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ترجمه :حلیمه رحمانی

مقدمه

گ��روه کاری اقدام مالی ( )FATFبرای مبارزه با پولش��ویی  ،نهادی میاندولتی اس��ت که در س��ال
1

2

 1989با هدف توسعه و گسترش سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد.

از اینرو ،گروه مذکور یک نهاد سیاستگذار تلقی میشود که در راستای انجام اصالحات قانونی و
حقوقی ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،گام برمیدارد .این گروه بر میزان

پیش��رفت کش��ورهای عضو خود نظارت مس��تمر دارد .عالوه براین بهمنظور دستیابی به هدفهای
خود با سایر نهادهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،همکاریهایی
را انجام میدهد.

یکی از اقدامهای این گروه از زمان ش��روع فعالیت خود ،تدوین و انتشار توصیههایی در رابطه با

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است .اولین نسخه این توصیهها در سال  1990منتشر
ش��د که تعداد آن  40تا بود .س��پس در سال  ،1996این  40توصیه بازنگری شد .اما در سال ،2004

عالوه بر اینکه تجدیدنظر کاملی در آنها صورت گرفت 9 ،توصیه دیگر نیز به آنها افزوده شد .این

نوشتار ،ترجمهای از این  40 + 9توصیه است.
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سیستمهای قانونی

ب -مسئولیت کیفری و در صورت نبود امکان ،مسئولیت

دامنه جرایم جنایی مربوط به پولشویی

مدن��ی و اداری باید در مورد اش��خاص حقوقی بهکار رود.

 -1کش��ورها باید براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در

این مس��ئله نباید مان��ع از انجام اقدامات م��وازی جنایی،

م��ورد قاچاق غیرقانونی مواد مخ��در و داروهای روانگردان

مدنی یا اداری درباره اشخاص حقوقی در کشورهایی شود

مصوب سال ( 1988کنوانسیون وین) و کنوانسیون سازمان

که چنین اشکال مس��ئولیتی در آنها وجود دارد .اشخاص

ملل متح��د در مورد جرای��م س��ازمانیافته فراملی مصوب

حقوق��ی بای��د در مع��رض مجازاته��ای مؤث��ر ،متناس��ب

سال( 2000کنوانسیون پالرمو) ،پولشویی را جرم بشمارند.

و بازدارن��ده ق��رار گیرن��د .چنی��ن معیارهایی بای��د بدون

به منظ��ور دس��تیابی به گس��تردهترین طی��ف جرایم

پیشداوری در مورد مسئولیت جنایی اشخاص باشد.

اصلی (مقدم یا منشأ) ،کشورها باید جرم پولشویی را در

مصادره (توقیف) و معیارهای موقتی

م��ورد تمام جرایم جدی قابل اجرا بدانند .ممکن اس��ت

 -3کش��ورها باید معیارهایی مشابه با معیارهای وضع شده

جرایم اصلی ،با توجه به تمام جرایم ،یا آستانه مرتبط با

در کنوانسیون وین و پالرمو را برگزینند .این معیارها شامل

طبق��های از جرایم جدی یا مجازات حبس در مورد جرم

معیاره��ای قانونی میش��ود که مقام��ات ذیصالح را قادر

اصلی (رویکرد آستانهای) ،یا با فهرستی از جرایم اصلی

میس��ازد اموال تطهیرش��ده ،عواید حاصل از پولشویی یا

و یا ترکیبی از این رویکردها توصیفشود.

جرایم اصلی ،ابزار مورد استفاده یا مورد نظر برای استفاده

در کشورهایی که از رویکرد آستانهای استفاده میکنند،

در حقالعمل این جرایم یا اموال مربوط را بدون پیشداوری

جرای��م اصل��ی حداقل باید ش��امل تمام جرایمی باش��د که

در مورد حسن نیت طرف ثالث ،مصادره (توقیف) کنند.

براس��اس قوانین ملی آن کش��ورها در طبق��ه جرایم جدی

چنین معیارهایی باید شامل اختیار در موارد زیر باشد:

قرار میگیرد یا باید ش��امل جرایمی باش��د که مجازات آنها

الف -شناسایی ،ردیابی و ارزیابی اموال مشمول مصادره،

حداکثر حبس بیش از یکس��ال اس��ت یا برای آن دسته از

ب -برگزی��دن معیاره��ای موقتی مثل ضب��ط و توقیف،

کشورهایی که در سیستم قانونی خود دارای حداقل آستانه

پیش��گیری از هرگونه معامله و انتق��ال یا واگذاری اموال

برای جرایم هستند ،جرایم اصلی باید شامل تمام جرایمی

مربوط،

باشد که مجازات آنها حداقل حبس بیش از  6ماه است.

