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 تمويل اإلرهابستراتيجيات تعطيل ا

 )ملخص(

 

 خلق عن فضل   القائمة، المؤسساتب لإلضرار لسعيه وذلك العالم أنحاء كل في للمجتمعات خطيرا   تهديدا   اإلرهاب مثلي - 1

 وممولين تمويل بدون هجمات أي ارتكاب األفراد نواإلرهابيي اإلرهابية منظماتيمكن لل الو. في المجتمعات وانقسام خوف
 عليه يعتمد ضروري عنصر هي األخرى المادية والمساعدات واإلمدادات األموال فإن وبالتالي اإلرهابي، النشاط هذا يدعمون

 أيضا ولكن ،فحسب التحقيق نظر وجهة من فقط ليس بالغ األهمية أمر باإلرهاب المرتبطة المالية التدفقات فهم إن. اإلرهابيون
 .رهابيةاإل مؤامرةال قتتحق أن قبل اإلرهابي النشاط لتعطيل وقائية حاسمة تدابير اتخاذ على السلطات قدرة لضمان

 توجد التي اإلرهاب بتمويل الصلة ذات المحددة الضعف ونقاط التهديدات والثالث والثاني األول الفصل في التقرير يحدد - 2

 عن عامة لمحة تقديم أيضا   ويتم اإلرهاب، دعم استمرارية تعريف يتمكما . اإلرهابية الفاعلة للجهات معين تصنيف داخل
 اإلرهابية، المنظمات بأنشطة المرتبطة اإلرهابي التمويل تهديدات هذا يشمل .كسياق الصلة ذات اإلرهاب تمويل مخاطر
 تفاصيل في التقرير هذا يخوض الو(. FTFs) األجانب اإلرهابيين والمقاتلين الصغيرة الخليا و األفراد اإلرهابيين وكذلك

(𝟏)اإلرهاب تمويلل محددة لنماذج
. 

. األرض على المحددة لظروفل تبعا   السلطات، قبل من تعطيل وسائل واستخدام عديدة وقائية إجراءات اتخاذ من الممكن – 3

 من مجموعة في فعالة تعطيل إلجراءات حاالت ويقدم ،الوسائل تلك بعض على الضوء التقرير يسلط الرابع، الفصل فيو
 وسائل ستخداما على القطري المستوى على محددة أمثلة الضوء على طيتسل يتم الخامس، القسم فيو. المختلفة الظروف
 العمل مجموعة تقارير بخلفو. المحلي المستوى على أوسع استراتيجي سياق في اإلرهابي النشاط تعطيل في هذه التعطيل
 اإلرهاب تمويل تعطيل الستراتيجيات شاملة طريق خارطة بتقديم التقرير هذا عنىي   اإلرهاب، تمويل بشأن السابقة المالي

 وليت   أن ينبغيو. بها المرتبطة اإلرهاب تمويل ومخاطر محددة إرهابية تهديدات لمواجهة هاتستخدم قد التي للسلطات المحتملة
ه تمويلو اإلرهاب تعمل على التنسيق لمكافحة التي جانللا سيما ال ،كبيرا   اهتماما المحددة االستراتيجيات هذه السلطات
 تطويرو وضع كيفيةل كدليل واعتباره واألمن، االستخبارات وخدمات المالية االستخبارات ووحدات القانون إنفاذ وسلطات

 السلطات بين  خادهاتاإلرهاب وتمويله الذي ينبغي  أو اإلجراء الخاص بمكافحة لنشاطل ةيفعالاألولوية ب لتحديد استراتيجيات
 .المتاحة الموارد جميع باستخدام ذات الصلة

 تنظر أن للبلدان ينبغي التي الجيدة الممارسات من عدد تحديد تم ،(األولوية ذات اإلجراءات) السادس القسم في ،وأخيرا   - 4

 تغطي عام، بشكلو. اإلرهاب تمويل نشاط لتعطيل المحلية القدرات عزيزت أجل من أولوية ذات كإجراءات تنفيذها في
 التعطيل إجراءاتب إلبلغ المعنيين المخاطر فهم عزيزوت التنظيمية التحسينات: أساسية مجاالت ثلثة هذه األولوية إجراءات

 البحث من لمزيد الختامية والقضايا األفكار تقديم يتم بعد ذلكها . وتنفيذ التعطيل إجراءات لتعزيز والتنسيق التحليلية القدراتو
 .السابع القسم في

 إجراءات عزيزت أجل من للسلطات شاملة واستراتيجيات تعطيل أدوات مجموعة توفير هو التقرير هذا من الغرض - 5

 بفعالية معا   تعمل أن المختصة للسلطاتمن خللها  يمكن جديدة طرق تحديد عن فضل   المحلية، اإلرهاب تمويل مكافحة
 .اإلرهاب تمويل نشاط لتعطيل

ع اإلرهاب، لتمويل محددة وأنشطة أنواع عن المعلومات من لمزيد -1  مخاطر: ذلك في بما السابقة،  اإلرهاب تمويل مكافحة تمويل تقارير مراجعة على السلطات ت شجَّ

 وتمويل ،(2016 أكتوبر) أفريقيا ووسط غرب في اإلرهاب تمويل( ( 2016 أكتوبر) اإلرهاب تمويل مخاطر مؤشرات ،(2015 أكتوبر) الناشئة اإلرهاب تمويل

 وبلد العراق في الدولة تنظيمو ،(2018 يوليو) بالبشر االتجار بشأن المالي العمل مجموعة تقرير مثل أخرى، تقاريرو(. 2017 أكتوبر) إرهابية ألغراض التوظيف

 .الحالية اإلرهاب تمويل وأساليب اتجاهات عن إضافية معلومات تقدم ،لها التابعة التنظيماتو القاعدة عن تمويل وتحديثات ،)داعش( الشام
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 استراتيجيات تعطيل تمويل اإلرهاب

 المقدمة -1

 خلق عن فضل   القائمة، بالمؤسسات لسعيه لإلضرار وذلك العالم أنحاء كل في للمجتمعات خطيرا   تهديدا   اإلرهاب يمثل -6

 وممولين تمويل بدون هجمات أي ارتكاب األفراد نواإلرهابيي اإلرهابية منظماتيمكن لل الو. في المجتمعات وانقسام خوف

 عليه يعتمد ضروري عنصر هي األخرى المادية والمساعدات واإلمدادات األموال فإن وبالتالي. اإلرهابي النشاط هذا يدعمون

 أيضا   ولكن فحسب، التحقيق نظر وجهة من فقط ليس بالغ األهمية أمر باإلرهاب المرتبطة المالية التدفقات فهم إن. اإلرهابيون

 .اإلرهابية المؤامرة تتحقق قبل أن اإلرهابي النشاط لتعطيل وقائية حاسمة تدابير اتخاذ على السلطات قدرة لضمان

 للجهات معين تصنيف داخل الموجودة اإلرهاب بتمويل الصلة ذات الضعف ونقاط التهديدات تحديد إلى أوال   التقرير يهدف -7

 اإلرهاب تمويل مخاطر عن عامة لمحةقدم هذا التقرير أيضا  وي اإلرهاب، دعم استمرارية تعريف يسعى إلىكما . اإلرهابية

 األفراد اإلرهابيين وكذلك اإلرهابية، المنظمات بأنشطة المرتبطة اإلرهابي التمويل تهديدات هذا يشمل و. كسياق الصلة ذات

 . (𝟐)اإلرهاب لتمويل محددة لنماذج تفاصيل في التقرير يخوض هذا وال. األجانب اإلرهابيين والمقاتلين الصغيرة والخليا

. األرض على المحددة للظروف تبعا ،السلطات  قبل من تعطيل وسائل واستخدام عديدة وقائية إجراءات اتخاذ من الممكن -8

 استخدامها على الضوء طويسل القطري المستوى على محددة أمثلة ويقدم ، األدوات هذه بعض على الضوء التقرير هذا يسلطو

 عنىي   اإلرهاب، تمويل بشأن السابقة المالي العمل مجموعة تقارير بخلف. المحلي المستوى على اإلرهابي النشاط تعطيل في

 لمواجهة ستخدمت   قد التي للسلطات المحتملة اإلرهاب تمويل تعطيل الستراتيجيات شاملة طريق خارطة بتقديم التقرير هذا

 المحددة، االستراتيجيات هذه في السلطات تنظر أن وينبغي. بها المرتبطة اإلرهاب تمويل ومخاطر محددة إرهابية تهديدات

 تطوير كيفية بشأن كتوجيهات واألمن، االستخباراتأجهزة و المالية االستخبارات ووحدات القانون إنفاذ سلطات سيما وال

 الموارد جميع باستخدام الصلة ذات السلطات بين أو تمويله اإلرهاب مكافحةل فعالةال األولويات لتحديد استراتيجيات وتنفيذ

 .المتاحة

 المشروع فريق في المالي العمل مجموعةل العالمية الشبكة أنحاء جميع من والمراقبينمن األعضاء  33 شارك عام، بشكل - 9

 بوسان في المشترك الخبراء اجتماع من كجزء أو "المعلومات لدعوة "استجابة إما المشروع، هذا مسار خلل بمعلومات

 مجموعة و الصين و كندا و بلجيكا و بنغلديش و أستراليا و األرجنتين: هذا ويشمل. 2018 مايو في كوريا جمهوريةب

 موناكو و ماليزيا و إيطاليا و إسرائيل و إيرلندا و العراق و اإلنتربول و الهند و الكويت و ألمانيا و فرنسا و فنلندا و إيغمونت

 والسويد وإسبانيا أفريقيا وجنوب وسنغافورة الروسي واالتحاد( OSCE) أوروبا في والتعاون األمن ومنظمة والنرويج وهولندا

 (.UNODC) والجريمة المخدراتب المعني المتحدة األمم ومكتب المتحدة والواليات المتحدة والمملكة وتركيا وتايلند

 مكافحة إجراءات تحسين أجل من للسلطات شاملة واستراتيجيات تعطيل أدوات مجموعة توفير إلى التقرير هذا يهدف -10

 تمويل نشاط لتعطيل بفعالية معا   بها تعمل أن المختصة للسلطات يمكن جديدة طرق تحديد عن فضل   المحلية، اإلرهاب تمويل

 .اإلرهاب

 . مؤشر دعم اإلرهاب2

المعنية  الفاعلة األطراف بين العلقة لتوضيح ستخدمي   كندا، طورته نموذج هو ،"(Continuum)" اإلرهاب دعم مؤشر -11

 الرسم يهدف و .اإلرهابي للعمل األخرى المؤشراتو اإلرهاب تمويل بمنع صلتها حيث من المستخدمة التقنيات بالتعطيل و

 يمكن كما ؛(NPO) الربحية غير المنظمات قطاع سياق في Continuum تطبيق على الضوء تسليط إلى أدناه التوضيحي

 .األخرى القطاعات سياق في استخدامه أيضا  

 .1(، ص 1أنظر الهامش رقم ) -2
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تدرجا   الشديد، األثر ذات اإلرهاب تمويل أنشطة ((Continuumامتداد المؤشر  يوضح -12  وبناء  . األعلى إلى األدنى من م 

 التي الجماعات أو األفراد مشاركة من ا  نشاط كثراأل مستوىال مع عادة   ؤشرالم طول علىالتدرج إلى األ يتطابق ذلك، على

 في المختلفة الفاعلة الجهات ةشاركم تزداد ونواياها، بتأثيرها اإلرهاب تمويل أنشطة نمو ومع. اإلرهاب تمويل بأنشطة تقوم

 السلطات بين المحلي والتعاون التنسيق فإن المطلوبة، و المختلفة هذه الجهات استجابةوبفضل . وتعطيله النشاط هذا  تتبع

 وقت أي من أهمية أكثر يعتبر الخاص، القطاع بما في ذلك الشركاء، من وغيرهم القانون إنفاذسلطات و والتنظيمية التنفيذية

 ووحدات العامة الرعاية وإدارات التنظيمية والهيئات األمنية األجهزة بين التعاون هذا يشمل ،المثال سبيل على) مضى

 (.ذلك إلى وما المالية، االستخبارات

الرفع من  خلل من هتمويل مخاطر فهم في اإلرهاب تمويل تعطيل عناصر أهم تتمثل ،ؤشرالم من األدنى الحد وفي - 13

 يمكن إجراءات هناك إال أن سواء، حد على والخاص العام القطاعين مسؤولية من ذلك أن وبما. والتوعية التثقيف مستوى

 للمنظمات يمكن المثال، سبيل على. اإلرهاب تمويل عالتعامل م على قدرتها لتعزيز اآلن تتخذها أن الفاعلة الجهات لبعض

 الواجبة العناية بذل خلل من اإلرهاب تمويل التعامل مع تكون قادرة على أن التشغيلي، المستوى على ،(𝟑)للربح الهادفة غير

 .يواجهونها التي (𝟒)تمويل اإلرهاب مخاطرب  إدراكهمو القوية،

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit- organisations.pdf -3 

 (2015 يونيو) 8 رقم التوصية - للربح الهادفة غير المنظمات استخدام إساءة مكافحة انظر 4 -

 

 

 

 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-%20organisations.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-%20organisations.pdf
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 التصدي للربح الهادفة غير المنظمات على يصعب المؤشر والتي طول على مستمرة زالت ما التهديدات من العديد هناك ذلك، ومع -14

 التنظيمية الهيئات تكون الحاالت، هذه في. القطاع هذا إلى التسلل محاولة في خادعة أساليب تستخدم التي الفاعلة بالعناصر ربطها أو لها،

 الهادفة )الشرعية( غير المنظمات أفضل لمساعدة وضع في بالخبرة، والمدفوعة المناسبة بالسلطة تتمتع التي األخرى، الرقابية والهيئات

 الجهود تعزيز ويتم. العقوبات وتطبيق واالمتثال التوعية برامج خلل من السيئة الفاعلة الجهات وكشف المخاطر مع التعامل في للربح

 اختراق يمكنها التي االستخباراتية، الجهات من وغيرها  المالية االستخبارات وحدات قبل من المخاطر لتخفيف القطاعية التنظيمية

 .القطاع هذا استخدام إلساءة تعقيد ا أكثر محاوالت

 طريق عن يتم تعزيزها االستخباراتية التحري للجهات وقدرات القطاع بها يضطلع التي التخفيف جهود فإن ومن جهة أخرى، -15

 والعقوبات القانون، إنفاذ وكاالت تتخذها التي اإلجراءات إن. القضائي والنظام القانون إنفاذ لسلطات والملحقة القضائية اإلنفاذ سلطات

 .ومعاقبة مرتكبيها المستقبل في المستمرة االنتهاكات لردع ضروريةالقضائي  النظام يفرضها التي العقوبات من وغيرها الجنائية

 الجهود وال اإلرهاب، ال أن حيث فقط، توضيحية ألغراض هو اإلرهاب دعم لمتسلسلة الخطي التدوين أن إلى اإلشارة المهم من -16

 الترتيب في المتسلسلة  في إليها المشار لإلرهاب الدعم أنواع دائما   تكون ال قد. خطي نحو على دقيق بشكل تسير ،لتعطيله المبذولة

 المشاركة الفاعلة الجهات إشراك وبالتالي فإن. المتسلسلة طول على مختلفة نقاط في بالتوازي تكون أن يمكن ذلك، من بدال  و الموضح؛

تطابقا   ليس التعطيل جهود في  بين الفعال والتواصل التعاون يتطلب مما متزامن، بشكل األحيان من كثير في يحدث وقد موضح، هو كمام 

 المختلفة الفاعلة الجهات من لعدد المنسقة األنشطة خلل منو التعطيل  الكشف يتحقق التشغيلية، الناحية ومن .السلطات
(𝟓). 

 تمويلها وطرق الفاعلةاإلرهابية  الجهات تصنيف. 3

 تطوير في هاما   عنصرا   اإلرهاب في يشاركون الذين األفراد واإلرهابيين اإلرهابية بالمنظمات المرتبطة المالية التدفقات فهم يشكل -17

 على الصلة ذات والهيئات اتالسلط جميع بين المشترك الفهم هذا وبدون. المحلي المستوى على اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجيات

 مشترك تفاهم وجود عدم يؤدي قد ذلك، على عالوة. صعوبة أكثر  االستراتيجي المستوى على والتعاون التنسيق يصبح المحلي، المستوى

 توزيع في يتسبب مماه ، وتمويل اإلرهاب بمكافحة يتعلق فيما تالسلطا بين غير متماسكة ولوياتأ تحديد إلى االستراتيجي المستوى على

.وداخلها السلطات بين وتمويله  اإلرهاب مكافحة لموارد متكافئ غير

 

 تواجهها التي اإلرهاب تمويل مخاطر من به يرتبط وما ددَّ ح  الم   اإلرهابي التهديد على ذخ  تَّ الم   التعطيل إجراء نوع يعتمد -18

 تمويل تعطيل استراتيجيات تكييف سيتعين بها، المرتبطة المالية والتدفقات التهديدات لهذه المتغيرة للطبيعة ونظرا. السلطات

 مختلفة، مالية وشبكات تمويل طرق على واألفراد اإلرهابية المنظمات تعتمد حيث  .التهديد بيئة مع ملئم نحو على اإلرهاب

 على القدرة وإضعاف المالي مالدع قاعدة لمكافحة متميزة أساليب وتحديث تطوير الم ختصة السلطات من يتطلب الذي األمر

اِطن متعمق فهمالدول  لدى يكون أن وينبغي. إرهابي بنشاط القيام و   التي اإلرهابية التهديدات تقييم أجل من الرئيسية ضعفها ِلم 

 جانب الهيئات من الواسعة المشاركة بقوة ونشجع. التهديدات هذه لمواجهة إجراءات واتخاذ الثغرات هذه استغلل إلى تسعى

 وتعد .االستراتيجية الهيئات من وغيرها اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة تنسيق لجان خلل من متعددة األقسام

 .اإلرهاب تمويل لمكافحة الجيدة للممارسة أمثلة االستخبارات دمج ومراكز التشغيلي العمل مجموعات

 اإلرهابية المنظمات 1.3

 وكما. المعلنة األهداف وبنفس الراية نفس تحت تعمل منفصلة شبكات أو مركزية أو هرمية كمنظمات اإلرهابية المنظمات قد تعمل -19

 اإلرهاب تمويل عن الناشئة المخاطر بشأن 2015 لعام المالي العمل ةتقرير مجموع في لوحظ
(𝟔)
 من تختلف اإلرهابية المنظمات فإن ،

 أو قد يكون في إقليم محدد متمركزة المنظمات أنشطة لهذه يكون وقد. والقدرات والتجنيد والدوافع الوصول ونطاق والهيكل الحجم حيث

 تركستان، شرق حركة القاعدة و تنظيم: ذلك على األمثلة وتشمل. بالهجمات اإلرهابية للقيام كبيرا   تمويال   وتحتاج عالمية طموحات لديها

 .إلخ

 

 لسيطرتهم الخاضعين المدنيين السكان بسبب. اإلقليمية الممتلكات من مالية مكاسب تستمد أن اإلرهابية الجماعات بعض تستطيع -20

ا إقليم ما على تسيطر التي اإلرهابية المنظمات وقد ينجم عن سيطرة المباشرة، ا خطر   المحليين، السكان على مباشر 

 (2017 يونيو) اإلرهاب تمويل مكافحة  و اإلرهاب لمكافحة السلطات بين المشتركة المعلومات انظر 5

6-Risks.pdf-Financing-Terrorist-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-http://www.fatf   

 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf-6
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf-6
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. هتمويلو اإلرهاب لمكافحةوذلك  المالية تهاومدخرا مصادر هذه المنظمات الستهداف تدابير اتخاذ إلى حاجة هناك تكون وقد

 .طالبان حركة الشباب، حركة حرام، بوكو ،(𝟕)( داعش) والشام العراق في الدولة تنظيم: ذلك على األمثلة ومن

 أموال إلى مشتركة حاجة دائما هناك اإلقليمية، الفروع بين وكذلك اإلرهابية، الجماعات بين االختلفات من الرغم على -21

 األموال المنظمات تستخدمو. اإلرهابية المنظمات فيها تشارك التي األنشطة ودعم إرهابية، أعمال إلى خططاتالم لتحويل

 :ذلك ويشمل عامة، فئات لست

 عملياتال• 

 الدعاية •

 تجنيدال•

 التدريب•

 األعضاء تعويضات أو الرواتب •

 اجتماعية خدماتال• 

 

: يلي ما تشمل وقد ،إقليمية بخصائص إيرادات للحصول علىأو  لتمويلل اإلرهابية المنظمات أساليب تتسم ما وغالبا   -22

 مبيعات ،والتبغ السجائر تهريب ،ربحيةال غير اتمنظمال ستخداما إساءة ،االبتزاز ،فدية على الحصول أجل من الخطف

 وبالمثل،. الخ المحلية، الضرائب فرض ،الطبيعية الموارد تهريب ،األثرية القطع بيع المخدرات، تهريب ،المستعملة السيارات

 لمجموعة سابقة تقارير في جيد بشكل توثيقها تم قد األموال لنقل اإلرهابية الجماعات تستخدمها التي المتنوعة اآلليات فإن

 الحوالة ذلك في بما ،(MVTS) قيمةال النقد أو تحويل خدمات جمع التبرعات و و المصرفي القطاع: وتشمل ،المالي العمل

 والحركة القيمة ذات األخرى الرقمية دخراتوالم االفتراضية األصولو الكريمة األحجار نقل و مسبقا   المدفوعة البطاقاتو

