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مقدمة

باالجتار  املرتبطة  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  1- تهدد 
واألمن  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التنمية  باملخدرات 
ملراقبة  الدولية  للهيئة  سبق  وقد  العالم.  بلدان  جميع  في 
املخدرات )الهيئة( أن درست هذه املسألة من قبل، حيث تضمن 
من  املزيد  "إعطاء  بعنوان  فصال   1995 لعام  السنوي  تقريرها 
األولوية ملكافحة غسل األموال". فاالجتار باملخدرات ميثل أحد 
ا للربح بالنسبة للجماعات اإلجرامية املنظمة.  أكثر األنشطة درًّ
املخدرات  يتعاطون  من  على  ضارة  صحية  آثارا  وهو ال يخلف 
وعدم  األمن  وانعدام  العنف  أيضا  يغذي  إنه  بل  فحسب، 
االستقرار والفساد في البلدان حيث يتم زرع املخدرات وإنتاجها 
ليس  باملخدرات  واالجتار  واستهالكها.  وتوزيعها  ونقلها  وصنعها 
اجلماعات  فيها  تضلع  التي  املشروعة  غير  األنشطة  أحد  سوى 
باألشخاص،  االجتار  في  أيضا  تنشط  فهي  املنظمة.  اإلجرامية 
األموال،  وغسل  القانوني،  غير  والتعدين  باألسلحة،  واالجتار 
 والفساد، وكل هذه األنشطة تكون مصحوبة مبستويات عالية من

تشكل  املنظمة  اإلجرامية  اجلماعات  هذه  يجعل  مما  العنف؛ 
تهديدا خطيرا ألمن املواطنني وازدهارهم في كافة أرجاء العالم. 
اجلماعات  تسعى  التي  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  ومتثل 
من قدر  أقصى  حتقيق  إلى  خاللها  من  املنظمة   اإلجرامية 

ولذلك  االجتار؛  جوانب  جلميع  بالنسبة  احلياة  شريان  األرباح 
عبر  باملخدرات  لالجتار  للتصدي  أساسي  أمر  منها  احلد  فإن 
رؤوس  حركة  تنامي  العوملة  عززت  نفسه،  الوقت  وفي  العالم. 
دفع  مثل  اجلديدة،  والتكنولوجيات  املالية  واالبتكارات  األموال 
زاد  الرقمية، مما  والعمالت  املحمولة  األجهزة  بواسطة  األموال 
املنظمة واجلرمية  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  خطر   من 

الوطنية. عبر 

يصدره  الذي   ،2021 العاملي  رات  املخدِّ لتقرير   
ً
2- ووفقا

املعني  )املكتب  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب 
باملخدرات واجلرمية أو املكتب(، تعاطى نحو 275 مليون شخص 

في   22 بنسبة  زيادة  ميثل  ما  وهو   ،2019 عام  في  املخدرات 
زاد  قد  املخدرات  تعاطي  أن  ولوحظ   ،2010 بعام  مقارنة  املائة 
املخدرات  أكثر  القنب  وكان  النامية.  البلدان  في  أكبر  بسرعة 
بنحو  العالم  مستوى  على  متعاطيه  عدد  ر  قدِّ حيث  استهالكا، 
200 مليون شخص في عام 2019. وخالل الفترة 2019-2010، 
بتعاطي  املرتبطة  االضطرابات  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  زاد 
املؤثرات األفيونية بنسبة 41 في املائة. وفي عام 2020، ارتفعت 
املخدرات  من  مفرطة  جرعات  تعاطي  عن  الناجمة  الوفيات 
باملقارنة  املائة  في   29,4 بنسبة  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
التقديرات،  حسب  حالة   93 331 إلى  لتصل  السابق  العام  مع 
وكان  األفيونية،  باملؤثرات  تتعلق  حاالت   69 710 ذلك  في  مبا 
غير  بصورة  املصنعة  االصطناعية  األفيونية  واملؤثرات  الفنتانيل 
االجتار  ويعتمد  الزيادة.  لهذه  الرئيسيني  املحركني  مشروعة 
فمن  والطلب:  العرض  بني  املوجودة  الدينامية  على  باملخدرات 
بنفس  تركز  أن  الدول  على  يجب  االجتار،  آفة  مكافحة  أجل 
خالل  من  سواء  حد  على  والطلب  العرض  خفض  على  القدر 
استراتيجيات وسياسات شاملة تشرك القطاعني العام واخلاص 

املدني. واملجتمع 

وتكلفة  ندرة  أكثر  املخدرات  يجعل  العرض  3- وتقييد 
الغاية، لهذه  وحتقيقا  االجتماعية.  الناحية  من  قبوال   وأقل 

)الزراعة  باملخدرات  االجتار  مراحل  جميع  معاجلة  يجب 
إلى  اإليرادات  وإعادة  والبيع  والتوزيع  والنقل  والصنع  واإلنتاج 
املستويات  على  العرض  خفض  جهود  تبذل  أن  ويجب  الوطن(. 
القدرات  من  االستفادة  خالل  من  والدولي  والوطني  املحلي 
القانون  إنفاذ  وقدرات  واالستخبارية  والعسكرية  الدبلوماسية 
اإلجرامية  الشبكات  واستبانة  املخدرات  شحنات  اعتراض  في 
للتنمية  برامج  اعتماد  وينبغي  العدالة.  إلى  املتجرين  وتقدمي 
املشروعة غير  الزراعة  محاصيل  استبدال  مثل   البديلة 
احللول تكون  أن  ويجب  النباتية.  باملخدرات  يتعلق   فيما 

مستندة  وعرضها  املخدرات  على  بالطلب  املتعلقة  املتوازنة 
تطرحها  التي  التحديات  ألنَّ  املشتركة،  واملسؤولية  األدلة  إلى 

األول- الفصل 

باملخدرات  باالجتار  املرتبطة  املشروعة  غير  املالية  التدفقات 
في التنمية واألمن وتأثيرها 
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أزمة  أنَّ  كما  فأكثر،  أكثر   
ً
دا

ُّ
تعق تزداد  غيراملشروعة  املخدرات 

كوفيد-19 وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي يهددان مبفاقمة 
غيرهم.  من  أكثر  والضعفاء  شني  واملهمَّ الفقراء  على  آثارهما 

املوارد  وحتويل  الرشوة  خالل  من  سيما  وال  4- والفساد، 
املشروعة، هو في الوقت نفسه عامل متكيني ونتيجة للتدفقات 
واالقتصاد  باملخدرات  باالجتار  املرتبطة  املشروعة  غير  املالية 
املنظمة  اإلجرامية  فاجلماعات  نطاقا.  األوسع  املشروع  غير 
والفساد  وحتقيقها.  أجنداتها  تعزيز  في  الفساد  من  تستفيد 
الثقة  زعزعة  إلى  أيضا  يؤدي  ولكنه  جرمية  ذاته  حد  في 
وزيادة  االقتصادية  التنمية  كاهل  وإثقال  احلوكمة  وإضعاف 
مفاقمة عدم املساواة والفقر والفوارق االجتماعية وأزمة البيئة. 
غير  املالية  والتدفقات  الفساد  استبانة  يجب  لذلك،  ونتيجة 

العالم. أنحاء  جميع  في  وإحباطها  املشروعة 

املالية التدفقات   تعريف 
األموال وغسل  املشروعة  غير 

عامال  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  5- تشكل 
اجلماعات  منه  تستمد  باملخدرات  لالجتار  حاسما  متكينيا 
التدفقات  ف  وتعرَّ وسلطتها.  ثروتها  املنظمة  اإلجرامية 
لت  أو حوِّ اكتسبت  التي  األموال  بأنها  املشروعة  غير  املالية 
احلدود  تعبر  والتي  قانونية  غير  بصورة  استعملت  أو 
بها  املتصلة  األفعال  أن  )أ(  التالية:  اخلصائص  ولها  الدولية 
و/أو الضريبي(؛  والتهرب  الفساد  )مثل  قانونية  غير   نفسها 

االجتار  )مثل  قانونية  غير  أعمال  من  متأتية  األموال  أن  )ب( 
و/أو البرية(؛  األحياء  أو  املعادن  أو  األشخاص  أو   باملخدرات 

متويل  )مثل  قانونية  غير  ألغراض  تستخدم  األموال  أن  )ج( 
املالية  التدفقات  مفهوم  وتطور  اإلرهاب(.  أو  املنظمة  اجلرمية 
مفهوما  بوصفه  الدولي  اإلمنائي  املجتمع  في  املشروعة  غير 
ارتبطت  حني  ففي  املعقدة.  املسائل  من  متنوعة  مجموعة  يضم 
رؤوس  بهروب  البداية  في  املشروعة  غير  املالية  التدفقات 
أنشطة  اآلن  تشمل  أصبحت  فإنها  التسعينيات،  في  األموال 
الضريبية  واإليرادات  العمومية  األموال  إطارها  في  ل  حتوَّ
البلدان  في  التحتية  البنى  وإقامة  الفقر  من  احلد  برامج  من 
النامية؛ وبناء على ذلك،فإنها حتظى باهتمام متزايد باعتبارها 

رئيسيا.)1( إمنائيا  حتديا 

6- ويعمل غسل األموال، وهو عملية إخفاء عائدات اجلرمية 
التدفقات  متكني  على  املشروع،  املالي  النظام  في  وإدماجها 
اتفاقية  من  الصلة  ذات  لألحكام  ووفقا  املشروعة.  غير  املالية 
املخدرات  في  املشروع  غير  االجتار  ملكافحة  املتحدة  األمم 
ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية   1988 لسنة  العقلية  واملؤثرات 
األموال  غسل  يشمل  أن  ميكن  الوطنية،  عبر  املنظمة  اجلرمية 
مع  إحالتها،  أو  املمتلكات  إبدال  )أ(  هي:  متميزة  أفعال  ثالثة 
الطبيعة  متويه  أو  إخفاء  )ب(  إجرامية؛  عائدات  بأنها  العلم 
التصرف  كيفية  أو  مكانها  أو  أو مصدرها  للممتلكات  احلقيقية 

World Bank, "Illicit financial flows )IFFs(", 7 July 2017; and Inter� )1(

 national Monetary Fund, Factsheet, "The IMF and the fight against illicit
and tax avoidance related financial flows", 8 March 2021

فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة بها، مع العلم بأن 
املمتلكات  )ج( اكتساب  إجرامية؛  عائدات  هي  املمتلكات  تلك 
بأنها  استالمها،  وقت  العلم،  مع  استخدامها  أو  حيازتها  أو 
مراحل:  ثالث  على  األموال  غسل  وينطوي  إجرامية.  عائدات 
املالي  النظام  في  املشروعة  غير  األموال  )إدخال  التوظيف  )أ( 
عن  األموال  فصل  )عملية  الطبقات  تشكيل  )ب(  البداية(؛  في 
وهمية مجهولة  ذلك شركات  تستخدم في  ما  وغالبا  مصدرها، 
مصدر  من  املجرم  إلى  األموال  )تعاد  اإلدماج  )ج(  الهوية(؛ 

العقارات(. مثل  ظاهريا،  شرعي 

من  ملزيد  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  خضعت  7- وقد 
 )Panama Papers( بنما"  "أوراق  عن  الكشف  مع  التدقيق 
عام  في   )Paradise Papers( اجلنة"  و"أوراق   ،2016 عام  في 
 ،2020 عام  في   )FinCEN Files( فنسن"  و"ملفات   ،2017
وكشفت   .2021 عام  في   )Pandora Papers( باندورا  وأوراق 
النظام  تشوه  املشروعة  غير  املكاسب  أن  كيف  األوراق  تلك 
املالي الدولي وتقوضه وحتول مسار األموال بعيدا عن التنمية. 
منها  املتأتية  سواء  املشروعة،  غير  املالية  التدفقات  وتؤدي 
ضياع  إلى  اإلجرامية،  األنشطة  من  أو  الضريبي  التهرب  من 
لتمويل  إليها  ماسة  حاجة  هناك  تكون  ما  غالبا  التي  املوارد 
املبادرات العمومية واالستثمارات احليوية. وهذا ميثل في كثير 
املاليني  مئات  مجتمعة،  النامية  للبلدان  بالنسبة  األحيان،  من 
الضائعة  أو  املفقودة  الضريبية  اإليرادات  من  الدوالرات  من 
من  واستخدامها  حتصيلها  ذلك  لوال  املمكن  من  كان  التي 
العمل،  فرص  وخلق  املستدام،  االقتصادي  النمو  تعزيز  أجل 
املناخ. وعقب  لتغير  والتصدي  والفقر،  املساواة  واحلد من عدم 
باآلليات  تتعلق  معلومات  عن  كشفت  التي  باندورا،  أوراق  نشر 
وأكثر  املسؤولني  وكبار  السياسيون  يستخدمها  التي  اخلارجية 
أصولهم،  حلماية  بلدا   45 من  الباليني  أصحاب  من   130 من 
شرطا  باعتبارها  الشركات  شفافية  بزيادة  االعتراف  يجري 
لتحسني النزاهة املالية. وتشكل الهياكل غير الشفافة للشركات 
قضائيا،  ومالحقتها  اجلرمية  في  التحقيق  أمام  كبيرة  عقبة 
غير  املالية  التدفقات  لكشف  آلية  الشركات  شفافية  وتوفر 
ُينظر  يزال  ال  القضائية  الواليات  من  عدد  وهناك  املشروعة. 
املقبلة  التنظيمية  التغييرات  أن  غير  ضريبية؛  كمالذات  إليها 
على الصعيد الوطني، مثلما سيناقش الحقا في الفصل، ينبغي 
 أن تسهم في معاجلة حجب الهوية الذي ييسر التدفقات املالية

