف املادة                                                    تعترف الد     -٣
 كجرائم تستوجب تسليم اجملرمني فيما بينها، رهنا بالشروط اليت تنص عليها تشريعات الدولة املطلوب منها                                                      ٢

 .التسليم  

ألغراض تسليم اجملرمني فيما بني الدول األطراف،                            ،   ٢إذا اقتضت الضرورة، تعامل اجلرائم املبينة يف املادة                            -٤
كما لو أهنا ارتكبت ال يف مكان وقوعها فحسب بل يف أقاليم الدول اليت تكون قد قررت واليتها القضائية وفقا                                                                     

 . ٧ من املادة       ٢ و   ١للفقرتني     

فيما يتعلق باجلرائم            تعترب أحكام مجيع معاهدات أو اتفاقات تسليم اجملرمني املربمة بني الدول األطراف                                        -٥
 . معدلة بني هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه االتفاقية                                  ٢املشار إليها يف املادة            

  
 ١٢املادة 

 
تتبادل الدول األطراف أكرب قدر من املساعدة القانونية فيما يتعلق بأي حتقيقات أو إجراءات جنائية أو                                                 -١

، مبا يف ذلك املساعدة املتصلة باحلصول على ما يوجد لديها من                                     ٢ إجراءات تسليم تتصل باجلرائم املبينة يف املادة                     
 .أدلة الزمة هلذه اإلجراءات            

 .ال جيوز للدول األطراف التذرع بسرية املعامالت املصرفية لرفض طلب لتبادل املساعدة القانونية                                               -٢



 

استجابة األمم املتحدة: غسل األموال ومتويل االرهاب  
 

 38 الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

علومات أو أدلة ألغراض             ال جيوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولة املطلوب منها تقدمي م                               -٣
التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضائية، إحالة هذه املعلومات أو األدلة أو استخدامها يف أغراض أخرى سوى                                                            

 .ما جاء يف الطلب         

جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول األطراف األخرى املعلومات                                                       -٤
 .٥إلثبات املسؤولية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية عمال باملادة                             أو األدلة الالزمة       

 مبا يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات                    ٢ و   ١تفي الدول األطراف بالتزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرتني                           -٥
مثل هذه      ويف حالة عدم وجود            . أخرى بشأن تبادل املساعدة القانونية أو املعلومات قد تكون قائمة فيما بينها                                        

 .املعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول األطراف هذه املساعدة وفقا لتشريعاهتا الداخلية                                                 
  

 ١٣املادة 
 

  ٢ال جيوز، ألغراض تسليم اجملرمني أو تبادل املساعدة القانونية، اعتبار أي جرمية من اجلرائم املبّينة يف املادة                                               
 تتذرع بالطابع املايل للجرمية وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل                                      لذلك ال جيوز للدول األطراف أن                 . جرمية مالية      

 .املساعدة القانونية أو تسليم اجملرمني                  
  

 ١٨املادة 
 
، باختاذ مجيع التدابري املمكنة لتحقيق أمور من بينها                               ٢تتعاون الدول األطراف يف منع اجلرائم املبينة يف املادة                              -١

ء ملنع أو إحباط التحضري يف إقليم كل منها، الرتكاب تلك اجلرائم داخل                                            تكييف تشريعاهتا الداخلية عند االقتضا                      
 :أقاليمها أو خارجها، مبا يف ذلك                   

تدابري حتظر، يف أقاليمها، األنشطة غري املشروعة اليت يقوم هبا عن علم املشجعون على اجلرائم                                            )أ( 
 من أشخاص ومنظمات؛             ضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها                    رّ ، أو احمل   ٢املبينة يف املادة        

تدابري تلزم املؤسسات املالية واملهن األخرى اليت هلا صلة باملعامالت املالية، باستخدام أكفأ التدابري                                                )ب ( 
املتاحة للتحقق من هويات عمالئها املعتادين أو العابرين، وكذا من هويات العمالء الذين تفتح حسابات لصاحلهم                                                     

