
 وضع حد لتمويل اإلرهاب
 

 ان ولفسبريجـبي
 
 التمهيـد  1
 

ــة    ــسات املاليــ ــسبريج للمؤســ ــة ولفــ إن جمموعــ
ــسبريج (" ــة ولفـ ــهام يف  1")جمموعـ ــة باإلسـ  ملتزمـ

ــايل     ــان الت ــصدر البي ــي ت ــاب وه ــد اإلره ــرب ض احل
ــدفق    ــع تـ ــة يف منـ ــسات املاليـ ــف دور املؤسـ لوصـ
األمـــوال اإلرهابيـــة مـــن خـــالل النظـــام املـــايل 

 .العاملي
 

إن األمــوال . ثــل هــذه احلــرب حتــديات جديــدةً    مت
املـــــستعملة يف متويـــــل اإلرهـــــاب ال تـــــستمد 
بالـــضرورة مـــن نـــشاط إجرامـــي، والـــذي هـــو  
ــة     ــات احلاليـ ــم املخالفـ ــوب يف معظـ ــصر مطلـ عنـ

تتطلـــب املـــشارآة الناجحـــة . لغـــسيل األمـــوال
ــايل      ــاع املـ ــب القطـ ــن جانـ ــرب مـ ــذه احلـ يف هـ

ــ  ــًا مـ ــًا عامليـ ــع  نتعاونـ ــات مـ ــب احلكومـ  جانـ
 .املؤسسات املالية إىل درجة غري مسبوقة

 
 دور املؤسسات املالية يف حماربة اإلرهاب  2
 

ــات    ــساعدة احلكومـ ــة مـ ــسات املاليـ ــن للمؤسـ ميكـ
ــاب؛    ــد اإلرهـ ــرب ضـ ــة يف احلـ ــدوائر احلكوميـ والـ
ــع     ــالل من ــن خ ــد م ــذا اجله ــساعدة ه ــها م  إذ ميكن

 فعليهـــا املعلومـــات والكـــشف عنـــها وتقامسهـــا،

                                                 
: تتــألف جمموعــة ولفـــسبريج مــن املؤســـسات املاليــة الدوليـــة القياديــة التاليـــة      1

، بنـــك .ايـــه. ، بـــانكو ســـانتاندر ســـنرتال هـــسبانو إس.يف. ايـــه بـــي إن أمـــرو إن
 ليمتــد، بنــك بــارآليز، ســييت جــروب، آريــدت ســويس جــروب،       - ميتسوبيــشي-طوآيــو

ــش      ــاش، إت ــدمان س ــي، جول ــه ج ــاني اي ــك األمل ــان     البن ــه مورج ــه ب ــي، جي ــي س  إس ب
ــي     ــه ج ــي إس اي ــو ب ــنريال، و ي ــييت جي ــشيس، سوس ــًة   ،ت ــبحت معروف ــت  وأص ــدما اتفق عن

ــة         ــوك اخلاص ــادات للبن ــع إرش ــى وض ــث عل ــارك بي ــة وم ــشفافية الدولي ــة ال ــع منظم م
ــوبر     ــوال يف أآت ــسيل األم ــة غ ــول مكافح ــدت    2000ح ــذي عق ــان ال ــو املك ــسبريج ه ، وولف

 .لصياغة اإلرشادات سويسرايف فيه جلسة عمل مهمة 
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ــات    ــع املنظم ــسعي ملن ــول   ال ــن الوص ــة م اإلرهابي
ــات يف     ــساعدة احلكومـ ــة، ومـ ــدماهتا املاليـ إىل خـ
جهودهــــا للكــــشف عــــن التمويــــل اإلرهــــابي 
املــــشبوه واالســــتجابة علــــى وجــــه الــــسرعة 

 .لالستفسارات احلكومية
 
 رادـحقوق األف  3
 

ــسامهة يف   ــة باملــ ــسبريج ملتزمــ ــة ولفــ إن جمموعــ
ــز     ــه متيي ــيس في ــو ل ــى حن ــاب عل ــى اإلره ــرب عل احل

 .وق األفرادوحيرتم حق
 
 اعرف عميلك  4
 

ــسك    ــسبريج أن التمـــ ــة ولفـــ ــدرك جمموعـــ تـــ
ــة     ــة ملقولــ ــدابري احلاليــ ــسياسات والتــ بالــ