املشروعة.)2( غير 

بصورة  النامية  البلدان  تغادر  الدوالرات  باليني  أن  ر  8- ويقدَّ
العمومية  للموارد  االستنزاف  وهذا  عام؛  كل  مشروعة  غير 
يقوض جهود البلدان الرامية إلى تعبئة املزيد من املوارد املحلية 
دوليا  عليها  املتفق  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  أجل  من 

.2030 وهوعام  املستهدف  املوعد  بحلول 

تقليص  د  حدِّ  ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  9- وفي 
التدفقات املالية غير املشروعة كمجال ذي أولوية من أجل بناء 
مجتمعات مساملة في جميع أنحاء العالم. وتقتضي الغاية 4-16 

 Elizabeth G. Silver and Catherine A. Johnson, "Anti�corruption )2(

hot topic: corporate transparency emerges as cornerstone of financial in�
tegrity regulatory reforms", Vedder Price, 28 October 2021
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التدفقات  من  كبير  بقدر  احلد  املستدامة  التنمية  أهداف  من 
املوجودات  استرداد  وتعزيز  واألسلحة،  لألموال  املشروعة  غير 
املنظمة.  اجلرمية  أشكال  جميع  ومكافحة  وإعادتها  املسروقة 
األمم  مؤمتر  مع  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املكتب  ويتشارك 
 1-4-16 املؤشر  رعاية  في  )األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
املشروعة  غير  املالية  للتدفقات  اإلجمالية  بالقيمة  املتعلق 
يوجه  للقياس  إطار  بوضع  مكلفان  وهما  واخلارجة،  الداخلة 

كميا. املؤشر  ذلك  حتديد  في  البلدان 

النقدي  القياس  سيشمل  هذا،  القياس  إطار  10- وضمن 
املال  لرأس  الدولية  التحويالت  املشروعة  غير  املالية  للتدفقات 
)في  القانوني  املال  ورأس  مشروعة،  غير  بصورة  املكتسب 
مشروعة،  غير  ألغراض  الدولي  الصعيد  على  ل  املحوَّ األصل( 
ل بصورة غير مشروعة.  ورأس املال القانوني )في األصل( املحوَّ
التاليتني:  الفئتني  إلى  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  وتنقسم 
املشروعة  غير  املالية  التدفقات  يشمل  الذي  الدخل،  توليد  )أ( 
املتصلة باألسواق غير املشروعة وعملها، والعرض والطلب عبر 
الدخل،  إدارة  )ب(  املشروعة؛  غير  واخلدمات  للسلع  الوطنيني 
من  مشروعة  غير  مالية  تدفقات  استخدام  على  تنطوي  التي 
أجل إدارة اإليرادات املتأتية من األنشطة غير املشروعة وترتبط 
غير  الفاعلة  باجلهات  اخلاصة  واالستثمار  االستهالك  بأمناط 

املشروعة. 

في  أساسا  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  11- وتنشأ 
التالية: األربعة  املجاالت 

)أ( املمارسات الضريبية والتجارية غير املشروعة )اإلمعان 
غير  والتجارية  الضريبية  املمارسات  الضريبي،  التهرب  في 

املشروعة(؛

)ب( األسواق غير القانونية )االجتار باملخدرات أو األسلحة 
املهاجرين،  تهريب  القانوني،  غير  التعدين  البرية،  األحياء  أو 

السلع(؛ تهريب 

)ج( الفساد )الرشوة، االختالس، إساءة استغالل الوظائف، 
املشروع(؛ غير  اإلثراء  بالنفوذ،  املتاجرة 

)د( اجلرمية )االختطاف، االسترقاق واالستغالل، االجتار 
السطو،  النهب،  االبتزاز،  اجلنسي،  االستغالل  باألشخاص، 

اإلرهاب(. متويل  السرقة، 

املشروعة  غير  املالية  التدفقات 
األموال غسل  وآليات 

اإلجرامية  للجماعات  رئيسيا  هدفا  الدخل  توليد  12- يشكل 
للشبكات  بالنسبة  األكسجني  مبثابة  هو  فالتمويل  املنظمة: 
لرشو  وتستخدمها  ثروتها  من  قوتها  تستمد  وهي  اإلجرامية، 
واألمنيني  احلكوميني  املسؤولني  و/أو  وامليسرين  املنافسني 
التمويل لدعم وإدامة قيادة اجلماعات  وإشراكهم. وال غنى عن 
اإلجرامية املنظمة وسيطرتها، وأفرادها، وأسلحتها، واتصاالتها، 

ووسائلها اللوجستية، وعملياتها. ولهذا السبب، فإن اتباع مسار 
يعيق  أن  املشروعة ميكن  غير  املالية  التدفقات  وتعطيل  األموال 

اجلماعات. هذه 

آليات  على  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  13- وتعتمد 
كما  وإخفائها،  األموال  حتويل  أجل  من  األموال  لغسل  مختلفة 
هذه  خالل  ومن  أدناه.  و4  و3  و2   1 األطر  في  موضح  هو 
طبيعة  أو  مصادر  أو  عائدات  إخفاء  املجرمون  يحاول  اآلليات، 
لغسل  املستخدمة  اآلليات  وتشمل  املشروعة.  غير  أنشطتهم 
املبالغ  وتهريب  األموال،  نقل  وسعاة  املصرفي،  النظام  األموال 
التحويالت  ونظم  األموال،  خدمات  ومقدمي  الكبيرة،  النقدية 
األموال  وغسل  القيمة،  ومستودعات  احلوالة(،  )مثل  البديلة 
املحمولة  األجهزة  بواسطة  والدفع  التجارة،  على  القائم 
الربحية،  غير  واملنظمات  املشفرة،  والعمالت  اإلنترنت،  أو 

الوهمية.)3( والشركات  والعقارات 

"فنسن" 1- ملفات  اإلطار 

ال تزال املصارف التقليدية متثل آليات مفضلة لغسل األموال. فعلى سبيل 
املثال، اعترف مصرف HSBC في عام 2012 بغسل 881 مليون دوالر من 
عائدات املخدرات لصالح كارتل سينالوا املكسيكي بني املكسيك والواليات 
املتحدة األمريكية. ورفض املدعون العامون طلب توجيه اتهام للمصرف، 
بأن يدفع تسوية قيمتها  HSBC  لكنهم سمحوا بدال من ذلك ملصرف 
ترصد  املراقبة،  من  سنوات  خلمس  يخضع  وأن  دوالر  بليون   1,92
ملنع  يبذلها  التي  اجلهود  املحكمة  عينتها  مراقبة  هيئة  خاللها 
مدى على  أجراه  حتقيق  أسفر  الكشف،  هذا  وبعد  األموال.   غسل 
"بزفيد" وأخبار  االستقصائيني  للصحفيني  الدولي  االحتاد   

ً
شهرا  16 

)BuzzFeed News( مع 108 شركاء إعالميني آخرين عن إصدار ملفات 
املالية  املؤسسات  أنشطة  بحثت  التي  امللفات،  هذه  وأظهرت  "فنسن" 
من  الرغم  وعلى  االمتثال  من  ُيزعم  مما  الرغم  على  أنه  التقليدية، 
تواصل  املالية،  املنظومات  املكلفة بحماية  األموال  نظم مكافحة غسل 
خطط  ومنظمي  املزعومني،  للمجرمني  اخلدمات  تقدمي  املصارف 
االحتيال الهرمي )بونزي(، والشركات الوهمية املرتبطة بأموال منهوبة 
من احلكومات، والوسطاء املاليني لتجار املخدرات. وهذا يبرز استمرار 
غير  املالية  التدفقات  في حركة  املالية  املؤسسات  أكبر  تواطؤ  مشكلة 

املشروعة وغسلها.

الشبكات  من  املائة  في   60 نحو  بأن  التقارير  14- وتفيد 
اإلجرامية النشطة في االحتاد األوروبي متورطة في الفساد، وأن 
إنتاج  نحو 40 في املائة منها تنشط في االجتار باملخدرات، ألن 
املخدرات واالجتار بها ال يزاالن ميثالن أكبر نشاط إجرامي في 
اليوروات ويغسلونها  االحتاد األوروبي. فاملجرمون يجنون باليني 
في  األموال  غسل  أنشطة  بحجم  استهني  أن  سبق  وقد  سنويا، 
غسل  ممارسو  أنشأ  وقد  تعقدها.  ودرجة  األوروبي  االحتاد 
يستخدمون  وهم  موازيا  سريا  ماليا  نظاما  املحترفون  األموال 
ومجتمعاتها.  أوروبا  اقتصادات  وتقويض  الختراق  وسيلة  أية 
وتستخدم أكثر من 80 في املائة من الشبكات اإلجرامية الناشطة 
في االحتاد األوروبي هياكل جتارية قانونية ألنشطتها اإلجرامية. 
تضم  تقريبا  اإلجرامية  األنشطة  جميع  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
بكامل  اجلرائم  من  العديد  هاجرت  وقد   ،

ً
سيبرانيا مكونا  اآلن 

 Celina B. Realuyo, "Leveraging financial intelligence to counter )3(

 transnational threat networks in the Americas", Diálogo Digital Military
Magazine, 3 April 2019
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املشفرة  االتصاالت  املجرمون  ويستغل  اإلنترنت.  نحو  عناصرها 
االجتماعي  التواصل  وسائل  ويستخدمون  بينهم  فيما  للتواصل 
والترويج  أوسع  جمهور  إلى  للوصول  الفورية  املراسلة  وخدمات 

القانونية.)4( غير  للسلع 

القش" 2- "رجال  اإلطار 

وأقوى اجلماعات اإلجرامية  أغنى  املكسيكية من بني  الكارتالت  تعد 
املنظمة في العالم. وهي متارس االجتار باملخدرات وتهريب املهاجرين 
تواصل  وبينما  وغسلها.  أموالها  لنقل  مختلفة  أساليب  إلى  وتلجأ 
الكبيرة عبر احلدود، فهي  النقدية  املبالغ  تهريب  الكارتالت ممارسة 
الدوالرات من  إلى شركات وهمية من أجل غسل ماليني   

ً
تلجأ أيضا

خالل مخططات معقدة تنطوي على معامالت مالية وطنية ودولية.

إنشاء  أجل  من   )straw men( القش"  "رجاَل  املجرمون  ويستخدم 
واخلدمات  املجوهرات  ومحالت  العقارية  الشركات  تشمل  كيانات 
االستشارية، كجزء من شبكة لغسل األموال تشمل أيضا ربات البيوت 

والطالب وموظفي املصارف.

أربع  املكسيكية  املالية  االستخبارات  وحدة  كشفت   ،2014 عام  وفي 
املوارد  تلك  مصدر  إخفاء  بهدف  موارد  وتلقت  أرسلت  شركات 
مع  تتطابق  ال  معامالت  الشركات  هذه  جميع  أجرت  وقد  ووجهتها. 
إقراراتها الضريبية. وأنشئت الشركات األربع في نفس اليوم من عام 
أنه  تبني  الذي  القانوني،  املمثل  ونفس  العنوان  نفس  لها  وكان   2012

من "رجال القش".