ج -اج��رای مراحل��ی که باع��ث جلوگیری یا خ��ودداری از

ه��ر کدام از ای��ن رویکردها نیز که برگزیده ش��ود ،هر

اعمالی میش��ود که موجب پیش��داوری در م��ورد توانایی

کش��ور باید دستکم شامل طیفی از جرایمی باشد که در

دولت برای بازیافت اموال در معرض مصادره میشود ،و

آن هریک از طبقات جرایم مشخص شده است.

د -تبیین هرگونه معیار تجسسی.

جرایم اصلی پولش��ویی باید ب ه رفتار رخ داده در کشور

ممکن است کش��ورها معیارهایی را برگزینند که طبق

دیگر نیز که بهعنوان جرم در آن کش��ور تلقی میشود ،و

آن معیاره��ا ،مصادره چنین عوای��د یا ابزاری بدون الزام

در ص��ورت رخ دادن در داخل به عنوان یک جرم اصلی

به یک محکومیت جنایی یا الزام مجرم به افشای منشا

تلقی میشود ،تعمیم یابد.

قانونی اموال مشمول مصادره تا میزانی که چنین الزامی

در برخی از کش��ورها بر مبنای اصول اساس��ی قوانین
داخلی آنها ،جرم پولشویی در مورد اشخاصی که مرتکب
جرم اصلی میشوند ،کاربرد ندارد.
 -2کشورها باید اطمینان یابند که:
ال��ف -قصد و دان��ش الزم برای اثبات جرم پولش��ویی،
مطابق با اس��تانداردهای وضع شده توس��ط کنوانسیون

مؤسسههای مالی
باید
هویت مشتری و
مالک ذینفع را
قبل یا
طی دوره وضع
یک رابطه تجاری
یا انجام معامالت
برای مشتریان
موردی
به تایید برسانند

مطابق با قوانین داخلی است ،مجاز باشد.

معیارهایی که باید توس�ط موسس�ههای مالی
و حرفهه�ا و کس�بوکارهای غیرمال�ی ب�رای

پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
دنبال شود

وین و پالرمو را دارا هس��تند و بتوان این قصد و دانش را

شناسایی کامل مشتری و ثبت سوابق

از شرایط عینی استنباط کرد ،و

 -4کش��ورها بای��د اطمین��ان یابند ک��ه قوانی��ن رازداری
89
شماره  49تابستان 1389

مؤسس��ههای مالی ،مان��ع از اج��رای توصیههای گروه

ریس��ک مرتبط با نوع مشتری ،رابطه تجاری یا معامله

کاری اقدام مالی نمیشود.

تعیی��ن ش��ود .اقدام��ات صورت گرفت��ه بای��د مطابق با

 -5مؤسسههای مالی باید از نگهداری حسابهای ناشناس

رهنموده��ای منتشرش��ده توس��ط مقام��ات ذیصالح

یا با نامهای ساختگی ،خودداری کنند .مؤسسههای مالی

باشد .برای گروههایی با ریس��ک باالتر ،مؤسسههای

باید معیارهایی را در جهت شناسایی کامل مشتریان خود

مالی باید ش��ناخت کاملتری بهدس��ت آورند .در شرایط

اج��را کنند؛ از جمله شناس��ایی و تایید هویت مش��تریان

خاص ،زمانی که ریسک کم باشد ،کشورها ممکن است

خود .این معیارها در موارد زیر اجرا میشود:

به این نتیجه برس��ند که مؤسس��ههای مال��ی میتوانند

• برقراری روابط تجارتی،

معیارهای سادهای را بهکار گیرند.

• انجام معامالت موردی :الف) فرا تر
از حد آس��تان ه تعیین ش��ده مناسب ،یا
ب) انتقاالت ش��بکهای که در شرایط
شمول یادداشتهای توضیحی توصیه
 7قرار میگیرند،
• وجود سوءظن نسبت به پولشویی
یا تامین مالی تروریسم ،یا
• وج��ود ش��ک و تردیدهای��ی پیرامون صحت ی��ا کفایت

مؤسسههای مالی باید هویت مشتری و مالک ذینفع

دادههای بهدست آمده قبلی در مورد شناسایی مشتری.