  .للنقد المادية

 اإلرهابيون األفراد 2.3

 الصغيرة والخاليا . األفراد1.2.3

 الهجمات من النقيض وعلى. يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية صغيرة إرهابيينيعتبر األفراد و الخليا الصغيرة أشخاصا   -23

 ألن طفيفة، مالية احتياجات سوى األفراد واإلرهابيون الصغيرة الخليا تواجه ال الكبيرة، اإلرهابية المنظمات تقوم بها التي

 فإن لذلك،. أكبر شبكة أو منظمة من المالي أو اللوجستي الدعم يلزم وال صغيرة، تكون ما غالبا   رهابيةاال الهجمات تكاليف

 .للسلطات كبيرا   تحديا   يشكل وتعطيلها الفاعلة والجهات الصغيرة الخليا تمارسها التي الهجمات تحديد

وَّ  الجهات هذه فإن ذلك، باإلضافة إلى -24  وهذا. المقربين األصدقاء أو األسرة طريق عن لوَّ ت م   أو كبير حد    إلى ا  ذاتي   لت م 

 عام بشكل المتاحة والخدمات السلع ستخداما فإن وبالمثل،. المخاطر ومؤشرات التحذير علمات اكتشاف الصعب من أنه يعني

 مثل) بسهولة المتاحة واألسلحة( واألحماض المنزلية الكيميائية والمواد بالضغط، الطهي وأجهزة الشاحنات، استئجار مثل)

 Riazو  Omar Mir Seddiqueو  Richard Reid: ذلك على األمثلة ومن. للسلطات متزايدة تحديات يخلق( السكاكين

Khan Ahmadzai 

 والمرتبات، األجور مثل الذاتي، التمويل وسائل الهجمات لتنفيذ اإليرادات للحصول على المستخدمة التمويل وسائل تشمل -25

 من التبرعات وجمع التبرعات، مثل ثالثة، أطراف من األموال عن فضل   االجتماعية، الرعاية مدفوعات أو األصول، وبيع

 .(ذلك إلى وما العقارية والرهون الطلب قروض مثل) والقروض االجتماعي التواصل وسائل خلل

 

 .سيطرتها تحت كانت التي األراضي غالبية داعش فقدت  -7
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 األجانب اإلرهابيون المقاتلون. 2.2.3

 لغرض هممنشئ أو إقامتهم نطاق خارج نزاع منطقة إلى يسافرون أفراد هم( FTFs) األجانب اإلرهابيون المقاتلون -26

 ما ذلك في بما تلقيه أو اإلرهابي التدريب توفير أو فيها، المشاركة أو لها التحضير أو التخطيط أو إرهابية أعمال ارتكاب

 للجماعات (𝟗) الرئيسية المادي لدعما شكالأ أحد األجانب اإلرهابيون المقاتلون يعتبر و .(𝟖) المسلح بالنزاعمنها  يتعلق

 وإمدادات مادية نقودا   األحيان من كثير في يحملون فإنهم ،مقاتلينك بأنفسهم انضمامهم إلى باإلضافة هم،إن حيث اإلرهابية،

 محمد Mohammed Emwazi :ذلك على األمثلة ومن. اإلرهاب بتمويل صلة ذا ا  تهديد يمثلون وبالتالي أخرى، مادية

 رضا أبو Abu Rida al-Turkestani  حسين، جنيد Junaid Hussain فيدلر، رونالد Ronald Fiddler عموزي،

 .التركستاني

 ما وغالبا   الخارج، في النزاع مناطق من بلدهم األصلي أو إقامتهم بلد إلى األجانب اإلرهابيين المقاتلين من عدد ويعود -27

 بلدانهم إلى العائدين عدد في زيادة إلى إلقليمل داعش فقد أدى األخيرة، اآلونة وفي. القتالية الخبرة أو التدريب مع ذلك يكون

. ثالثة بلدان في للستقرار النزاع مناطق يغادرون الذين" المستوطنين" عدد إلى زيادة أو ،األصلي إقامتهممحل  أو األصلية

 الحاالت، بعض وفي. واألصدقاء العائلة من التمويل أو الذاتي التمويل على كبير حدإلى  تحركاتهم تمويل يعتمد هؤالء فيو

 .(𝟏𝟎) إرهابية تنظيمات من مستوحاة صغيرة بهجمات والمستوطنين العائدين هؤالء قام

 الطريق في اإلقامةو النقل وتشمل عام بشكل متواضعة األجانب اإلرهابيين للمقاتلين التمويلية االحتياجاتتعتبر  –28

 المقاتلين لدى يكون أن المحتمل منو. األخرى العامة المعيشة ونفقات والطعام المحمولة الهواتفالتخييم و ولوازم الملبسو

 تشمل ما غالب او. األسلحة شراء ذلك في بما مباشرة، النزاع منطقة دخول قبل اإلنفاق متطلبات بعض األجانب اإلرهابيين

 بيعاالجتماعية والتبرعات و الرعاية مدفوعاتو رواتبال :يلي ما النزاع مناطق وإلى من للسفر المستخدمة التمويل طرق

 (.ذلك إلى وما العقارية، والرهون الطلبية، القروض) والقروض األصول

 2178 األمن مجلس قرار - 8

 ."األخرى واألصول األموال" المالي بخصوص العمل مجموعة معجم انظر". نوع أي من وممتلكات ، االقتصادية والموارد ، المالية األصول" هذا يشمل - 9

 .األجانب اإلرهابيين المقاتلين تمويل عن المعلومات من لمزيد والمنتسبين القاعدة وتحديثات ، والشام العراق في اإلسلمية الدولة انظر -10
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 ستراتيجياتواال واألدوات الخصائص: اإلرهاب تمويل تعطيل. 4

 اإلرهاب تمويل تعطيلل الفعالة االستراتيجية خصائص. 1.4

ذات  سلطاتال العديد من تنفذها والممارسات، األدوات من واسعة مجموعة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجيات تشمل -29

 الوقت في المعلومات تقوم بتبادل ومشاركةو البعض بعضها مع بالتنسيق تعملحيث  ،(𝟏𝟏)هوتمويل اإلرهاب مكافحةب الصلة

 في بما الواقع، أرض على التشغيلية الضرورات تعكس أن ويجب ،(𝟏𝟐) منظمة منهجية االستراتيجيات هذه تتبع قدو. المناسب

 وتنفيذ وضع في ا  أساسي ا  دور الوطنية التنسيق لجان تلعب ، الصدد هذا وفي. السلطات من واسعة مجموعة من مدخلت ذلك

 .اإلرهاب تمويل عطيللت فعالة استراتيجيات

 والخارجية المحلية للمخاطر شامل فهم. 1.1.4

 سلطاتـلل - ابـاإلره لـلتموي ةـالفردي المخاطر تقييمات أو بانتظامدث ح  المخاطر الوطني الم  تقييم  إجراء - رــيوف -30

مكافحة  أولويات ترتيب أجل من للمعنيين باألمر الضعف اطن وـ وم ابـاإلرهتمويل  داتـتهدي شأنـب اتـمالمعلو ادلـتب ةـفرص

 اإلرهاب لمكافحة وطنية استراتيجية بمثابة المخاطر تقييم عملية في المحددة المخاطر تكون أن ويجب. اإلرهاب  تمويل

 سلطاتالهذه  وبين الصلة، ذات سلطاتال بين العملي للتعاون إطارا   االستراتيجية هذه توفر حيث .اإلرهاب تمويل ومكافحة

 .الخاص والقطاع

 وتخزينها ونقلها األموال جمع جوانب جميع على اإلرهاب تمويل مكافحة ينبغي أن يتم التركيز عند العمل على -31

 يعالج وأن اإليرادات زيادة جوانب ذلك يتجاوز أن وينبغي .المجموعة أو للفرد المالية اإلدارة عملية من كجزء واستخدامها

فعالة لتعطيل  استراتيجيةأي  لذلك،. األجانب اإلرهابيون المقاتلون ذلك في بما ،تحصيل وشبكات المتعاونينال شبكات أيضا

 :طريق عن ،محاربته بجميع أشكاله  تكفل أن يجب تمويل اإلرهاب 

 الدخل، مصادر تعطيل •

 القيمة، مخازن تعطل •

 البديلة، المالية والشبكات الدولي المالي النظام إلى الوصول تقييد •

  الماليين، تعاونينوالم القيادة استهداف •

 .الدعم شبكات تعطيل •

 نطاقا ، األوسع" الشاملة" التمويل أساليب بين التمييز االعتبار في التحليل يأخذ أن ينبغي اإلرهاب، تمويل مخاطر لفهم -32

الكسب اليومي  قبطر يتعل ق الذي ،"الصغير" الضيق والتمويل ،والتحصيل التسهيل وشبكات المركزية، الهياكل تمويل مثل

 على. المناسبة االستجابة ،المعنية الفاعلة والجهات تمويل، طريقة كل خصوصيات تفرض حيث .لألفراد والخليا الصغيرة

 التنظيم ذات اإلرهابية الهياكل أو المنظمات تمويل مكافحة عند فعالية أكثر المستهدفة المالية العقوبات تكون قد المثال، سبيل

 المحلي االستهداف يكون قد ذلك، ومع ؛الخارجية القضائية الواليات نطاق خارج األول المقام في تعمل والتي العالي،

 المنتمين" والممولين الصغيرة الخلياو اإلرهابييناألفراد  مكافحة في فعالية أكثر القانون إنفاذ جهات تقودها التي واالستجابة

 ".الداخل إلى

 مکافحةو بارهإلا مکافحة راإط نضم ئيسيةرلا لتشغيليةا تاطلسلا: لثانيا ملقسا جعرا ، بارهإلا ليوتمو بارهإلا مکافحة تاطسل نم کاملة عةولمجم بالنسبة - 11

 (2017 يونيو) عملية أدوات و دةلجيا تسارلمماا: بارهإلا ليوتم کةرمشا ليوتمو تکاالولا نبي ركلمشتا بارهإلا مکافحةو ، ريرلتقا في  بارهإلا ليوتم

 مساعدة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمنظمة التابع اإلرهاب وتمويل الجريمة وعائدات األموال غسل لمكافحة العالمي البرنامج قدم ، 2015 عام منذ -12

 .المالي بالتعطيل المعني المكتب عمل كتاب في المفصل النحو على ، التمويل بتعطيل الخاصة منهجيتها إلى استنادا   ، المالي االضطراب بشأن تقنية
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مجموعة لاإلقليمية  الهيئات أعضاء أو العمل المالي مجموعة قِبل من إما هام  يتم تقي دولة 42 تقام ،2018 يونيو في -33

 تقييم بإجراء( الرابعة لمجموعة العمل المالي المتبادل التقييم عملية إطار في تقييمها تم التي البلدان من %84) العمل المالي

 بهذا اإلجراء. القيام طور فيكان  وبعض هذه الدول اإلرهاب، تمويلو األموال مخاطر غسل من كل غطى للمخاطر وطني

 لمخاطر المحلي فهمها تحسين أجل من العمل على البلدان تحفز العمل المالي لمجموعة المتبادل التقييم عملية أن يبدو كماو

 المتبادل التقييم عملية من عامين غضون في اإلرهاب لتمويل الوطنية المخاطر تقييم مةمقي   دولة 29 أنهتو اإلرهاب، تمويل

 و مرتفعة نسبة٪ 71) مجموعة العمل المالي أعضاء بين 1النتيجة المباشرة  تقديرات في التباين نإ. المالي العمل لمجموعة

 قد( معتدلة أو منخفضة٪ 88 مرتفعة و٪ 12) الماليلمجموعة العمل  اإلقليميين باألعضاء مقارنة( معتدلة أو منخفضة٪ 29

إبلغ الجهات المعنية  جلأ من تللسلطا لمخاطرا فهم بينلمجموعة العمل المالي  لعالمية ا لشبكة ا في أكبر تباين إلى يشير

 .بالتعطيل

 االستخباراتحلقة . 2.1.4

 قبل من ونشرها المالية يةاتاالستخبار المعلومات جمع ذلك في بما ،االستخبارات مجال في دراالمص شامل نهج باعات إن -33

 نحو على اإلرهاب تمويل ليلتعط هام مسبق شرط هو التنفيذية، السلطات إلى االستخبارات أجهزةو المالية االستخبارات وحدة

 ووحدة الخاص، والقطاع القانون، إنفاذ سلطات بين المعلومات وتبادل المخاطر لتحديد التكرارية العملية هذه. فعال

 المؤسسات بين السلس والتواصل الهوية تحديد دورة تتيحو. األهمية بالغ أمر االستخبارات وأجهزة المالية االستخبارات

 تتم أن أو اإلرهاب، مكافحة تحقيقات تشمل أن يجبو. ةيالحكومالجهات  جميع في حهاوإيضا بدقة التهديدات تحديد تسلطاوال

 .اإلرهاب تمويل لمكافحة التحقيقات مع بالتوازي

 واألدلة المعلومات جمع وتقنيات التهديدات تحديد

 األفراد أولئك أوسع نطاق على يشمل أن يجب بل اإلرهابية، الهجمات مرتكبي على اتالتهديد تحديد يقتصر أال ينبغي -34

 والياتهم في سهيلوالت والتدريب التوظيف في يشاركون الذين والمنظمات األفراد وكذلك النزاع، مناطق إلى يسافرون الذين

 المالية المؤسسات مثل التحقيق، غراضأل الكيانات من مفيدة معلومات جمع على القدرة فإن الحاالت، جميع فيو. القضائية

 بالسجلت االحتفاظ متطلبات ذلك في بما ،المالي العمل مجموعة لمعايير الفعال التنفيذ علىتعتمد  الربحية، غير والمنظمات

 .إلخ ،المشبوهة المعاملت عن اإلبلغ و الواجبة للعميل العناية التزاماتو

 :يلي ما المعلومات وجمع اتالتهديد تحديد تقنيات وتشمل  -35

 . المخبرين استخدام •

 . االتصاالتالتنصت على  ذلك في بما اإللكترونية، والمراقبة السرية والمصادر السرية، العمليات •

 . تفتيش وأوامر وقضائية إدارية استدعاء مذكرات  •

 . الشراء وأنماط السلوكية األنماط تحديد  •

 . ذلك( إلى وما النقدية، المعاملت وتقارير المشبوهة، المعاملت تقارير) الخاص القطاع كيانات من اإلبلغ  •

 . االجتماعي( التواصل وسائل ذلك في بما) المصدر مفتوح المعلومات جمع  •

 . (اإلرهاب تمويل طراخمل ضةرَّ ع  الم   المجتمعات في الثقة تنمية) أخرى أساليب •
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والتحضير التخطيط  
 تقييمات الوطنية، المخاطر تقييم

 إنشاء اإلرهاب، تمويل مخاطر

اتصال خطوط  

 والنشر التحليل

 واألنماط، تقاريرالتهديدات،
 الشخصية والملفات اتوالشبك

 الفردية

والتوظيف المعالجة  

 بين المشتركة البيانات قواعد
 القياسي، البيانات تنسيق ،السلطات

بالمخاطر المرجحة المقاييس  

 

 

 اإلرهاب تمويل في تعطيل ستخباراتاال حلقة دور: 1 الجدول

 

 

 

 

  

 

 

    

 المجتمعية والمشاركة الخاص القطاع .3.1.4

 للنهج تنفيذها تحسين إلى الخاص لقطاعل التغذية العكسية هدفت أن وينبغي الخاص، القطاع مع بانتظام التشاور ينبغي -36

. ذلك إلى وما ،(CTR) النقدية المعاملت وتقارير ،(STRs) المشبوهة المعاملت تقارير عن واإلبلغ المخاطر على القائم

 شركات مثل المالية، والخدمات المنتجات تقديم في تشارك التي بالسوق المعنية والجهات المساهمون يشارك أن أيضا   وينبغي

 .بهم الخاصة اإلبلغ التزامات في فعال بنشاط( regtech) التنظيمية والشركات المالية التكنولوجيا

 قيمة معلومات قد يكون لديها المهاجرة، الجاليات ذلك في بما ،االستغللاطر سوء خملفإن الجماعات المعرضة  وبالمثل، -37

وأن  ،قادتها مع الثقة وتعزيز هذه الجماعات تحديد إلى السعي السلطات على يجبو. لهو تمويأ اإلرهاب مكافحة تفيد عملية

 .منتظمة توعية برامج شرك هذه الجماعات فيت  

 

واإلجراء التعطيل أدوات  
 المستهدفة، المالية العقوبات
 القانون، إنفاذ سلطة إجراءات
العقوبات األصول، تجميد  

واألدلة المعلومات جمع  
 ريرتق المشبوهة، المعاملت تقرير

مراقبة  النقدية، المعاملت
المخبرين ،اإلتصاالت  
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 والتنسيق التعاون. 4.1.4

 أو محليا   سواء الشريكة، جهاتال من معلومات على للحصول تسعى أن التهديدات تحديد بمجرد لسلطاتا على ينبغي -38

 :دوليا  

 المحلي والتنسيق التعاون

 اإلرهاب بمكافحة المتعلقة المعلومات تبادل تيسير في للمساعدة عملية أدوات توفير ينبغي المحلي، المستوى على -39

 الطلبات مع للتعامل جاهزة الواضحة واإلجراءات المحددة تصالاال نقاط تكون أن ينبغيكما . المناسب الوقت في هوتمويل

 جهاتال بين روابط إقامة إلى فاعليةب تسعى أن كذلك لسلطاتا على وينبغي ،هو تمويل اإلرهاب بمكافحة المتعلقة الواردة

 تطوير يتزامن أن ينبغي العملية، الناحية منو. الدراسية والحلقات التدريب خلل من ذلك ويتم والوطنية، واإلقليمية المحلية

 مع يتماشى بما المحلي، المستوى على التنفيذية للسلطات المحددة االحتياجات مع الدراسية والحلقات التدريبية مارساتالم

 على يجب فإنه ،يإرهاب لنشاط تمويل أو رهابي،إ نشاطل اشتباه وجود حالة فيو. القضائية الوالية ضمن المحددة المخاطر

 عملية في المعلومات ةتغذيل اللزمة اآلليةاتخاذ ، والتحقيق لدى الجهة المختصة بإجراء بدقة غبلتتولى اإل أن السلطات

 .التحقيق

 السلطات على يجبو .األطراف والمتعدد الثنائي المستويين على ، فإنه ينبغي أن تكونالدولية المشاركة أما فيما يخص -40

 سياق في المعروفة اإلرهاب تمويل علقات تحديد تم حيث القضائية الواليات في دوليين نظراء مع ستباقيا بشكل العمل

 السلطات بين التفاهم مذكرات على الموافقة أجل من اإلرهاب تمويل مخاطر تقييمات أو للدولة الوطنية المخاطر تقييم استكمال

 أن السلطات على ينبغي ذلك، باإلضافة إلىو. مشتركة تكون أن ويجب يمكن، التي المعلومات في المعايير بوضوح تحدد التي

 الرسمية المشاركة تسهيل من تزيد قد التي الموثوقة الشراكات تطوير أجل من فردي أساس على الدولية نظيراتها على تتعرف

 . هتمويل ومكافحة اإلرهاب مكافحة ألغراض للمعلومات الرسمية وغير

 المستهدفة اإلجراءات. 5.1.4

 المخاطر تقييم عملية خلل من البلد تواجه التي والمخاطر الضعف أوجهكذلك  و للتهديدات منهجي تقييم إجراء بعد -41

 في المختصة للسلطات -وتمويله   اإلرهاب مكافحة وإجراءات سياسات وضع -كذلك و اإلرهاب، مخاطر تقييم أو الوطنية

 التعطيل إجراءات من واسعة مجموعة إلى الوصول إمكانية من التأكد السلطات علىفإنه  التهديدات، عن الكشف حالة

 ؛(TFS) المستهدفة المالية الجزاءات ،هذه األدوات مجموعة تشمل أن ويمكن. الهجوم تنفيذ قبل اتخاذها يمكن التي المستهدفة

 عقوبات ؛(القانون وإنفاذ العسكرية العمليات مثل) والتخزين النقدية لحركةا تعطيل العامة؛ غير حذيراتوالت االستشارات

 .باإلرهاب الصلة ذات الكيانات ضد مستندة إلى إدانة غير ومصادرة والممولين؛ والميسرين اإلرهابيين ضد جنائية

  التعطيل دواتأ. 2.4

 :إلى الفعالة التعطيل أدوات هدفت أن ينبغي -42

 التمويل، مصادر ليعطت •

 ،وداعميهم اإلرهابيين أصول تجميد •

 الدولي، المالي النظام إلى الوصول من اإلرهابيين منع •

 ،اإلرهابيين قبل من ستغلللل التعرض من الشرعية الخيرية المؤسسات حماية •

 .بديلة مالية شبكات خلل من اإلرهابيين أصول حركة منع •

 الجنائية تإلداناا الحصول على من أصعب اإلرهاب تمويلب داناتاإل الحصول على يكون قد ، األحيان بعض في -43

 يصعب حيث إرهابية، ألعمال تخطيطهم أو رتكابهما في المشتبه والمجموعات األفراد مع التحقيق عند وبالتالي،. األخرى

 هذا أو الفردهذا  فيها يشارك قد أخرى جرائم في جنائية تحقيقات فتح في النظر المحققين على ينبغيو األدلة، على الحصول
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 الوثيقة العمل علقة تعد الصدد، هذا وفي(. ذلك إلى وما الضريبي، والتهرب األموال لوغس بالمخدرات تجاراإل مثل)  الكيان

 .بفعالية لها المخطط والهجمات المالي النشاط لعرقلة مهمة المخابرات جهزةوأ القانون إنفاذ بين

 