وبعد أن بدأت الوحدة حتقيقا في مخطط أكثر تعقدا لغسل األموال، 
وجدت أن الشركات األربع الوهمية تلقت وحولت 523,2 3 مليون بيزو 
مكسيكي في أقل من سنتني. ووجد أن هذه الشركات مرتبطة بثالث 

شركات أخرى يجري التحقيق بشأنها لتعاونها مع كارتل سينالوا.)أ(

 Zorayda Gallegos, "Mexican drug cartels used these shell companies )أ(

.to launder money" El Universal )Mexico City(, 6 June 2020

اجلماعات  فيها  مبا  املشروعة،  غير  الشبكات  15- وتستخدم 
الرسمية  غير  املصرفية  النظم  من  نوعا  واإلرهابية،  اإلجرامية 
نقل  أجل  من  احلوالة،  باسم  يعرف  األموال،  لتحويل  البديلة  أو 
موجوداتها بسبب الطابع غير الشفاف واملائع لهذا النظام. واحلوالة 
ويستخدم  الثقة.  على  ويقوم  قرون  عدة  إلى  يعود  وساطة  نظام 
أجزاء  في  وأيضا  العربي  والعالم  آسيا  جنوب  أنحاء  جميع  في 
من أفريقيا وأوروبا والقارة األمريكية. وتستخدمه ثقافات مختلفة 
كلمة  تستخدم  ما  كثيرا  مختلفة:  مسميات  حتت  ولكن  كثيرة، 
"احلوالة" كمصطلح جامع لهذه النظم في املناقشات املتعلقة بتمويل 
اإلرهاب وغسل األموال. ويسمح نظام احلوالة للعمالء والوسطاء 
)املعروفني باسم احلواالدار( بنقل األموال أو القيمة دون حتريكها 
يكون  حيث  العالم  من  مناطق  في  ذلك  يكون  ما  وغالبا  ماديا، 
حضور املصارف واملؤسسات الرسمية األخرى ضئيال أو منعدما 
ويقوم  ضعيفة.  مالية  تنظيمية  لوائح  لديها  التي  البلدان  في  أو 
احلواالدار بترتيب نقل واستالم األموال أو األصناف ذات القيمة 
والتسوية  والنقد  التجارة  طريق  عن  املعامالت  وتسوية  املكافئة 
أنواع  ثالثة  وهناك  الزمن.  من  طويلة  فترة  مدى  على  الصافية 
رئيسية من احلواالدار وغيرهم من مقدمي اخلدمات املماثلة الذين 
التالي: )أ( احلواالدار النحو  العالم على   يعملون في جميع أنحاء 
)ذوو الشرعية( التقليديون وغيرهم من مقدمي اخلدمات املماثلة؛ 

 Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021: A )4(

Corrupting Influence–The Infiltration and Undermining of Europe’s Econo�
 my and Society by Organised Crime )Luxembourg, Publications Office of

.the European Union, 2021(

قصد  غير  عن  )املتواطئون  الهجينون  التقليديون  احلواالدار  )ب( 
أحيانا(؛ )ج( احلواالدار اجلناة )املتواطئون(.)5( وأفيد بأن مرتكبي 
الثاني/ تشرين  في  مومباي  في  وقع  الذي  اإلرهابي  الهجوم 

احلواالت  على  قائمة  معامالت  على  اعتمدوا   2008 نوفمبر 
ر نظام احلوالة التقليدي  لتمويل عملياتهم.)6( وفي أفغانستان، يسَّ
الرسمي  غير  الطابع  وكان  األفيونية.  العقاقير  جتارة  انتشار 
االقتصاد  نطاق  وتوسيع  تعميق  في  رئيسيا  عامال  النظام  لهذا 
أن درجة  إلى  املخدرات،  أموال  وغسل  للبلد  الرسمي   غير 

باملخدرات  مرتبطة  كانت  احلواالت  سيولة  من  املائة  في   100
أوائل  ومنذ  املقاطعات.  بعض  في  السنة  من  معينة  أوقات  في 
طريقها  تشق  املخدرات  أموال  كانت  والعشرين،  احلادي  القرن 
سلع  على  الكلي  الطلب  زيادة  خالل  من  املشروع  االقتصاد  إلى 

املباني.)7( املعمرة والعقارات وتشييد  املعمرة وغير  االستهالك 

كجبهات  املشفرة  والعمالت  السيبراني  الفضاء  16- ويبرز 
لفرض  تتنازع  التي  املنظمة  اإلجرامية  للجماعات  جديدة 
سيطرتها على األسواق اإلجرامية الواسعة للمخدرات واألسلحة 
البيتكوين  استخدام  أثر  اقتفاء  وبغية  واألشخاص.  واجلنس 
هوية  إخفاء  أجل  من  املصممة  املشفرة  العمالت  من  وغيره 
عام  في  جديدا  قانونا  املكسيك  حكومة  وضعت  املستخدمني، 
املسجلة  الرقمية  العمالت  تداول  منصات  جميع  يلزم   2018
مكسيكي  بيزو   56 000 تفوق  التي  التحويالت  عن  باإلبالغ 
لغسل  البيتكوين  استخدام  ويتزايد  أمريكيا(.  دوالرا   2 830(
 Jalisco" كارتل  مثل  املخدرات  عصابات  بني  سيما  ال  األموال، 
New Generation" وكارتل سينالوا، وفقا للسلطات في املكسيك 
ما  تغسل  املكسيكية  الكارتالت  أن  ويعتقد  املتحدة.  والواليات 
ومن وحدها.  املكسيك  في  سنويا  دوالر  بليون   25 بـ   يقدر 

الشك،  تثير  التي  املصرفية  املعامالت  عتبة  جتاوز  عدم  أجل 
وهي 500 7 دوالر، يقسم املجرمون أموالهم غير املشروعة عادة 
مختلفة،  مصرفية  حسابات  في  ويودعونها  صغيرة  مبالغ  إلى 
ثم   ،"smurfing" اإليداعات  جتزئة  باسم  تعرف  تقنية  وهي 
الصغيرة  املبالغ  من  سلسلة  لشراء  احلسابات  هذه  يستخدمون 
املال  أصل  يحجب  مما  اإلنترنت،  عبر  البيتكوين  عملة  من 
العالم.  في  أخرى  مناطق  في  لشركائهم  بالدفع  لهم  ويسمح 
فإن  املتحدة،  بالواليات  املخدرات  مكافحة  إلدارة  ووفقا 
حد على  والكولومبية  املكسيكية  املنظمة  اإلجرامية   اجلماعات 

اإلمكانية  بسبب  االفتراضية  العمالت  استخدام  من  تزيد  سواء 
املعامالت.)8( وسرعة  الهوية  عن  الكشف  بعدم  تتيحها  التي 

17- وما زالت مناطق التجارة احلرة ومؤسسات األلعاب واملقامرة 
ستخدم في غسل األموال القائم على التجارة من أجل غسل األموال 

ُ
ت

غير املشروعة. وتعمل النظم القائمة على التجارة كوسيلة موازية 

 Financial Action Task Force, The Role of Hawala and Other Similar )5(

 Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing )Paris,
.2013(

 Animesh Roul, "Lashkar�e�Taiba’s financial network targets India )6(

.from the Gulf States" Terrorism Monitor, vol. 7, No. 19 )July 2009(
 Christopher Ward and William Byrd, Afghanistan’s Opium Drug )7(

 Economy, South Asia Poverty Reduction and Economic Management
 Working Paper Series, No. SASPR�5 )Washington, D.C., World Bank,

.2004(
Diego Oré, "Latin American crime cartels turn to cryptocurren� )8(

.cies for money laundering", Reuters, 8 December 2020



لنقل األموال والقيمة في جميع أنحاء العالم. ومبا أن نظما مثل 
 احلوالة والسوق السوداء لصرف البيزو واستخدام السلع األساسية

مثل الذهب واملاس ال ينطبق عليها كثير من شروط اإلبالغ املالي، 
فإنها تشكل حتديات هائلة بالنسبة لكيانات إنفاذ القانون. وغالبا ما 
تستند هذه النظم ببساطة إلى تغيير مستندات الشحن أو الفواتير، 
كشف في كثير من األحيان ما لم تعمل كيانات إنفاذ القانون

ُ
 وبالتالي ال ت

املعلومات  تبادل  أجل  من  معا  القضائية  الواليات  مختلف  في 
من  اآلن  املتحدة  العربية  اإلمارات  وتطلب  الوثائق.  ومقارنة 
الرسميني  غير  األموال  حتويل  خدمات  ومقدمي  احلواالدار 
الشبكة  كشفت  وقد  املركزي.  مصرفها  لدى  رسميا  التسجيل 
مكافحة  على  تعمل  التي  التجارية،  الشفافية  لوحدات  املتنامية 
عبر  األموال  غسل  نطاق  عن  األموال،  غسل  في  الطريقة  هذه 
الوطني باالعتماد على التجارة من خالل رصد التجارية مثل تعمد 
إصدار فواتير متدنية أو عالية القيمة على نحو مفرط، وهي عملية 
التجارة. القائم على  األموال  لغسل  قويا  أن تشكل مؤشرا  ميكن 

فانكوفر 3- منوذج  اإلطار 

تستخدم الكازينوهات )أو نوادي القمار( والعقارات لغسل األموال. ومن 
التي تستخدم فيها هذه الوسائل طريقة تعرف باسم منوذج  الطرائق 
فانكوفر. وتبدأ العملية في الصني، حيث متنع الضوابط املفروضة على 

العملة املواطنني من إخراج أكثر من 000 50 دوالر من البالد.

في  األثرياء  الصينيون  املواطنون  يدخل  التقييد،  هذا  على  ولاللتفاف 
ترتيبات مع عصابات إجرامية محلية لها صالت بفانكوفر في مقاطعة 
حسابات  الى  األموال  املواطنون  ويحول  بكندا.  البريطانية  كولومبيا 
مصرفية خاضعة لسيطرة العصابات اإلجرامية في الصني قبل السفر 
الى فانكوفر حيث يزودهم شركاء املجرمني بأموالهم بالدوالر الكندي. 
السالئف  بيع  من  ت 

َّ
تأت أرباح  عن  عبارة  الدوالرات  هذه  تكون  وقد 

الكيميائية أو الفنتانيل.

وتغسل األموال بعد ذلك عن طريق املقامرة في الكازينوهات. فاملواطنون 
الصينيون يرتادون الكازينوهات في فانكوفر ويبادلون أموالهم برقائق 
الكازينو ويقومون بسلسلة من الرهانات املنخفضة القيمة قبل مبادلة 
من  "نظيفا"  آنذاك  يصبح  الذي  الكندي  بالدوالر  أخرى  مرة  الرقائق 
اآلثار التي تدل على أصله اإلجرامي غير املشروع. وتستثمر العائدات 
مرة أخرى في احلصول على إمدادات الفنتانيل من جانب العصابات 
اإلجرامية أو في العقارات في كولومبيا البريطانية من جانب املواطنني 
التدقيق  العملية جتنب  بفضل هذه  الذين ميكنهم  أنفسهم،  الصينيني 

من اجلهات الرقابية التنظيمية الصينية ومصالح الضرائب الصينية.

فانكوفر  في  العقارات  يشترون  الذين  األجانب  املواطنني  لتدفق  وكان 
بأموال مغسولة تأثير على املدينة، مما تسبب في ارتفاع أسعار املساكن 

إلى مستويات ال ميكن حتملها بالنسبة ملعظم السكان املحليني.)أ(،)ب(

Comply Advantage, "Money laundering: the Vancouver model”,  )أ( 

 7 January 2020 and Sam Cooper, "How Chinese gangs are laundering drug
.money through Vancouver real estate", Global News, 19 April 2018

 Peter M. German, Turning the Tide: An Independent Review of )ب( 

Money Laundering in B.C. Real Estate, Luxury Vehicle Sales and Horse Rac�
.ing, Dirty Money Report, part 2 )March 2019(

االجتار  من  املتأتية  املشروعة  غير  املالية  18- والتدفقات 
اإلرهاب  تدعم  ولكنها  فحسب،  اجلرمية  متول  ال  باملخدرات 
اإلرهابية بشكل متزايد على اجلرمية  وتعتمد اجلماعات  أيضا. 
لتمويل منظماتها؛ ويعرف ذلك بالتقارب بني اإلرهاب واجلرمية. 
الدوالرات  باليني  يدرُّ  للغاية  مربح  نشاط  باملخدرات  واالجتار 
منها  االستفادة  اإلرهابية  للمنظمات  ميكن  التي  األرباح  من 

الدولية  اإلرهابية  املنظمات  بني  العالقات  وتختلف  بسهولة. 
ففي  أخرى.  إلى  منظمة  من  كبيرا  اختالفا  باملخدرات  واالجتار 
الكولومبية-اجليش  الثورية  املسلحة  القوات  حافظت  كولومبيا، 
لعدة  بالكوكايني  االجتار  خالل  من  استمراريتها  على  الشعبي 
عقود. وكان هدف هذه اجلماعة هو اإلطاحة بالنظام القائم في 
القوات،  بديكتاتورية اشتراكية. ونفذت هذه  كولومبيا واستبداله 
عمليات  كولومبيا،  حكومة  استقرار  لزعزعة  منها  محاولة  في 
اختطاف  وعمليات  انتقائية  اغتيال  وعمليات  وابتزاز  تفجير 
الكولومبية.  العسكرية  والقوات  الشرطة  مع  مسلحة  ومواجهات 
املصدر  هي  كانت  املخدرات  جتارة  ها  تدرُّ التي  األرباح  أن  غير 