أمـــر مهـــم بالنـــسبة حملاربـــة " اعـــرف عميلـــك"
ــى    ــب علـ ــرف املناسـ ــة أن التعـ ــاب، وخباصـ اإلرهـ
ــن أن      ــة ميك ــسات املالي ــب املؤس ــن جان ــالء م العم
حيــسن مــن آفــاءة البحــث يف قــوائم اإلرهــابيني      

ــروف ــصدرها  املعـ ــيت تـ ــيهم والـ ــشتبه فـ ني أو املـ
الـــسلطات املختـــصة ذات الواليـــة علـــى املؤســـسة 

 ").القوائم املطبقة("املالية املعنية 
 

ــى     ــرف علـ ــستمر للتعـ ــق املـ ــب التطبيـ إىل جانـ
ــدابري     ــه وتـ ــة عليـ ــايل، واملوافقـ ــل احلـ العميـ
االجتــــهاد الــــالزم، فــــإن جممــــوع ولفــــسبريج 

 :ملتزمة بالتايل
 

ارة بـــالرجوع إىل تطبيـــق تـــدابري االستـــش   •
القــــوائم املطبقــــة واختــــاذ اخلطــــوات    
ــان     ــا إذا آ ــر م ــة لتقري ــة والعملي املقبول
شــخص مــا مــشرتك يف عالقــة عمــل حاليــة أو      

 .متوقعة يظهر على تلك القائمة
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ــوائم     • ــضاهاة الق ــة مب ــسلطات املعني ــالغ ال إب
مـــع اإلرهـــابيني املعـــروفني أو املـــشتبه هبـــم 

ــو    ــى حن ــة، عل ــات اإلرهابي ــى أو املنظم يتماش
ــصوص   ــة خبـ ــوائح املرعيـ ــوانني واللـ ــع القـ مـ

 .الكشف على معلومات العميل
 

ــرق    • ــن ط ــة ع ــدوائر احلكومي ــع ال ــشاف م االستك
ــني     ــا ب ــمن وفيم ــات ض ــادل املعلوم ــسني تب لتح

 .الواليات القضائية املختلفة
 

ــات    • ــظ معلوم ــيانة وحف ــسني ص ــرق حت ــشاف ط استك
العميــــل لتــــسهيل اســــتعادهتا يف الوقــــت 

 .املناسب
 
 قطاعات والنشاطات عالية اخلطورةال  5
 

إن جمموعـــــة ولفـــــسبريج ملتزمـــــة بتطبيـــــق 
ــا      ــزز فيمـ ــب واملعـ ــالزم املناسـ ــهاد الـ االجتـ
يتـــصل بأولئـــك العمـــالء املـــشتغلني يف قطاعـــات  
ــسلطات      ــل الـ ــن قبـ ــا مـ ــشاطات مت تعريفهـ ونـ
ــع      ــاق واس ــى نط ــستعمل عل ــا ت ــى أهن ــصة عل املخت
ــصرفية     ــال املـ ــل األعمـ ــاب، مثـ ــل اإلرهـ لتمويـ

ســـوف . رتة، أو نظـــم التحويـــل البديلـــةاملـــست
ــشم ــة  ي ــدابري معين ــات وت ــبين سياس ــذا ت ــا ل ه  مم

ــن     ــل م ــول العم ــول قب ــًا ح ــوفر حالي ــري مت ــو غ ه
ــات أو    ــك القطاعـــ ــشتغل يف تلـــ ــل يـــ عميـــ
النـــشاطات، وزيـــادة مراقبـــة نـــشاط العمـــالء  

 .الذي يفون مبعايري املوافقة ذات الصلة
 

وعلــى األخــص، فــإن جمموعــة ولفــسبريج ملتزمــة      
ــ ــل،    حبـ ــال التحويـ ــها يف أعمـ ــات عملـ صر عالقـ

وبيـــــوت الـــــصرافة، وخـــــصم الكمبيـــــاالت، 
ومكاتـــب الـــصرافة ووآـــالء حتويـــل األمـــوال إىل  
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ــدف إىل     ــبة هتـ ــوائح مناسـ ــعني للـ ــك اخلاضـ أولئـ
منــع تلــك النــشاطات واألعمــال مــن اســتعمال      
إحــدى القنــوات لغــسيل حــصيلة عمــل إجرامــي      