 :يلي ما تعطيلال أدوات تشمل -44

 1373 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس لقرار وفقا   محليا   ةحددالم الكيانات وتشمل المستهدفة، المالية العقوبات •

 (الحمراء واألعلم األسماء ذلك في بما) العامة غير حذيراتوالت االستشارات •

 (الوسائل من وغيرها القانون إنفاذسائل وو العسكرية الوسائل ذلك في بما) والتخزين النقدية للحركة المادي تعطيلال •

 العامة اإلعانات من وغيرها الرعاية مزايا إلغاء •

 و حق المواطنة السفر جوازات وسحب قيود على الحركة المصرفية فرض •

 األصول تجميد تدابير •

 المجرمين وتسليم الترحيل •

 الجنائية العقوبات •

 (القانونية الكيانات حالة في) الخيرية المؤسسات أو الشركات شرعية إلغاء •

 العلنية المراقبة •

 غسل مكافحة عمليات ذلك في بما الوقائي، والرصد المراقبة حملت خلل من التعطيل أنشطة تعزيز زيادة يمكن كما -45

 تنفيذها ويتم للمخاطر فهم على الحملت هذه تستند(. أدناه الخامسة الحالة انظر) والتفتيش الموقع في اإلرهاب وتمويل األموال

 تهديد ظهور قبل اإلرهاب تمويل مخاطر بيئة على للتأثير معين قطاع استهدافيتم  ما وعادة. أوسع استراتيجية سياق في

 .كامل بشكل اإلرهاب لتمويل معين

 من به يرتبط وما بيرهااإل التهديد على نوع المتخذة إجراءات التعطيل نوع يعتمد ،الثالث القسم موضح في هو وكما -46

 اإلدارية واإلجراءات القانون إنفاذ إجراءات من مجموعة على الضوء تسليط يتم يلي، ما فيو. اإلرهاب تمويل مخاطر

 :محددة ظروف في واستخدامها المتاحة، التعطيل أدوات وعمق اتساع تحديد أجل من إجراءات التعطيل من وغيرها

 [كندا] مدرجة إرهابية ومنظمة ربحية غير منظمة بين التمويل ترتيبات تعطيل: األولى الحالة

 دفعت قد ربحية غير محلية منظمة بأن اإلعلم وسائل مزاعم عقب بإجراء تحقيقربحية  غير وطنية تنظيمية هيئةقامت  -47

 المحلية السجلت في التدقيق حدد وقد. مدرجة منظمات وشمل ذلك باإلرهاب، مزعومة صلت لها أجنبية منظمات إلى مبالغ

 هذه أن حين فيو. تكن قد نقلت بعد لم أنها رغم مدرجة، منظمة إلى للدفع جانبا   وضعت قد األموال أن غير الربحية للمنظمات

 بعد األموال سداد تم أنه لوو. إدراجها قبل ذلك تم فقد الماضي، في المنظمة لنفس التمويل قدمت كانت قد الربحية غير المنظمة

 .جنائية لتهم الربحية غير المحلية المنظمة مسؤولو يخضع أن الممكن من كانل ، المنظمة إدراج

 تمكنت الحالة، هذه في. المذكورة للمؤسسة سابقا   المعتمدة الدفعات إلغاء تم التحقيق، عن الناشئة المعلومات ضوء في -48

 غير المنظمة بين واضح تمويل ترتيب قطع من والتعليم، التوعية خلل من للربح، الهادفة غير للمنظمات التنظيمية الهيئة

 أو يةاألعمال اإلرهاب تمويل على المذكورة المنظمة قدرة أعاق مما اإلرهابية، المنظمات قائمة في مدرجة ومنظمة الربحية

 وكذلك التهديدات، تحديد ألغراض المصدر مفتوحة المعلومات أهمية توضيح في الحالة هذه تساعدو. أخرى بطريقة ادعمه

 .اإلرهاب لدعم للربح الهادفة غير المنظمات استخدام إساءة منع في المناسب الوقت في والتوجيه التوعية قيمة

 [المتحدة المملكة] المحلية العقوبات خالل من األجانب اإلرهابيين المقاتلين تعطيل: الثانية الحالة

 تخص أصول تجميد فرض بهدف لحكومةبا والمالية االقتصاد وزارةب القانون إنفاذ سلطات تصلتا ،2014 يونيو وفي -49

 وكانت .وسوريا تركيا بين يةالحدود منطقةال في أنه عتقدي   ،وبالتالي .داعش إلى انضمعلى أنه قد  الفردهذا  تقييم تمو. فرد

 طريق عن المتحدة المملكة في المصرفي حسابه إلى الوصول يحاول وكان تركيا إلى عبر قد بأنه تفيد متاحةال المعلومات

 الشركاء مع وثيق بشكل ةالحكومب والمالية االقتصاد وزارة عملتو. يوم كل به المسموح النقدي للمبلغ األقصى الحد سحب
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 تعطيلال هذا نجح وقد. القانون إنفاذ سلطات جانب من األول تصالاال من أسبوعين غضون في التجميد طبقت حيث التنفيذيين،

  .اإلرهابية واألعمال اإلرهاب لدعم المنطقة في أثناء وجوده األموال من مزيد إلى الوصول من الفرد تمكن دون وحال

  لألموال الماديةالحركة  تعطيل: الثالثة الحالة

 ترتيب في اهتورطب) اإلرهاب مكافحة قانون من 17 المادة بموجب ديفيس، دعىت المتحدة، المملكة من ةمواطن تأ دين -50

 ديفيس قامت (.لإلرهاب استخدامها إمكانية في االشتباه بشكل يثير آلخرين متاحة األخرى الممتلكات أو األموال يجعل

 ستخداما خلل من سوريا، في يقاتل إرهابي بريطاني مقاتل وهو زوجها، إلى لتحويلها كتمويل يورو ألف 20 مبلغل بالترتيب

 الحدود وقوة األمن دوائر مع( NTFIU) لإلرهاب الوطنية المالية التحقيقات وحدة عملتو. شخص يمتهن النقل المادي للنقد

 المالية التحقيقات وحدة تمكنت لذلك، نتيجةكو. النقدي التحويل مسار لتحديد الخارج في القانون إنفاذ سلطاتو البريطانية

 من مواللأل تقاضت مبلغا  مقابل نقلها قد أنها من والتأكد المطار في  ةالمعني النقد ةناقل اعتراض من باإلرهاب المعنية الوطنية

 إرهابية كممتلكات المبلغ هذا صودر وقد. التأكيد هذا لدعم تصاالتاال أدلة ستخدامبا اإلرهاب تمويل ألغراض المتحدة المملكة

كم اإلرهاب، مكافحة قانون بموجب  .2014 عام في شهرا   28 لمدة بالسجن ديفيس على وح 

 مجال في حتيالاال لتعطيل االعتقال إلى تؤدي التي الحدودية واإلجراءات الجوازات حجز: الرابعة الحالة

 [أستراليا] اإلرهاب تمويل ألغراض األخرى حتياالتواال االجتماعية الرعاية

 كان. "شيداتناد حسين" أنشطة في الوطنية اإلرهاب مكافحة و تعطيل مجموعة أجرته تحقيقا   RHEINFELS عملية كانت -51

 ،2015 أغسطس 20 فيو. سيدني مدينة في المهمة النقاط من عدد مع ارتباطات وله ويلز، ساوث نيو غيلدفورد، في حسين

 هسفر جواز حجز تمو. "خان زارا" زوجته بصحبة أستراليا مغادرة محاوال   الدولي سيدني مطار في حسين إيقاف تم

  .المغادرة من منعه مما األسترالي،

 تبطينمر ناكا اهأب ودانداتشي  حسينمن  كل أنالشك في   ستراليةألا ديةاالتحا للشرطة حةالمتا المعلومات أثارت -52

 األموال يجمع وكان غير مشروع، عائلي رعاية مركز كان يديردانداتشي  أن في شك هناك كان ذلك، على وعلوة. عشبدا

 تنظيم داعش. لدعم

 رعاية لمركز بتشغيله يتعلق فيما االحتيال جرائم في للتحقيق بالتعطيل المعني الوطني الفريق إلى شيداتناد حسين أحيل – 53

 حسين فيها ادعى التي ،Loddon Crescent, Campbell town New South Wales 20)) والده، إقامة مقر من عائلي

 حكومة من باألطفال المتعلقة المالية اتتسويال عن(يورو 83000) أسترالي دوالر 134000 من فائض إن المبلغ هو شيداتناد

 .الكومنولث

 ،سيدني ربــغ ةــمنطق عبر التفتيش رــأوام نــم  دداــع ةــالوطني لتعطيلا مجموعة ذتــنف ،2016س سطــأغوفي  -54

 .الكومنولث دول في حتيالاال جرائمب  وأدين الحق وقت في واتهم عليه، القبض تم الجهات المرتبطة به وهو و تهدفتهــواس

 

 :التحقيق نتيجة -55

. جريمة اتعائد نهاأ في يشتبهو ل،ألصووا لنقدا من( رويو 2 500 000) اليسترأ رالدو 4 000 000 لياحو حجز تم• 

 دوالر 1 250 000 وحوالي ،(يورو 1 750 000) أسترالي دوالر 2 000 828 بقيمة مصرفيا   حسابا   24 ذلك وشمل

 (.يورو 53 000) نقدا   أسترالي دوالر 86 000 و الممتلكات فوائد عن( يورو 773 000) أسترالي

 (.يورو 17 934 000) أسترالي دوالر 29 000 000 يتجاوز المكتشف حتيالاال لغامب إجمالي كان• 

 المزعومين المربين من 500 من أكثر إلى المدفوعات وألغت الخمس األسرية الرعاية شركات جميع التعليم وزارة ألغت• 

 (.اإلرهاب مكافحة بتحقيقات مرتبطون منهم 20 حوالي)
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 من أسترالي( دوالر 319 349) واستردت لمستفيدين،ل االجتماعيةمن اإلعانة  دفعات ثلث اإلنسانية الخدمات إدارة ألغت• 

 (.يورو 217 400) (أسترالي والرد 353 551) إلى المتورطين ألفرادل االجتماعيةاإلعانة  وخفضت الديون،

 تيجيةراستا علی ولللحص هد شا 12 ـل إجباري ريختباا نامجرب إجراءب ليةراألستا لجنائيةا راتالستخباا لجنة تقام• 

 دءب لیإ دحوا رختباا أدى دقو ،وجرائم االحتيال المتعلقة باإلعانة االجتماعية بارهإلا ليوتم داتيدبته قتتعل استخباراتية

 .جنبيأ لمقات بأنه يشتبه راليستأ واطنم في قتحقي

 .رعاية نشاط أيقام بتقديم  شيداتنادأن حسين  على دليل أي تحديد يتم لم التحقيق، فترة طوال -56

 [إيطاليا] المستقبلية وعمليات التعطيل المخاطر فهم لتحسين األموال نقل مراقبة حملة: الخامسة الحالة

 غسل مكافحة لعمليات العادية والرقابة المراجعة عمليات إلى باإلضافة ،عديدة بأنشطة إيطاليا قامت األخيرة، اآلونة في -57

 البيانات مراعاة مع األموال، تحويل خدمات تقديم في العاملين األفراد في التدقيق من مزيد أجل من اإلرهاب، وتمويل األموال

 تم اإلرهاب، لمكافحة االستراتيجي التحليل لجنة إطار فيو. المصادر مختلف أبلغتها التي اإلرهاب تمويل لمخاطر الحالية

 .األفراد لهؤالء محددة مراقبة حملة إجراء

 :التحقق ستهدفا ، الحملة هذه ضمن -58

 . الوصول عند المبنى داخل الموجودين والعملء المشترين تحديد •

  .تنفيذها تم التي بالمعاملت المتعلقة الوثائق تقديم األموال تحويل بعمليات قاموا الذين من الطلب •

 .اإلرهاب لمكافحة السوداء والقوائم الشرطة سجلتب للمقارنة األموال تحويل خدمات في المعنيين ألفرادل اإلحالة المرجعية •

 التي االتصال، ومراكز اإلنترنت ومقاهي بائعي التبغ شملت ميدانية، بزيارات الوحدات قامت ، النشاط هذا مع بالتوازي -59

 اإلرهاب تمويل في التحقيق فريق إلى المستهدف الرصد نتائج وأرسلت. األموال خدمات شركات بوصفها أيضا تتضاعف

 األفراد بهؤالء المرتبطة للمخاطر إيطاليا فهم تعزيز أجل من الشبكة تعريف ملفات وتطوير المعلومات من الفوري للتحقق

 .الشركات وحدات إلى مؤهلة تشغيلية تقارير من كجزء بعد فيما المعلومات وأدرجت. المحددين

 اإلرهاب تمويل تعطيل الستراتيجيات الفعال التنفيذ: الحاالت. 5

 قبل من المحلي الصعيد على تنفيذها يجري التي التعطيل واستراتيجيات المبادرات من عدد على الضوء الجزء هذا يسلط -60

 المدرجة اإلرهابية المنظمات ذلك في بما ، محددة تهديدات تمويل لتعطيل المالي العمل لمجموعة العالمية الشبكة أعضاء

 من الخبرات من متنوعة عينات األوسط الشرق ومنطقة وآسيا وأوروبا الشمالية أمريكا في بلدان 10 من أمثلة قدميو. محليا  

 .المالي العمل لمجموعة العالمية الشبكة أنحاء جميع

 المستهدفة، المالية عقوباتال مثل) هوتمويل اإلرهاب لمكافحة محددة أدوات اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تشمل - 61

 المختصة السلطات تستخدمها التي( الوسائل من وغيرها التنظيمية والتدابير القانون، إنفاذ وإجراءات الجنائية، والعقوبات

 إلى وما الحدود، ودوريات والجمارك األمنية جهزةاأل و واالستخبارات المالية االستخبارات ووحدة القانون إنفاذسلطات )

 .محدد إرهابي بتهديد المرتبط اإلرهاب تمويل تعطيل أجل من ،ه  تمويل ومكافحة اإلرهاب مكافحة سياسات وكذلك ،(ذلك

 على عامة نظرة عن فضل   ،(السياق) المحلية المخاطر مشهد عن عامة لمحة أدناه القطري المستوى على األمثلة تقدم -62

 من به يرتبط وما محدد تهديد مخاطر بيان ذلك ويلي. ه وتمويل اإلرهاب لمكافحة المحلية األهداف لتحقيق المحلي النهج

 قدر المستهدفة، التعطيل وأدوات اإلجراءات تغطية يتم وأخيرا ،. تمويل طرق تتضمن قد والتي اإلرهاب، تمويل مخاطر

 تمويل نشاط لتعطيل المحلي المستوى على التنفيذية السلطات تتخذها التي الشاملة التدابير عن عامة نظرة لتقديم اإلمكان،

 .اإلرهاب
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 الكويت. 1.5

 السياق. 1.1.5

 عدم ضمان أولوياتها من الكويت دولة جعلت السبب ولهذا العالميين، والسلم األمن من يتجزأ ال جزء الكويتي األمن -63

 وشمال األوسط لشرقل المالي العمل مجموعة في وكعضو. اإلرهابي لنشاطل دعم أو تقديم أو تدريبي أل أراضيها ستخداما

 لمكافحة الدولية المجتمعات تبذلها التي الجهود في تشارك الكويت فإن العربية، الخليج لدول الخليجي التعاون ومجلس أفريقيا

 من سيما ال تنشأ، جديدة مخاطر هناك تزال ال السلطات، تتخذها التي المضادة التدابير ورغم ذلك، ومع. اإلرهاب تمويل

 .المحمول الهاتف عبر المصرفية العمليات مثل اإلرهاب، تمويل في الحديثة المالية األساليب ستخداما خلل

  هتمويل و اإلرهاب عامة على مكافحة نظرة  2.1.5

 والتعليمات التنفيذية اللوائح ذلك في بما ،حترازيةاال التدابير من وغيرها اإلرهاب تمويل مكافحةل إن تدابير التخفيف -64

 حيث .الكويت في اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة نظام في ةأساسي صراعن هي المركزي، الكويت بنك عن الصادرة

 الواجبة العناية إجراءاتو 106/203 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قانون مثل بها، المعمول القوانين تضع

 بتقييم المالية غير والمهن والشركات المالية المؤسسات قيام ذلك في بما ،لتزاماتاال من وغيرها التقارير تقديم لتزاماتوا

 .الجديدة والتقنيات المنتجات بتطور يتعلق فيما اإلرهاب تمويل مخاطر

 اإلرهاب تمويل مخاطر عن لمحة. 3.1.5

 استراتيجية قصور أوجه تشمل قضائية والية على أنها الكويت ددتح   ،2015 فبراير إلى 2012 يونيو من الفترة وفي -65

 لمجموعة التابع( ICRG) للتعاون الدولي االستعراض فريق مراقبة تحت ووضعت اإلرهاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة

 ،2011 لعام المتبادل التقييم تقرير من نتائج عدة إلى الدولي التعاون ستعراضا مجموعة إلى إحالتها واستندت. المالي العمل

 الكويت أن إلى المالي العمل مجموعة أشارت ،2015 فبراير فيو. اإلرهاب تمويل وتشريعات بتدابير يتعلق فيما ذلك في بما

 مجموعة حددتها التي اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة ستراتيجيةاال القصور أوجه معالجة في" كبيرا تقدما" أحرزت

 إطار في مجموعة العمل المالي رصد لعملية خاضعة الكويت تعد لم الحق، وقت وفي. عملها خطة في وضمنتها المالي العمل

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة الجارية العالمية متثالاال عملية

 محددة تهديدات لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ. 4.1.5

 األولويات لتحديد الرئيسية السلطات جميع اإلرهاب تمويلو  األموال غسل مكافحة لجنة تضم :االستراتيجي التنسيق -66

غسل  مكافحة لجنة تخذتهاا التي - المتابعة إجراءات أن كما. الوطنية ستراتيجياتاال ووضع الفعالة التنسيق آليات وتأمين

 .واإلقليمية الدولية التطوراتمع  المحلية اإلرهاب تمويل مكافحة تدابير تنسيق تكفل - اإلرهاب تمويل مكافحةو األموال

 جمع أنشطة أنواع من نوع بأي االجتماعية الشؤون وزارة تسمح ال: والنقل للتمويل المسبق الترخيص متطلبات تحديد -67

 ذلك، باإلضافة إلى. متثالاال لضمان المتابعة إجراءات اتخاذ يتمو. مسبق إذن دون الجماعي، التمويل ذلك في بما األموال،

 جمع ذلك في بما الخيرية، واألعمال للمعونة التبرعات جمع عمليات تكون أن لضمان خطوات الخارجية وزارة تخذتا

 قبلو. الكويت في بالعمل لها والمصرح المرخصة والمراكز الكيانات على ةقتصرم اإللكترونية، الوسائل خلل من األموال

ا الخارجية الشؤون وزارة تشارك الكويت، خارج إلى لألموال  الخارجية التحويلت إجراء  أضرار من التخفيف في أيض 

 .اإلرهاب تمويل

 المتحدة لألمم التابع األمن مجلس يقرار أن الخارجية الشؤون وزارة تعتبر (:TFS) المستهدفة المالية العقوبات تنفيذ -68

 على بناء الوزراء، مجلس لتزاما القانونية اآلليات تكفلحيث . اإلرهاب تمويل على الرد من مهما   جزءا   1373 و 1267 رقم

 .بها المعمول األمن مجلس قرارات لتنفيذ محلية قرارات بإصدار الخارجية، وزارة اقتراح

 تنفيذ في التأخير لتجنب مستمر بشكل الخاص القطاع إلى التوجيه تقديم يتم :المستهدفة المالية بالعقوبات الخاص نهجال -69

. أمر هام تطابق في األسماء بأي يتعلق فيما" تأخير بدون" التجميد حيث أن عمليات. الصلة ذات األمن مجلس قرارات
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 اإلبلغ بتقارير المتعلقة باإلجراءات المتعلقة المنشورات من العديد المالية االستخبارات وحدة أصدرت ذلك، إلى وباإلضافة

 .المتعاونة وغير العالية المخاطر ذات القضائية الواليات مع التعامل عند االحترازية والتدابير المشبوهة المعاملت عن

 العراق. 2.5

 السياق. 1.2.5

 بأنشطة مرتبطة ة،شرعي وغير شرعية مصادر عن ناشئة اإلرهاب تمويل في كبيرة لمخاطر العراق تعرض لقد -70 

 النزاع مناطق من القريبة المدن إلى التحويلتو البرية الحدود عبر للنقد المادية الحركة التحديد فإن وجه علىو. إرهابية

 ضد الناجحة للعمليات نتيجةو. )داعش(  الدولة تنظيم تحت سيطرة (سابقا  )كانت  التي المدن في الحكومة موظفي ومرتبات

 وال العصابات، حرب بأسلوب والهجمات االنتحارية الهجمات على عتمدوي حاليا   ل  ش  ا التنظيم ي  هذ فإن ،)داعش( الدولة تنظيم

 ستفادةاال من اإلرهابيين لمنع جهودها العراقية السلطات كثفت األخيرة، اآلونة فيو. لتنفيذه كبيرة أموال إلى منهما أي يحتاج

 المنظمات منع( 1: )هي أساسية ركائز عدة إلى النهج هذا ويستند. اإلرهابية العمليات لتنفيذ تستخدم التي والنقد، المواد من

 االنتهاكات عن الكشف( 3) الدولي، المالي النظام إلى اإلرهابيين وصول مكافحة( 2) اإليرادات، على الحصول من اإلرهابية