لتمويلها.)9( الرئيسي 

19- ومن وجهة نظر تاريخية، كانت أفغانستان مصدرا رئيسيا 
للهيروين على الصعيد العاملي. وقد أشار املكتب املعني باملخدرات 
على  املائة  في  ــ85  ل مصدر   هي  أفغانستان  أن  إلى  واجلرمية 
األقل من الهيروين في العالم. وكذلك يشير ارتباط حركة طالبان 
باقتصاد األفيون إلى وجود عالقة ترابط بني االجتار باملخدرات 
واإلرهاب. وبني عامي 2000 و2015، عندما كانت طالبان تستفيد 
من االجتار باملخدرات وتسيطر بشكل أكبر على املناطق التي يزرع 
عن أيضا  مسؤولة  كانت  أفغانستان،  في  األفيون   فيها خشخاش 

73 في املائة من جميع الوفيات املتصلة باإلرهاب في أفغانستان، 
باإلرهاب  املتصلة  الوفيات  جميع  من  املائة  في   13 حوالي  وعن 
في جميع أنحاء العالم.)10( وبينما تسعى حركة طالبان إلى توسيع 
واالجتار  وصنعها  املخدرات  إنتاج  على  السيطرة  نطاق  وتعزيز 
للهيروين النسبية  التكاليف  فإن  مشروعة،  غير  بصورة   بها 

أصبح  حيث   ،
ً
جذابا  

ً
تنويعا األخير  من  جعلت  وامليثامفيتامني 

امليثامفيتامني أكثر ربحية من الهيروين. ويقال إن طالبان تكسب 
والهيروين.  باألفيون  االجتار  من   

ً
سنويا دوالر  باليني   3 حوالي 

وميكن ألسواق امليثامفيتامني اآلخذة في التطور أن جتعل االجتار 
أكثر ربحا. أفغانستان  باملخدرات في 

التقديرات العاملية لنطاق التدفقات 
املالية غير املشروعة وطبيعتها

20- يشكل قياس حجم ونطاق التدفقات املالية غير املشروعة 
تقديرات  إن  حيث  هائال،  حتديا  باملخدرات  باالجتار  املرتبطة 
املحاصيل،  بزراعة  املتعلقة  البيانات  من  ستنبط 

ُ
ت التدفقات  هذه 

املخدرات  إنتاج  وإمكانية  الكيميائية،  السالئف  ومشتريات 
كيانات  جانب  من  املخدرات  وضبطيات  مشروعة،  غير  بصورة 
ومعدالت  والتجزئة،  اجلملة  مبيعات  وتقديرات  القانون،  إنفاذ 
التدفقات  قياس  الصعب  ومن  أخرى.  أمور  بني  من  االستهالك، 
يتعلق فيما  بدقة  واخلارجة  الداخلة  املشروعة  غير   املالية 

ببلد معني.

Steven C. McCraw, Assistant Director, Office of Intelligence, Fed� )9(

eral Bureau of Investigation, testimony before the Senate Judiciary Com�
.mittee, Washington, D.C., 20 May 2003

UNODC Education for Justice University Module Series, Organ� )10(

 ized crime/counter�terrorism, Module 16: Linkages between organized
.crime and terrorism, "Terrorism and drug trafficking: key facts"
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حتليل  إلى  استنادا   2011 عام  في  صدر  تقرير  21- وفي 
جتميعي للتقديرات املتاحة، اعتبرت األمم املتحدة أن املبلغ املتاح 
املائة  في   2,7 يعادل  كان  املالي  النظام  خالل  من  األموال  لغسل 
العاملي،  اإلجمالي  املحلي  الناجت  من  املائة(  في   4 إلى   2,1 )من 
االعتبار  في  أخذت  ولو   .2009 عام  في  دوالر،  تريليون   1,6 أو 
فقط التدفقات املرتبطة باالجتار باملخدرات وغيرها من األنشطة 
اإلجرامية املنظمة عبر الوطنية، لكانت العائدات ذات الصلة تعادل 
نحو 650 بليون دوالر سنويا في العقد األول من األلفية اجلديدة، 
أي ما يعادل 1,5 في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي العاملي، أو 
في   20 نحو  املخدرات  ومثلت   .2009 عام  في  دوالر،  بليون   870
املائة من مجموع العائدات اإلجرامية )من 17 إلى 25 في املائة(، 
ونحو نصف عائدات اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، وما بني 0,6 
و0,9 في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي العاملي. وتتمثل طريقة 
األنشطة  من  املتأتية  املالية  املكاسب  )أ( حساب  في:  القياس 
اإلقليمية؛  دون  املستويات  مختلف  على  الوطنية  عبر  اإلجرامية 
عبر  اإلجرامية  األنشطة  تولدها  التي  املالية  املبالغ  )ب( تقدير 
النظام  تدخل  والتي  اإلقليمية  دون  املناطق  مختلف  في  الوطنية 
املالي؛ )ج( تقدير املبالغ التي تعبر احلدود ألغراض غسل األموال، 
عبر  املشروعة  غير  املالية  للتدفقات  الفعلي  احلجم  يجسد  مما 

الوطنية.)11( املتأتية من عائدات اجلرمية عبر  الوطنية 

لالجتار  العاملية  السوق  قيمة  أن  ر  قدِّ  ،2014 عام  22- وفي 
باملخدرات تتراوح بني 426 بليون دوالر و652 بليون دوالر. وميثل 
ذلك نحو ثلث مجموع إيرادات اجلرمية عبر الوطنية، التي تقدر 
مبا يتراوح بني 1,6 تريليون دوالر و2,2 تريليون دوالر سنويا.)12(

23- وفي الواليات املتحدة، بلغ اإلنفاق على القنب والكوكايني 
والهيروين وامليثامفيتامني ما يقرب من 150 بليون دوالر في عام 
2016، وتتأتى نسبة كبيرة من هذا اإلنفاق من احلصة الصغيرة 
أو  يومي  أساس  على  املخدرات  يتعاطون  الذين  األشخاص  من 
على  املنفقة  األموال  إجمالي  أن  الباحثون  ر  وقدَّ يومي.  شبه 
تراوح  و2016   2006 عامي  بني  األربعة  املخدرة  العقاقير  تلك 
ر  قدِّ املقارنة،  سبيل  وعلى  سنويا.  دوالر  بليون  و145   120 بني 
اإلنفاق على الكحول في الواليات املتحدة مببلغ 158 بليون دوالر 

)13(.2017 عام  في 

24- وحجم االقتصاد غير القانوني القائم على األفيونيات في 
البلد  وهذا  املشروع.  اقتصادها  بحجم  مقارنة  كبير  أفغانستان 
هو املنتج األول لألفيونيات غير املشروعة في العالم، وهو يشكل 
املشروع  غير  العاملي  اإلنتاج  من  املائة  80 في  من  ألكثر  مصدرا 
لألفيون. وعلى الرغم من تناقص اإليراد اإلجمالي غير املشروع 
يتراوح  مبلغ  من  الثلثني  مبقدار  األفغاني  األفيونيات  القتصاد 
بني يتراوح  مبلغ  إلى  عام 2017  في  دوالر  باليني  و6,6   4,1  بني 

بليون دوالر في عام 2018، ال يزال هذا اإليراد ميثل  1,2 و2,2 

 UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug )11(

 Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research report
.)Vienna, 2011(

 Channing May and Christine Clough, Transnational Crime and )12(

 the Developing World )Washington, D.C., Global Financial Integrity,
.2017(

 Gregory Midgette and others, What America’s Users Spend on Illegal )13(

.Drugs, 2006–2016 )Santa Monica, California, RAND Corporation, 2017(

لهذا  اإلجمالي  املحلي  الناجت  من  املائة  في  و11  ما بني 6  نسبة 
واخلدمات  السلع  من  املشروعة  صادراته  قيمة  ويتجاوز  البلد 

)14(.
ً
رسميا املسجلة 

والفساد املشروعة  غير  املالية  التدفقات 

غير  املالية  التدفقات  في  تسهم  التي  العوامل  25- تشمل 
فعالية  وعدم  السياسية،  اإلرادة  ضعف  والفساد  املشروعة 
املؤسسات، ونقص آليات مكافحة غسل األموال. وميثل استرداد 
أجل  من  احلكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات  أحد  املوجودات 
ضمان  يلزم  الغاية،  لهذه  وحتقيقا  املشكلة.  لهذه  التصدي 
واملؤسسية  التشريعية  اإلصالحات  دعم  أجل  من  متسق  إنفاذ 
الرامية إلى التصدي للفساد ومنعه. وعلى سبيل املثال: في عام 
للفترة  الفساد  ملكافحة  استراتيجية  قيرغيزستان  أقرت   ،2020
املوجودات  إعادة  لتحسني عمليات  تتضمن خططا   ،2024-2021
املسروقة إلى الوطن، واعتمدت حكومة موزامبيق مشروع قانون 
وحيدة  حسابات  أرقام  عن  فضال  املوجودات،  السترداد  جديد 
ليستخدمها األفراد في املصارف على الصعيد الوطني. وفي عام 
مصادرة  تنفذ  تنظيمية  لوائح  أفغانستان  أصدرت  أيضا،   2020
املوجودات في قضايا الفساد في أول الئحة السترداد املوجودات 
أعلن  العام،  ذلك  من  األول/أكتوبر  تشرين  وفي  البلد.  هذا  في 
املسؤولون في أفغانستان أنهم منعوا حتويل مبلغ 1,6 مليون دوالر 

السابقة.)15( األربعة  األشهر  مدى  على  قانوني  غير  نحو  على 

قضية بشأن  4- التحقيق   اإلطار 
السيارات"( )"غسيل  جاتو  الفا 

البرازيل في إطار قضية  بدأ التحقيق في الفساد وغسل األموال في 
الفا جاتو )"غسيل السيارات"( في عام 2014، ورمبا شكل ذلك أشهر 
قضية فساد كبير في سياق الشركات الكبيرة والشركات التي تسيطر 
اتخذ  ما  كشف  فقد  العمومية.  األشغال  ومشاريع  احلكومة  عليها 
على  فساد  وجود  عن  البداية  في  األموال  غسل  في  حتقيقات  شكل 
الشركات  فيها  مبا  الشركات،  وفي  البرازيل  حكومة  مستويات  أعلى 
التي عرضت رشاوى مقابل احلصول على عقود في  للدولة،  اململوكة 
األول/ تشرين  بحلول  العام،  املدعي  ملكتب  ووفقا  وخارجها.  البرازيل 

أكتوبر 2018، أسفر التحقيق عن أكثر من 200 إدانة بجرائم من بينها 
باملخدرات،  واالجتار  الدولي،  املالي  النظام  استخدام  وإساءة  الفساد، 
عشرة  اثنتي  من  أكثر  القضية  هذه  في  تورطت  كما  األموال.  وغسل 
التحقيق  وأدى  اآلخرين.  األجانب  الزعماء  من  والعديد  أخرى  شركة 
إجراء  إلى  وأفضى  البرازيل  إلى  دوالر  مليون   800 حوالي  إعادة  إلى 

العالم.)أ( أنحاء  جميع  في  فرعية  حتقيقات 

 Amelia Cheatham, "Lava Jato: see how far Brazil’s corruption )أ( 

.probe reached", Council on Foreign Relations, 19 April 2021

في  الرئيسية  املنظمة  اإلجرامية  األنشطة  26- وتشمل 
باملخدرات.  واالجتار  السيبرانية  اجلرائم  األوروبي  االحتاد 
االحتاد  في  املنظمة  للجرمية  الرئيسية  اخلصائص  وتشمل 
التجارية  األعمال  هياكل  واستغالل  واختراق  الفساد،  األوروبي 

رات لعام E/INCB/2020/1( 2020(، الفقرة  )14( تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

.342
 United States, Department of State, Department of State, Bureau for )15(

 International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics
.Control Strategy Report, vol. I, Drug and Chemical Control )March 2021(



مالي  نظام  ووجود  اإلجرامي،  النشاط  أنواع  جلميع  القانونية 
أرباحهم.  واستثمار  بالتحرك  للمجرمني  يسمح  مواٍز  سري 
واتساع نطاق اجلرمية اخلطيرة واملنظمة وتطورها في االحتاد 
كوفيد-19،  جلائحة  األجل  الطويلة  املحتملة  واآلثار  األوروبي 
املستقبل،  في  اجلرمية  لتنامي  املثالية  الظروف  تهيئ  قد  التي 
استغالل  إلى  اإلجرامية  الشبكات  وتسعى  للقلق.  مثيران  أمران 
نتيجة  األوروبي  االحتاد  يواجهها  التي  املسبوقة  غير  األزمة 
لهذه اجلائحة من خالل استهداف املواطنني واملنشآت التجارية 
اإلجرامية  واجلماعات  سواء.  حد  على  العمومية  واملؤسسات 
أثناء  ن  تبيَّ كما  كبيرة،  بدرجة  للتكيف  وقابلة  محترفة  املنظمة 
اجلائحة، وينشط 70 في املائة منها في أكثر من ثالثة بلدان.)16(