 .أو متويل اإلرهاب/ و
 

بريج أن العديــــد مــــن تــــدرك جمموعــــة ولفــــس
ــوير    ــًا بتطـ ــوم حاليـ ــضائية تقـ ــات القـ الواليـ
وتطبيــق لــوائح خاصــة هبــذه األعمــال، ويــتعني      
ــدخل      ــىت ت ــوائح ح ــذه الل ــايف هل ــت الك ــنح الوق م

 .إىل حيز التنفيذ
 
 املراقبـة  6
 

إدراآـــًا للـــصعوبات املتأصـــلة يف التعـــرف علـــى 
وحتديـــد املعـــامالت املاليـــة املرتبطـــة باإلرهـــاب 

ــدو ( ــث يب ــسبة   حي ــًا بالن ــها روتيني ــثري من  الك
ــها   ــة يف حينــ ــات املعروفــ ــإن )للمعلومــ ، فــ

ــق     ــلة تطبيـ ــة مبواصـ ــسبريج ملتزمـ ــة ولفـ جمموعـ
التــدابري احلاليــة للمراقبــة مــن أجــل حتديــد      

ــشبوهة   ــة واملـ ــري املألوفـ ــامالت غـ ــدرك . املعـ تـ
جمموعــة ولفــسبريج أنــه يف حــني أن دوافــع تلــك      
ــة    ــإن املراقبــ ــحة، فــ ــري واضــ ــامالت غــ املعــ

تعـــرف حينـــها واإلبـــالغ عـــن املعـــامالت غـــري وال
ــدوائر     ــساعد الـ ــد يـ ــشبوهة قـ ــة واملـ العاديـ
احلكوميـــة يف ربـــط النـــشاط الـــذي يبـــدو أنـــه 

 .غري ذي صلة بتمويل اإلرهاب
 

وفـــوق ذلـــك، فـــإن جمموعـــة ولفـــسبريج ملتزمـــة 
 :بالتايل

 
ــالء     • ــسبة للعم ــايل بالن ــدقيق الع ــة الت ممارس

الــــذين يــــشتغلون يف قطاعــــات تعــــرف    
ــاق   ا ــى نط ــستعمل عل ــا ت ــة أهن ــسلطات املعني ل

 .واسع يف متويل اإلرهاب
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ــايل    • ــشاط االنتقـ ــساب والنـ ــة احلـ إىل (مراقبـ
ــدة     ــات املفي ــه املعلوم ــون في ــذي تك ــد ال احل

ومـــضاهاته ) متاحـــًة للمؤســـسات املاليـــة  
بــالقوائم الــيت تعــدها الــسلطات املختــصة     
لإلرهـــابيني املعـــروفني أو املـــشتبه فـــيهم    

ــات  ــذلك املنظمـ ــة أو وآـ ــة املعروفـ اإلرهابيـ
 .املشتبه فيها

 

ــل      • ــن أج ــاالت م ــات والوآ ــع احلكوم ــل م العم
ــا ذات   ــرف بأهنـ ــات تعـ ــاط واجتاهـ ــز أمنـ متييـ

 .صلة بتمويل اإلرهاب
 

ــة    • ــدابري احلاليــ ــديل التــ ــر يف تعــ النظــ
للمراقبــــة حــــسبما يلــــزم للمــــساعدة يف 

 .التعرف على تلك األمناط واالجتاهات
 
 ززاحلاجة إىل تعاون عاملي مع  7
 

إن جمموعـــة ولفـــسبريج ملتزمـــة بالتعـــاون مـــع  
ومـــــساعدة الـــــسلطات املنفـــــذة للقـــــانون 
والـــدوائر احلكوميـــة يف جهودهـــا حملاربـــة متويـــل 

وقــــد قامــــت جمموعــــة ولفــــسبريج . اإلرهــــاب
ــع      ــشتها مـ ــة ملناقـ ــاالت التاليـ ــد اجملـ بتحديـ
ــساعدة    ــز املـ ــدف تعزيـ ــة، هبـ ــدوائر احلكوميـ الـ

اليــــة واملــــسامهة الــــيت ميكــــن للمؤســــسات امل
 :تقدميها

 
ــات     • ــابيني واملنظم ــة باإلره ــوائم رمسي ــوفري ق ت

ــة    ــس عاملي ــى أس ــا عل ــشتبه فيه ــة امل اإلرهابي
ــل      ــصة يف آ ــسلطات املخت ــل ال ــن قب ــسقة م من