را قب��ل یا ط��ی دوره وضع یک رابطه تج��اری یا انجام

شناس��ایی کامل مش��تری که باید انجام گیرد ،شامل

معام�لات برای مش��تریان موردی ،به تایید برس��انند.

موارد زیر است:

زمانی که ریسک پولشویی بهطور مؤثر مدیریت میشود

الف -شناسایی مشتری و تایید هویت مشتری با استفاده

و ایج��اد وقفه در روال ع��ادی عملیات تجاری ضروری

از اسناد ،اطالعات یا دادههای مستقل و درخور اتکا،

نیس��ت ،ممکن است کشورها به مؤسسههای مالی این

ب -شناس��ایی مال��ک ذینف��ع (واقع��ی) و در نظ��ر گرفتن

اج��ازه را بدهند که به محض ام��کان برقراری روابط به

معیارهای معقول برای تایید هویت مالک ذینفع بهطوری

گونهای منطقی ،فرایند تایید را کامل کنند.

که مؤسس��ه مالی اطمین��ان یابد که مالک واقعی کیس��ت.

زمانی که مؤسس��ه مال��ی قادر به پی��روی از بندهای

بهواسطه مناسبات و ساختار اشخاص حقوقی ،این موضوع

«الف» تا «ج» فوق نیس��ت ،نباید حسابی باز کند ،روابط

باید شامل گزینش معیارهای معقولی بهوسیله مؤسسههای

تج��اری آغاز کند یا معاملهای را انجام دهد یا اینکه باید

مالی برای درک مالکیت و ساختار کنترل مشتری باشد،

به روابط تجاری خود پایان دهد و ارائه گزارش معامالت

ج -کس��ب اطالعات در مورد ه��دف و ماهیت مورد نظر

مشکوک را در رابطه با مشتری در نظر بگیرد.

روابط تجاری ،و

این الزامات باید در مورد تمام مش��تریان جدید بهکار

د -کس��ب ش��ناخت کامل و مس��تمر از رواب��ط تجاری و

گرفته ش��ود ،هرچند که مؤسس��ههای مالی نیز باید این

بررسی دقیق معامالت انجام شده بهمنظور اطمینان از

توصیهها را در مورد مشتریان موجود بر مبنای اهمیت و

این که معامالت مذکور مطابق با اطالعات مؤسس��ه از

ریسک به کار برند و شناخت کامل خود را در مورد روابط

مشتری ،تاریخچه ریسک و کسبوکار آنها و در صورت

موجود ،در زمانهای مناسب انجام دهند.

نیاز ،شامل دوره تأمین مالی باشد.

 -6در رابطه با اشخاص سیاسی ،مؤسسههای مالی باید

مؤسس��ههای مال��ی باید اقدام��ات شناس��ایی کامل

افزون بر گزینش معیارهای شناسایی کامل معمول:

مش��تری را براس��اس بندهای «الف» ت��ا «د» فوق بهکار

الف -بهمنظور تعیین سیاسی بودن شخص ،سیستمهای

گیرند ،اما ممکن اس��ت میزان چنین اقداماتی براساس

مدیریت ریسک مناسب داشته باشند،

90
شماره  49تابستان 1389

ب -برای ایجاد روابط تجاری با چنین مشتریانی ،مجوز

اجازهای وجود دارد ،مس��ئولیت نهایی شناسایی و تایید

مدیریت ارشد را بهدست آورند،

برعهده مؤسسه مالی با اتکای برشخص ثالث است.

ج -بهمنظ��ور ایج��اد منبع ث��روت و منبع وج��وه (تامین
مالی) ،معیارهای معقول تبیین کنند ،و

ضوابطی که باید رعایت شوند ،به شرح زیر است:

الف -یک مؤسسه مالی با اتکای بر شخص ثالث باید فوراً

د -نظارت مستمر بیشتری بر روابط تجاری داشته باشند.