األقاليمي  املتحدة  األمم  معهد  بإصدار  الهيئة  27- وترحب 
بشأن  الدراسات  من  سلسلة  والعدالة    اجلرمية  ألبحاث 
التدفقات املالية غير املشروعة واسترداد املوجودات.)17( وتسلط 
هذه الدراسات، التي تشمل أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وتونس 
اإلجراءات  على  الضوء  وليبيا،  وجورجيا  مولدوفا  وجمهورية 
غير  املالية  للتدفقات  للتصدي  اتخاذها  يتعني  التي  الرئيسية 
املشروعة، مبا في ذلك القطاعات داخل البلدان التي ينبغي أن 
منح األولوية للتصدي للفساد املالي وأنواع اجلرائم التي ينبغي 

ُ
ت

املوجودات  ومصادرة  ضبط  إلى  احلاجة  وتبرز  استهدافها. 
ومجد. فعال  نحو  على  املنظمة  واجلرمية  بالفساد  املرتبطة 

املشروعة  غير  املالية  التدفقات  تأثير 
املستدامة التنمية  أهداف  على حتقيق 

اجلرمية  في  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  28- تسهم 
الرئيسية  العوامل  أحد  متثل  وهي  االقتصاد  وتشويه  والفساد 
مباشر  تأثير  لها  يكون  أن  املستدامة. وميكن  التنمية  تعيق  التي 
بها  واالحتفاظ  اخلاصة  موارده  جمع  على  ما  بلد  قدرة  على 
كبير  عدد  ويشير  املستدامة.  التنمية  متويل  أجل  من  وتعبئتها 
املجلس  وكلف  اجلرمية،  أشكال  إلى  األمن  مجلس  قرارات  من 
فاجلرمية  باجلرمية.  املرتبطة  واألسواق  للتدفقات  بالتصدي 

متزايد.  نحو  على  والتنمية  واألمن  السلم  تقوض  املنظمة 

الدولية  االلتزامات  تسارعت  األخيرة،  السنوات  29- وفي 
السرعة  وجه  على  والتصدي  باملخدرات  االجتار  من  باحلد 
 1988 سنة   

ُ
اتفاقية ل  وتفصِّ املشروعة.  غير  املالية  للتدفقات 

لة  املعدَّ بصيغتها   1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة   
َ
االتفاقية

 ،1971 لسنة  العقلية  املؤثرات   
َ
واتفاقية  1972 سنة  ببروتوكول 

في هذا الصدد. وتنص املادة 3 من اتفاقية سنة 1988، املتعلقة 
باجلرائم واجلزاءات، على أن يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير 
حال  في  الداخلي  قانونه  إطار  في  التالية  األفعال  لتجرمي 
ارتكابها عمدا: إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، 
للبيع،  عرضها  أو  عرضها،  أو  حتضيرها،  أو  استخراجها،  أو 
السمسرة  أو  كان،  وجه  بأي  تسليمها  أو  بيعها،  أو  توزيعها،  أو 
أو نقلها،  أو  العبور،  بطريق  إرسالها  أو  إرسالها،  أو   فيها، 

.Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021 )16(

 .www.unicri.it/publications :17( ميكن االطالع عليها على الرابط(

باملصادرة،  املتعلقة   ،5 املادة  وتتناول  تصديرها.  أو  استيرادها، 
قد  ما  طرف  كل  يتخذ  أن  على  وتنص  اجلرائم  هذه  عائدات 
املتحصالت  )أ(  يلي:  ما  مصادرة  من  للتمكني  تدابير  من  يلزم 
املادة  من   1 الفقرة  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  من  املستمدة 
املذكورة؛ املتحصالت  قيمة  قيمتها  تعادل  التي  األموال  أو   3 

غيرها  أو  واملعدات  واملواد  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  )ب( 
بأية  استخدامها،  يقصد  التي  أو  املستخدمة،  الوسائط  من 
من   1 الفقرة  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  ارتكاب  في  كيفية، 
أيضا  طرف  كل  يتخذ  أن  على   5 املادة  تنص  كما   .3 املادة 
حتديد  من  املختصة  سلطاته  لتمكني  تدابير  من  يلزم  قد  ما 
من  أخرى  أشياء  أية  أو  الوسائط  أو  األموال  أو  املتحصالت 
أثرها،  اقتفاء  ومن  املادة،  نفس  من   1 الفقرة  في  إليها  املشار 
النهاية.  في  مصادرتها  بقصد  عليها،  التحفظ  أو  وجتميدها 
العدالة  إلى  ومموليهم  املخدرات  وجتار  املجرمني  تقدمُي  وميثل 
التي  سنة 1988،  التفاقية  هامة   

ً
أهدافا موجوداتهم  ومصادرة 

العالم.  أنحاء  جميع  في  الوطنية  للقوانني  إطارا  تشكل 

الثالث  الدولي  للمؤمتر  أبابا  أديس  عمل  خطة  30- وتوفر 
املوارد  وتوفير  ولتعبئة  للتمويل  عامليا  إطارا  التنمية  لتمويل 
والتكنولوجيات والشراكات الالزمة للتنمية املستدامة. وفي هذه 
اخلطة، حتث الدول األطراف جميع البلدان على التصديق على 
وتعرب  إليها.  الفساد واالنضمام  املتحدة ملكافحة  اتفاقية األمم 
وتتعهد  املسروقة،  املوجودات  استرداد  ملبادرة  تأييدها  عن 
مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وتلتزم بضمان التنفيذ 
في  الواردة  فالغايات  وباملثل،  املنظمة.  اجلرمية  اتفاقية  الفعال 
تشمل  املستدامة  التنمية  أهداف  من  و17   16 الهدفني  إطار 
وضمان  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  القانون  سيادة  تعزيز 
تكافؤ فرص وصول اجلميع إلى العدالة؛ واحلد بصورة كبيرة من 
2030؛  عام  بحلول  واألسلحة  لألموال  املشروعة  غير  التدفقات 
أشكالهما؛  بجميع  والرشوة  الفساد  من  كبيرة  بدرجة  واحلد 
للمساءلة على جميع  الة وشفافة وخاضعة  فعَّ وإنشاء مؤسسات 
تقدمي  تشمل  بوسائل  املحلية،  املوارد  تعبئة  وتعزيز  املستويات؛ 
االقتصاد  استقرار  وتعزيز  النامية؛  البلدان  إلى  الدولي  الدعم 
أجل  من  السياسات  اتساق  وتعزيز  العاملي؛  الصعيد  على  الكلي 
التنمية املستدامة؛ واحترام الهامش السياساتي وهامش  حتقيق 
للقضاء على  وتنفيذ سياسات  لوضع  بلد  بكل  القيادة اخلاصني 

املستدامة.  التنمية  وحتقيق  الفقر 

على  ضار  أثر  املشروعة  غير  املالية  31- وللتدفقات 
األفريقية الدول  تكلف  وهي  أفريقيا.  في  سيما  وال   التنمية، 

املائة  في   3,7 تقريبا  يعادل  وهذا  سنويا؛  دوالر  بليون   88,6
هذه  ردع  شأن  ومن  للقارة.)18(  اإلجمالي  املحلي  الناجت  من 
من  األفريقية  الدول  ن 

ِّ
ميك أن  املشروعة  غير  املالية  التدفقات 

األفريقية  للبلدان  ينبغي  ولذلك،  أكبر.  محلية  موارد  حشد 
املشروعة  غير  املالية  للتدفقات  للتصدي  األولوية  تعطي  أن 
لتنفيذ  ضرورية  ستكون  التي  املالية  املوارد  استعادة  بغية 
اآلثار  ومعاجلة  املستقبل  في  املستدامة  التنمية  أهداف 
كوفيد-19. جلائحة  واالقتصادية  واالجتماعية   الصحية 

UNCTAD, Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Develop� )18(

 ment in Africa: Economic Development in Africa – Report 2020 )United
.Nations publication, 2020(
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من  أكثر  سيكلف  اجلائحة  من  التعافي  أن  ر  يقدَّ أفريقيا،  وفي 
قدرها سنوية  مالية  فجوة  إلى  باإلضافة  دوالر،  بليون   150 
200 بليون دوالر من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.)19( 
االستثماَر  والفساد  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  وتقوض 
تهديدا وتشكل  اخلارجية  واملعونة  املباشر   األجنبي 

تقريبا  تبلغ  اخلارجة  املالية  فالتدفقات  القارة.  لتنمية 
الداخلة  اإلجمالية  السنوية  التدفقات  مجموع  نفس 
أفريقيا إلى  املقدمة  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة   ألغراض 
املباشر األجنبي  االستثمار  تدفقات  مع  دوالر(  بليون   48( 

غير  املالية  التدفقات  فإن  وبالتالي،  دوالر(.)20(  بليون   54(
وتقوض  أفريقيا،  من  احليوية  اإليرادات  تستنزف  املشروعة 
االستقرار وتعيق التقدم نحو حتقيق األهداف. ولهذه التدفقات 
فهي  ولذلك  واالزدهار،  والتنمية  األمن  على  سلبية  آثار 
املوارد  على  واحلفاظ  منها  للحد  اإلجراءات  من  املزيد  تتطلب 

بناءة. ألغراض  االقتصادية 

املالية  للتدفقات  خاص  بشكل  معرضة  النامية  32- والبلدان 
السياسي  لألمن  كبيرا  حتديا  تشكل  التي  املشروعة،  غير 
بسبب  العمومية  األولويات  حتقيق  ميكن  وال  واالقتصادي. 
للموارد  القانوني  غير  واالستغالل  املنظمة  واجلرمية  الفساد 
الضريبي.  والتهرب  الدولية  التجارة  في  واالحتيال  الطبيعية 
واتخاذ  الدولي  الصعيد  على  قوي  تعاون  وجود  يلزم  ولذلك، 
النمو  املتقدمة  البلدان  جانب  من  متضافرة  إجراءات 
واملجتمع  اخلاص  القطاع  مع  بالشراكة  النامية،  والبلدان 
أيضا  هي  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  أن  كما  املدني.)21( 
وضعف  املكتسبة  املصالح  مثل  أخرى،  ملشكالت  أعراض 
وحتقيق الفقر  من  احلد  يعيق  وجميعها  واملساءلة،   الشفافية 

املشترك.  الرخاء 

املالية التدفقات   تأثير 
والتنمية األمن  في  املشروعة  غير 

باالجتار  املرتبطة  املشروعة  غير  املالية  33- للتدفقات 
بسبب  االقتصادية  والتنمية  األمن  على  كبير  أثر  باملخدرات 
يصعب  حني  وفي  استقرار.  وعدم  عنف  من  بها  يتصل  ما 
ارتباطا  املرتبطني  االستقرار  وعدم  العنف  وقياس  عزل 
االجتار  أن  املعروف  من  أنَّ  إال  باملخدرات،  باالجتار  مباشرا 
االجتار  مثل  األخرى  اجلرائم  عن  فضال  باملخدرات، 
اإلجرامية  اجلماعات  ألن  العنف  يولد  واألسلحة،  باألشخاص 
سيطرتها  لبسط  بالعنف  أو التهديد  العنف  تستخدم  املنظمة 
على  ويجب  منافسيها.  في  والتحكم  عملياتها  مناطق  على 
والعنف  اجلرمية  مستويات  ارتفاع  من  تعاني  التي  البلدان 
والنظام القانون  على  للحفاظ  كبيرة  موارد  تخصص   أن 

شعوبها. وحماية 

Gilles Carbonnier, "Curbing illicit financial flows to pay for sus� )19(

 tainable development and COVID�19 recovery", Georgetown University
.Journal of International Affairs, 2 March 2021

UNCTAD, Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Develop� )20(

.ment in Africa
.World Bank, "Illicit financial Flows )IFFs(" )21(

في  العالم  أصبح  والسالم،  االقتصاد  ملعهد  34- ووفقا 
ال  13  السنوات  خالل  التاسعة  للمرة  سالما  أقل   2020 عام 
البلدان  في  السالم  مستوى  متوسط  تدهور  حيث  املاضية، 
االقتصادي  األثر  وزاد  العام.  خالل  املائة  في   0,07 بنسبة 
عام  في  املائة  في   0,2 بنسبة  العاملي  املستوى  على  للعنف 
القوة  تعادل  حيث  من  دوالر  تريليون   14,96 إلى  ليصل   ،2020
النشاط االقتصادي  املائة من  الشرائية، أي ما يعادل 11,6 في 
مؤشر  م  ويقيِّ الواحد.)22(  للشخص  دوالرا   1 942 أو  العاملي، 
احلسابات،  هذه  إجراء  في  املستخدم  العاملي،  السالم 
واألمن  السالمة  )أ(  هي:  مجاالت،  ثالثة  في  السالم  حالة 
اجلارية؛  والدولية  املحلية  النزاعات  )ب(   املجتمعيان؛ 
)ج( درجة التسليح. وتشمل التكاليف املباشرة التي يغطيها املؤشر 
بضحايا  اخلاصة  الطبية  التكاليف  مثل  للعنف  املباشرة  اآلثار 
املال،  لرأس  تدمير  من  العنف  عن  ينجم  وما  العنف،  جرائم 
والتكاليف املرتبطة بالنظم األمنية والقضائية. وتشمل التكاليف 
اإلنتاجية  انخفاض  مثل   