.  العادية أو املشبوهة والتبليغ عن املعامالت اليت ُيشتبه يف أهنا من نشاط إجرامي                                        وإيالء اهتمام خاص باملعامالت غري                   
 :وهلذا الغرض يتعّين على الدول األطراف أن تنظر فيما يلي                               

وضع أنظمة حتظر فتح حسابات يكون صاحبها أو املستفيد منها جمهول اهلوية أو ال ميكن التحقق                                                ‘١‘ 
حتقق تلك املؤسسات من هوية املالكني احلقيقيني لتلك                                من هويته، واختاذ تدابري لضمان                    

 املعامالت؛    
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إلزام املؤسسات املالية، عند االقتضاء، بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات االعتبارية، باختاذ                                                       ‘٢‘ 
تدابري للتحقق من وجود العميل ومن هيكله القانوين، وذلك باحلصول منه أو من أي سجل عام                                              

نني، على دليل على تسجيله كشركة، يتضمن املعلومات املتعلقة باسم العميل، وشكله                                             أو من االث    
 القانوين، وعنوانه وأمساء مديريه، واألحكام املنظمة لسلطة إلزام ذلك الكيان؛                                         

وضع أنظمة تفرض على املؤسسات املالية التزاما باإلبالغ الفوري للسلطات املختصة بكل                                                ‘٣‘ 
عقدة غري العادية واألمناط غري العادية للمعامالت اليت ليس هلا غرض اقتصادي                                          املعامالت الكبرية امل       

ظاهر أو هدف قانوين واضح، دون أن ختشى حتمل املسؤولية اجلنائية أو املدنية عن انتهاك أي قيد                                                         
 يلزم بعدم الكشف عن املعلومات، إذا أبلغت عن شكوكها حبسن نية؛                                      

فاظ، ملدة مخس سنوات على األقل، جبميع السجالت الالزمة املتعلقة                              إلزام املؤسسات املالية باالحت              ‘٤‘ 
 .باملعامالت احمللية والدولية            

 : من خالل النظر يف          ٢تتعاون الدول األطراف كذلك يف منع اجلرائم احملددة يف املادة                              -٢

 خيص هلا؛      إمكانية وضع تدابري لإلشراف على مجيع وكاالت حتويل األموال، مبا يف ذلك مثال التر                                            )أ( 

إمكانية تطبيق تدابري تسمح بكشف أو رصد النقل املادي عرب احلدود لألموال النقدية أو الصكوك                                              )ب ( 
القابلة للتداول حلاملها، رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من االستخدام املناسب للمعلومات ودون                                                

 .املساس بأي شكل حبرية حركة رؤوس األموال                    

 بتبادل املعلومات الدقيقة               ٢األطراف كذلك يف منع اجلرائم املنصوص عليها يف املادة                           تتعاون الدول        -٣
واملتحقق من صحتها وفقا ألحكام تشريعاهتا الداخلية، وتنسيق التدابري اإلدارية وغريها من التدابري املتخذة، حسب                                                          

 :ق، وال سيما عن طري               ٢االقتضاء، بغرض منع ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة                                

إنشاء قنوات اتصال فيما بني أجهزهتا ودوائرها املختصة، وصيانة تلك القنوات لتيسري التبادل                                               )أ( 
 ؛٢املأمون والسريع للمعلومات املتعلقة جبميع جوانب اجلرائم املبينة يف املادة                                

 فيما يتصل          ٢التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن اجلرائم اليت مت حتديدها وفقا للمادة                                           )ب ( 
 :مبا يلي   

كشف هوية األشخاص الذين توجد بشأهنم شبهة معقولة تدل على تورطهم يف هذه اجلرائم                                                  ‘١‘ 
 وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛             

 .حركة األموال املتصلة بارتكاب هذه اجلرائم                     ‘٢‘ 

 .)اإلنتربول    (جيوز للدول األطراف أن تتبادل املعلومات عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية                                          -٤
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 املرفق
 
 .١٩٧٠ديسمرب      / كانون األول       ١٦اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات، الهاي،                               -١

سبتمرب      / أيلول  ٢٣اتفاقية قمـع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، مونتريال،                                    -٢
١٩٧١. 

تمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون،                          اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص امل                    -٣
 .١٩٧٣ديسمرب      / كانون األول       ١٤واملعاقبة عليها، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                                  

/  كانون األول      ١٧االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                                            -٤
 .١٩٧٩ديسمرب     

 .١٩٨٠مارس     / آذار ٣اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، املعتمدة يف فيينا يف                          -٥

الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل،                                      -٦
 .١٩٨٨فرباير     / شباط    ٢٤مونتريال،       التكميلي التفاقية قمع األعمال املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين،                                   

 .١٩٨٨مارس     / آذار  ١٠اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية، روما،                                      -٧

الربوتوكول املتعلق بقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف                                                     -٨
 .١٩٨٨مارس    / آذار  ١٠القاري، روما،       

  ١٥االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات االرهابية بالقنابل، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                                                  -٩
 .١٩٩٧ديسمرب     /كانون األول     
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 ،٤٣٨٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته : )٢٠٠١ (١٣٧٣القرار 
 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨املعقودة يف 

  
 إن جملس األمن،        
) ٢٠٠١ (١٣٦٨  و ١٩٩٩أكتوبر      / تشرين األول        ١٩املؤرخ     ) ١٩٩٩ (١٢٦٩راريه    ق إذ يعيد تأكيد         
 ، ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول   ١٢املؤرخ    

إدانته الكاملة للهجمات اإلرهابية اليت وقعت يف نيويورك وواشنطن العاصمة                                  وإذ يعيد أيضا تأكيد          
 ه األعمال،       ، وإذ يعرب عن تصميمه على منع مجيع هذ                       ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول   ١١وبنسلفانيا يف         

أن هذه األعمال، شأهنا يف ذلك شأن أي عمل إرهايب دويل، تشكل هتديدا للسالم                                              وإذ يعيد كذلك تأكيد            
 واألمن الدوليني،     

احلق الراسخ للفرد أو اجلماعة يف الدفاع عن النفس، كما هو معترف به يف ميثاق األمم                                        وإذ يعيد تأكيد        
 ، )٢٠٠١ (١٣٦٨املتحدة وكما هو مؤكد يف القرار               

ضرورة التصدي، جبميع الوسائل، وفقا مليثاق األمم املتحدة، للتهديدات اليت توجهها                                   وإذ يعيد تأكيد         
 األعمال اإلرهابية للسالم واألمن الدوليني،                   

التطرف، يف مناطق خمتلفة من                  إزاء تزايد األعمال اإلرهابية بدافع من التعصب أو                      وإذ يعرب عن بالغ القلق              
 العامل،  

جبميع الدول العمل معا على حنو عاجل على منع األعمال اإلرهابية والقضاء عليها، مبا يف ذلك                                                       ب   وإذ يهي     
 من خالل التعاون املتزايد والتنفيذ الكامل لالتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلرهاب،                                        

مال    بضرورة إكمال التعاون الدويل بتدابري إضافية تتخذها الدول ملنع ووقف متويل أي أع                                    وإذ يسلم      
 إرهابية أو اإلعداد هلا، يف أراضيها جبميع الوسائل القانونية،                                  

 ١٩٧٠أكتوبر     / املبدأ الذي أرسته اجلمعية العامة يف إعالهنا الصادر يف تشرين األول                            وإذ يعيد تأكيد        
أغسطس      / آب  ١٣ؤرخ   ـامل ) ١٩٩٨ (١١٨٩راره   ــ ن يف ق   ـ وكرر تأكيده جملس األم         )) ٢٥–د  (٢٦٢٥القرار   (