اطالعاتی را در مورد عناصر «الف» تا «ج» از فرایند شناسایی

 -7مؤسس��ههای مال��ی بای��د در رواب��ط ب��ا بانک طرف

کامل مش��تری (بند  ،)5بهدست آورد .مؤسسههای مالی

معامله و س��ایر روابط مشابه ،عالوه بر تبیین معیارهایی

بای��د در جه��ت رضای��ت خ��ود ،گامه��ای الزم و کافی را

برای شناسایی کامل:

بردارند ،بهطوری که رونوش��تهایی از دادههای مربوط به

الف -اطالعات کافی در مورد مؤسسه مورد نظر جمعآوری

شناسایی و سایر مستندات در خصوص الزامات شناسایی

کنند تا از طریق این اطالعات ،ماهیت کسبوکار مؤسسه

کامل مشتری را بن ا به درخواست و بدون تاخیر ،در اختیار

م��ورد نظ��ر را درک و از طری��ق اطالع��ات در دس��ترس

شخص ثالث قرار دهند ،و

همگان ،شهرت مؤسسه و کیفیت نظارت بر آن را (شامل

ب -مؤسس��ه مالی باید متقاعد ش��ود که ش��خص ثالث

اینکه آیا مؤسسه در معرض بررسیهای مربوط به پولشویی

تحت نظارت ق��رار دارد و اقدامات��ی را در جهت رعایت

یا اعمال نظارتی و قانونی قرار گرفته است) تعیین کنند،

الزامات مربوط به شناس��ایی کامل مش��تری در راستای

ب -به کنترلهای ضد پولشویی مؤسسه مورد نظر دست

توصیههای بندهای  5و  10در اختیار دارد.

یابند،

 -10مؤسسات مالی باید حداقل برای  5سال ،تمام سوابق

ج -قبل از روابط جدید ،از مدیریت ارشد مجوز بگیرند،

الزم را در م��ورد معام�لات اع��م از داخلی ی��ا بینالمللی

د -مسئولیتهای مربوط به هر مؤسسه را مستند کنند ،و

نگهداری کنند تا بتوانند درخواستهای اطالعاتی مقامات

هـ -در رابطه با «حسابهای دارای پشتوانه» ،به این اطمینان

ذیصالح را براورده س��ازند .چنین سوابقی باید به اندازه

دس��ت یابند که بانک پاس��خگو ،هویت مش��تریان را تایید

کافی موجود باشد تا شناخت معامالت جداگانه را امکانپذیر

کرده و شناس��ایی کامل مستمری از مشتریانی که دسترسی

س��ازد (ش��امل مبالغ و انواع ارز منظور ش��ده ،در صورت

مستقیم به حسابهای بانک پاسخگو دارند ،بهعمل آورده و

وجود)؛ بدین منظور که در صورت لزوم ،ش��واهدی برای

قادر به فراهم کردن دادههای مربوط به شناس��ایی مشتری

پیگیرد فعالیت مجرمانه فراهم آید.

بنابه درخواست بانک پاسخگو است.

مؤسسههای مالی باید
توجه ویژهای
به هرگونه
خطرات ناشی از
پولشویی که

مؤسس��ههای مالی بای��د دادههای گرداوری ش��ده طی

 -8مؤسس��ههای مال��ی باید توج��ه ویژهای ب��ه هرگونه

فرایند شناسایی کامل مش��تری (بهعنوان مثال ،رونوشتها

خطرات ناشی از پولشویی که ممکن است از فناوریهای

یا سوابق مربوط به اسناد شناسایی رسمی مثل گذرنامهها،

جدید یا در حال توس��عه ناشی شود ،داش��ته باشند و در

کارتهای اح��راز هوی��ت ،گواهینامههای رانندگی یا اس��ناد

صورت ل��زوم به منظ��ور جلوگی��ری از اس��تفاده آنها در

مش��ابه) ،پروندههای حس��اب و مکاتبات تج��اری را برای

زمینههای پولش��ویی ،اقداماتی ص��ورت دهند .به طور

حداقل  5سال بعد از پایان روابط تجاری ،نگهداری کنند.

خاص ،مؤسس��ههای مال��ی باید برای م��ورد توجه قرار

دادههای مربوط به شناسایی و سوابق معامالت ،باید در

دادن هرگونه خطر مرتبط ب��ا معامالت یا روابط تجاری

دسترس مقامات ذیصالح داخلی و مسئوالن مربوط باشد.

غیرحضوری ،دارای سیاستها و روشهایی باشند.

 -11مؤسس��ههای مالی باید توجه وی��ژهای به تمام معامالت

 -9کش��ورها ممکن اس��ت این اجازه را به مؤسس��ههای

پیچی��ده و کالن غیرع��ادی و تم��ام الگوه��ای غیرمعم��ول

مال��ی بدهند تا از واس��طه ها یا اش��خاص ثالث دیگری

معامالت که هیچگونه هدف قانونی مشهود یا اقتصادی آشکار

برای انجام عناصر «الف» تا «ج» فرایند شناس��ایی کامل

ندارند ،داش��ته باش��ند .س��ابقه و هدف چنین معامالتی باید

مشتری (بند  )5استفاده کنند یا به شرط رعایت معیارهای

حتیاالمکان بررس��ی شود ،نتایج مکتوب شود و برای کمک

زیر ،به معرفی کسبوکار خود بپردازند .زمانی که چنین

به حسابرسان و مقامات ذیصالح در دسترس قرار گیرد.