ً
أجال األطول  التكاليف  املباشرة  غير 

 بسبب اآلثار اجلسدية والنفسية وتأثير ذلك على تصور املجتمع
واألمن.  للسالمة 

باختالف  للعنف  االقتصادية  التكلفة  تكوين  35- ويختلف 
التكلفة  متثل  املثال،  سبيل  فعلى  واملناطق.  البلدان 
في  نسبة  أعلى  واالنتحار  العنف  وجرائم  للقتل  االقتصادية 
جنوب  أفريقيا  ومنطقة  والكاريبي  الوسطى  أمريكا  منطقة 
التوالي.  على  املائة،  في  و35   41 تبلغ  حيث  الصحراء، 
االقتصادية  التكلفة  من  كنسبة  املسلح  النزاع  تكلفة  وتبلغ 
بنسبة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  لها  مستوى  أعلى   للعنف 
وأمريكا  املائة،  في   13 بنسبة  اجلنوبية  وأمريكا  املائة،  في   18
العشرة  البلدان  وفي  املائة.  في   12 بنسبة  والكاريبي  الوسطى 
متوسط  كان  للعنف،  اقتصادية  تكلفة  أعلى  تتحمل  التي 
الناجت  من  املائة  في   36 يعادل  للعنف  االقتصادي  األثر 
التكلفة  متوسط  فإن  املقارنة،  سبيل  وعلى  اإلجمالي.  املحلي 
عن بقليل  يقل  العنف  من  تضررا  البلدان  أقل  في   االقتصادية 

سجلت  وقد  اإلجمالي.  املحلي  الناجت  من  املائة  في   4
وأفغانستان  السودان  وجنوب  السورية  العربية  اجلمهورية 
للعنف نسبية  تكلفة  أكبر  الوسطى  أفريقيا   وجمهورية 

اإلجمالي، على  املحلي  الناجت  املائة من  و37 في  و40  و42   82(
التوالي(. وثمة مقياس آخر يقدمه االستقصاء العاملي للمخاطر 
 Lloyd’s Register( ريجستر  لويدز  مؤسسة  أجرته  الذي 
Foundation(، وهو يعكس التصورات املتعلقة باملخاطر والعنف 
في 145 بلدا. فقد حدد هذا االستقصاء أن العنف يعتبر أكبر 
وهو  البلدان،  ثلث  من  يقرب  فيما  اليومية  السالمة  على  خطر 
حوادث  بعد  العاملي،  الصعيد  على   

ً
ذكرا املخاطر  أكثر  ثاني 

املائة  في   60 من  أكثر  يشعر  العاملي،  الصعيد  وعلى  الطرق. 
لضرر  التعرض  من  األقل،  على  ما  حد  إلى  بالقلق،  الناس  من 

العنف.)23( جلرائم  نتيجة  خطير 

 Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2021: )22(

Measuring Peace in a Complex World" )Sydney, June 2021(
)23( املرجع نفسه.



من  عالية  مستويات  عقود  مدى  على  كولومبيا  36- وشهدت 
املسلح  النزاع  بسبب  للمواطنني  بالنسبة  األمن  وانعدام  العنف 
اإلجرامية  واجلماعات  باملخدرات.  املتعلق  والتمرد  الداخلي 
واجلماعات  باملخدرات  االجتار  مافيا  مثل  الكولومبية،  املنظمة 
وال  باخلطورة.  وتتسم  جيدا  تسليحا  مسلحة  العسكرية،  شبه 
ارتفاع  من  أيضا  يعاني  بل  أهلي فحسب،  نزاع  من  البلد  يعاني 
والتعدين  واالختطاف  القسري  والتشريد  اجلرمية  مستويات 
باملخدرات. وقد جتاوز األثر االقتصادي  غير املشروع واالجتار 
في  اجلنسية  واالعتداءات  القتل  وجرائم  واإلرهاب  للنزاع 
الناجت  من  املائة  في   34 أي  دوالر،  بليون   275 كولومبيا 
في  الرقم  هذا  ويأخذ   .2017 عام  في  للبلد،  اإلجمالي  املحلي 
االعتبار أيضا تكاليف احتواء العنف، فضال عن عواقب العنف 
أصل )من  العاشرة  املرتبة  كولومبيا  واحتلت  االقتصاد.   على 

في  عام  بشكل   144 واملرتبة  اجلنوبية،  أمريكا  في  بلدا(   11
في  تدهورا  البلد  وسجل   .2021 لعام  العاملي  السالم  مؤشر 
واإلرهاب  العنيفة  املظاهرات  لزيادة  نتيجة  درجاته  مجموع 
النزاعات  عن  الناجمة  الوفيات  زادت  وكذلك  السياسي. 

األخيرة.)24( السنوات  في  الداخلية 

من  سانتوس،  مانويل  خوان  كولومبيا،  رئيس  37- وتوسط 
مع  سالم  اتفاق  إبرام  خالل  من  بلده،  في  السالم  إحالل  أجل 
وحصل  الشعبي،  الكولومبية-اجليش  الثورية  املسلحة  القوات 
ووضع  عام 2016.  في  للسالم  نوبل  جائزة  على  أجله  من 
الفقر  مكافحة  بهدف  االزدهار  خلدمة  احلدود  لتسخير  خطة 
القانونية  غير  املسلحة  اجلماعات  جانب  من  العنف  ومحاربة 
التنمية االجتماعية  على طول حدود كولومبيا من خالل حتقيق 
دوالر  مليون   32 إلى  يصل  ما  خاللها  من  وأنفق  واالقتصادية، 
حتى  واحلوكمة  الزراعية  والتنمية  والتعليم  التحتية  البنية  على 
كبيرة  نسبة  أخرى  كثيرة  وبلدان  كولومبيا  وتنفق  عام 2014.)25( 
األمن  وتعزيز  ومنعه  العنف  احتواء  أجل  من  القيمة  املوارد  من 
اإلنفاق  إلى  البلدان  حاجة  قلت  وكلما  االقتصادية.  والتنمية 
على التصدي جلرائم القتل وجرائم العنف والنزاعات املسلحة، 
واألعمال  الصحة  على  إلنفاقها  أموال  من  لها  متاح  هو  ما  زاد 

والبنية التحتية.  والتعليم  التجارية 

فنزويال  جمهورية  في  املشروع  غير  االقتصاد  38- ويؤثر 
أن  ويقدر  وتنميتها،  البلد  أمن  على  مباشرا  تأثيرا  البوليفارية 
90 في املائة من سكان البلد يعيشون اآلن حتت وطأة الفقر.)26( 
بلغ  الذي  للكوكايني  العاملي  اإلنتاج  جزئيا  األزمة  هذه  ويؤجج 
البوليفارية  فنزويال  جمهورية  وأصبحت  قياسية،  مستويات 
بالكوكايني. الدولي  نقطة استراتيجية متزايدة األهمية لالجتار 

السورية  العربية  اجلمهورية  في  األهلية  للحرب  39- وكان 
في  االجتار  أهمية  وتتزايد  والتنمية،  األمن  على  ضارة  آثار 
كـ"كابتاغون"  تباع  التي  األمفيتامينية  واملنشطات  القنب  راتنج 
لبنان  أن  البالغات  وتفيد  البلد.  في  املشروع  غير  لالقتصاد 

)24( املرجع نفسه.

 Colombia, Ministry of Foreign Affairs, "Borders for Prosperity )25(

.www.cancilleria.gov.co/node/1294 :متاح على الرابط ،Plan"
 Brooke Fowler, "Top 10 facts about poverty in Venezuela", Borgen )26(

.Project, 7 September 2018

للكابتاغون  املصدر  بلدا  هما  السورية  العربية  واجلمهورية 
الشرق  أسواق  إلى  تهريبه  عن  السابق  في  يبلغ  كان  وبينما 
"الكابتاغون" في إيطاليا  ، فقد ضبطت أقراص 

ً
األوسط أساسا

يشير  قد  مما  و2021،   2020 العامني  في  والنمسا  وماليزيا 
كبيرة  ضبط  عملية  وفي  للتهريب.  جديدة  ودروب  أسواق  إلى 
أقراص  قيمة  قدرت   ،2021 آذار/مارس  في  ماليزيا  في  نفذت 
خفيت في حاويات 

ُ
"الكابتاغون" املحتوية على األمفيتامني التي أ

دوالر. بليون   1,26 مببلغ  األوسط  الشرق  من  قادمة  شحن 

العنف  من  عالية  مستويات  تسجل  هشة  دولة  40- وليبيا 
فيها.  املشروع  غير  االقتصاد  انتشار  بسبب  والفساد  واإلجرام 
وسوقا  عبور  منطقة  ليبيا  شكلت  التسعينيات،  أواخر  ومنذ 
انتفاضة  وقد زعزعت  أفريقيا.  شمال  في  للمخدرات  صغيرة 
إطار  في  للسيطرة  خاضعة  كانت  التي  الفوضى   2011 عام 
مما  المركزية،  أكثر  والتهريب  االجتار  وجعلت  االقتصاد  ذلك 
إلى  وأدى  املشروعة  غير  املخدرات  تدفق  من  كبير  بشكل  زاد 
باملخدرات  االجتار  ويتداخل  املحلية.  املخدرات  أسواق  تكاثر 
اقتصاد  إطار  في  تقريبا  األخرى  التدفقات  مع جميع  ويتشابك 
باملخدرات  واالجتار  بالتعقد؛  يتسم  الذي  املشروع  غير  ليبيا 
واستهالكها يغذيان العنف ويتغذيان عليه. وفي حني أن املجتمع 
والوقود،  املهاجرين  تهريب  على  األول  املقام  في  يركز  الدولي 
على  يأتي  وهو  كبير،  حد  إلى  مربحا  باملخدرات  االجتار  يظل 
مكعبات  ومتثل  ليبيا.  في  اإلجرام  اقتصاد  في  القائمة  رأس 
مصر  نحو  ليبيا  وتعبر  املغرب،  من  ب  تهرَّ التي  القنب  راتنج 
 
ً
متوجهة إلى أوروبا عبر البلقان، حركة التهريب األكثر استقرارا
أمريكا  من  الكوكايني  ب  يهرَّ ذلك،  إلى  وباإلضافة  ليبيا.  في 
"اإلكستاسي"  نوع  من  املنشطات  ب  وتهرَّ أوروبا  إلى  اجلنوبية 
شهد  ذلك،  على  وعالوة  البلد.  عبر  األمفيتامينية  واملنشطات 
مؤثر  وهو  الترامادول،  سيما  وال  الصيدالنية،  األدوية  تهريب 
يخضع  وال  إدمان  حالة  يحدث  أن  يحتمل  لأللم  مسكن  أفيوني 
. وتظهر جوانب تداخل بني االجتار 

ً
 كبيرا

ً
للمراقبة الدولية، منوا

ل األدوية  حمَّ
ُ
باملخدرات وتدفقات تهريب املهاجرين. وغالبا ما ت

الصيدالنية والشحنات الصغيرة من القنب إلى جانب املهاجرين 
أحيانا  املهاجرون  يهرب  وكذلك  والشاحنات.  السيارات  في 
دفع  بهدف  األخرى  املخدرات  أو  الكوكايني  من  صغيرة  كميات 

رحلتهم.)27( تكاليف 

41- وفيما يتعلق باألمن، فإن االجتار باألسلحة موجود في كل 
مكان ويؤثر على جميع التدفقات غير املشروعة األخرى في ليبيا 
وعبرها، ويؤدي إدخال األسلحة إلى تغيير وجه التهريب واالجتار 
تأثير  وتعاطيها  وتهريبها  باملخدرات  وقد كان لالجتار  البلد.  في 
فقد  ليبيا.  في  واألمن  القضاء  قطاع  على  خاص  بشكل  ضار 
والتهريب  االجتار  من  املستمدة  الكبيرة  املالية  التدفقات  أدت 
واستراتيجيات  جهود  وأضعفت  امليليشيات  جماعات  متكني  إلى 
ذات  اإلجرامية  للديناميات  التصدي  إلى  الرامية  اإلصالح 
هيكل  في  الثورية  املسلحة  اجلماعات  دمجت 

ُ
أ وعندما  الصلة. 