اده أنه من واجب كل دولة عضو أن متتنع عن تنـظيم أي أعمال إرهابية يف دولة أخرى أو التحريض                                                                 ، ومف   ١٩٩٨
 املشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة يف أراضيها هبدف ارتكاب تلك األعمال،                                        عليها أو املساعدة أو         

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،                      وإذ يتصرف         

 :الدول  أن على مجيع         يقــرر     -١ 

 منع ووقف متويل األعمال اإلرهابية؛                   )أ( 
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جترمي قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفري األموال أو مجعها، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غري                                                 )ب ( 
 مباشرة، أو يف أراضيها لكي تستخدم يف أعمال إرهابية، أو يف حالة معرفة أهنا سوف تستخدم يف أعمال إرهابية؛                                                             

ن تأخري بتجميد األموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية ألشخاص يرتكبون أعماال                                            القيام بدو    )ج ( 
لكيانات ميتلكها أو يتحكم فيها                  إرهابية، أو حياولون ارتكاهبا، أو يشاركون يف ارتكاهبا أو يسهلون ارتكاهبا؛ أو                                    

ؤالء األشخاص        ألشخاص وكيانات تعمل حلساب ه                      بصورة مباشرة أو غري مباشرة هؤالء األشخاص؛ أو                           
والكيانات، أو بتوجيه منهم، مبا يف ذلك األموال املستمدة من املمتلكات اليت ميتلكها هؤالء اإلرهابيون ومن يرتبط                                                                      

 هبم من أشخاص وكيانات أو األموال اليت تدرها هذه املمتلكات؛                                      

 أموال أو      حتظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي                                                )د ( 
أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غريها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، لألشخاص الذين                                                           

يسهلون أو يشاركون يف ارتكاهبا، أو للكيانات اليت ميتلكها أو                                     يرتكبون أعماال إرهابية أو حياولون ارتكاهبا أو                         
األشخاص، أو لألشخاص والكيانات اليت تعمل باسم هؤالء                            يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة هؤالء                         

 األشخاص أو بتوجيه منهم؛               

 :أن على مجيع الدول          يقرر أيضا        -٢ 

االمتناع عن تقدمي أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمـين، إىل الكيانات أو األشخاص                                                          )أ( 
د أعضاء اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد                           الضالعني يف األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية جتني                                      

 اإلرهابيني بالسالح؛           

اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية ويشمل ذلك اإلنذار املبكر للدول األخرى                                              )ب ( 
 عن طريق تبادل املعلومات؛              

يرتكبوهنا، وملن            ا أو  عدم توفري املالذ اآلمن ملن ميولون األعمال اإلرهابية أو يدبروهنا أو يدعموهن                                     )ج ( 
 يوفرون املالذ اآلمن لإلرهابيني؛                  

منع من ميولون أو يدبرون أو يـيـسرون أو يرتكبون األعمال اإلرهابية من استخدام أراضيها يف                                                      )د ( 
 تنفيذ تلك املآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطين تلك الدول؛                               

اإلعداد هلا أو ارتكاهبا أو                دبريها أو      كفالة تقدمي أي شخص يشارك يف متويل أعمال إرهابية أو ت                                     )ه( 
دعمها إىل العدالة وكفالة إدراج األعمال اإلرهابية يف القوانني والتشريعات احمللية بوصفها جرائم خطرية وكفالة أن                                                              
تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك األعمال اإلرهابية، وذلك باإلضافة إىل أي تدابري أخرى قد                                                  

 صدد؛   تتخذ يف هذا ال       

تزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية                                                        )و( 
املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك املساعدة على حصول كل منها على ما لدى األخرى من                                                     