ممکن است از
فناوریهای جدید یا
در حال توسعه
ناشی شود
داشته باشند و
در صورت لزوم به
منظور جلوگیری از
استفاده آنها در
زمینههای پولشویی
اقداماتی
صورت دهند
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 -12الزام��ات مرب��وط ب��ه شناس��ایی کامل مش��تری و

مس��ئولیت جنای��ی و مدن��ی بهدلی��ل تخط��ی از هرگونه

نگهداری سوابق که در توصیههای بندهای  6 ،5و  8تا

مقررات افش��ای اطالعات وضعش��ده از طریق قراردادها

 11وضع ش��ده است ،در مورد حرفهها و کسبوکارهای

یا هرگونه قوانین اداری ،نظارتی یا اجرایی ،مورد حمایت

غیرمالی در وضعیتهای زیر کاربرد دارد:

ق��رار گیرند .این موضوع در صورت��ی مصداق مییابد که

الف -کازینوها :زمانی که مشتریان ،معادل یا بیش از سطح

آنها موارد مشکوک را بهصورت مطلوب به واحد اطالعات

آستانه تعیینشده مناسب ،درگیر معامالت مالی میشوند.
ب -بنگاهه��ای ام�لاک و مس��تغالت :زمان��ی که این
بنگاهه��ا معامالتی را برای مش��تریان خ��ود در رابطه با
خریدوفروش امالک و مستغالت انجام میدهند.
ج -معاملهگران فلزات و سنگهای گرانبها :زمانی که این
گونه معاملهگران به معامالت نقدی مس��اوی یا بیش از
آستانه تعیین شده مناسب ،دست میزنند.
د -زمانی که وکال ،دفترخانههای اس��ناد رس��می ،سایر
متخصصان قانونی مس��تقل و حس��ابداران ،معامالتی
را برای مش��تریان خود در رابطه ب��ا فعالیتهای زیر تهیه
میبینند یا انجام میدهند:
• خریدوفروش امالک و مستغالت،

مال��ی گزارش دهند (حت��ی اگر دقیق�� ًا از فعالیت مجرمانه
زیربنایی آن اطالع نداش��ته باشند و بدون توجه به اینکه

• مدیریت پول ،اوراق بهادار یا سایر داراییهای مشتری،

آیا فعالیت غیرقانونی واقع ًا رخ داده است یا خیر) ،و

• مدیریت حسابهای بانکی ،پساندازها یا اوراق بهادار،

ب -بهواس��طه قانون ،از افش��ای این واقعیت منع شوند

• سازماندهی مشارکتها در جهت ایجاد ،اجرا یا مدیریت

که گزارش معامالت مش�کوک ( )STRیا اطالعات

شرکتها ،و

مرتبط ،به واحد اطالعات مالی ارائه شده است.

• ایج��اد ،اجرا یا مدیریت اش��خاص حقوقی یا توافقها و

 -15مؤسس��ههای مالی باید برای مبارزه با پولشویی و

خریدوفروش واحدهای تجاری.

تأمین مالی تروریس��م ،برنامههایی را تدوین کنند .این

هـ -زمان��ی که ارائهکنن��دگان خدمات ش��رکتی و امانی،

برنامهها باید شامل موارد زیر باشد:

معامالت��ی را برای یک مش��تری در ارتباط با فعالیتهای

الف -تدوین کنترلها ،روش��ها و خطمش��یهای داخلی،

فهرستش��ده (مطابق با تعریفهای ارائهشده در فرهنگ

شامل مقررات صحیح مدیریتی در مورد رعایت قوانین

اصطالحات) تهیه میبینند یا انجام میدهند.

و مقررات و روشهای وارسی کافی بهمنظور اطمینان از

گزارشگری معامالت مشکوک و رعایت

اعمال معیارهای کیفیت در هنگام استخدام کارکنان،

 -13اگر یک مؤسسه مالی مشکوک شود یا دالیل منطقی

ب -اجرای برنامه مستمر آموزش کارکنان ،و

برای ش��ک در این مورد داشته باشد که وجوهی مربوط

ج -دستورعمل حسابرسی بهمنظور آزمون سیستم.