واملدن  الَبلدات  جميع  في  املسلحة  لِوية 
َ
األ تسابقت  الدولة،  أمن 

سلطتها  وبسط  الرئيسية  األمنية  املهام  على  للسيطرة  البلد  في 

 Fiona Mangan, "Illicit drug trafficking and use in Libya: highs and )27(

 lows", Peaceworks, No. 161 )Washington, D.C., United States Institute of
.)Peace, 2020

 الفصل األول- التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية واألمن  9

www.cancilleria.gov.co/node/1294


10  تقرير الهيئة العامة ملراقبة املخدرات 2021

خدمات  وميليشيات  الشرطة  من  كل  غ 
ِّ
ويبل االجتار.  دروب  على 

املتصلة  اجلرائم  تزايد  عن  والقضاة  العامني  واملدعني  األمن 
استمرار  أسهم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األمن.  وانعدام  باملخدرات 
تنامي  في  واسع  نطاق  على  األسلحة  وامتالك  األمني  الفراغ 

البلد.)28( في  والعنف  اإلجرام 

التصدي  بهدف  املتخذة  الوطنية  التدابير 
املشروعة غير  املالية  للتدفقات 

اخلطر  البلدان  أدركت  املاضيني،  العقدين  42- خالل 
أمنها  على  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  تشكله  الذي 
أطرها  لتحسني  إجراءات  واتخذت  االقتصادية،  وتنميتها 
اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املتعلقة  القانونية 
في نيويورك  في  وقعت  التي  اإلرهابية  الهجمات   وبعد 

الدول نظمها من أجل مكافحة  أيلول/سبتمبر 2001، عززت   11
على  الرقابة  تعزيز  تطلب  وقد  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل 
القطاع  مع  وثيقة  شراكة  وتنظيمه  الرسمي  املصرفي  النظام 
الدول  وعملت  الدولي.  املالي  النظام  حماية  أجل  من  اخلاص 
االستخبارات  وحدات  داخل  كبيرة  بصورة  القدرات  بناء  على 
كشف  أجل  من  لها  التابعة  القانون  إنفاذ  ووكاالت  املالية 
األموال  غسل  مكافحة  بغية  فيها  والتحقيق  املشبوهة  املعامالت 
املشروعة.  غير  املالية  التدفقات  وسائر  اإلرهاب  ومتويل 
لتدريب  املوارد  من  مزيدا  القضائية  النظم  خصصت  وباملثل، 
املالية  باجلرائم  تتعلق  مواضيع  على  والقضاة  العامني  املدعني 
ومع  ذلك،  ومع  مشروعة.  غير  مالية  تدفقات  على  تنطوي  التي 
على  يجب  والفساد،  الضريبي  والتهرب  األموال  غسل  تطور 
وأن التدفقات  لتلك  اجلديدة  املظاهر  مع  تتكيف  أن   البلدان 

لها.  تتصدى 

43- فعلى سبيل املثال، أنشأت اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
االقتصادية،  اجلرمية  ملكافحة  الوطني  املركز  الشمالية  وأيرلندا 
احلكومية  واإلدارات  والعدالة  القانون  إنفاذ  وكاالت  يجمع  الذي 
هو  مشترك  هدف  حول  اخلاص  والقطاع  التنظيمية  والهيئات 
عامة  وحماية  اخلطيرة  املنظمة  االقتصادية  للجرمية  التصدي 
الناس واحلفاظ على ازدهار البلد وسمعته كمركز مالي. وتضطلع 
تلقي  مبسؤولية  املتحدة  اململكة  في  املالية  االستخبارات  وحدة 
جمع من بالغات 

ُ
وحتليل ونشر املعلومات االستخبارية املالية التي ت

األنشطة املشبوهة، والتي تشكل موردا استخباريا حاسم األهمية 
في التصدي لغسل األموال واإلرهاب واجلرمية اخلطيرة واملنظمة 
الذي  املالي،  للتحليل  املشترك  املركز  ويجمع  واالحتيال.  والفساد 
وقدرات  مسؤولني  اجلرمية،  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  تستضيفه 
ملكافحة  الوطنية  الوكالة  من  واستخبارات  ومهارات  حتليلية 
وهيئة  واجلمارك،  لإليرادات  اجلاللة  صاحبة  وهيئة  اجلرمية، 
وقد  اخلطيرة.  االحتيال  جرائم  مكافحة  ومكتب  املالي،  السلوك 
أنشئ في البداية ردا على تسريب أوراق بنما، ولكنه تطور ليتحول 

أوسع.)29( املالي على نطاق  بالتحليل  تعاونية تضطلع  إلى وحدة 

)28( املرجع نفسه.

 United Kingdom, National Crime Agency, Money laundering and )29(

www.national� متاح في ،illicit finance, "The threat from money laundering"
. crimeagency.gov.uk

املنظمة  اجلرمية  مكافحة  في  تقدما  املغرب  44- وأحرز 
واملوقع  األخيرة.  السنوات  خالل  األموال  وغسل  الوطنية  عبر 
منه  يجعل  وأفريقيا  أوروبا  بني  ممرا  بوصفه  للبلد  اجلغرافي 
األموال  وغسل  واألشخاص  باملخدرات  واالجتار  للتهريب  قناة 
باألشخاص  االجتاَر  جديد  قانون  ويكافح  السرية.  والهجرة 
يشمل  واسعا  تعريفا  االجتار  تعريف  خالل  من  األموال  وغسل 
باالجتار  تتعلق  مزايا  أو  مدفوعات  يتلقى  أو  يعطي  من  كل 
بالقنب  االجتار  ويدر  اجلناة.  على  شديدة  عقوبات  ويفرض 
بشكل  وكذلك،  القنب(  راتنج  سيما  )وال  املغرب  في  ُينتج  الذي 
نحو  الالتينية  أمريكا  من  القادم  بالكوكايني  االجتار  متزايد، 
املشروعة.  غير  األرباح  من   

ً
كبيرا  

ً
قدرا باملغرب،  مرورا  أوروبا 

شترى العقارات واملجوهرات واملركبات من أجل غسل عائدات 
ُ
وت

نقطة  األموال  حتويل  خدمات  ومتثل  باملخدرات.  االجتار  هذا 
ارتفعت  فقد  يجري حتويلها.  التي  األموال  حجم  بسبب  ضعف 
التحويالت املالية السنوية إلى 6,7 باليني دوالر في عام 2019، 
وتنشأ  اإلجمالي.  املحلي  الناجت  من  املائة  في   5,6 ميثل  وهذا 

أوروبا.)30( من  هذه  التحويل  عمليات  غالبية 

غسل  مبكافحة  اخلاص  نظامه  يعزز  املغرب  فتئ  45- وما 
قوانني  البلد  ولدى  القدرات.  وبناء  التنسيق  خالل  من  األموال 
االمتثال وإجراءات  برامج  رئيسية، مبا في ذلك  تنظيمية  ولوائح 
املغرب  جعل   2019 عام  وفي  املشبوهة،  املعامالت  عن  اإلبالغ 
مع  تتماشى  سياسيا  املعرضني  باألشخاص  املتعلقة  املقتضيات 
املعايير الدولية. وفي عام 2019، اعتمد تقييما وطنيا للمخاطر 
استراتيجية  لتنسيق  وطنية  على جلنة  املؤسسي  الطابع  وأضفى 
البلد في مجال مكافحة غسل األموال. كما زاد الوسائل املتاحة 
األموال،  غسل  في  للتحقيق  واملخصصة  القانون  إنفاذ  لسلطات 
مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا اجلنائية املتعلقة بغسل األموال 
تصدر  ولم   .2020 عام  في   193 إلى   2019 عام  في   30 من 
التي  العشر  السنوات  في  األموال  غسل  بتهمة  إدانات   8 سوى 
سبقت عام 2018، مقارنة مبا مجموعه 62 إدانة في عامي 2019 
الشركاء  مع  وثيق  نحو  على  العمل  املغرب  ويواصل   .

ً
معا و2020 

السارية  األطراف  املتعددة  االتفاقات  ونفذت احلكومة  الدوليني، 
من  اخلاص  القطاع  من  شركاء  مع  التبادل  في  طوعا  وشرعت 

الرئيسية.)31( الضعف  مواطن  معاجلة  أجل 

تخفي  التي  الهوية  املجهولة  الوهمية  الشركات  46- وتشكل 
املالية  للتدفقات  بالنسبة  حاسمة  عوامل متكينية  الفعلية  امللكية 
جميع  في  الضريبي  والتهرب  األموال  وغسل  املشروعة  غير 
املتحدة  الواليات  أقر كونغرس   ،2020 عام  وفي  العالم.  أنحاء 
على  القانون  هذا  ويشترط  الشركات.  شفافية  بشأن  قانونا 
تقدمي  املتحدة  الواليات  في  التجارية  األعمال  مؤسسات  جميع 
املعنية  القوانني  إنفاذ  شبكة  إلى  الفعلية  بامللكية  تتعلق  معلومات 
باجلرائم املالية، وهو مصمم ملواجهة استخدام الشركات الوهمية 

United States, Department of State, Bureau for International Nar� )30(

cotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strat�
 egy Report, vol. II, Money Laundering )March 2021(; and Middle East and
 North Africa Financial Action Task Force, Anti�Money Laundering and
 Counter�Terrorist Financing Measures: Kingdom of Morocco – Mutual

.Evaluation Report )Manama, 2019(
United States, Department of State, Bureau for International Nar� )31(

cotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strat�
.egy Report, vol. II

www.nationalcrimeagency.gov.uk
www.nationalcrimeagency.gov.uk


واجلماعات  املخدرات  جتار  من  كل  جانب  من  الهوية  املجهولة 
اإلجرامية املنظمة واملسؤولني الفاسدين وبعض أنظمة احلكم من 
أجل غسل األموال والتهرب من اجلزاءات وإخفاء ونقل عائدات 
أول  ميثل  وهو  املشروعة.  غير  املوجودات  من  وغيرها  الفساد 
منذ  البلد  هذا  في  األموال  غسل  مكافحة  لقوانني  هام  حتديث 
عن  لإلبالغ  جديدة  احتادية  متطلبات  وضع  ويقتضي  عاما،   20
األجنبية  الكيانات  ذلك  في  مبا  الكيانات،  لبعض  الفعلية  امللكية 
التي تنشط في الواليات املتحدة، واحتفاظ شبكة إنفاذ القوانني 
التي  للمعلومات  احتادية  بيانات  بقاعدة  املالية  باجلرائم  املعنية 
على  أيضا  التشريع  وسيساعد  الفعلية.)32(  امللكية  بشأن  جمعت 
تنظيم شركات األعمال التجارية الدولية، التي ميكن شراؤها عبر 
هويتهم.)33( عن  الكشف  عدم  إمكانية  املالكني  منح  مع  اإلنترنت 

بهدف   2020 عام  في  املتخذة  األخرى  التدابير  47- وتشمل 
 زيادة الشفافية ومكافحة التدفقات املالية غير املشروعة ما يلي:

)أ( في جزر البهاما، وضع مكتب املدعي العام ووحدة االستخبارات 
الفعلية  امللكية  بشأن  املعلومات  عن  للبحث  آمنا  نظاما  املالية 
 للكيانات القانونية املسجلة في البلد والوصول إليها عبر اإلنترنت؛

بالشفافية  املتعلقة  االلتزامات  لتنفيذ  تشريعات  بليز  سنت  )ب( 
واملكاتب  املشتركني  أسماء  تكون  أن  يجب  )ج(  الضريبية؛ 
وطبيعة  السنة  نهاية  في  السهمي  املال  ورأس  املسجلة 
الناس؛ لعامة  متاحة  كاميان  جزر  في  الشركات   أعمال 

في  القانونية  الكيانات  من  وغيرها  الشركات  جميع  تلزم  )د( 
سجل  في  النهائيني  الفعليني  مالكيها  أسماء  بإدراج  هولندا 
املتحدة  العربية  شفاف؛ )ه( أصدر مجلس وزراء دولة اإلمارات 
قرارا يقضي بالتصريح بامللكية الفعلية، والكشف عن املساهمني، 

املناسب.)34( الوقت  في  بامللكية  املتعلقة  املعلومات  وحتديث 

السلطات  لتزويد  الفعلية  امللكية  سجالت  وضعت  48- وقد 
النهائيني  املستفيدين  املالكني  عن  موثوقة  مبعلومات  املختصة 
للشركات أو الصناديق االستئمانية. ولكن يتضح أن هذا املفهوم 
فغالبية  النتائج.  من  القليل  سوى  يحقق  ولم  التنفيذ،  صعب 
 الفعالية 

ً
 أو متاما

ً
السجالت القائمة للملكية الفعلية تنقصها غالبا

بشأن  املختصة  السلطات  إلى  موثوقة  معلومات  لتقدمي  الالزمة 
االستئمانية  الصناديق  أو  للشركات  النهائيني  الفعليني  املالكني 

القضائية.)35( الوالية  في  املسجلة 

مكافحة  إلى  الرامية  الدولية  اجلهود 
املشروعة  غير  املالية  التدفقات 

احلد  إلى  تهدف  دولية  هيئات  وأيضا  معاهدات  49- هناك 
فرقة  تعمل  املثال،  سبيل  فعلى  الدولية.  املالية  التدفقات  من 

 Lewis Zirogiannis and others, "What you need to know about the )32(

 Corporate Transparency Act", The National Law Review, vol. XI, No. 12
.)January 2021(

United States, Department of State, Bureau for International Nar� )33(

cotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strat�
.egy Report, vol. II

)34( املرجع نفسه.