 أدلة الزمة لإلجراءات القانونية؛             
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 اجلماعات اإلرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على احلدود وعلى                                           منع حتركات اإلرهابيني أو                )ز( 
إصدار أوراق إثبات اهلوية ووثائق السفر وباختاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف أوراق إثبات اهلوية ووثائق السفر أو                                                                      

 انتحال شخصية حامليها؛                

 :من مجيع الدول        يطلب     -٣ 

عجيل هبا وخباصة ما يتعلق منها بأعمال أو حتركات                                 التماس سبل تبادل املعلومات العملية والت                  )أ( 
اإلرهابيني أو الشبكات اإلرهابية؛ وبوثائق السفر املزورة أو املزيفة؛ واالجتار باألسلحة أو املتفجرات أو املواد                                                             
احلساسة؛ وباستخدام اجلماعات اإلرهابية لتكنولوجيا االتصاالت؛ وبالتهديد الذي يشكله امتالك اجلماعات                                                           

 هابية ألسلحة الدمار الشامل؛              اإلر 

تبادل املعلومات وفقا للقوانني الدولية واحمللية والتعاون يف الشؤون اإلدارية والقضائية ملنع ارتكاب                                                 )ب ( 
 األعمال اإلرهابية؛         

التعاون، بصفة خاصة من خالل ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، على منع وقمع                                                        )ج ( 
 واختاذ إجراءات ضد مرتكيب تلك األعمال؛                      االعتداءات اإلرهابية          

االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب ومن                                                  )د ( 
 ؛ ١٩٩٩ديسمرب     /كانون األول       ٩بينها االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب املؤرخة                        

والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب وقراري                        التعاون املتزايد والتنفيذ الكامل لالتفاقيات                   )ه( 
 ؛ )٢٠٠١ (١٣٦٨و   ) ١٩٩٩ (١٢٦٩جملس األمن      

اختاذ التدابري املناسبة طبقا لألحكام ذات الصلة من القوانني الوطنية والدولية، مبا يف ذلك املعايري                                            )و( 
 اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو                   الدولية حلقوق اإلنسان، قبل منح مركز الالجئ، بغية ضمان عدم قيام طاليب                                  

 تيسريها أو االشتراك يف ارتكاهبا؛                  

كفالة عدم إساءة استعمال مرتكيب األعمال اإلرهابية أو منظميها أو من يـيـسرها ملركز الالجئني،                                                           )ز( 
وفقا للقانون الدويل، وكفالة عدم االعتراف باالدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم                                                          

 اإلرهابيني املشتبه هبم؛             

الصلة الوثيقة بني اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري                                          يالحظ مع القلق          -٤ 
املشروع باملخدرات وغسل األموال واالجتار غري القانوين باألسلحة والنقل غري القانوين للمواد النووية والكيميائية                                             

اليت ميكن أن تترتب عليها آثار مميتة، ويؤكد يف هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق                                         والبيولوجية وغريها من املواد            
اجلهود على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي والدويل تدعيما لالستجابة العاملية يف مواجهة التحدي والتهديد                                                                    

 اخلطريين لألمن الدويل؛           
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اىف مع مقاصد ومبادئ األمم املتحدة وأن                      أن أعمال وأساليب وممارسات اإلرهاب الدويل تتن                             يعلـن     -٥ 
 متويل األعمال اإلرهابية وتدبريها والتحريض عليها عن علم، أمور تتناىف أيضا مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها؛                                                                  

 من نظامه الداخلي املؤقت، جلنة تابعة جمللس األمن تتألف من                              ٢٨أن ينشئ، وفقا للمادة             يقرر    -٦ 
اقب تنفيذ هذا القرار مبساعدة اخلربات املناسبة، ويطلب من مجيع الدول موافاة اللجنة                                      مجيع أعضاء اجمللس، لتر          

 يوما من تاريخ اختاذه وأن تقوم بذلك                     ٩٠بتقارير عن اخلطوات اليت اختذهتا تنفيذا هلذا القرار يف موعد ال يتجاوز                                   
 فيما بعد وفقا جلدول زمين تقترحه اللجنة؛                    