 .اإلرهابيين عن نيابة المعاملت تسهل التي المالية المؤسسات ترتكبها التي

  هتمويل و اإلرهاب مكافحةعامة على  نظرة .2.2.5

. العراقي الشعب يواجهها التي المحددة اإلرهاب تمويل لتهديدات وفقا   هوتمويل اإلرهاب لمكافحة العراقية التدابير ممتص   -71

 وكذلك النزاع، مناطق من بالقرب تتم التي والتحويلت المعاملت من والمستفيد المتلقي تتبع على الرئيسية التدابير وتركز

 اإلشرافية الجهود تركيز في هاما   دورا   العراقية اإلشراف سلطات تلعب ،الشأن هذا وفي. للنقد المادية الحركة مكافحة على

 من العديد معاقبة وقد تم فعليا  . وحولها النزاع مناطق في الموجودة األموال تحويل شركات تنفذها التي المعاملت على

 .نتهاكاتاال بسبب األموال تحويل وشركات الصرافة شركات

 كانت التي المناطق في نفذت   التي المعاملت بتفحص الرقابية والسلطات القانون إنفاذ سلطات تقوم ذلك، على علوة -72

 وقف: طريق عن اإلرهاب، تمويل مخاطر من التخفيف من العراقية السلطات تمكنت المطاف، نهاية فيو. "داعش" تحتلها

 الحركة لمكافحة الحدود حماية قوات بناء و كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش" التي المدن إلى الحكومة رواتب دفع

 وتحديد اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة لتزاماتا تنتهك التي المالية ستخباراتاال تراخيص إلغاءللنقد و المادية

 .بها المعمول األمن مجلس لقرارات وفقا واالعتباريين الطبيعيين األشخاص

 نبذة عن المنظمة اإلرهابية، داعش .3.2.5

 تمويل مخاطر من به يرتبط وما التهديد هذا يتفاقم و .للعراق الرئيسي اإلرهابي التهديد )داعش( الدولة تنظيم يمثل -73

 حول اإلرهابية العمليات في يشاركون الذين والمتعاطفين، المؤيدين من عالمية بشبكة مدعومة داعش أن حقيقة من اإلرهاب

 .العالم

 التمويل طرق

 البترول منتجات ببيع يتعلق فيما سيما ال العراقية، المحافظات من العديد تحرير منذمهمة  دخل مصادر داعش فقدت -74

 يزال ال ذلك، ومع. المالية المؤسساتو الحكومة ممتلكات ونهب بالداخل ينالعراقي على المفروضة والصدقات والضرائب

 تنظيم يستخدم ، المثال سبيل على. المشروعة المصادر مثل أخرى، مصادر خلل من األموال يجمع)داعش(  الدولة تنظيم

. الزراعية المنتجات بيع من االستفادة أجل من المزارع لتشغيل جنائية سجلت لديهمالذين ليس  األفراد)داعش(  الدولة

 لعمليات األسمدة، مثل ،تاجرالممن  بكميات كبيرة يشتريها التي المختلفة المواد( )داعش الدولة تنظيم يستخدم وبالمثل،

 مصادر ستخدامبا يقوم التنظيم كما. النفقات لتغطية اللزمة النقود مقابل األخرى البضائع بالتصرف في يقوم بينما إرهابية،

 .أخرى تمويل
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 األراضي من وتخرج تدخل التي السيارات على ائبضر فرض و المهرب النفط: المشروعة غير التمويل مصادر تشمل -75

 .الثقافي والتراث اآلثار في والتجارة فدية على للحصول خطفال )داعش( و الدولة تنظيم لسيطرة الخاضعة

 وفروعها داعش لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ. 4.2.5

 المستهدفة اإلجراءات

 دورية بصفة اللجنة وتقوم. 2016 عام منذ شخصا 375 اإلرهابية األموال لتجميد محلية لجنة حددت :المحلية اإلجراءات  •

 .االقتضاء حسب القائمة، وتحديث باستعراض

 المتعلقة بتنظيم المتحدة األمم إجراءات من العديد اللجنة اقترحت المحلية، اإلجراءات إلى باإلضافة :المتحدة األمم إجراءات •

 .التابعين والمتواطئين و )داعش( لدولةا

 لمنع السورية العراقية الحدود على بالسيطرة العراقية القوات تحتفظ :الجو وفي األرض على المستهدفة العسكرية العمليات• 

 ذلك،وباإلضافة إلى . للنقود المادية الحركة عن فضل   منها، والخروج العراقية األراضي إلى الدخول من داعش مقاتلي

 الطرق على للسيطرة داعش مقاتلي يقيمها التي التفتيش نقاط لمحاربة مراقبة بدوريات القيام العراقية الجوية القوات تواصل

 .هومنتجات النفط لسحب اإلرهابيون يستهدفها قد التي للنفط المصدرة األنابيب لحماية وكذلك البعيدة، السريعة

 العالمية المشاركة

مجموعة محاربة تمويل تنظيم الدولة )داعش(،  اجتماعاتتشارك السلطات العراقية في  مجموعة محاربة تمويل داعش: •
الدولية على مستوى الوزراء. باإلضافة إلى ذلك، قامت السلطات العراقية المختصة بتبادل  االجتماعاتكما تشارك كذلك في 

 لإلبلغ عن عمليات مكافحة داعش في مناطق النزاع. الدوليالمعلومات مع أعضاء التحالف 
 

 الواليات حكومة مع وخاصة األخرى، الدول مع بالتنسيق العراقية السلطات قامت :المشترك والعمل الثنائية المشاركة• 

 وتبادل التنسيق هذا أدى وقد. الدولية المالية األنظمة إلى الوصول من داعش منعل مناسبة تعطيل إجراءات التخاذ المتحدة،

الذين قاموا بمساعدة داعش و العراق في النزاع مناطق من بالقرب الذين يعملونالمتورطين  تحديد إلى الثنائي المعلومات

 .سابقا  

 الدولة تنظيم ضد اإلجراءات لتنسيق األطراف المتعددة المؤسسات مع العراقية السلطات تعمل :األطراف المتعددة المشاركة• 

 العراقي النظام تحسين أجل من أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في المالي العمل مجموعة ذلك في بما ،)داعش(

 معاملت أيو اإلقليميين الماليين المتواطئين بمكافحة يتعلق فيما سيما وال اإلرهاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة الداخلي

 .بتنظيم الدولة )داعش( الصلة ذات

 التنظيمية التعزيزات

 أبرم اإلرهاب، بتمويل يتعلق فيما المعلومات تبادل توقيت لتحسين محاولة في :اإلبالغ وتسريع المعلومات تبادل تحسين •

 االستخبارات وحدات مع وكذلك المحلية السلطات مع التفاهم مذكرات من العديد اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مكتب

 .النظيرة المالية

 وكذلك قطاعية مخاطر مؤشرات اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مكتب أصدر :المالية المؤسسات إرشادات• 

 األموال غسل مكافحةب الخاصة تفتيشال بعمليات المتعلقة التعليمات تعميم تم ذلك، باإلضافة إلى. الهدف محددة توجيهات

 هذه تمكن إلكترونية أنظمة على الحصول على وتشجيعها المالية، المؤسسات إلى توجيهات إلى باإلضافة اإلرهاب، وتمويل

 (.اليدوية التحديثات من بدال  ) تلقائيا   المتحدة باألمم الخاصة حديداتالت قائمة تحديث من المالية المؤسسات

 قام وقد التدريب، وحدات تطوير ختصاصا اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مكتب يتولى :المتخصص التدريب• 

 القضائية السلطة مثل السلطات مختلف من اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة المعنيين الموظفين لتدريب بمبادرات

 في السلطات هذه شاركت وقد .إلخ اإلشرافية، السلطاتو المالية المخابراتالقانون و إنفاذسلطات و المصرفي واإلشراف
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 وروسيا المتحدة الواليات مثل ،دولال العديد من نظمتها والتي ،خارجهاو العراق في قدتع   التي العمل ورش من العديد

 .إلخ ومصر، ولبنان واألردن والدنمارك وإيطاليا

 إيرلندا .3.5

 السياق .1.3.5

ل ص   -76  إرهابيين من ينبع الحجم، حيث من يرلندا،إ في اإلرهاب لتمويل تهديد أهم أن لحقيقة  مفادها يرلنداإل الوطني التقييم خ 

 من كل وتخضع .األخيرة تطرحه كبير خطر وجود إلى تشير قليلة أدلة وجود مع الدولية، اإلرهابية الجماعات من بدال   محليين

 أحيانا إليها يشار التي) العسكرية شبه الجمهورية الجماعاتتمثل  إذ. المستمرة للمراجعة والدولية المحلية اإلرهابية التهديدات

 على تحدث التي لألحداث كامل إدراك هناك حين فيو. يرلنداإ ألمن الرئيسي اإلرهابي التهديد"( المنشقة الجماعات" باسم

 األوروبية القضائية السلطات في الموجودة لتلك مماثلة أنها على يرلنداإل اتالتهديد تقييم يتم أنه ال الإ الدولي، الصعيد

 .األخرى

 بالبلدان مقارنة   كبيرا   ليس يرلنداإ في الدولي، اإلرهاب سيما وال اإلرهاب، تمويل نأ إلى يةاتستخباراال الصورة تشير -77

 المواد شراء يمكنو. نسبيا   صغيرة معظمها، في المحلية، اإلرهابية باألعمال المرتبطة التكاليف نحيث أ .األخرى األوروبية

 بعض الحصول على يتعين قد أنه من الرغم علىو السرقة. طريق عن ،األحيان من كثير في ،األعمال هذه مثل في المستخدمة

 المثيرة المستويات لنفس إيرلندا تخضع الو. التمويل على الحصول يتطلب الذي األمر الشراء، خلل من تطورا   األكثر المواد

 مع بالمقارنة صغير، إيرلندا في الدولي اإلرهاب مؤيدي عدد أن حقيقة بسبب الدولي اإلرهابي النشاط بتمويل يتعلق فيما للقلق

 تشيرو. الدولي اإلرهاب لدعم التبرعات لجمع قسَّ ن م   نهج   على وجودبسيطة  قرائن حيث تتوفر. األخرى األوروبية البلدان

 مستويات أي على الدولي اإلرهاب أجل من األموال جمع لتسهيل حقيقية" تحتية بنية" وجود عدم إلى يةاتستخباراال المعلومات

 .كبيرة

  هتمويل و اإلرهاب عامة على مكافحة نظرة . 2.3.5

حيث تولي . واألمن الشرطة دور تؤدي مزدوجة والية ذات منظمة هي ((Garda Síochána"سيوشانا غاردا" منظمة -78

 المجال هذا في المرتكبة الجرائم عن للكشف المتخذة التدابيرب على دراية وإدراكو اإلرهاب تمويل قضيةكبيرا  ب اهتماما

 التعاون خلل من األول المقام في ذلك ويتحقق. المشكلة هذه لمكافحة فعالة إجراءات وتتخذ مرتكبيها، ومقاضاة وتعطيلها

 المباحث ووحدة المالية االستخبارات ووحدة واالستخبارات األمن قسم وهي ،"سيوشانا غاردا" من أقسام ثلثة بين الوثيق

 .الخاصة

 اإلرهاب تمويل مخاطر . نظرة عامة على تطور3.3.5

 تشمل اإلجرامية، األنشطة من مجموعة في أنشطتها المحلية اإلرهابية الجماعات بها تمول التي األساسية الوسيلة تتمثل -79

 وما المخدرات، وبيع المنظم البغاء مثل أنشطة في الضالعين المجرمين على الضرائب وفرض والسرقة واالبتزاز التهريب

 خلل من األموال هذه غسل عندئذ ويمكن. ؤخرا  بعض الجماعات بعمليات تزوير ألجل التمويلكما قامت م. ذلك إلى

 لهم ليس أشخاص يديرها التي للشركات" قروض" شكل في أو األمن، وشركات لها المرخص المباني مثل النقدية، المؤسسات

 .الجماعات لهذه واضحة انتماءات

 المجاالت من عدد هناك إال أن ،إيرلندا في الدولي اإلرهاب تمويل يمثله الذي التهديد مستوى انخفاض من الرغم وعلى -80

 أو الخيرية المؤسسات أو المجتمعية المؤسسات داخل إما الخيرية األموال جمع هو المجاالت هذه أحدو. للقلق المثيرة

 إثبات الصعب من يكون قد إال أنه األموال، هذه استخدام إساءة إلى يشير دليل أي يوجد ال وبينما. للربح الهادفة غير المنظمات

 من األموال تحويل أو  النزاع مناطق من بالقرب االئتمان بطاقات ستخدامإ أن حين في وبالمثل،. المجموعات هذه نية حسن

 يرسلون الذين إيرلندا في األفراد من عدد ا  أيض هناكو اإلرهابيين، لتمويل مؤشر هو المناطق، هذه إلى الحسابات خلل

 .منتظم أساس على مشروع بشكل بلدانهم إلى األموال
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 إليرلندا اإلرهاب تمويل مخاطر لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ .4.3.5

 المستهدفة اإلجراءات

 كثب عن بإيرلندا المالية االستخبارات وحدة تعمل النقد، حركة تعطيل في المساعدة من أجل  :النقد المادي لحركة التعطيل •

 إيرلندا في المالية االستخبارات حدةاإلرهاب،ا شعبة قدمت التحديد، وجه وعلى. تحصيل الضرائب مكتب في الجمارك قسم مع

 ألطراف الفاعلةا كأحد الجمارك شعبة تسجيل وتم. والبرية الجوية إيرلندا موانئ في النقدية مضبوطاتال جميع عن تفاصيل

 حالة فيو. المناسب الوقت في النقدية المضبوطات نع المالية االستخبارات وحدة بتنبيه لهم يسمح مما األموال، غسل نظام في

 .الخاصة المباحث وحدة قبل من القضية في التحقيق يتم ، اإلرهاب تمويل على دليل وجود

 القضايا في المساهمة في معهم المتعاطفين أو الممولين وردع منع أجل من جنائية عقوبات إيرلندا تطبق :الجنائية العقوبات• 

 أدين الدوليين، القانون إنفاذ شركاء من عدد تعاون شمل مطول تحقيق بعدو ،2018 يوليوفي  المثال، سبيل على. اإلرهابية

كم. )داعش( الدولة تنظيم هي إرهابية، منظمة لتمويل بتهمتين "بال حسن"  .ونصف سنتين لمدة بالسجن عليه وح 

 والتعاون التوعية

 العامة غير االستشارة المثال، سبيل على) عامة غير إرشادات إيرلنداب المالية االستخبارات تصدر وحدة :العام غير اإلرشاد •

 (.األجانب اإلرهابيين المقاتلين بشأن المالية للمؤسسات

 التي الدراسية والحلقات الدورات مختلف في التدريب إيرلندا في المالية االستخبارات وحدة تقدم: المتخصص التدريب•  

 بالواجبات المكلفين األعضاء على تركيزال مع ،Garda Síochána و إيرلندا في الوطنية الشرطة دائرة أعضاء يحضرها

 اإلرهاب في التحقيق في مهمتها تتمثل التي الخاصة، المباحث وحدة ذلك ويشمل. المتخصصة الوحدات وفي االستقصائية

 النيابة مدير مكتب إلى تدريبية دورات إيرلندا في المالية االستخبارات وحدة تقدم وكذلك  .اإلرهاب وتمويل والدولي المحلي

 .العامة

 عكسية تغذية لتقديم منتظم أساس على المالية بالمؤسسات إيرلنداب المالية االستخبارات وحدة تلتقي :الخاص القطاع إشراك• 

 .اإلرهاب لتمويل الجديدة واألنماط االتجاهات وإلبراز المقدمة المشبوهة المعاملت تقارير بنوعية يتعلق فيما

 المشتركة، االستخبارات مجموعة إنشاء على بإيرلندا المالية االستخبارات ساعدت وحدة :المشتركة االستخبارات مجموعة• 

 المالية االستخبارات بوحدة االجتماعمن  إيرلندا في مالية مؤسسات أربع أكبر من االمتثال مديري مكنت   منصة والتي تعد

 عزيز عمليةلت العام القطاع سلطات مع مباشرة   خبراتها تبادل المالية للمؤسسات االجتماعات هذه تتيح حيثشهريا .  نصف

 مكافحةب الخاص التدريب لتقديم االجتماعات تلك المالية االستخبارات وحدة تستغل كما .منه والوقاية اإلرهابيين تمويل تحديد

 .المالية االستخبارات وحدة إلى المقدمة المشبوهة المعاملت تقارير بنوعية يتعلق فيما العكسية التغذية وتقديم اإلرهاب تمويل
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 إسرائيل. 4.5

  السياق  .1.4.5

 مختلفة إرهابية منظمات نفذتها والتي ،هومستويات أنواعه بمختلف اإلرهاب مع تعاملإنشائها أن ت منذ إسرائيل كان على  -81

 و ناسفةال عبواتوال نتحاريةالا هجماتكال. أساليب مختلفة وباستخدام( الخارج وفي الحدود على محلية،) مختلفة مناطق في

 إسرائيل فإن وبالتالي،. النار وإطلق المركباتب الصدم و الطعن غالبا   تشمل ،فردية إرهابية أنشطة و للمساومة ختطافالا

ا اإلرهاب تمويل مكافحة استراتيجية كانت . ووتمويله اإلرهاب لعرقلة مستمرة بجهود قومت  .الجهود هذه من يتجزأ ال جزء 

  هتمويلو اإلرهاب عامة على مكافحة نظرة .2.4.5

 الوصول على العالم أنحاء جميع في ومساعديهم اإلرهابيين الحد من قدرة إلى إسرائيل في اإلرهاب مكافحة نظام يسعى -82

 ،فمن أجل ذلك. اإلرهابية للمنظمات الدعم تقدم التي والكيانات األفراد واستهداف وتحديد اإلسرائيلي، المالي النظام إلى

 .اإلرهاب وتمويل اإلرهاب لمكافحة األدوات من شاملة مجموعة إسرائيل تستخدم

على و" اإلرهاب تمويل"جرائم  مرتكبي على وإدارية جنائية عقوبات وفرض لتحديد ةمتطور آلية: اآلليات هذه تشمل -83

 قائم نهج وتشمل كذلك إستخدام ؛(مسؤولةال منظماتال تسمية المثال، سبيل على ذلك في بما) ومؤيديهم اإلرهابية المنظمات

 جهود إلى. باإلضافة الماليين ومساعديهم اإلرهابيين لخطر تعرضا   األكثر الكيانات على الفعال لإلشراف المخاطر على

 النظام استخدام إساءة من اإلرهابية والمنظمات اإلرهابيين محاوالت ومنع تحديد من المالية المؤسسات ستمكن التي التوعية

 اإلرهاب؛ تمويل نشاط تحديد في المساعدة إلى تهدف التي الحمراء األعلم ونشر إشهار ذلك في بما اإلسرائيلي، المالي

 .إلخ ،صولواأل األموال من اإلرهابية المنظمات وحرمان لتجميد والعمليات القوانين من العديدكذلك تشمل هذه األليات و

 اإلرهابية والمنظمات التهديدات عن لمحة. 3.4.5

 أنها على تقييمها تم ذلك، ومع) األجنبية الدول دعم: يلي ما إسرائيل تواجهها التي اإلرهاب تمويل مخاطر أهم تشمل -84

 .(إسرائيل عبر األموال هذه تحويل عدم بسبب اإلسرائيلي، المالي النظام على نسبيا   ضئيل تأثير خطر ذا

 اتوالنشاط الشركات خلل من األموال جمع و اإلرهابية بالمنظمات الصلة ذات الخيرية والمنظمات المساهمات -85

 على القائم اإلرهاب وتمويل الحدود عبر التهريب وكذلك( اإلرهابب الصلة خاصة ذات) ةاإلجرامي تاالنشاط و ةالشرعي

 .األموال تحويل وآليات  التجارة

 إلرهابل تمويل ليوتعط الخارج في تعمل خيرية منظمات في نشأت التي اإلرهاب تمويل تعطيل لحاالت أمثلة يلي وفيما -86

 .(𝟏𝟑) اإلرهابية حماس منظمة لدعم والمخصص التجارة على قائم

 التعطيل ستراتيجياتا تنفيذ .4.4.5

 المستهدفة اإلجراءات

 لتحديد غزة، المراقبة الشديدة لحدودها مع ذلك في بما لحدودها،صارمة  بمراقبة إسرائيل تقوم :للحدود المادية المراقبة •

 عمالبأ القيام بغرض لغزة الدخول و الخروج تصاريح ستخدامإ تم الحاالت، بعض فيحيث أن . تتجسد أن قبل التهديدات

 نفاقاأل" بناء ذلك في بما) إسرائيل ضد المشروعة غير أنشطتها لدعم غزة في حماسل واإلمدادات ألموالا لنقل كغطاء

 (.اإلسرائيلية األراضيإلى  المؤدية" رهابيةاإل

 إرهابية منظمة ،جزئيا   أو كليا   حماس، لحركة العسكري الجناح يعتبر. عسكري وجناح الدعوة،و االجتماعية لخدمةل جناح لديها. أصولية منظمة -13

 .األوروبي تحادواال المتحدة والواليات إسرائيل قبل من األخص وعلى الدولية، والمنظمات الدول من العديد قبل من
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 تمويل ذلك في بما المشروع، غير اإلرهابي النشاط لردع بالغة أهمية ذا الجنائية العقوبات تطبيق عدي   :الجنائية العقوبات• 

 تصلقد  التي) الغراماتودفع  سنوات خمسإلى  سنتين السجن من بين تتراوح جنائية عقوبات إسرائيل تطبق حيث .اإلرهاب

 اإلمدادات، لنقل المستخدمة والشاحنات المركبات ذلك في بما تلف،اإلو مصادرةالو ،(يورو 482،000) شيكل مليوني إلى

 .اإلرهاب تمويل ألغراض تستخدم التي

 غير النشاط أنماط تحديد أجل من المتطورة المراقبة وطرق التحقيق أدوات ستخداما المهم من :المتطورة المراقبة وسائل• 

 .إرهابية ألغراض المستخدمة واللوازم األموال بدخول يتعلق فيما الحدود، على الوقائية األنظمة وإخطار القانوني

 اإلرهاب لتمويل التحتية والبنية التعاون

 عن ومهمة جديدة ومعلومات جيدة نتائج تحقق تالسلطا بين المشتركة التحقيقات أن تبين :تسلطاال بين المشتركة التحقيقات •

. األخرى الهيئات مع بالتنسيق الوطنية الشرطة وسجلت المالية االستخبارات استخدام ذلك ويشمل. اإلرهاب تمويل أساليب

 محليا   محددة منظمة بتصنيف الدفاع وزير إلى قيام 2015 نوفمبر في تسلطاال بين التحقيقات أدت المثال، سبيل على

(DDO)، فعال بشكل هذا حال وقد. قانونية غير مؤسسةك لها، التابعة والشركات الفرعية المنظمات من العديد بما في ذلك 

  الربحية غير اإلسرائيلية المنظمات من للعديد الواسعة الشبكة قطع إلى أدى مما القنوات، هذه عبر اإلرهاب تمويل تدفق دون
 .إسرائيل داخل المشروعة غير األنشطة تسهيل أجل من محليا   حددةالم المنظمة تديرها التي والشركات

 تمويل لنشاط المشبوهة األنماط لتحديد للبيانات معقدة تحليلت إسرائيل تستخدم :المتطورة المعلومات تكنولوجيا وسائل• 

 كبيرة.ال البيانات وتحليل المشتركة" البيانات بحيرات" ذلك ويشمل. اإلرهاب

 نظام فعالية من ويزيد ستجابةاال معدالت يحسن الفعلي الوقت إلى ممكن وقت أقرب في الرصد إن :المستمرة المراقبة •

 مستمر، أساس على المعتادة غير النشاط تقارير بمراقبة اإلسرائيلية المالية االستخبارات وحدة تقوم. اإلرهاب تمويل مكافحة

 إلغلق ناجحة عملية أعقاب في استخدامها، يتم التي وسائط النقل األخرىو حاليةال بالمنظمات المتعلقة التقارير ذلك في بما

 منظمة محددة محليا ، أثناء محاولتها إلعادة إطلق أنشطة تمويل إرهاب.