به عوای��د حاصل از فعالیت مجرمانه ی��ا مرتبط با تامین

 -16الزامات وضعشده در توصیههای بندهای  13تا 15

مالی تروریس��م اس��ت ،این موسس��ه ملزم است بهطور

و  ،21ب��ا توجه به ش��رایط زیر برای تمام��ی حرفهها و

مستقیم از طریق قانون یا مقررات ،موارد مشکوک را به

کسبوکارهای غیرمالی معین کاربرد دارد:

واحد اطالعات مالی )FIU( 3گزارش دهد.

الف -وکال ،دفترخانههای اس��ناد رس��می ،حسابداران و سایر

 -14مؤسس��ههای مالی ،مدیران آنها ،مقامات مسئول

متخصص��ان قانون��ی مس��تقل باید ملزم ش��وند زمان��ی که از

و کارمندان باید:

س��وی یک مشتری یا برای او در یک معامله مالی دررابطه با

ال��ف -با پیش��بینی تدبیره��ای قانون��ی در براب��ر هرگونه

فعالیتهای توصیف شده در توصیه بند « 12د» وارد میشوند،
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معامالت مشکوک را گزارش کنند .به همه کشورها قوی ًا توصیه

موارد پولشویی با در نظر گرفتن تدبیرهای سخت حفاظتی

میش��ود که الزامات گزارش��گری را در مورد س��ایر فعالیتهای

برای اطمینان از استفاده صحیح از اطالعات باشد.

حرفهای حسابداران و از جمله حسابرسان تعمیم دهند،

 -20کش��ورها بای��د بهکارگیری توصیهه��ای گروه کاری

ب -زمانی ک��ه معاملهگ��ران فلزات و س��نگهای گرانبها

اق��دام مال��ی در م��ورد حرفهه��ا و کس��بوکارهایی ک��ه

ب��ه معامالت نقدی ،مس��اوی یا بیش از آس��تانه تعیین

ریسک پولش��ویی را دربر دارند ،به اس��تثنای حرفهها و

ش��ده مناسب دس��ت میزنند ،باید در مورد آنها گزارش

کسبوکارهای غیرمالی خاص ،در نظر بگیرند.

معامالت مشکوک الزامی شود ،و

مؤسسههای مالی
باید

کش��ورها بیش��تر باید توس��عه فن��ون امن و پیش��رفته

ج -زمانی که ارائهکنندگان خدمات شرکتی یا امانی ،معامالتی

مدیری��ت پ��ول را ک��ه کمتر در معرض آس��یب ناش��ی از

را از سوی یا برای یک مشتری در ارتباط با فعالیتهای مطرح

پولشویی قرار دارد ،تشویق کنند.

شده در توصیه بند «12هـ» انجام میدهند ،باید تهیه گزارش

اقدامات الزم در رابطه با کشورهایی که توصیههای

به تمام

معامالت مشکوک در مورد آن الزامی شود.

گ�روه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولش�ویی را

معامالت پیچیده و

وکی�لان ،دفترخانهه��ای اس��ناد رس��می ،س��ایر

رعایت نمیکنند یا به اندازه کافی رعایت نمیکنند

متخصصان قانونی مس��تقل و حس��ابدارانی که بهعنوان

 -21مؤسس��ههای مالی باید توجه وی��ژهای را به روابط

متخصصان قانونی مستقل فعالیت میکنند ،در صورتی

تج��اری و معام�لات ب��ا ش��رکتها و موسس��ههای مالی

که اطالعات مربوط در ش��رایطی بهدست آمده است که

کش��ورهایی اختصاص دهن��د که توصیهه��ای مبارزه با

آنها تاب��ع رازداری حرفهای یا مصونیت حرفهای قانونی

پولش��ویی را رعایت نمی کنن��د .زمانی که این معامالت

بودهاند ،ملزم به گزارش موارد مشکوک خود نیستند.