م بالتشاور مع األمني العام بتحديد مهامها وتقدمي برنامج عمل يف غضون                                           إىل اللجنة أن تقو         يوعــز      -٧ 
 ثالثني يوما من اختاذ هذا القرار والنظر فيما حتتاجه من دعم؛                                    

عن تصميمه على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة وفقا                                           يعرب     -٨ 
 ملسؤولياته املنصوص عليها يف امليثاق؛                 

 .أن يبقي املسألة قيد نظره            يقرر    -٩ 
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 ،٤٤١٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته : )٢٠٠١ (١٣٧٧القرار 
 ٢٠٠١نوفمرب /  تشرين الثاين١٢املعقودة يف 

 
 إن جملس األمن، 
 . اعتماد اإلعالن املرفق بشأن اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهابيقرر 

  
 مرفق  

  
 ،إن جملس األمن        

 ستوى الوزاري،     على امل   إذ ينعقد      

) ٢٠٠١ (١٣٦٨ ، و   ١٩٩٩أكتوبر      / تشرين األول       ١٩املؤرخ     ) ١٩٩٩ (١٢٦٩إىل قراراته      وإذ يشري       
 ،٢٠٠١سبتمرب     /أيلول    ٢٨املؤرخ    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣، و   ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول  ١٢املؤرخ   

 يف القرن      أن أعمال اإلرهاب الدويل تشكل أحد أخطر التهديدات اليت تواجه السالم واألمن الدوليني                                     يعلن    
 احلادي والعشرين،        

 أن أعمال اإلرهاب الدويل تشكل أحد التحديات اليت تواجه مجيع الدول والبشرية مجعاء،                                              يعلن كذلك        

إدانته القطعية جلميع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته باعتبارها أعماال إجرامية                                          يؤكد من جديد       
 ا ومظاهرها، أينما ارُتكبت وأيا كان مرتكبوها،                          مربر هلا أيا كانت بواعثها، وجبميع أشكاهل                     وال 

أن أعمال اإلرهاب الدويل تتناىف مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وأن متويل أعمال اإلرهاب                                                        يؤكد    
الدويل والتخطيط والتحضري هلا، وكذلك مجيع األشكال األخرى لدعم تلك األعمال تتناىف كذلك مع مقاصد                                                     

 ملتحدة،    ومبادئ ميثاق األمم ا         
أن أعمال اإلرهاب الدويل تعرض للخطر أرواح األبرياء وكرامة وأمن البشر يف كل مكان                                        يشدد على      

 وهتدد التنمية االجتماعية واالقتصادية جلميع الدول وتقوض االستقرار واالزدهار على الصعيد العاملي،                                             

 قبل مجيع الدول األعضاء يف                أن اتباع هنج مستمر وشامل ينطوي على مشاركة وتعاون فعالني من                                  يؤكد    
 األمم املتحدة، ووفقا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، أساسي ملكافحة آفة اإلرهاب الدويل،                                                    

أن مواصلة اجلهود الدولية الرامية إىل توسيع نطاق التفاهم بني احلضارات ومعاجلة الصراعات                                                    يؤكد    
يها القضايا اإلمنائية، سوف تساهم يف تعزيز التعاون والتآزر الدوليني،                                    اإلقليمية وكامل نطاق القضايا العاملية، مبا ف                    

 الالزمني أيضا ملواصلة مكافحة اإلرهاب الدويل على أوسع نطاق ممكن،                                         

  ١مبا أعربت عنه الدول خالل مناسبات منها املناقشة العامة اليت أجرهتا اجلمعية العامة يف الفترة من                                            يرحب      
، من التزام مبكافحة اإلرهاب الدويل، ويهيب جبميع الدول إىل أن تصبح يف                                        ٢٠٠١بر   أكتو  / تشرين األول      ٥إىل  
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أقرب وقت ممكن أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب الدويل ويشجع الدول                                                   
 األعضاء على املضي قدما يف هذا املضمار،                    