 إيطاليا .5.5

  السياق .1.5.5

 السياق في التغيرات أدت وقد. (𝟏𝟒) االزدياد في آخذ اإلرهاب وتمويل اإلرهاب خطر أن اإليطالية السلطات وتعتبر - 92

في  إرهابية خليا ووجود وليبيا، والعراق سوريا في األراضي على بعض والسيطرة )داعش( تنظيم الدولة قيام مع الدولي،

 مباشرة هجمات وقوع عدم من الرغم وعلى. التهديد مستوى رفع إلى إليها األجانب العائدين أوروبا، والمحاربين اإلرهابيين

 كانت الحاالت بعض وفي محتمل، هدف أنها على وتكرارا   مرارا   إيطاليا تحديد تم فقد األخيرة، السنوات في إيطاليا في

 الخليا أو األفراد التحقيقات حددت وقد. أخرى أوروبية بلدان في إرهابية أعماال   يرتكبون الذين ألولئك عبور كبلد تستخدم

 .اإليطالية األراضي على للهجمات والتحضير والتجنيد الدعاية في النشطة الصغيرة

 استخدام حيث إن. لإلرهاب إيطاليا تعرض في عاملن مهمان هما السدة الباباوية ووجود الليبية الحدود قرب أن كما - 93

 يكون ما غالبا   التمويل أن إلى بالنظر خاصة الحال هو وهذا. اإلرهاب تمويل إعاقة الصعب من يجعل األفراد الصغيرة الخليا

 اإليطالي الداخلية وزير وقد حذر. المشروع االقتصادي بالنشاط مرتبط األحيان بعض في أو الرسمي المالي النظام خارج

 األجانب اإلرهابيين المقاتلين من كبير عدد يحاول قد والعراق، سوريا في )داعش( الدولة هزيمة تنظيم بعد أنه من مؤخرا  

 .إيطاليا إلى ليبيا من المهاجرين قوارب طريق عن ربما أوروبا، إلى التسلل

 باإلرهاب المتعلقة المشبوهة المعاملت تقارير من متزايدا عددا اإليطالية المالية االستخبارات وحدة تلقت ،2014 عام من الثاني النصف منذ -14

 المتزايد العدد: العوامل من متنوعة مجموعة إلى اإلرهاب بتمويل المتعلقة المشبوهة المعاملت تقارير في المفاجئ االرتفاع هذا ويرجع. وتمويله

 األكثر والعملء الصلة تذا للمعاملت المشغلين قبل من الرقابة زيادة  القضائية والسلطات القانون إنفاذ وكاالت تشمل التي واإلجراءات للمعاملت

 .المالي وسلوكهم عملئهم بسلوك المشغلين وعي وزيادة  اإلرهاب تمويل لخطر عرضة
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  هتمويلونظرة عامة على مكافحة اإلرهاب . 2.5.5

 مراقبة اإليطالية السلطات تواصل كما. البلد أنحاء جميع في واعتقاالت حملت مداهمة شن اإليطالية السلطات تواصل - 94

 طول على الجمركية للضوابط Guardia di Finanza تطبيق خلل من األول المقام في وذلك الحدود، عبر العملة تحركات

 تحويلها يتم التيالمخفية  األموال رؤوس اعتراض إلى األراضي مراقبة تهدف وبالمثل،. والمطارات والموانئ البرية الحدود

 .اإلرهاب تمويل ذلك في بما مشروعة، غير ألغراض

 اإلرهاب تمويل مخاطر عن لمحة .3.5.5

 الرئيسي االهتمام ذات اإلرهاب تمويل مخاطر من العديد هناك المتاحة، المشبوهة المعاملت تقرير بيانات إلى استنادا   -95

 :اإليطالية للسلطات

 مالية لتدابير الخاضعة األطراف بتعاملت محتملة صلت عن العملء معاملت كشفت الماضي، في :المدرجون األشخاص •

 مراقبة ومكتب األوروبي واالتحاد المتحدة األمم حددتهم الذين والكيانات األفراد مثل) باإلرهاب تتعلق ألسباب تقييدية

 األجنبية(. الممتلكات
 تخدم التي للربح الهادفة غير بالمنظمات أيضا   تتعلق اإلرهاب تمويل مخاطر :الشتات في للربح والمهاجرين الهادفة غير المنظمات •

ا الشاذة الحاالت أكثر بين من. المهاجرين مجتمعات  كميتها بسبب إما عادية، غير تبدو التي السحب عمليات أو النقدية اإليداعات هو تكرار 

 أو إيطاليا في) النقل من الغرض تحديد دون الربحية غير المنظمات من غيرهم أو الطبيعيين لألشخاص تتم التي التحويالت أو تكرارها أو

 .عنها المكشوف الدفعة وصف أو المنظمة طبيعة مع تتفق ال التي المعامالت أو( الخارج في

 بالتحركات المرتبطة التحركات المالية غير العادية تحديد ذلك على األمثلة تشمل :األجانب اإلرهابيون والمقاتلون التطرف• 

 المبرر وغير المفاجئ غيابهم أو( ذلك إلى وما الخارج، من المتكررة والسحوبات الطيران، تذاكر شراء مثل) لألفراد المادية

 وهو محدد لغرض النقدي بالسحب متبوعة القروض مدفوعات أو المفاجئة األعمال تصفية المثال، سبيل على) إيطاليا من

 إلى الخارج(. االنتقال

 لمحليةا تماظلمنوا رةلصغيا بالخليا طتبرلما ابيرهإلا ليولتما زالي ال :واألفرادلمحلية ا تماظلمنوا رةلصغيا لخالياا• 

 النشاط إلى تعزى أن صغيرة ويمكن بكميات نقلها أو األموال تشتيت يتم ما فعادة  . صخا لبشک ب التعطيلصع واألفراد

 .القانوني االقتصادي

 إليطاليا اإلرهاب تمويل مخاطر لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ .4.5.5

 تم الذي الدولة )داعش(، ضد تنظيم العالمي التحالف أعمال في إيطاليا تشارك :)داعش( الدولة ضد تنظيم العالميالتحالف  •

و  الدولة مواجهة الدعاية لتنظيم و المحررة المناطق في االستقرار تحقيق إلى التحالف ويسعى هذا. 2014 سبتمبر في تشكيله

 في إيطاليا وتشارك. مع تمويل التنظيم )داعش( والتعامل األجانب اإلرهابيين المقاتلين حركة منع و عسكرية بأعمال القيام

 .المتحدة ياتوالوال السعودية العربية المملكة جانب الدولة، إلى رئاسة التحالف لمواجهة تمويل تنظيم

 عام في أطلقتها التي الصراع، مناطق في البلدان من المسؤولين تدريب تطوير اإليطالية المبادرات تشمل :الموجه التدريب• 

 قيادة نظمت كما. اإلنمائي والتعاون الخارجية الشؤون وزير مع بالتعاون Guardia di Finanza مؤسسة 2017

. وأربيل بغداد في اآلثار وعلماء العراقية الشرطة لضباط متخصصة دورات عدة ،2016 منذ الثقافي، للتراث الكارابينيرى

 وحدة العراق، ستقوم من طلب على وبناء. المنطقة في لنظرائه سنويا   مماثلة تدريبية حلقات إيطاليا بنك استضاف وقد

 .2018 عام في العراقية المالية االستخبارات وحدة لموظفي تدريبية أنشطة بتنظيم اإليطالية المالية االستخبارات

 لمكافحة اإليطالية الوطنية للمديرية مبتكرة مهام 231/2007 رقم التشريعي المرسوم من 8 المادة تحدد :المحلية اآلليات• 

 إدارة في تساعد أن يمكن وآليات بروتوكوالت وضع مهمة الوطني العام المدعي وعلى(. DNAA) اإلرهاب ومكافحة المافيا

 وحدة تتلقاها التي التقارير جمع يتم الجديد، النظام وفي. اإلرهاب وتمويل اإلرهاب مثل بسرعة، والمتطورة المعقدة الظواهر

 لتيوا اإلرهاب، ومكافحة المافيا لمكافحة اإليطالية الوطنية اإلدارة إلى شهري ا إرسالها يتم خاصة قوائم في المالية االستخبارات

 الوقت في القضايا عن اإلبلغ اآللية هذه وتتيح. متطابق بيانات تشفير نظام خلل من بها خاصة بيانات بقواعد معها تتعامل

 على الحصول يتم الطريقة، وبهذه. التحقيقات إجراء عن المسؤولة للسلطة الفور على متاحة يجعلها مما ظهورها، عند الفعلي

 .القضائي للتحقق بالفعل تقديمها تم وموثوقة منظمة بيانات على بناء   المعلومات من كبيرة كمية
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 ماليزيا. 6.5

  السياق .1.6.5

 التقدم مع تماشيا   متزايد نحو على تطورا   أكثر وأصبحت ومنطقتها ماليزيا في اإلرهابية التهديدات طبيعة تطورت - 96

 االجتماعي التواصل وسائل عبر اإلرهابية الجماعات قبل من العالمية االتصاالت وسائل استغللإساءة  مما سهل ،التكنولوجي

 .والدعاية التوظيف ألغراض (Dark Web)المظلمة  والشبكة

 حجم تنظيم في السريع االزدياد بسبب ماليزيا في اإلرهاب مخاطر تمويل من بها يرتبط وما اإلرهابية التهديدات تتزايد - 97

رفع  تم ،(2017الوطنية  المخاطر )تقييم الوطنية المخاطر تقييم إطار وفي. األجانب اإلرهابيين الدولة وكذلك ظاهرة المقاتلين

  وتستمر داعش إلى "متوسط مرتفع". "المتوسط" من 2013 لعام الوطنية المخاطر تقييم في هوتمويل اإلرهاب مستوى مؤشر

التواصل  وسائل خلل من الهجمات وتوجيه الدعاية، طريق عن أيديولوجيتهم إلى استقطابهم يتم الذين الماليزيين تجنيد في

 وال. بعضهم أطفاله اصطحب سوريا، إلى البلد ماليزيا   95 غادر ،2014 عام فمنذ. المشفرة الرسائل وتطبيقات االجتماعي

التي تمت  االعتقاالت. كما أن اإلرهاب تمويل وإدانات والملحقات القضائية اإلرهاب في تصاعدي اتجاه أيضا هناك يزال

. وبشكل ملحوظ، شهدت ماليزيا 2016كانت أيضا في اتجاه تصاعدي وبلغت ذروتها في عام  هعلى اإلرهاب وجرائم تمويل

ثل أكثر من نسبة أعلى من األجانب الذين تم اعتقالهم بسبب جرائم متعلقة باإلرهاب، بما في ذلك تمويل اإلرهاب، وهو ما يم

 .2017في عام  االعتقاالتنصف مجموع 

 عامة على مكافحة اإلرهاب و تمويله نظرة . 2.6.5

 اإلرهاب وتمويله، إال أن اإلرادة السياسية القوية للماليزيين للتصدي لهذه التحديات لمخاطر االتجاه التصاعديمن رغم الب -98

 الفعال التنفيذ والتي تكمن في المخاطر، الرتفاع هذه كلي بشكل ستجابةلل استراتيجية مجاالت أربعة على التشديد دفعتهم إلى

 من واألهم .الخارجية المبادرات( 4)  اإلنفاذ إجراءات( 3) الوقائية، التدابير( 2) التنظيمي، واإلطار المخاطر تحديد( 1) لـ

 من الرغم وعلى. محاور األربعة ذات االستراتيجية المجاالت هذه إلى تستند تمويله و اإلرهاب تعطيل أنشطة أدوات أن ذلك،

أبرز ) جدي محمد واندي محمد وفاة منذ )داعش(  الدولة إلى تنظيم ينضمون الذين الماليزيين اتجاهالتباطؤ الملحوظ في 

 خذتت قد السلطات أن ضمان في مستمران االستخباراتية المعلومات وجمع المراقبة إال أن ،(الدولة القائمين على التجنيد لتنظيم

 .ا  ضروري ذلك رأت إذا وقائية إجراءات

 اإلرهاب تمويل مخاطر عن . لمحة3.6.5

 األموال جمع أساليب بين ومن. ماليزيا في اإلرهاب تمويل ألموال الرئيسي المصدر هي المشروعة الوسائل مازالت - 99

 األسرة أفراد من المالي والدعم االجتماعي الضمان وسحوبات والمدخرات الشرعي الدخل من الذاتي التمويل المستخدمة

 بأن أ فيد وقد. الغرض لهذا قروض على حصلوا أو الشخصية أصولهم عن األفراد بعض تخلى كما. العامة من والتبرعات

 علم دون تبرعوا وقد اإلرهابية، للجماعات كواجهة تعمل التي الجماعي، التمويل بمبادرات خدعوا قد الماليزيين من العديد

 .اإلرهاب ألنشطة بأموال

 يشكل كما. اكتشافها صعوبات من يزيد مما صغيرة، المستخدمة في تمويل العمليات اإلرهابية المبالغ عادة ما تكون -100

 هناك كانت األخيرة، اآلونة وفي. الكشف عنها في عملية إضافية تحديات متكرر بشكل الحدود عبر المادية الحركة ستخداما

 مناطق في الحق وقت في األموال سحب يتم أن قبل ، المتعاطفين من التبرعات لتلقي المصرفية الحسابات ستخداما في زيادة

 لنقل لإلرهابيين المفضلة القنوات هم والحواالت التحويلت مشغلي أن أيضا أفيد المالية، المؤسسات جانب وإلى. الصراع

 .اإلرهاب تمويل ألغراض ماليزيا خارج األموال
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 ماليزيا في التمويل مخاطر لمكافحة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية . تنفيذ4.6.5

 وقد. ونلقانا ذنفاإ زةجهأ تاطسلو تلتحقيقاا قاطن سيعولت يلهادتعو لصلةا ذات تيعارلتشا ضعو مت :يميةظلتنا زاتيزلتعا •

 .األخيرة السنوات في واإلدانات القضائية الملحقات من كبير عدد عن أسفر مما واإلنفاذ، المنع إجراءات ذلك سهل

 والمجاالت األساسية الوظائف من العديد على الماليزية المالية االستخبارات وحدة تركز :االستخباراتية المعلومات تبادل •

 :المستهدفة

o المستمر عن  القدرات بناء خلل من المتفانين المحللين دعم مع التركيز عليه، كمجال ينبغي اإلرهاب تمويل تحديد يتم

 التدريب. طريق

o مختلف حول المنتظمة والتحديثات األسبوعية واألخبار  واألنماط الحمراء األعلم بإصدار المالية االستخبارات تقوم وحدة 

 نظام خلل من األخرى القضائية السلطات قبل من األحادية العقوبات أو باإلرهاب، الصلة ذات األمن مجلس قرارات

 اإلرهابية. األنشطة تعطيل ب ْغية المبكر الكشف لتمكين المالية االستخبارات

O  ْماليزيا لشرطة الخاص والفرع المالية االستخبارات وحدة بين والخاص، العام للقطاعين منبرا   2017 عام في ئشِ أ ن 

 بتمويل المرتبطة المشبوهة بالعمليات المتعلقة التقارير نوعية لتحسين مالية مؤسسات باختياروقد قامت كذلك  الملكية،

 اإلرهابيين.

. اإلرهاب تمويل تدفقات لخفض والكيانات األفراد ضد الوقائي التجميد تدابير تستخدم ما غالبا   :والحسابات األصول تجميد• 

 ،2014 عام منذ األموال غسل مكافحة قانون من B 66 المادة بموجب كيانا   20 و فردا   45 مجموعه ما الحكومة حددت وقد

 .مصرفية حسابات في بها المحتفظ األموال من( يورو 41000) ماليزي رينجيت 200 000 حوالي تجميد إلى أدى مما

 الشبكات ومواقع مجموعات وإزالة منع في استباقي بشكل الماليزية المتعددة والوسائط االتصاالت لجنة تعمل :التطرف محو• 

 عام في المضادة للمراسلت مركز أ نشئ وقد .اإلنترنت عبر األموال وجمع التطرف لوقف ستخدامهاا يءأ سِ  التي االجتماعية

 وفيما يخص مكافحة. اإلنترنت على الدولةتنظيم و الديني التطرف لظهور للتصدي الملكية ماليزيا شرطة تديره 2016

 اإلرهابيين غالبية تأهيل إعادة حيث أنه يعمل على عال، نجاح معدل على فإن برنامج إزالة التطرف الماليزي يحافظ التطرف،

 .المجتمع في دمجهم وإعادة والمتطرفين

 اللجان بحيث تكون .المحلية التنسيق عملية قيادة األموال غسل لمكافحة الوطنية التنسيق لجنة تواصل :المحلي التنسيق• 

 المالية بالعقوبات المعني والفريق للربح، الهادفة غير المنظمات واالدعاء، القانون إنفاذ المالية، االستخبارات) الفرعية

 العمل خطط مختلف تنفيذ وتنسيق اإلرهاب بتمويل المتعلقة المسائل رصد عن المسؤولة هي( اإلرهاب تمويل بشأن المستهدفة

 .الوطنية االستراتيجية الخطة إطار في

ير رتقا مركز معاكة بالشر ماليزيا (Bank Negara) رانيغا بنك نظم ،إلقليميا لصعيدا على :لعالميةوا  إلقليميةالمشاركات ا• 

 لقمةا مؤتمر ،نيسيوإلندا  ( (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanganوليا استرأ في لتحليلالمعاملت وا

 التعاون تطوير إلى القمة وتهدف هذه .2017 نوفمبر 23 لىإ 20 من ةلفترا فيلمكافحة تمويل اإلرهاب لثالث اإلقليمي ا

 التكنولوجي للتطور ديناميكية بيئة وسط به المرتبطة المخاطر وفهم اإلرهاب تمويل مواجهة في واإلقليمي االستراتيجي

 .المالية الخدمات تقديم في السريع

 المحللين تبادل برنامج في المالية االستخبارات وحدة شاركت القمة، مؤتمر مبادرات من كجزء :اإلقليميين المحللين تبادل• 

 جنوب في ومقرها المرتبطة بتنظيم الدولة )داعش(، Mauteتخص مجموعة  التي المشبوهة المعاملت لتحليل اإلقليمي

 تقارير إلى استنادا   ،Maute مجموعة عن شاملة مالية استخباراتية تقارير التبادل برنامج عن ينتج أن المتوقع ومن. الفلبين

 االستخبارات وحدة محللو اجتمع حيث ، 2018 يوليو في" ينلِ ل ِ ح  للم   التحفيز تمرين" في البدء تم ذلك، على وعلوة. المعاملت

 أجل من التلقائي للكشف وإجراءات وبروتوكوالت عمل وقواعد مرجعية شروط لوضع المنطقة داخل بلدان ستة من المالية

 .التعطيل و اإلرهاب تمويل تحديد توقيت تحسين
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 موناكو .7.5

  السياق . 1.7.5

 موقعها بسبب استثناءنها ليست فإ ،ناكولمووبالنسبة  الراهن، الوقت فيشائعة  رهابيةاإل الهجمات من إن المخاوف -101