Basel Institute on Governance, "Beneficial ownership transparen� )35(

 cy is a pillar of anti�money laundering systems – so it needs to stand up.
 .Insights from the Basel AML Index 2021", 20 September 2021

عاملية  مراقبة  هيئة  بوصفها  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل 
هيئة  وهي  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في 
حكومية دولية تضع معايير دولية تهدف إلى منع تلك األنشطة 
غير القانونية والضرر الذي تسببه للمجتمع. وقد أنشأها قادة 
مجموعة الدول السبع في عام 1989 من أجل التصدي للتهديد 
الدولي.  املالي  للنظام  بالنسبة  األموال  غسل  يشكله  الذي 
ووضعت املعايير الدولية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل 
منسقة  تصدٍّ  تدابير  اتخاذ  ضمان  بغية  وانتشارهما،  اإلرهاب 
والفساد  املنظمة  اجلرمية  منع  أجل  من  العاملي  الصعيد  على 
املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  وتستعرض  واإلرهاب. 
املخاطر  معاجلة  بهدف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  تقنيات 
تنامي  مع  انتشرت  التي  االفتراضية،  املوجودات  مثل  اجلديدة، 
هيئات  الفرقة  هذه  عمل  ل  ويكمِّ املشفرة.  العمالت  شعبية 
مبكافحة  املتصلة  باملسائل  عنى 

ُ
ت إقليمية  كمراكز  تعمل  إقليمية 

في  األساسي  هدفها  ويتمثل  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل 
تعزيز تنفيذ نظم شاملة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

ألعضائها.  القضائية  الواليات  في  الدولية  املعايير  وتنفيذ 

هي  املالية  االستخبارات  لوحدات  إيغمونت  50- ومجموعة 
االستخبارات  لوحدات  املعايير  وضع  تتولى  التي  الدولية  اجلهة 
املعلومات  تلقي  وكاالت وطنية مركزية مسؤولة عن  املالية، وهي 
االستخبارية املالية و/أو طلبها و/أو حتليلها و/أو نشر اإلفصاحات 
للمعلومات  األساس  في  وذلك  املختصة،  للسلطات  بها  املتعلقة 
املحتمل  والتمويل  فيها  املشتبه  اجلرمية  بعائدات  املتعلقة 
لإلرهاب. وتستند واليتها إلى تشريعات أو لوائح تنظيمية وطنية، 
به  املالية  وزارة  أو  للبلد  املركزي  املصرف  من  تتخذ  ما  وعادة 
كمركز  العمل  بهدف  إيغمونت  مجموعة  أنشئت  وقد  لها.  مقرا 
للتغلب على العقبات التي حتول دون تبادل املعلومات عبر احلدود 

املالية. االستخبارات  وحدات  بني 

حتدد  التي  الرئيسية  املتحدة  األمم  صكوك  يلي  51- وفيما 
املشروعة: غير  املالية  التدفقات  مجال  في  القانونية  االلتزامات 

)أ( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في 
أحكاما  تتضمن  التي  لسنة 1988،  العقلية  رات 

ِّ
واملؤث رات  املخدِّ

)ب(   1 الفقرة  سيما  وال  الدولي،  والتعاون  األموال  بغسل  تتعلق 
منها؛  3 املادة  من 

عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  )ب( اتفاقية 
الوطنية، التي تلزم األطراف بتجرمي غسل األموال وتتضمن أطرا 
تتعلق بتسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون في 

القانون؛ إنفاذ  مجال 

تلزم  التي  اإلرهاب،  متويل  لقمع  الدولية  )ج( االتفاقية 
لتجميد  صالحيات  واعتماد  اإلرهاب  متويل  بتجرمي  الدول 

اإلرهابية؛ لألنشطة  املخصصة  األموال  ومصادرة 

تلزم  التي  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  )د( اتفاقية 
التعاون  وتوفير  وجترميه،  الفساد  ملنع  تدابير  باتخاذ  األطراف 
يتعلق  فيما  املوجودات  استرداد  مجال  في  ذلك  في  الدولي، مبا 

الفساد. بقضايا 
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52- ومع النمو السريع للخدمات املالية اجلديدة التي تستخدم 
ال  العالم،  نطاق  على  املتقدمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
هائلة،  يتزايد بصورة  املشروعة  املالية غير  التدفقات  يزال خطر 
قدرة  ويعيق  املالي  النظام  معلومات   

َ
سالمة للخطر  يعرض  مما 

املعامالت  معاجلة  مخاطر  وتقييم  رصد  على  املالية  املؤسسات 
التي يحتمل أن تكون خطرة.  باملواد  املتصلة باالجتار  اإللكترونية 
ومن خالل تدابير مختلفة، مبا في ذلك عقد مشاورات عاملية مع 
السريع  لالعتراض  العاملي  الهيئة  برنامج  زاد  املصلحة،  أصحاب 
للمواد اخلطرة )برنامج غريدس( من وعي احلكومات وشركائها من 
القطاع اخلاص في مجال اخلدمات املالية بإمكانية توليد تدفقات 
مالية غير مشروعة من خالل تصنيع املواد اخلطرة واالجتار بها 
)وال سيما املؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية، واملؤثرات 
البرنامج  الصلة(. كما شجع  النفسانية اجلديدة، والسالئف ذات 
اخلدمات  ومقدمي  احلكومات  بني  الطوعي  التعاون  جهود  ودعم 
مبا  القيمة،  نقل  أو  األموال  حتويل  خدمات  مقدمي  مثل  املالية، 
ومقدمو  املماثلني  اخلدمات  ومقدمو  احلوالة  خدمات  ذلك  في 
احتمال   

ً
جميعا يشغلهم  وهؤالء  االفتراضية،  املوجودات  خدمات 

املواد اخلطرة.  يتاجرون في  الذين  أولئك  استغالل خدماتهم من 
حيث  من  مناسبة  مساعدة  البرنامج  يقدم  ذلك،  على  وعالوة 
بناء  احلكومية  السلطات  التي جتريها  التحقيقات  لدعم  التوقيت 
غريدس  برنامج  ييسر  اإلجراءات  هذه  خالل  ومن  طلبها.  على 
للدورة  اخلتامية  الوثيقة  في  الواردة  اللتزاماتها  احلكومات  تنفيذ 
املشترك  "التزامنا  املعنونة  العامة،  للجمعية  الثالثني  االستثنائية 

العاملية ومواجهتها على نحو فعال". رات  بالتصدي ملشكلة املخدِّ

والتوصيات  الدولي  املجتمع  تواجه  التي  التحديات 
غير  املالية  للتدفقات  بالتصدي  املتعلقة 

باملخدرات باالجتار  املرتبطة  املشروعة 

مثل  بجرائم  املرتبطة  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  53- إن 
االستقرار  وتهدد  العاملي  املالي  النظام  تقوض  باملخدرات  االجتار 
في  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  املستويات  على  واألمن 
جميع أنحاء العالم. كما أن التدفقات املالية غير املشروعة تشجع 
بعض  وفي  التمردية،  للحركات  التمويل  وتوفر  والفساد،  الرشوة 
املنشآت  استقرار  تزعزع  أنها  كما  اإلرهابية.  لألنشطة  احلاالت، 
املشروعة واالستثمار األجنبي والتنمية وتردعها. وتستغل اجلهات 
التي تنشط في مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب الثغرات التي 
ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  اخلاصة  الوطنية  النظم  تعتري 
إلى  أموالها  وتنقل  بينها،  فيما  املوجودة  واالختالفات  اإلرهاب 
واليات قضائية ذات أطر قانونية ومؤسسية أضعف أو أقل فعالية 
املجتمع  على  يجب  ولذلك،  الواليات.  هذه  مثل  عبر  رها  تسيِّ أو 
التدفقات  من  احلد  أجل  من  جماعية  بصورة  يعمل  أن  الدولي 
املالية غير املشروعة عن طريق كشفها ورصدها وضبطها وإعادتها 
املرتبطة  األنشطة  في  املنخرطون  ويساهم  ومنعها.  الوطن  إلى 
وعدم  والعنف  اجلرمية  في  املشروعة  غير  املالية  بالتدفقات 
التدفقات  أن  إلى  وبالنظر  املساواة.  وعدم  والفساد  االستقرار 
يجب  باجلنسيات،  وال  باحلدود  تعترف  ال  املشروعة  غير  املالية 

لها.  التصدي  بدورها في  تقوم  أن  البلدان  على جميع 

54- من أجل احلد من التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة 
واألمن،  التنمية  على  التأثير  من  ومنعها  باملخدرات  باالجتار 

يلي: مبا  احلكومات  جميع  الهيئة  توصي 

غير  املالية  التدفقات  استبانة  أساليب  حتسن  )أ( أن 
حتدد  وأن  وحسابها  وقياسها  واخلارجة  الداخلة  املشروعة 

بها؛ ترتبط  التي  املشروعة  غير  األنشطة 

)ب( أن تركز بنفس القدر على االستراتيجيات التي ترمي 
إلى  وأيضا  باملخدرات  فيما يتعلق  والطلب  العرض  خفض  إلى 
القطاعني  وتشرك  املشروعة  غير  املالية  للتدفقات  التصدي 
باملخدرات  االجتار  مكافحة  في  املدني  واملجتمع  واخلاص  العام 

املشروعة؛ غير  املالية  والتدفقات 

املتحدة  األمم  اتفاقيات  جميع  في  أطرافا  تصبح  )ج( أن 
سيما  وال  الوطنية،  عبر  املنظمة  اجلرمية  مبكافحة  املتعلقة 
والفساد،  املشروعة  غير  املالية  والتدفقات  باملخدرات  باالجتار 
3 من  املادة  1 )ب( من  الفقرة  أحكام  تنفذ جميع  وأن  وتنفذها، 
مبكافحة  املتعلقة  الدولية  املعايير  وكذلك   1988 سنة  اتفاقية 
فرقة  عن  الصادرة  وانتشارهما  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

املالية؛ باإلجراءات  املعنية  العمل 

مثل  األموال،  غسل  مكافحة  تدابير  تعزيز  تواصل  )د( أن 
من  االستفادة  تتعذر  بحيث  الدول  عبر  الفعلية،  امللكية  قوانني 
مواطن الضعف التي يعرفها اإلطار التنظيمي في بعض الواليات 
غير  املالية  التدفقات  عن  الكشف  جتنب  أجل  من  القضائية 

عليها؛  املفروضة  واجلزاءات  املشروعة 

وتقدمي  املالي،  للقطاع  تقييمات  إجراء  تواصل  )ه( أن 
النظم  ورصد  املالي،  وغير  املالي  للقطاعني  التقنية  املساعدة 
مبكافحة  املتعلقة  الدولية  للمعايير  االمتثال  لضمان  االقتصادية 

وانتشارهما؛ اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

على  متخصصة  عمل  فرق  أو  وحدات  تنشئ  )و( أن 
الصعيدين الوطني والدولي من أجل تبادل املعلومات االستخبارية 
والتحقيق في التدفقات املالية غير املشروعة، واستبانة املوجودات 
الضالعة  املنظمة  اإلجرامية  الشبكات  عن  والكشف  ومصادرتها، 

وردعها؛ وتفكيكها  املشروعة،  غير  املالية  التدفقات  في 

القطاعني  مع  العمل  خالل  من  الوعي  تذكي  )ز( أن 
وعامة قادة احلكومات  تثقيف  أجل  وغير احلكومي من   اخلاص 

املشروعة  غير  املالية  التدفقات  تأثير  كيفية  بشأن  الناس 
االستقرار  على  سلبيا  تأثيرا  باملخدرات  باالجتار  املرتبطة 
في  التنمية  وعلى  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
إمكانية  استكشاف  منها  بوسائل  وذلك  العالم،  أنحاء  جميع 
املمتلكات  ومصادرة  املوجودات  استرداد  عائدات  من  االستفادة 
نطاق  لتوسيع  واستخدامها  باملخدرات،  باالجتار  املرتبطة 
التأهيل وإعادة  العالج  وخدمات  املخدرات،  من  الوقاية   توافر 

بها؛ املتعلقة 



للخدمات  املحتمل  االستغالل  ملنع  خطوات  تتخذ  )ح( أن 
واملنتجات املالية الناشئة حديثا، مثل خدمات املحفظة اإللكترونية 

اخلطرة؛ باملواد  االجتار  بهدف  املشفرة،  والعمالت 

)ط( أن تكافح اإلفالت من العقاب بواسطة قوانني شفافية 
أكثر فعالية تنص على تطبيق عقوبات مناسبة على الضالعني في 
والكيانات؛ األفراد  من  املشروعة  غير  املالية  والتدفقات  الفساد 

الفساد  كبح  بغية  والشفافية  املساءلة  ثقافة  تعزز  )ي( أن 
واالقتصاد غير املشروع من خالل إدراج القيم املدنية واألخالقية 

مبكرة. مرحلة  منذ  التعليمية  املناهج  في 
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