 .سلطة قضائية
 

T057-14 



إدخـــال التفاصـــيل واملعلومـــات املناســـبة يف  •
ــسات   ــساعدة املؤســ ــة ملــ ــوائم الرمسيــ القــ
ــفء ويف    ــث الكـ ــيش والبحـ ــة يف التفتـ املاليـ

ــت  ــا  الوقــ ــد عمالئهــ ــب يف قواعــ . املناســ
مـــىت (وينبغـــي أن تـــشتمل تلـــك املعلومـــات 

ــةً  ــت معروف ــا آان ــى ) م ــراد عل ــة األف : يف حال
ــم    ــوالدة، رقـ ــان الـ ــوالدة، مكـ ــاريخ الـ تـ
ــة    ــة؛ ويف حالــ ــسفر أو اهلويــ ــواز الــ جــ

ــشرآات ــشاء،   : الـ ــيس أو اإلنـ ــان التأسـ مكـ
ــد     ــشرآة، وإىل احل ــحاب ال ــالء أص ــيل األص تفاص

ــا   ــبب إدراجهــ ــول ســ ــة، املعقــ يف القائمــ
ــاريخ     ــان وت ــل مك ــة مث ــات اجلغرافي واملعلوم

 .ووقت املعاملة
 

ــة   • ــة العاجلــ ــة االرجتاعيــ ــوفري التغذيــ تــ
ــارير    ــول التقــ ــة حــ ــسات املاليــ للمؤســ
املقدمـــة بعـــد تعمـــيم تلـــك القـــوائم     

 .الرمسية
 

تـــوفري معلومـــات مفيـــدة وذات معـــىن خبـــصوص  •
األمنـــاط، التقنيـــات واآلليـــات املـــستعملة يف 

ب للمــــساعدة يف إجــــراءات متويــــل اإلرهــــا
 .املراقبة

 

تـــوفري املعلومـــات املفيـــدة حـــول الـــشرآات  •
واألنــواع األخــرى مــن الوســائل املــستعملة     

 .لتسهيل متويل اإلرهاب
 

ــبة     • ــستويات املناس ــول امل ــادات ح ــوير إرش تط
ــلة    ــه صـ ــا لـ ــايل فيمـ ــدقيق العـ ــن التـ مـ
بالقطاعــــات أو النــــشاطات الــــيت تعــــرف 

ــستعمل   ــا ت ــة أهن ــسلطات املعني ــاق ال ــى نط عل
 .واسع لتمويل اإلرهاب
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ــاالت    • ــات ووآـ ــب احلكومـ ــن جانـ ــوير مـ التطـ
ــل    ــة لتحويـ ــة رمسيـ ــكال عامليـ ــة ألشـ املقاصـ
األمـــوال علـــى حنـــو يتطلـــب معلومـــات قـــد 
ــل    ــع متويـ ــة ملنـ ــود املبذولـ ــساعد يف اجلهـ تـ

 .اإلرهاب والكشف عنه
 

 :ضمان آون التشريع احمللي •
 

ــاظ    • ــة باالحتفـ ــسات املاليـ ــسمح للمؤسـ يـ
ــات ــوائم   باملعلومـ ــن القـ ــستمدة مـ  املـ

ــسام   ــا واقتـ ــد بياناهتـ ــة يف قواعـ الرمسيـ
 .تلك املعلومات فيما بني جمموعاهتا

 

ــن      • ــة م ــسات املالي ــة للمؤس ــوفري احلماي ت
ــى   ــا علـ ــة يف اعتمادهـ ــسؤولية املدنيـ املـ

 .تلك القوائم
 

ــاإلبالغ    • ــة بـ ــسات املاليـ ــسماح للمؤسـ الـ
ــة أو     ــري العاديــ ــامالت غــ ــن املعــ عــ

هلـــا صـــلة املـــشبوهة والـــيت قـــد يكـــون 
ــة دون   ــسلطات املعنيــ ــاب إىل الــ باإلرهــ

ــرية العم    ــاه س ــب جت ــرق ألي واج ــخ ل أو ي
 .التشريع اخلاص بذلك

 

ــل    • ــادل العاجــــ ــسماح بالتبــــ الــــ
ــة يف   ــدوائر احلكوميـ ــني الـ ــات بـ للمعلومـ

 .خمتلف الدول
 

إن جمموعـــة ولفـــسبريج تـــدعم التوصـــيات اخلاصـــة 
ــن  ــاءة    FATFم ــدابري بن ــاب آت ــل اإلره ــول متوي  ح

 .مويل اإلرهابلوضع حد لت