 أن إال اإلرهاب، تمويلل أو موناكو في اإلرهابية لألعمال تاريخ وجود عدم من وبالرغم. بفرنسا الوثيقة وروابطهاالجغرافي 

 - كان)" المجاورة "كان" في إرهابية لخلية المسبق الوجود: المثال سبيل فعلى. محتملة تهديدات إلى تشير الحاالت بعض

الدولة  متطوعين لتنظيم لتجنيد ساخنة كمنطقة المطلة على البحر األلب من جبال القريبة الفرنسية للمقاطعة"( تورسي

 "نيس"، في الشاحنة وهجوم ؛"بوزولي" ، الحدودية المدينة في األرض تحت راديكالي دار عبادة عن الكشف )داعش(؛ وكذلك

 .2016 إحياء ذكرى سقوط الباستيل يوم في فرنسا،

 مقيمون  سكانها ث ل ثا   و .العالم أنحاء جميع في البلدان من و إلى األموال تتلقى و تحول دولي مالي مركز موناكو تعتبر -102

 االتحاد وتدابير المتحدة األمم قرارات موناكو وتطبق. موناكو في ربحية غير منظمة 200 من أكثر ويوجد دولة، 140 من

 تشمل التي الفرنسية، التدابير موناكو تطبق ذلك، إلى وباإلضافة. اإلرهاب بتمويل المتعلقة األموال بتجميد المتعلقة األوروبي

 .(Franco-Monegasque Convention)موناكو -فرانكو تفاقيةال وفقا   باألفراد، محددة قوائم

 هتمويلو اإلرهاب مكافحة . نظرة عامة على2.7.5

 من عالية درجة موناكو اتخذت اإلرهاب، تمويل مخاطر من بها يرتبط وما المحتملة اإلرهابية للتهديدات التصدي ألجل -103

 معينة، محددة أماكن إلى يدخلون الذين لألشخاص" الحماية تدابير" لتعزيز إجراءات باتخاذقامت  المثال، سبيل على. اليقظة

 لمكافحة الداخلي القانوني إطارها موناكو عززت كما. الشرطة تواجد وزيادة كاميرات المراقبةمنظومة  تحسين عن فضل  

 .2016 يوليو 22 في التنفيذ حيز دخل الذي القومي، األمن بشأن 1.430 رقم القانون باعتمادها اإلرهاب، تمويل

 يركز كان التقييم هذا أن غير. الدولي البنك منهجية بإتباع ،2017 يونيو في للمخاطر وطني تقييم أول موناكو أكملت -104

 من اإلرهاب تمويل مخاطر تقييم ويعتبر. اإلرهاب تمويل مخاطر تقييم نموذج يكتمل ولم األموال، غسل على األول المقام في

 .2019 يناير في يبدأ أن المقرر من والذي الثاني، الوطني المخاطر تقييم في األولويات

 اإلرهاب تمويل مخاطر عن لمحة. 3.7.5

 إلى تشير  التي المعلومات بعض المنشأ بالرغم من وجود المحلية هتمويل أو اإلرهاب قضايا موناكو تعالج لم اآلن، حتى -105

 المقدمة المشبوهة المعاملت تقارير عدد في زديادكان هناك ا ،2017 عام ومنذ. موناكو في اإلرهابي للتمويل محتمل وجود

 عدد انخفاض وبالرغم من. المالية االستخبارات وحدة تلقتها التي اإلرهاب بتمويل الصلة ذات الخارجية الطلبات وكذلك

 الروابط أن يبدو باإلضافة إلى ذلك،. واضح تجاهات بشكلاال تمييز الصعب من يزال إال أنه ال المشبوهة، المعاملت تقارير

 تشير حيث .(𝟏𝟓)ضعيفة المزعوم اإلرهاب تمويل ونشاط المشبوهة المعاملت تقارير في المحددين األفراد بين المشبوهة

 تمول أنها على تصنيفها تم التي الربحية غير والمنظمات المقابلة األطراف مع روابط هناك تكون قد أنه إلى التقارير بعض

 .موناكو شركات أو اإلمارة في المقيمين هم من المذكورين األفراد نصف حوالي. األوسط الشرق في اإلرهاب

 أجرتها التي التحقيقات وخلل. مصرفية معاملت إلى اإلرهاب بتمويل المتعلقة المشبوهة المعاملت تقارير بقية تستند -106

طلبات وال تزال تقارير و. اإلمارة في الحسابات عبر إال تمر ال المالية التدفقات معظم أن لوحظ المالية، االستخبارات وحدة

 .األموال بغسل المتعلقة الصلة ذات بالطلبات مقارنة   للغاية بتمويل اإلرهاب نادرة المرتبطةالمعاملت المشبوهة 

 .الجارية المالية للتحقيقات الحالي الوضع إلى بالنظر تأكيده، أو هذا إثبات يمكن ال -15
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 اإلرهاب تمويل خطر لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية . تنفيذ4.7.5

 منتظم موناكو، الذي يشمل تدريب في اإلرهاب تمويل لنظام مكافحة أساسا   التدريب يظل :المستهدفة والندوات التدريب •

، ع قد مؤتمرا  بشأن تمويل 2017ففي نوفمبر  .المحلية البنوك في االمتثال وموظفي العام القطاع لمسؤولي دراسية وحلقات

القضاة  عن ًفضل ،(TRACFIN)المالية الفرنسية  االستخباراتاإلرهاب، حضره رئيس مكافحة تمويل اإلرهاب بوحدة 

 .متثالالا وموظفي الشرطة وضباط المحليين

 التقييم هذا يشمل ولم. 2017 عام في للمخاطر وطني تقييم أول موناكو أجرت: للتقييم الوطني للمخاطر منتظمة تحديثات• 

 ،2019القادم في يناير  الوطني المخاطر لتقييم ستعدادللكنها تعمل حاليا  على قدم وساق ول. اإلرهاب تمويل األول الوطني

 .اإلرهاب تمويل لتغطية توسيعه سيتم والذي

. السنة في مرتين تنعقد والتي ،االتصال وفريق لجنة اجتماعات خلل متكرر موضوع اإلرهاب تمويل :المنسقة االستجابة• 

 وتمويل األموال غسل مكافحة في المشتركين والخاص العام القطاعين من الممثلين جميع المجموعات هذه أعضاء ويشمل

 .اإلرهاب

 

 سلوفينيا. 8.5

  . السياق1.8.5

 وتمويل باإلرهاب مرتبطة معتدلة مخاطر تواجه سلوفينيا إال أن األخيرة، السنوات في إرهابية هجمات وقوع عدم برغم -107

 والمباشر المباشر واتصاله غير البلقان غرب منطقة في دينيا   المدعوم التطرف يزال ال الخصوص، وجه وعلى. اإلرهاب

لَّط ت األخيرة، السنوات ففي. للسلطات قلق بسلوفينيا مصدر  معالجة إلى الحاجة على الضوء أوروبا في اإلرهابية الهجمات س 

 المجموعة" في أعضاء   سلوفينيا في المختصة الهيئات وتعتبر جميع. اإلرهاب أو العنيف التطرف إلى يؤدي الذي التطرف

 .الشديد والعنف اإلرهاب لمنع وطنية استراتيجية مشروع هيئة، بصفتها عدت،أ   والتي ،"العنف ضد  المشتركة

 اإلرهاب تمويل ومكافحة اإلرهاب مكافحة عامة علىنظرة   2.8.5

 تنظيم إلى لالنضمام العراق و سوريا في النزاع لمنطقة السابق في غادروا قد مواطنين ثالثة بأن علم   على السلطات إن. 108

 أما بالخارج، أحدهم ل  ت  ق   دوق .المتطرفة الجماعات مع سابقة روابط لديهم وليس الجدد الدين معتنقي من وهم. (داعش) الدولة

بتهمة  أحدهما أدين فقد ذلك، ومع. اإلرهاب بتهمة لمقاضاتهما كافية معلومات هناك تكن فلم اآلخرين، الشخصين يخص فيما

 بموجب أجنبيين بمقاتِل ينن تزوجتا سلوفينيتي نامرأتيوباإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك ". اإلرهابية لألنشطة والتدريب التجنيد"
 مغادرة في ترغب صغار أطفال لديها ثالثة امرأة أن على ا  أيض المؤشرات بعض هناك كانت ،ا  ومؤخر .اإلسلمية الشريعة
 وحدة جهود خلل من كبير ويتم تأمين كل هؤالء و التعامل معهم بشكل. سلوفينيا إلى العودة أجل من سوريا في القتال منطقة

 .السرية وإدارة المخابرات القانون إنفاذ وسلطات المالية االستخبارات

 لمحة عن مخاطر تمويل اإلرهاب. 3.8.5

 %1تبين سجلت وحدة االستخبارات المالية أن تقارير المعاملت المشبوهة المرتبطة بتمويل اإلرهاب تمثل حوالي   -109

يتم الحصول على المعلومات بشكل رئيسي من البنوك ومقدمي خدمات ومن جميع تقارير المعاملت المشبوهة التي تم تلقيها. 

ترتبط معظم تقارير المعاملت المشبوهة بتحويلت األموال إلى المناطق المجاورة لمنطقة النزاع و. تحويل األموال أو القيمة

قد تكون  والتيعض تقارير المعاملت المشبوهة بتمويل من مؤسسة غير ربحية من الخارج ترتبط بكما العراق.  وفي سوريا 

 .بتمويل اإلرهاب صلة تذا
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  هتنفيذ استراتيجية تعطيل تمويل اإلرهاب لمكافحة مخاطر تمويل. 4.8.5

ى تتعلق بالتطرف المحتمل للفرد )عل" سهلة المنالم لجمع معلومات "م ِ ص  هو نظام  RAN): . شبكة الوعي الراديكالي )110

، وما إلى ذلك(. وبالتالي فإن شبكة الوعي الراديكالي تدعم ات المتطرفةعبارنمط الحياة، وال و عاداتال في تغييرال، سبيل المثال

 ،االجتماعية عانة، ومراكز اإل)على سبيل المثال، المؤسسات الصحية ةالمختلف الجهاتمدخلت من مجموعة واسعة من 

 ما يكون، عنديساعد هذا النوع من المعلوماتو(. ، وما إلى ذلكنون، ومقدمي خدمات اإلنترنتات إنفاذ القاسلط، ووالسجون

علمات  عليها ظهريعات أو المجموعات المحتملة التي ، على تحديد الموضويتم جمعها التيالمعلومات  تحليليتم و ا  مركزي

، تتراوح من الدعم االجتماعي إلى الجنحة أو ةق  سَّ ن من اإلجراءات الم  خلل سلسلة  ، والتي يمكن منعها بعد ذلك منالتطرف

 باإلرهاب. ال ترتبط التيعن الجرائم الصغيرة  التهم الجنائية

تبدلها  التيللجهود  طريق ارطةهي وثيقة سرية توفر خو الوطنية لمنع اإلرهاب والعنف الشديد: االستراتيجية -111

في اإلطار الداخلي  ينبغي تطويرها التي نقاطال االستراتيجية هذه . كما تحددلمكافحة اإلرهاب و تمويل اإلرهاب السلطات

لحكومية وغير ، يشمل ذلك الحاجة إلى: مزيد من التعاون بين الهيئات اوتمويل اإلرهاب. على سبيل المثاللمكافحة اإلرهاب 

تطوير ، و(اإللكترونية تطوير التدابير األمنية المدمجة للبنية التحتية الحيوية )بما في ذلك الفضاء مواصل، والحكومية المختلفة

 العاديةالمالية لألوضاع  االستخباراتالقانون ووحدة  سلطات إنفاذو االستخباراتأجهزة اآلمن والموثوق بين  للتصالنظام 

 ألزمات.كذلك لو

السريع والموثوق بين  االتصال تطويرحيث تسلط االستراتيجية الوطنية الضوء على أهمية  تبادل المعلومات: تطوير -112

قانون ووحدة إنفاذ ال سلطاتتسعى سلوفينيا إلى بناء نظام لتكنولوجيا المعلومات بين الخدمة السرية وإذ ، سلطاتال

، لتحسين التدابير الوقائية للمواقف القياسية )أي 24/7السرية على أساس ق البيانات تدفب، مما يسمح المالية االستخبارات

نظام تكنولوجيا المعلومات لديها إلى حد  طويروحدة االستخبارات المالية بالفعل تدابير لت اتخذتاألزمات. وقد  عندالعادية( أو 

 .ةمؤسسات الدول بباقي االتصاالتتحسين كذلك تبادل المعلومات عن طريق المؤسسات المالية. ويجري  عزيزما لت

 إذ لة األزمات:المالية والمؤسسات المالية في حا االستخباراتم لتبادل المعلومات بين وحدات وضع بروتوكوالت ونظ. 113

ل في الوقت المناسب بين األوروبي إلى التعاون والتواص للتحادالمالية األخرى التابعة  االستخباراتتشير تجربة وحدات 

البيانات من حيث أن وهيئات التحقيق لجمع وتقييم البيانات المالية.  االستخباراتجهزة المالية وأ االستخباراتوحدات 

تواصل وت. تدابير وقائية في حاالت األزما التخاذزمات أمر حيوي بالنسبة للسلطات المؤسسات المالية في حاالت األ

ن ، بما في ذلك مشاركة المعلومات بين القطاعيلتحسين مشاركة المعلومات المحليةالسلطات العمل نحو وضع بروتوكوالت 

 على حدى بنك، من المتوقع أن تبرم وحدة االستخبارات المالية قريبا  بروتوكوالت مع كل العام والخاص. على سبيل المثال

 في سلوفينيا.

 إسبانيا  -5.9

  السياق -1.9.5

لفة تتعلق بسبب صلتهم بجرائم مخت ا  حالي  في السجونا  شخص 146 ويقبع إرهابيين كبيرين. هجومينل إسبانيا تعرضت -114

ن على يد الشرطة يتل ستة إرهابي، وق  لهذه األسباب ا  شخص 76القبض على  ي  قِ لْ ، أ  وحده 2017في عام و. دينيةبالراديكالية ال

بمستوى التهديد اإلرهابي المرتفع  سبانيا حاليا  إ، تحتفظ في برشلونة. لذلك 2017جوم أغسطس ه أثناءاإلقليمية في كاتالونيا 

 األماكن المزدحمة. فياألعمال اإلرهابية التي يرتكبها أفراد ومجموعات صغيرة  تتكرر بشكل رئيسيو(. 5من أصل  4)

ِظي    أكبر في السنوات األخيرة. باهتمام، فضل  عن التجنيد والتلقين ألغراض إرهابية التطرف العنيفتمويل  ولهذا ح 
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  هتمويلومكافحة اإلرهاب نظرة عامة حول  -2.9.5

كأولوية بالنسبة  ، مكافحة اإلرهاب2017تمت الموافقة عليها في عام  ، التيتراتيجية األمن القومي اإلسبانية. تعتبر اس115

، يجري العمل من أجل تعزيز ، أولها المنع. وفي هذا الصددألمن الوطني أربعة مسارات رئيسيةا استراتيجيةتقدم  إذ إلسبانيا.

الوطنية لمكافحة التطرف العنيف في جميع أنحاء األراضي اإلسبانية ، وتعزيز  االستراتيجيةلتنمية والتنفيذ الكامل للخطة ا

عدةاآلليات   لمكافحة تمويل اإلرهاب. الم 

، وهي ات من خلل لجنة متعددة التخصصاتيتم تنسيق السلط حيث لدى إسبانيا نظام قوي للوقاية من تمويل اإلرهاب. -116

يسمح إذ ممكنا   سلطات. إن نموذج العمل التآزري هذا يجعل التعاون المشترك بين اللجنة منع غسل األموال والجرائم النقدية

بفعالية من قبل قوات األمن في تحقيقاتها. وتتمثل التحديات في المستقبل  واستخدامهالمالية  االستخبارات ما يرشح عن بتدفق

، والحفاظ على مستوى )خاصة في مجال التكنولوجيا الجديدة(مالية ال واالستخباراتفي مواصلة تعزيز قدرات البحث القريب 

 عال  من التعاون في المجال الدولي ومواصلة ضمان التنسيق الفعال في المسائل المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

 لمحة عن مخاطر تمويل اإلرهاب -3.9.5

الخطر  ويكمن ، بسبب قرب أسبانيا من أفريقيا.هاوكذلك القاعدة ومتعاطفي، تهديدا  مهما   )داعش(يمثل تنظيم الدولة  -117

على سبيل المثال، فهجمات إرهابية.  الرتكابمن األموال  كثيرتحتاج إلى ال ال ، حيث أنهاالخليا الصغيرةفي  األكثر إلحاحا  

 هو إنتاج قنبلة أن تكلفة فيه، يقر 2017قتلوا في هجوم برشلونة عام  من أحد اإلرهابيين الذين اعتراضهفي تسجيل صوتي تم 

تمثل الطرق الجديدة لنقل  و .قبل وقوع العمل اإلرهابي هذه الخليا يشكل صعوبة  في الكشف عن مما يورو. 20و  15ما بين 

 ، بسبب عدم وجود بيانات كافية ذات صلة.ال يمكن قياسه ا  خطر ا  ، أيضاالفتراضيةالعملت  استخدام، مثل القيمة

 استراتيجية تعطيل تمويل اإلرهاب لمكافحة مخاطر تمويل اإلرهابتنفيذ   -4.9.5

من أجل  إنفاذ القانون وسلطاتعلى محاولة تعزيز التنسيق فيما بين السلطات المختصة  تركز السلطات اإلسبانية حاليا   -118

  ومنعها. األنشطة اإلرهابية ومخاطر تمويل اإلرهابعن كشف ال تطويرتخفيف المخاطر و

ستخدام االوطنية اإلسبانية لمنع  االستراتيجيةالخزانة اإلسبانية وثيقة تحدد أعدت  رفيعة المستوى: استراتيجياتتطوير •  

في  هذه الوثيقة سل األموال والجرائم النقديةع أن تناقش لجنة مكافحة غتوقَّ النظام المالي ألغراض تمويل اإلرهاب. ومن الم  

 في نهاية المطاف. ا، وأن توافق عليهمبرسبتالمقرر عقده في  اجتماعها

إنفاذ القانون(  سلطاتعلى مدى العامين الماضيين )بالتعاون الوثيق مع أجرت وحدة االستخبارات المالية  التدابير التشغيلية:• 

األعمال  وندعميمن متحليل  تشغيليا  يركز على تحديد هوية المقاتلين اإلرهابيين األجانب والميسرين الماليين وغيرهم 

 :ل  مِ ش   قداإلرهابية. و

o  بطاقات معاملت عن لإلبلغ( الدفع ومؤسسات البنوك خاصة) االئتمانية للبطاقات المصدرة الجهات جميع متطلبات 

 .نفوذها اطقومن سوريا داخل مسبقا   المحددة الخصائص ذات االئتمان

o الحصول تم التي النتائج ودمج ،ةالقيم النقد أو نقل خدمات مزودي طريق عن تتم التي المخاطر عالية المعاملت تحليل 

 اإلرهابيين للمقاتلين الدعم شبكات حول( القانون إنفاذوسلطات  المالية االستخبارات وحدات) القائمة االستخبارات مع عليها

 أوروبا. في الموجودة األجانب

 Grupo Operativo de" وسميت التنسيق لتعزيز جديدة مجموعة إنشاء تم، 2017 في سنة :الخاصة العمل مجموعة• 

Inteligencia Financiera ".(GOIF) السرية والخدمات القانون إنفاذ سلطات بلقِ  من كلتش   خاصة عمل مجموعة وهي 

 المخاطر فهم معايير توحيد أجل من أشهر ثلثة كل الفريق هذا يجتمع حيث .SEPBLAC و االقتصاد ووزارة والجمارك

 .اإلرهاب تمويل مكافحة أجل من العالي األثر ذات واإلجراءات االستراتيجيات وتنفيذ المكتشفة
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 المتحدة المملكة . 10.5

   سياقال -1.10.5

 ةمحتمل مات اإلرهابيةالهج أن يعني مما ،"شديد"بأنه  المتحدة المملكة له تتعرض الذي اإلرهاب الدولي تهديد تقييم تم. 119

 التخطيط تم المتحدة المملكة في اإلرهابية الهجمات مخططات غالبية أن إلى 2017 لعام الوطنية المخاطر تقييم يشيرو. للغاية

 من عموما   منخفض تعقيد ذات هجماتهم كانتو(. 2017 عام خلل األخيرة الهجمات مثل) البريطانيين المقيمين قبل من لها

 من كشفها في أصعب وهي مستقل، بشكل تعمل ولكنها إرهابية، منظمات من مستوحاة صغيرة مجموعات أو أفراد قِبل

 .المنظمة اإلرهابية الجماعات قبل من تعقيدا   األكثر المخططات

  هتمويل و اإلرهاب مكافحة نظرة عامة على  . 2.10.5

 )كونتست( استراتيجية خلل من الدولي الصعيد وعلى - المتحدة المملكة في هوتمويل اإلرهاب تتبع يعتبر -120

CONTEST”"، االستراتيجية هذه تقدم إذ .للمملكة بالنسبة أولوية - المتحدة المملكة في اإلرهاب مكافحة استراتيجية وهي 

 والشركاء السياسات صانعو خللها من استمر والتي المملكة، تواجهها التي اإلرهابية التهديدات لمواجهة ا  استراتيجي ا  إطار

 تمويل مكافحة نشاط إلى األربعة ركائز "كونتست" رجمتت  وقد . اإلرهابيين لتهديدات المملكة استجابة تطوير في التنفيذيون