دارای هیچگون��ه ه��دف قانون��ی و اقتص��ادی واضحی

س�ایر اقدامات الزم برای جلوگیری از پولش�ویی و

نیس��تند ،حتیاالم��کان باید زمینه و هدف آن بررس��ی

تامین مالی تروریسم

ش��ود ،نتایج مکت��وب گردد و ب��رای کمک ب��ه مقامات

 -17کش��ورها بای��د اطمینان یابند که اق��دام تنبیهی مؤثر،

ذیصالح در دس��ترس ق��رار گیرد .زمانی که کش��وری از

متناس��ب و بازدارندهای ،اعم از کیف��ری ،مدنی یا اداری،

توجه ویژهای

کالن غیرعادی و
تمام الگوهای
غیرمعمول معامالت

توصیههای مبارزه با پولش��ویی به ان��دازه کافی یا اص ً
ال

که هیچگونه
هدف قانونی
مشهود
یا

برای رویارویی با اش��خاص حقیقی ی��ا حقوقی که الزامات

پیروی نمیکند ،کش��ورها باید توانای��ی اعمال اقدامات

مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند ،وجود داشته باشد.

متقابل مناسب را داشته باشند.

 -18کش��ورها نباید تاس��یس یا پذیرش عملیات مستمر

 -22مؤسس��ات مال��ی بای��د اطمین��ان حاصل کنن��د که اصول

آشکار ندارند

بانکهای صوری را مورد تائید قرار دهند .مؤسس��ههای

پیشگفته که در مورد مؤسس��ههای مالی کاربرد دارد ،در مورد

مال��ی نباید با بانکه��ای صوری رابطه برق��رار کنند و در

ش��عبهها و واحدهای فرعی تحت تملک که در خارج از کش��ور

داشته باشند

ص��ورت وجود چنین روابطی ،باید از ادامه آن خودداری
کنند .مؤسس��ههای مالی ،همچنین باید خود را از ایجاد
روابط با مؤسسههای مالی خارجی طرف مقابل که اجازه
میدهند گزارش��های آنها توس��ط بانکهای صوری مورد

اقتصادی

واقعان��د (خصوص ًا در کش��ورهایی ک��ه توصیههای مب��ارزه با

پولشویی را به اندازه کافی یا اص ً
ال پیروی نمیکنند) تا حدی که
قوانین و مقررات محلی اجازه میدهد ،قابل اجرا میباشد.
زمانی که قوانین و مقررات محلی مانع از اجرای این اصول

استفاده قرار گیرد مصون نگه دارند.

میش��وند ،مقامات ذیصالح در کشور مؤسسه اصلی (مادر)

 -19کش��ورها باید امکانپذیری و مطلوبیت سیستمی را در

باید به مؤسس��ههای مال��ی اطالع دهند که آنه��ا نمیتوانند

بانکها و س��ایر مؤسسههای مالی و واسطهای مد نظر قرار

توصیههای مبارزه با پولشویی را بهکار برند.

دهند که از طریق آن ،آنها تمامی معامالت ارزی بینالمللی

قوانین و نظارت

و داخلی خود را به ی��ک واحد ملی مرکزی گزارشدهند؛

 -23کشورها باید اطمینان یابند که مؤسسههای

واحد ملی مرکزی باید دارای پایگاه اطالعاتی کامپیوتری

مال��ی در مع��رض نظارت و قوانی��ن کافی قرار

دس��ترسپذیر برای مقامات ذیصالح بهمنظور استفاده در

دارند و توصیههای مبارزه با پولشویی را بهطور
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مؤث��ر اجرا می کنن��د .مقامات ذیص�لاح باید معیارهای

نقش متصدی در یک کازینو بهوس��یله مجرمان یا افراد

قانونی یا حقوقی الزم را در اختیار داشته باشند تا بتوانند

وابسته به آنها شوند ،و

مانع از دراختیار گرفتن س��هم درخور مالحظه یا کنترلی

• مقامات ذیص�لاح باید اطمینان یابند ک��ه کازینوها در

یا نقش مدیریتی در مؤسس��ه مالی بهوسیله مجرمان یا

جهت رعایت الزامات بازدارنده پولش��ویی و تامین مالی

افراد وابس��ته به آنها گردند .در مورد مؤسسههای مالی

تروریسم بهطور مؤثر تحت نظارت قرار دارند.

تابع اصول اساس�ی ،5اقدامات نظارتی و قانونی مورد

ب -کش��ورها بای��د اطمینان یابن��د که س��ایر گروههای

اس��تفاده در راستای اهداف احتیاطی و اهداف مربوط به

حرف��های و مش��اغل غیرمال��ی تعیی��ن ش��ده بهمنظور

پولشویی ،باید به شیوهای مشابه در مورد هدفهای ضد

نظارت و اطمینان از اینکه الزامات بازدارنده پولش��ویی

پولشویی و تامین مالی تروریسم بهکار گرفته شود.