تنفيذا كامال، ومساعدة                ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ذ القرار     إىل مجيع الدول اختاذ إجراءات عاجلة لتنفي                        يطلب    
التزام الدول حبرمان اإلرهابيني ومن يدعمون اإلرهاب من الدعم املايل                                   ويؤكد    بعضها البعض يف القيام بذلك،             

 واملالذ اآلمن ومن مجيع أشكال الدعم األخرى،                      

الدول األعضاء يف األمم            عن تصميمه على املضي يف تنفيذ ذلك القرار بالتعاون الكامل مع مجيع                            يعرب   
 ١٣٧٣ من القرار     ٦ بالتقدم الذي أحرزته حىت اآلن جلنة مكافحة اإلرهاب املنشأة مبوجب الفقرة                                       ويرحب    املتحدة   

 لرصد تنفيذ ذلك القرار،           ) ٢٠٠١(

  ويدعو   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ بأن دوال عديدة ستحتاج إىل املساعدة يف تنفيذ مجيع متطلبات القرار                                     يسلِّم   
 الغ جلنة مكافحة اإلرهاب باجملاالت اليت حتتاج إىل ذلك الدعم فيها،                                    الدول إىل إب     

، جلنة مكافحة اإلرهاب إىل أن تستكشف السبل اليت ميكن من خالهلا مساعدة                                          يدعو يف ذلك السياق          
 :الدول وأن تستطلع بوجه خاص مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية                                    

، مبا فيها إعداد قوانني منوذجية،                       )٢٠٠١ (١٣٧٣االت املشمولة بالقرار             تعزيز أفضل املمارسات يف اجمل                  •
 حسب االقتضاء؛          

مدى إتاحة برامج املساعدة التقنية واملالية والتنظيمية والتشريعية وغريها من برامج املساعدة القائمة اليت من                                                 •
 ؛ )٢٠٠١ (١٣٧٣شأهنا أن تيسر تنفيذ القرار               

 بني برامج املساعدة تلك؛             تعزيز أوجه التفاعل املمكنة               •

 .جبميع الدول تكثيف جهودها للقضاء على آفة اإلرهاب الدويل                            يهيب     
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 ملكافحة      ١٩٨٨ استجابة للتفويض الذي قررته اتفاقية                    ١٩٩٧يف  أنشئ الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال 
دول األعضاء إىل جترمي غسل األموال                  وقد دعت االتفاقية ال         . االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية                 

وقد زادت الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم                        . ووضع اطار قانوين شامل ملعاجلة مجيع املسائل ذات الصلة                             
 حيث وسعت نطاقه إىل ما يتجاوز جرائم املخدرات ليشمل مجيع اجلرائم                                   الربنامج دعم تفويض       ١٩٩٨املتحدة يف     

 .اخلطرة  

الوحدة احملورية يف منظومة األمم املتحدة ملعاجلة القضايا ذات الصلة بغسل األموال وعائدات اجلرمية،                                          هو  والربنامج
 .مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء يف حتقيق توافق تدابريها املتعلقة باملكافحة مع املعايري الدولية                                                            

****** 
 :منشورات حديثة       
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proceeds of crime 

   قانون منوذجي بشأن غسل األموال واملصادرة والتعاون الدويل فيما يتعلق بعائدات اجلرمية                                            ■
 ومات عن الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموالملزيد من املعل
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اآلراء املعرب عنها يف هذا املنشور ال تعّبر بالضرورة عن السياسة الرمسية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات                                               
 من جانب األمم املتحدة بشأن الوضع                       والتسميات املستخدمة ال تنطوي على تعبري عن أي رأي كان                                    . واجلرمية   

 .القانوين ألي بلد أو اقليم أو لنطاق سلطاته أو حدوده أو ختومه                                   