 الضرر منع ؛(ملحقة) اإلرهاب تمويل في العاملين ألشخاصل تعطيلالو الملحقة القضائية: التالي النحو على اإلرهاب،

 ؛(حماية) اإلرهاب تمويل آثار من الحماية زيادة ؛(منع) االحتيال جم عناالن األخص وعلى اإلرهاب، تمويل نشاط عن الناجم

 (.إعداد) اإلرهاب تمويل نشاط تأثير من الحد

 نظر إلىوي   ،فيما يخص نشاط تمويل اإلرهاب في المملكة المتحدة أكثر من غيرها ال يبدو أن هناك منهجية بعينها سائدة -121

 وبسبب ذلك ومع ،نسبيا   منخفض على أنه اإلرهاب تمويل في أنشطة البريطانية المالية التحتية البنية المستغل من جزءال

 ا  نظر مرتفعة أنها على تقييمها يتم استغللها يتم التي التحتية البنية مخاطر فإن عالمي، مالي كمركز المتحدة المملكة اعتبار

 المملكة في اإلرهاب تمويل مكافحة أهداف تتسمو ،المتحدة المملكة عبر تنتقل التي المالية المعاملت وتعقيد وسرعة لحجم

 . الخاص القطاع مع الشراكة و التشريعك المجاالت، من عدد تغطية في بالمرونة المتحدة

 اإلرهاب تمويل مخاطر عن لمحة. 3.10.5

يه لع تعتمد التي القطاعات جانب إلى النقد، أنإلى  أفضت 2017 لعام الوطنية المخاطر عن تقييمالمتبلورة  نتائجال إن  -122

 الخدمات أعمال تقييم ويستمر ،وخارجها المتحدة المملكة عبر األموال لنقل يني ِ لإلرهابِ  فضلينالم   األسلوبين يظل ،ربشكل كبي

 باعتبارها عن طريق أشخاص أو شركات النقدية األموال نقل وكذلك اإلرهاب، لتمويل عالية مخاطرذات  على أنها المالية

 لطبيعة نتيجة لألفراد، المصرفية الخدمات تقييم يتم كما، المتحدة المملكة خارج إلى لنقل النقد إلرهابيينل المفضلة الطريقة

 األموال. وجمع وتخزين نقل في المستخدمة الرئيسية الوسائل إحدى أنها على المنخفض، المستوى ذات اإلرهاب تمويل

 همخاطر لمكافحة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ  .4.10.5

 :اإلرهاب تمويل تعطيل نشاط على أمثلة

. اإلرهاب تمويل نشاط لتجريم المستخدمة التشريعات في موضحة المدانين المجرمين على ةق  بَّ ط  الم   الجنائية العقوبات :الجنائية العقوبات •

 ،2001 لعام والجريمة اإلرهاب مكافحة وقانون ،2006 لعام اإلرهاب وقانون ،(18-15 البنود ) 2000 لعام اإلرهاب قانون هيو

 (.أ 17 الفقرة) 2015 اإلرهاب مكافحةاألمن وقانون و

األصول المستهدفة  تحديد بحيث يتم .اإلرهاب تمويل لتعطيل المحلية األصول تجميد سلطات المتحدة المملكة تستخدم :األصول تجميد• 

 المتحدة، المملكة تستخدمها التي األصول تجميد أنظمة من عدد هناكو. التنفيذيين والشركاء القانون إنفاذ سلطات بين باالشتراك بالتجميد

 وتشمل:
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o وزارة رأت إذا األصول تجميد يمكن .2010 لعام اإلرهابية األصول تجميد قانون بموجب البريطاني الداخلي النظام 

عامة ال بحماية مرتبطة بأن هناك ضرورة أو ، ما مرحلةفي إرهابي  نشاط في في تورط قد الشخص أن معقول بشكل الخزانة

 ،2001 عام منذ إسترليني جنيه 151 000 تجميد تم ،(TAFA" )تافا" قانون بموجبو. العالم في مكان أي في من اإلرهاب

 .األصول لتجميد والكيانات األفراد من 158 خضع كما

o  تقترح :(1267/1373 األمن مجلس قرار)األوروبي وما يتعلق بتنظيم الدولة )داعش( والقاعدة  واالتحاداألمم المتحدة 

 أنها في هب  ت  شْ الم   الهيئات أو الكيانات أو الجماعات أو األفراد يتم إخضاع أن المتحدة األمم على البريطانية الخارجية وزارة

 أفراد 8 الخارجية وزارة اقترحت ،2014 عام منذو. (واألسلحة السفر وحظر)لتجميد األصول  داعش أو بالقاعدة مرتبطة

 األمم إلى ا  مقترح 41 من أكثر تقديم في باالشتراك الخارجية وزارة وكذلك قامت ،منهم خمسة إدراج تم و المتحدة، األمم على

 .النظام هذا بموجب إسترليني جنيه 200,000 حوالي المتحدة المملكة وجمدت المتحدة،

o  اإلرهاب مكافحة لقانون 1 مقر دوللجا ليدبتع( 4 دوللجوا 40 البند) 2017 الموارد المالية اإلجرامية لسنة ونقان مقا 

 أن بعد الحصول على الموافقة نفاذ،اإل لموظف يجوز حيث .درةلمصاوا دللتجمي ضافيةإ تصالحيا نتضمي من أجل والجريمة

 معقولة أسباب هناك كانت إذا ،المصرفية حساباتال في ودعةالم   األموال بتجميد أمر الستصدار المحكمة إلى بطلب يتقدم

 أثناء ،الموظفين كبار ألحد عندئذ   ويجوز ،سنتين أقصاها لمدة التجميد يستمرو إرهابية ممتلكات هي األموال أن في للشتباه

 .الحساب في الموجودة األموال كل أو بعض بمصادرة أمر على للحصول المحكمة إلى التقدم التجميد، أمرسريان 

 إلى وسعت عالمي، مالي كمركز وضعها في الكامنة المخاطر المتحدة المملكة تدرك :المالية العقوبات تنفيذ مكتب إنشاء •

 .المتحدة المملكة في العقوبات تطبيق عزيزت خلل من المخاطر هذه معالجة

 ذلك في بما اإلرهاب، تمويل بتعطيل مباشرة   تتعلق قيودا   يشمل ذلك (:TPIMS) التحقيقتدابير  و اإلرهاب الحد من تدابير • 

 .ذلك إلى وما السفر، ومحظورات واألموال، والممتلكات المالية الخدمات تعطيل( الحصر ال المثال سبيل على)

 أخرى إجراءات على أمثلة

ن   بيراتد( ATCSA) 2001 ملعا لجريمةوا بهارإلا مكافحة نقانو يتضمن :لنقدا مصادرة • ك ِ  وقفمن  نلقانوا ذنفاإ سلطات ت م 

 توسيع تم ،2017 لعام الجنائية المالية قانون إقرار بعدف ،لألصوا تجميدكذلك و بيةاإلرها المواأل مصادرةو رهابإلا تمويل

 سمح كما، راهنةالم   وإيصاالت الثابتة القيمة ذات العملت الرمزية ألندية القمارو األلعاب قسائم ليشمل النقد تعريف نطاق

 واألحجار النفيسة المعادن ذلك حيث يشمل مدرجة، أصول أنها على تصنف التي رهابيةاإل ممتلكاتال بمصادرة ذاته القانون

 (79)نبتسع  وسبعي الشرطة قامت 2017 مارس 31 و 2012 أبريل 1 ما بينوفي الفترة  ،الفنية واألعمال والساعات الكريمة

 (.يورو 555 790) ا  سترليني  إ ا  جنيه 795 797 على واستولت السلطات، هذه باستخدام عملية مصادرة نقدية

 

 األمريكية المتحدة الواليات. 11.5

  سياقال .1.11.5

- حيث يمثل ،عالميا   نظامها المالي انفتاحو  اتساع بسبب اإلرهاب تمويل جراء كبيرة مخاطر المتحدة الواليات تواجه -123

   المدنيين ضد هجمات وتنفيذ التخطيط أجل من للتمويل اإلرهابية الجماعات تحتاجه الذي والمادي النقدي الدعم تعطيل

 ماب بطةالمرت األهداف على النهج هذا ويركز ،عليها جهودها من أجل مكافحة اإلرهاب الواليات المتحدة ط  ل ِ س  بؤرة ت   - األبرياء

 الدولي المالي النظام إلى هموصول دون الحيلولة( 2) دخلهم؛ مصادر عن اإلرهابية والمنظمات اإلرهابيين فصل( 1: )يلي

 التي اإلرهاب لمكافحة األوسع والعمليات االستراتيجيات مع بالكامل الجهود هذه تندمجو ،أموالهم ستخداما يمكنهم ال بحيث

 .اإلرهاب يشكله الذي التهديد من والحد اإلرهابية الجماعات تفكيك إلى تسعى
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 تمويلهو اإلرهاب مكافحة نظرة عامة على .2.11.5

 المالي النظام في الشفافية تحسين إلى يهدف كامل حكومي جهد خلل من هتمويلو اإلرهاب مكافحة أهداف تحقيق يتم -124

 غير ألنشطتهم دعما   واستخدامها ونقلها األموال جمع األخرى اإلجرامية الفاعلة والجهات لإلرهابيين يمكن ال بحيث الدولي

 وفي للتنفيذ قابلة معلومات لتطوير للمحللين ا  فرص أيضا   الشفافية توفر حيث .القانون إنفاذسلطات  تكتشفها أن بدون المشروعة

 أن المتحدة للواليات يمكن المعلومات، هذه وباستخدام. اإلرهابية الشبكات ضعف وأوجه المالية األنشطة حول ،المناسب الوقت

 تدابير إلى باإلضافة قوي، محليتصنيف  نظام ذلك في بما المختلفة، السلطات تنفذها التي األدوات من واسعة قائمة من تختار

 .الهدف محددة إجراءات التخاذ فريدة أخرى إنفاذ تدابيرو مالية

  داعش اإلرهابية، لمنظمةا لمحة عن -3.11.5

 األجانب اإلرهابيين المقاتلين من اآلالف وإرسال ديجنبت يقومحيث  ،ا  عالمي ا  إرهابي ا  تهديد "داعش" يشكل تنظيم الدولة -125

لنشر  األخرى والموارد التكنولوجيافاعلية  ميستغل هذا التنظي كما. العالم أنحاء جميع في بلدان عدة من وسوريا العراق إلى

 خلل سعيا  منه لتحقيق هدفه المتمثل في تغيير النظام السياسي من اإلرهابية األعمال على ضيتحرلاو يديولوجيته العنيفةأ

 .اإلرهابي والعنف المتطرفة يديولوجيةاأل

(𝟏𝟔)التمويل طرق
   

 تهريب( 1) :وهما للتمويل نيْ رئيسيَّ  نمصدريْ  من اإليرادات "داعش" الدولة جمع تنظيم ،2017 عام منتصف خلل -126

 من أكثر "داعش" تنظيم الدولة خسر ذلك، ومع. المحليين لسكانعلى ا والضرائب االبتزاز( 2) النفطية والمنتجات النفط وبيع

 مباشر بشكل الواقع أرض على النجاحات هذه أثرت لقدو. وسوريا العراق في عليها سيطري كان التي األراضي من٪  95

 والغاز النفط حقول معظم على السيطرة الدولة فقد تنظيم ،2017 عام فيو. الدخل حصيلت على وقدرته هذا التنظيم على

 سرية، تمرد مجموعة إلى "داعش" الدولة تنظيم تحول ومع. هامة ضريبية كقاعدة سابقا   ستغلت   كانت التي السكانية والمراكز

 تنظيم علىال حصلي كما. المالية خسائره عن للتعويض التجاري والنشاط المدنيين ابتزاز محاولة في ستمري أن المتوقع منف

 .اآلثار ومبيعات الفدية، ومدفوعات األجانب، المانحين من األموال

 لها التابعة والفروع "داعش" الدولة تنظيم لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ. 4.11.5

 المستهدفة اإلجراءات

 من أكثر جانب إلى "داعش" الدولة تنظيمل  ثمانية فروع على عقوبات بفرض المتحدة الواليات قامت :المحلية حديداتالت •

نِدين وو الماليين والميسرين والنشطاء القادة كبار من 90 ج   .2014 عام منذ التابعة المالية لخدماتا شركاتالم 

 قوائم من العديد متابعة في وشاركت المتحدة الواليات اقترحت المحلية، اتحديدالت إلى باإلضافة: المتحدة األمم حديداتت •

 .والداعمين والناشطين الدولةتنظيم ب الخاصة المتحدة األمم

 وهو أحد أهم –لتنظيم الدولة  الطبيعي والغاز للنفط التحتية البنية مباشرة   التحالف غارات استهدفت: اآلخر المستهدف العمل• 
 من المليين النقد، والذي يقدر بعشرات تخزين مرافق العسكرية العمليات دمرت كما. للتنظيم الرئيسية الدخل مصادر

 .التنظيم في والممولين المسؤولين كبار قتلتكما  ،(أمريكي دوالر مليون مائة من أكثر وربما) األمريكية الدوالرات
 

 العالمية المشاركة

لمكافحة تمويل  الدولي التحالف رئاسة المتحدة الواليات تتولى (:CIFG) مجموعة مكافحة تمويل تنظيم الدولة "داعش" •

لمكافحة تمويل تنظيم  الثامن االجتماع استضافت كما. وإيطاليا السعودية العربية المملكة جانب إلى ، تنظيم الدولة "داعش"

تفكيك  في المشتركة وكذلك النجاحات للتنظيم النفطية غير اإليرادات مستقبل المشاركون ناقش حيث ،2017يوليو في  الدولة "داعش"

 .اإلقليمية المالية وشبكاتها الدولة تنظيم

 .التحديثات الدورية الخاصة بداعش و القاعدة وفروعها في وتحديثها، واسع نطاق على للتنظيم التمويل وسائل توثيق تم -16
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 الدولة منع تنظيم تدابير من شأنها لفرض العراق مع بانتظام المتحدة الواليات تشارك :المشترك والعمل الثنائية شاركةالم   •

 والبنك الفيدرالي االحتياطي البنك مع بالعمل ووضعت الواليات المتحدة، .والدولية العراقية المالية األنظمة إلى الوصول من

 دور عزل إلى ذلك أدى وقد. األمريكية العملة إلى الوصول من الدولة لمنع تنظيم والضمانات المعلومات العراقي، المركزي

 وعملت. النقد األمريكي من مليين عدة السابق إمكانية الوصول إلى في تمتلك كانت التي العراق داخل الرئيسية الصرافة

 وقد كانت .الدولة يسيطر عليها تنظيم التيالمناطق   في السيولة لتخفيض العراقي المركزي البنك مع أيضا   المتحدة الواليات

 التي المناطق على الحكومة رواتب توزيع بحظر ،2015 أغسطس في قراره، هي العراق التي اتخذها الخطوات أهم إحدى

 الواليات تتعاون كما .األموال هذه على ضرائب فرض الدولة على على قدرة تنظيم القضاء وبالتالي التنظيم، عليها يسيطر

 داعش باستغلل يتعلق فيما سيما وال الدولة، تمويل تنظيم حول المعلومات لتبادل آخرين رئيسيين إقليميين شركاء مع المتحدة

 الدولة بتحويل األموال. خللها تنظيم من يقوم رئيسية قناة وهي - األموال تحويل وشركات الصرافة لشركات

 ضد العمل لتنسيق األطراف المتعددة المؤسسات في شركاء مع ا  أيض المتحدة الواليات تعمل :األطراف المتعددة المشاركة• 

 تبادل ،(Egmont) إجمونت مجموعة خلل من ،(FinCEN) مكتب مكافحة الجرائم المالية واصليحيث . الدولة تنظيم

كل المعاملت ذات الصلة بتنظيم  و الماليين والميسرين بهم المشتبه األجانب اإلرهابيين بالمقاتلين المتعلقة المالية المعلومات

  .الدولة

 التنظيمية التحسينات

قام مكتب مكافحة  ،اآلخرين والدوليين المحليين الشركاء دعم عن فضل   القانون، إلنفاذ أفضل ألجل دعم :"فالش" تقارير •

 يةاإلرهاب تهديداتال واستهداف تحديد من من خلل ذلك القانون إنفاذ أجهزة تمكنت إذ ".بتطوير تقارير "فلش الجرائم المالية

  .أفضل بشكل اإلرهاب وتمويل

 ولح لماليةا تسساؤللم عامة رغي داتشاإر بعةأربإصدار  قام مكتب مكافحة الجرائم المالية :المالية لمؤسساتل استشارات •

 .لةدوال أنشطة تمويل إرهاب محددة ذات صلة بتنظيم

 وفروعها القاعدة اإلرهابية، لمنظمةا لمحة عن -5.11.5

حيث  .إرهابية كمنظمة المتحدة األمم سنوات، صنفته 10ثم وبعد  ،تنظيم القاعدة الدن بن أسامة ، أنشأ1988في عام  -127

 ت غاية هذا التنظيم هيوكان. أفغانستان في لقتالل المتطرفين وتدريب ونقل وتجنيد تمويلب المبكرة هاحلمر هذا التنظيم في قام

 مناطق جميع وفي من شركاء القاعدة شبكة تضمو. والترهيب اإلرهاب أعمال خلل من العالم أنحاء جميع في الخلفة إقامة

 .العالم

 التمويل طرق

 أفغانستان في اآلمنة الملذاتعلى و اإلرهابيين مع المتعاطفين من التبرعات على كبير بشكل تاريخيا   القاعدة اعتمدت -128

 نقل وأنظمة األموال ومحولي البنوك القاعدة نشطاء ستخدموقد ا. وسوريا اليمن في متزايد بشكل ويتنامى وجودها وباكستان،

 .األموال لنقل النقدية، السيولة وحاملي الحواالت مثل الرسمية غير القيمة

 تعطيل تمويل اإلرهاب لمكافحة القاعدة وفروعها استراتيجيةتنفيذ  -6.11.5

 اإلجراءات المستهدفة:

 الواليات وقد حددت. القاعدة تمويل تيارات من للحد المالية العقوبات بقوة المتحدة الواليات ستخدمتا :المحلي التصنيف •

 أنحاء جميع في بالقاعدة المرتبطة األخرى اإلرهابية المنظمات أو القاعدة تنظيم إلى منتسبا   فردا   140 من أكثر المتحدة

 من بأكملها السلسلة العقوبات هذه استهدفت وقد. أخرى مناطق في ا  وكيان ا  شخص 60 من أكثركذلك و وباكستان، أفغانستان

 القاعدة تنظيم عن نيابة العاملين الماليين والميسرين الفردية التبرعات جمع ذلك في بما القاعدة، لتنظيم المالية الشبكة

 التي األموال وتحويل لجمع القاعدة أنصار استغلها التي للربح، الهادفة غير المنظمات من وغيرها الخيرية والجمعيات

 السلطة هذه المتحدة الواليات استخدمتكما . الدولي المالي النظام إلى الوصولمن  القاعدة نلتمكي عليها ونيسيطر أو هاونيملك

 شبه في القاعدة تنظيم مثل ،لفروعها الماليين العملء وكذلك القاعدة، لتنظيم األساسيين العملء الماليين من كل الستهداف



36 
 

 وفقا   محلية إجراءات اتخاذ األجانب الشركاء من المتحدة الواليات تطلبوبشكل روتيني . النصرة وجبهة العربية الجزيرة

ك بالدفع تقوم كذلو للواليات المتحدة القضائية للوالية تخضع ال مناطق إلى للوصول محاولة في 1373 األمن مجلس لقرار

 المرتبطة األموال من الدوالرات مليين تجميد األمريكية السلطات استطاعتحيث . العالمية االستجابة على تشجيعالو

 .بالقاعدة

 األمم قوائم إدراجها في خلل من التحديدات تأثيرالتشديد على أهمية  إلى المتحدة الواليات تسعى :المتحدة األمم تحديدات• 

 .2010 عام منذ قائمة 100 من أكثر تحديد في شاركت أو اقترحتقد و االقتضاء، عند المتحدة،

 العالمية المشاركة

 الست الخليجي التعاون مجلس ودول المتحدة الواليات وقعت ،2017 مايو في (:TFTC) اإلرهابي التمويل استهداف مركز •

 المنسقة، التعطيل إجراءات بتسهيل مركزال هذا يقوم حيث .اإلرهابي التمويل استهداف مركز إلنشاء تفاهم مذكرة جميعها

 تمويل اإلرهاب شبكات استهداف على األعضاء الدول قدرة وبناء المالية االستخبارات معلومات وتقاسم العقوبات، ليشمل

 مركز حدد ،2017 أكتوبر فيو. اإلرهاب استهداف مركز ألعضاء القومي لألمن تهديدات تشكل التي الصلة ذات واألنشطة

  باليمن. الدولةتنظيم  و العربية الجزيرة شبه في للقاعدة الدعم تقديم يعمل على ا  وكيان ا  شخص 13 اإلرهابي التمويل استهداف

 مجموعة متابعة في لمساعدتهم الخليج في شركائنا مع وثيق بشكل المتحدة الواليات تعمل :الثنائية والمشاركة القدرات بناء• 

 التنظيم وتحسين المستهدفة، المالية التدابير تنفيذ ذلك في بما اإلرهاب، تمويل لمكافحة التكميلية اإلجراءات من واسعة

 تشارك كما. لها والتابعين لقاعدةل الممولين اإلرهابيين وملحقة المصرفية وغير الخيرية المالية القطاعات على واإلشراف

 ومع فريقياالمالي في الشرق األوسط و شمال أ مجموعة العمل في امشاركته خلل من األطراف متعدد بشكل المتحدة الواليات

 .والخليج المتحدة الواليات بين الخاص المصرفي الحوار خلل من الخاص القطاع

 جمع عمليات لتعطيل الخليجيين الشركاء مع تعاونية إجراءات المتحدة الواليات تتخذ :المعلومات وتبادل المشترك العمل• 

 الواليات حددت ،2015 أبريل 7 في المثال، سبيل علىف. والخليج وباكستان أفغانستان عبر لقاعدةل الدعم شبكات و التبرعات

ت على غرار لجنة س  س ِ للرعاية على أنها مؤسسة قد أ   الخيرية الفرقان مؤسسة السعودية العربية المملكة باالشتراك مع المتحدة

 تم اللذانو ،(RIHS-Pakistan) وأفغانستان باكستانال في الديني التراث إحياء جمعية ، وكذلك(ASC) الدعم األفغانية

 .المتحدة األمم في إدراجهما

 التنظيمية التحسينات

 نقاط معالجة على سبتمبر، 11 بعد اإلرهاب لمكافحة األوسع جهودها من كجزء متزايد، بشكل المتحدة الواليات ركزت -129

 في استخدمت التي األموال نقل و لجمع القاعدة قبل من استغللهم تم الذين الدولي المالي والنظام المتحدة الواليات في الضعف

 المالية واالستخبارات اإلرهاب مكتب بإنشاء المتحدة الواليات قامت شيء، كل وقبل أوال  . اإلرهابية سبتمبر 11 هجمات

(TFI )باستغلل وإدراكا  منها. المشروع غير التمويل أشكال من وغيره اإلرهاب تمويل مكافحة على الجهود تركيز أجل من 

 من تتخذ التي الخيرية المنظمات مع التواصل تعزيز إلى المتحدة الواليات سعت للربح، الهادفة غير للمنظمات القاعدة تنظيم

 من وغيرها بالقاعدة نالمرتبطي ناإلرهابيي من قبل استغللمما قد تتعرض له من  لحمايتها لها مقرا   المتحدة الواليات

( IVTS) الرسمية غير القيمة نقل أنظمة في الضعف نقاط معالجة إلى أيضا   األمريكية السلطات سعتو. اإلرهابية الجماعات

 وتمويل األموال غسل مكافحة بمتطلبات وااللتزام MSB شركات خدمات ماليةك مقدمي هذه الخدمات تسجيل طلب خلل من

 .المرخصين غير القيم نقل أنظمة مزودي لتحديد التنسيق زيادة إلى باإلضافة اإلرهاب،
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ً  مدرجة إرهابية منظمة عن نبذة  .7.11.5  هللا حزب ،محليا

 هللا آية الراحل وتعاليم اإليرانية الثورة من مستوحاة هيو ،1982 عام لبنان في الراديكالية الشيعية الجماعة هذه تشكلت -130

 هللا حزب يرتبطحيث . خامنئي علي األعلى اإليراني المرشد الخميني، لخليفة الديني التوجيه المجموعة  هذه تتبعو. الخميني

 الواليات ، صنفته1997 عام وفي .مستقل بشكل يعمل أحيانا   ا  أيض ولكنه ،يأتمر بأمرها ما وغالب ا بإيران، ا  وثيق ا  ارتباط

 اإلرهابية المنظمات ذلك في بما للغرب، المعادية العنيفة الجماعات من للكثيروذلك لدعمه  .أجنبية إرهابية كمنظمة المتحدة

 السياسي الدعم إلى باإلضافة السري واإلرشاد والتمويل والتدريب والمتفجرات األسلحة توفير الدعم هذا ويشمل. الفلسطينية

. EO.13224) ) التنفيذي األمر بموجب عالمي إرهابي أنه على هللا حزب تصنيف تموقد  ،2001 أكتوبر 31 فيو. الصريح

 .المستهدفة اإلجراءات حول أدناه الواردة المعلومات انظر

 التمويل طرق

شركات  من يتحصل عليها التي الدوالرات مليين عن فضل   إيران، من "مئات المليين" تمويله معظم هللا حزب يتلقى -131

 ناهيك والمعدات، األسلحة لشراء والوسطاء الشركات من عالمية شبكة هللا حزب يستخدم كما. و مؤيدين من جميع أنحاء العالم

 حزب عن نيابة التجاري االستثمار بتسهيل" هللا حزب" لـ تابعون شركاتو أفراد يقوم المثال، سبيل علىف. األموال غسيل عن

 .هللا

 مع المكثف التعاون خلل من لبنان داخل اإلجراءات على هللا حزب عن التمويل لقطع األمريكية الجهود ركزت -132

 اللتينية وأمريكا أوروبا في والممولين المشتريات وكلء على التركيزكان  العالمي، الصعيد وعلى اللبنانية، والبنوك السلطات

 إنفاذ وتمكين هللا، لحزب اإليرانيين الرعاة وفرض عقوبات على تحديد خلل من ذلك يتمو. األوسط الشرقو  آسيا وشرق

 .إيراداته قاعدة وتقليص األموال نقل على قدرته وتقييد هللا، لحزب معادية عمل بيئة خلقجل أل القانون

 هللا حزب لمواجهة اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجية تنفيذ  .8.11.5

 المستهدف العمل

 التابعة والكيانات األفراد حزب هللا و المتحدة الواليات استهدفت الجنائية، والملحقة المالية والتدابير العقوبات باستخدام -133

 :المالية والشبكات للحزب التنظيمية التحتية البنية بما في ذلك ،العالم أنحاء جميع فيله 

 كمؤسسة تصنيفه خلل من 1997 عام في هللا حزب على عقوبات مرة ألول المتحدة الواليات فرضت :هللا حزب تحديد• 

 إثره ىتم عل والذي ،2001 عام في 13224 التنفيذي األمر بموجب بتحديده منظمة إرهابية ذلك وتابعت أجنبية، إرهابية

 المالية الشبكات لتقييد المتحدة الواليات تبذلها التي الجهود فإن ذلك، ومع. بالكامل هللا حزب منظمة على مالية عقوبات فرض

 اقتصرتعن ذلك،  بدال  و بالكامل، هللا حزب منظمة تحديد ترفض الدول بعض أن حقيقة بسبب محدودة كانت هللا لحزب

 مليين عدة األمريكية السلطات وجمدت. اإلرهابي النشاط في مباشر بشكل العقوبات على األطراف المشاركة من حزب هللا

 .هللا بحزب المرتبطة األموال من

 لفرض المحلية التحديد سلطة المتحدة الواليات استخدمت ،2001 عام منذ :وداعميه هللا حزب ممولي العقوبات على فرض •

 ممول مثل لبنان، في الموجودة والكيانات األفراد ذلك شمل وقد. هللا بحزب مرتبط وكيان دفر 100 من أكثر على عقوبات

. لبنان فرع ،لإلغاثة الخميني ماماإل لجنة إلى باإلضافة ،شرارة يوسف علي بيروت، في المقيم األعمال ورجل هللا حزب

 ذلك في بما دولة، 20 من أكثر في هللا حزب أنصار قامت الواليات المتحدة بتحديد هللا، لحزب العالمي االنتشار إلى بالنظرو

 األوسط والشرق إفريقيا غرب فيو الجنوبية، وأمريكا اللتينية أمريكا
(𝟏𝟕)
. 

 معدات قامت بشراء التي لها، التابعة والشركات األمريكية القابضة ستارز شركة حددت الواليات المتحدة ،2014 ويوليو 2015 نوفمبر في المثال، سبيل على -17

وحددت  هللا، لحزب المليين عشرات قدم إيراني بنك وهو صادرات، بنك المتحدة الواليات حددت كما. الداخلية العقوبات نظام إطار في هللا، حزب عن نيابة عسكرية

 .الداخلية العقوبات نظام بموجب بإيران، صلة ذات شخص و كيان 50 من أكثر كذلك
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 عام في المتحدة الواليات قامت الدولي، المالي النظام إلى هللا حزب وصول الحيلولة دون أجل من :أخرى مالية إجراءات  •

 باعتبارهما العملت لتبادل وحلوي رميتي قاسمقامت بتحديد وكالة  ،2013 عام وفي اللبناني، الكندي البنك بتحديد 2011

 إلى العامة النتائج وأفضت هذه. األمريكية الوطنية قانون من 311 المادة بموجب األموال غسلب ا صلةوذ نأساسيا نكيانا

 .اللبناني الكندي البنك إغلقكذلك واللبنانية،  الحكومة من قبل  المؤسسات هذه ضد إجراءات اتخاذ

 الواليات في ومموليهم هللا حزب عملء مع بالتحقيق المتحدة الواليات في القانون إنفاذ سلطات قامت :القانون إنفاذ إجراءات •
 بين مشتركة مبادرة ذلك شمل وقد. الخارج في التعطيل أعمال لدعم هانظيرات مع بالتنسيق كذلكقامت و ومحاكمتهم، المتحدة
 ذراع ابةــبمث يعمل الذي التجارية ؤونــالش نوَّ ك  م   فهمكذلك و هللا، لحزب التابعة الميةــالع الدعم شبكة الستهداف اتــالسلط

 حزب تمويل إلعاقة األمريكي القانون إنفاذعليها  اعتمد التي المبررات أهم أحد إن. هللا لحزب وتمويل ومشتريات لوجستيات

  .(𝟏𝟖) األمريكية للعقوبات الجنائية االنتهاكات هو هللا

 العالمية المشاركة

 هللا حزب أنشطة حول المعلومات ألجل تبادل أجانب نظراء بانتظام األمريكيين المسئولين كبار يشارك :الثنائية المشاركة •

 فعلى. هللا حزب نشاطات من المالية أنظمتهم وحماية المحلية سلطاتهم بموجب إجراءات اتخاذ من يتمكنوا لكي بلدانهم في

 من المالي قطاعها حماية لضمان اللبنانية المالية السلطات مع واسع نطاق على المتحدة الواليات انخرطت المثال، سبيل

 . إرهابي نشاط في هللا حزب قبل من االستغلل

 نم ونلقانا ذنفاإ طاتسل دةلمتحا تالياولا مةوحک تجمع هذه المجموعة، تتح (:LECG) ونلقانا إنفاذ قتنسي عةومجم •

 .هللا زبح جهةوام علی تعمل مةظمنت قتنسي تعاومجم في یطسولوا بيةولجنا يکارموأ سياآ رقش وبجنو باوأورو يقيارفأ

ففي أكتوبر . دعمت السلطات األمريكية أيضا  العمل المستهدف من قبل نظراء أجانب ضد حزب هللا :العمل المشترك• 
حاِسبين تابعين إلى  استهدفت، أصدرت الواليات المتحدة تحديدات مشتركة مع المملكة العربية السعودية 2016 من خللها م 

العالمية لمواد التنضيف، كما قامت  تباجا، باإلضافة إلى شركة تباجاأدهم حزب هللا، وكذلك ممول من الواليات المتحدة يدعى 
يام وبشكل منفصل، بتحديد فردين من عملء حزب هللا  كانا قد ق بض  عليهما في السابق في بيرو وتايلند بتهمة التخطيط للق

 . بهجمات إرهابية
 

 التنظيمية التحسينات

 على األمريكية السلطات صلحيات توسيع ، تم(𝟏𝟗)2015بموجب أحكام القانون الدولي لمنع تمويل حزب هللا عام  -134

 مشاركة على أنها تحديدها يتم أجنبية مالية مؤسسة أي على ثانوية عقوبات تفرض من خللها والتى مستهدفة، تدابير فرض

 المتحدة الواليات تعاونت هللا، حزب تمويل لمنع القانون الدولي تنفيذ ولضمان. كبيرة ذات صلة بحزب هللا مالية نشاطات في

 تمنع ضوابط إصدار تم وجيزة فترة وبعد. الخاصة اللبنانية المالية والمؤسسات( BDL) المركزي لبنان بنك مع وثيق بشكل

تمويل  المتعلق بمنع الدوليللقانون  باالمتثال اللبنانية المالية المؤسسات جميع اللبناني المركزي البنك وأمر هللا، حزب تمويل

 .هللا حزب

 هيكلة تاج الدين أعاد ،ذلك بعد. هللا لحزب بارز مالي وداعم أعمال رجل وهو الدين، تاج قاسم المتحدة الواليات حددت ،2009 عام في المثال، سبيل على -18

 النظام إلى تدخل التي الشركات مع علقته إخفاء ذلك شمل األمريكية، الكيانات مع المعاملت إجراء ومواصلة األمريكية العقوبات تجنب أجل من التجارية إمبراطوريته

 تعزيز من لمزيدو. األمريكية العقوبات انتهاك بتهمة تاج الدين اعتقالتم  ،2017 عام وفي المالي، النشاط هذا تتبع األمريكية السلطات واصلتو. األمريكي المالي

 والمادي المالي الدعم تقدم التي والشبكات األفراد مع للتحقيق فريق تشكيل عن ا  مؤخر المتحدة الواليات أعلنت هللا، حزب تمويل تعطيلل السلطات بين المشترك التنسيق

 .هللا لحزب

 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hifpa.pdf: راجع -19
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 األولوية ذات اإلجراءات .6

 اإلرهاب، تمويل مخاطر من بها يرتبط وما تقع عليه التي اإلرهابية التهديدات مع يتعامل أن بلد كل على يتعين أنه رغم -135

 أجل ومن. اإلرهاب تمويل نشاط تعطيل على المحلية القدرات تحسين إلى تنفيذها يؤدي أن يمكن جيدة ممارسات تحديد تم فقد

 في الجيدة الممارسات هذه لتنفيذ الطرق أفضل تحديد السلطات على ينبغي توقيتها، وحسن التعطيل إجراءات فعالية تحسين

 :فئات ثلث في الجيدة الممارسات هذه تندرج عام، بشكل. بها الخاص القضائي نظامها

 التعطيل إجراءات و المخاطر وفهم التنظيمية التحسينات

 :الرفيع المستوى ذات وتمويله اإلرهاب مكافحة أولويات على واالتفاق اإلرهاب لتمويل الوطنية المخاطر فهم تطوير •

 مجموعة تغطيينبغي كذلك أن و ،البلد في المخاطر على القائمة الحقائق اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجيات تعكس أن ينبغي

 . .اإلرهابيين إلى المالية التدفقات تمنع التي الوقائية للتدابير أدوات

 الدراسية والحلقات التدريبات ممارسة تتم أن ينبغي: والخاص العام القطاعين لسلطات وموجهة منتظمة تدريبات إجراء •

 .التقييم الوطني للمخاطر عملية من كجزء المحددة المخاطر مع يتماشى بما للسلطات، التشغيلية االحتياجات بالتزامن مع

 بين الثقة على القائمة للعالقات يمكن :المعلومات جمع لتسهيل المعرضة للخطر في الشتاتالجاليات المهاجرة و قادة بين الثقة بناء •

 .والترتيب إلجراءات تعطيل مستقبلية إلبالغل المعلومات جمع في حاسمة تكون أن المهاجرة الجاليات و القانون إنفاذ أجهزة

 

 التعطيل إجراءات لتعزيز والتنسيق التحليلية القدرات

 في للسلطات اإلرهاب بتمويل المتعلقة المعلومات إتاحة اإلمكان، قدرو ينبغي، :المعلومات اإلفصاح الفوري عن إتاحة •

 .المحلي للقانون العامة للمبادئ ا  وفق (قدر الحاجة)على  المناسب الوقت

 ذات التحديثات من وغيرها "فلش" تقارير تعميم ينبغي :المناسب الوقت في المخاطر وتحديثات "فالش" تقارير تعميم •

 مثل الخاص، القطاع وهيئات األخرى المختصة السلطات إلى استباقي نحو على هوتمويل باإلرهاب المتعلقة بالمخاطر الصلة

 .اإلرهاب تمويل بمخاطر الوعي لتوحيد ،أو القيمةاألموال  نقل خدمات مقدمي أو المصارف

 بين مشتركة وآليات متخصصة عمل فرق إنشاء إن :اتالسلط بين المشتركة التحقيقات خالل من االختصاصات تجميع• 

 .اإلرهاب مكافحةل الكافية خبرةال الكتساب مهمة وسيلة هي التشغيلي المستوى على اتالسلط

 التعطيل إجراءات تنفيذ

 ينبغي :المناسب الوقت في الصلة ذات األمن مجلس قرارات وتنفيذ المحلي، المستوى على إرهابية وكيانات أفراد إدراج •

 في نشط بدور والقيام ،1373 األمن مجلس لقرار وفقا   محليا   المحددة والكيانات األفراد إلدراج إجراءات اتخاذ الدول على

 .األمن مجلس خلل من الدولي المستوى على رعايتها في والمشاركة التحديدات اقتراح

كما   مجهزة الحدود ودوريات الجمارك و القانون إنفاذ سلطات تكون أن يجب :النقدية الحركة لتعطيل ميدانية تدابير اتخاذ •

 .وقائي بشكل بها واالحتفاظ اإلرهاب تمويلب يشتبه بأنها ذات صلة التي موالاأل لتحديد ينبغي

ة فرد  بتهمة حاكمم دائما   قد ال تكون :ليس لها صلة بتمويل اإلرهاب التيالعقوبات ستخدام العقوبات الجنائية، بما في ذلك ا •
ذه إلى التنفيذ، ففي همع انتقال التهديدات من التخطيط  اإلرهابأكثر الوسائل فعالية لتعطيل نشاط تمويل  أو تمويله اإلرهاب

ة واإلدانة فيما يتعلق بالنشاط غير المشروع اآلخر، مثل االتجار بالمخدرات أو بالبشر أو حاكمالحاالت، ينبغي متابعة الم
 .ير القانونيةالضريبية أو غير ذلك من السلوكيات غ االنتهاكات

 اإلرهابيين لمنع الكافية الموارد إتاحة ينبغي :الخروجو  الدخول موانئ في الموارد وتعزيز الحدود مراقبة تعزيز •

 اإلرهابيين المقاتلين منع وكذلك النزاع، مناطق إلىمن أو  األموال إدخال أو إخراج من والممولين اإلرهابيين مع والمتعاطفين

 .األخرى والمنافذ المطارات خلل من األموال نقل من وغيرهم األجانب
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 ختامية مالحظات  .7

 سلطات سيما وال ،االعتبارعلى السلطات أخذها بعين  ينبغي التي اإلرهاب تمويل تعطيل استراتيجيات التقرير هذا يبين -136

 فعاليةلتعزيز كذلك و االستجابة وذلك لتحسين المختصة السلطات من وغيرها المالية االستخبارات ووحدات القانون إنفاذ

نشاط  مكافحة ألجل فعاليةب ولوياتاأل لتحديد استراتيجيات تطوير كيفية حول رؤى يقدم هذا التقرير كما .الوقائية التدابير

 الوقائية للتدابير حصرية غير قائمة تغطية تمت ذلك، باإلضافة إلىو. المتاحة الموارد جميع باستخدام اإلرهاب تمويل

 .والتشريعية التنظيمية التعديلت عن فضل   والتشغيلية،

ي من خلل ط ِ غ  إذ ي  . الرئيسية السلطات بين التعطيل إجراءات تنسيق أهمية على الضوء التقرير هذا يسلط عام، بشكل -137

 المتقدمة المعلومات تكنولوجيا أدوات وسائل و كاستخدام ذات األهمية في موضوعه، واألدوات األساليب من العديد هسرد

 تقنيات تعزيز: مثل ملموسة، عملية تدابير اتخاذ عن فضل   التحليلية، القدرات لتحسين السلطات بين المشتركة البيانات وقواعد

ضبط ومصادرة األموال،  ،االتصاالتالتنصت على  ،اتوالحساب األصول تجميد ،المستهدفة المالية العقوبات الحدود، مراقبة

 "فلش" تقاريركما وضح هذا التقرير أهمية . المستهدفة العسكرية العمليات ،جنائيةال عقوباتال ،النقد حركةل المادي تعطيلال

 هذا ريعتب. المناسب وقتال في بالتهديدات الوعي زيادة خلل من القدرات، هذه زيتعز في المعلومات عناإلفصاح الفوري و

 تلتقييمااكذلك و ماظبانت يثهادتح ميت لتيا بارهإلا ليوتم طرمخا تتقييما ذلك في بما ر،لمستما دصرلل رورةض ماظلنا

 .صلخاوا ملعاا عاطلقا ليؤومس نم لک بيدرت لیإ باإلضافة طر،للمخا نيةوطلا

 من التنفيذية السلطات جانب من واستخدامها الفعالة التعطيل أدوات توافر ضمان إلى السياسات صانعو يسعى أن ينبغي -138

 :أجل

 القيمة . ومخازن التمويل مصادر تعطيل •

 يدعمونهم . الذين وأولئك اإلرهابيين أصول تجميد •

 الدولي . المالي النظام إلى الوصول تقييد •

 . اإلرهابيين قبل من للستغلل التعرض من الشرعية الخيرية المؤسسات حماية •

 . بديلة مالية شبكات خلل من اإلرهابيين أصول حركة منع •

 سوف المرجوة هدافاأل تحقيق أجل من هذه التعطيل أدوات مجموعة ستخداما فإن الخامس، القسم في موضح هو كما. 139

حيث . قضائية والية كل تواجه التي اإلرهاب بتمويل المرتبطة والمخاطر اإلرهابي التهديد طبيعة على كبير بشكل يعتمد

 لذلك تبعا   ردودها لتكييف مستعدة السلطات تكون أن وينبغي ،مختلفة تحديات المختلفة والمناطق القضائية الواليات ستواجه

 .بفاعلية اإلرهاب تمويل نشاط تعطيل أجل من االختلف
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