و تأمین مالی تروریس��م را رعای��ت میکنند ،در معرض

سایر مؤسسههای مالی باید دارای مجوز باشند یا ثبت

سیس��تمهای مؤثر نظارتی قرار دارن��د .این نظارت باید

ش��وند و بهطور مناس��بی تابع مقررات باشند و با در نظر

براس��اس مبنایی حس��اس به ریس��ک انجام شود .این

گرفتن ریسک ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم

نظ��ارت ممکن اس��ت از طری��ق یک مقام دولت��ی یا از

در آن بخش ،برای هدفهای ضد پولشویی مورد نظارت

طریق یک س��ازمان خودنظم مناس��ب انجام پذیرد؛ به
ش��رط آن که چنین س��ازمانی بتواند اطمینان یابد
ک��ه اعضای آن به تعهدات خ��ود در قبال مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند هستند.
 -25مقام��ات ذیصالح بای��د رهنمودهایی تدوین
کنن��د و بازخورد و واکنش��هایی نش��ان دهند که به
مؤسسههای مالی و حرفهها و مشاغل غیرمالی در
بهکارگیری اقدامات محلی برای مبارزه با پولشویی
و تامین مالی تروریس��م و بهطور خاص در کشف و
گزارشگری معامالت مشکوک ،یاریرساند.

قرار گیرند .حداقل ،مش��اغلی که خدمات پولی یا انتقال
ارزش را ارائ��ه میدهن��د و یا در مع��رض تغییرات ارز و
پول قرار دارند ،باید دارای مجوز باش��ند یا ثبت شوند و
برای نظارت و اطمینان از اینکه از الزامات ملی و محلی

معیارهای س�ازمانی و سایر معیارهای الزم در

سیستمها بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم

برای مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم پیروی

مقامات ذیصالح ،اختیارات و منابع آنها

میکنند ،از سیستمهای مؤثر استفاده کنند.

 -26کشورها باید یک واحد اطالعات مالی تاسیس کنند که

 -24حرفهها و مشاغل غیرمالی تعیینشده باید در معرض

بهعنوان مرکزی ملی برای دریافت ،تحلیل و گزارشگری

اقدامات نظارتی و قانونی بهشرح زیر قرار گیرند:

معامالت مش��کوک و س��ایر اطالعات مرتبط با پولشویی

الف -کازینوه��ا باید در معرض نظام قانونی و نظارتی قرار

و تامین مالی تروریس��م بالقوه ،مورد اس��تفاده قرار گیرد.

گیرن��د تا اطمینان پیدا ش��ود که بهط��ور مؤثر اقدامات ضد

واحد اطالعات مالی باید بهطور مس��تقیم یا غیرمستقیم و

پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کردهاند ،حداقل:

بموق��ع به اطالعات مربوط به اجرای قانون ،امور اداری و

• کازینوها باید دارای مجوز باشند،

مالی دسترسی داشته باشد تا بتواند وظایف خود را از قبیل

• مقام��ات ذیصالح باید ابزار قانون��ی یا حقوقی الزم را

تحلیل گزارش معامالت مشکوک بهدرستی انجام دهد.

در اختیار داش��ته باشند تا بتوانند مانع از در اختیار گرفتن

 -27کش��ورها بای��د اطمین��ان حاصل کنند که مس��ئولیت

س��هم درخور مالحظه ی��ا کنترلی یا نق��ش مدیریتی یا

رس��یدگی به اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم بر
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عهده مقامات تعیینشده برای اجرای قانون است .کشورها

ذیص�لاح آنه��ا میتوانند اثربخش��ی سیس��تمهای آنها

ترغیب میش��وند تا آنجایی که توانایی دارند ،تکنیکهای

را ب��رای مقابله با سیس��تمهای پولش��ویی و تامین مالی

رس��یدگی خاص و مناس��ب فعالیتهای پولش��ویی از قبیل

تروریس��م بررس��ی کنن��د .ای��ن بررس��ی از طریق حفظ

تحویل کنترلش��ده ،عملیات مخفی و س��ایر تکنیکهای

آماره��ای جامع��ی در م��ورد موضوعه��ای مرتب��ط ب��ا

مرتبط را مورد حمایت و گس��ترش قرار دهند .همچنین،

اثربخشی و کارایی چنین سیستمهایی صورت میگیرد.

کشورها به سمت استفاده از سایر سازوکارهای مؤثر ،مثل

این آماره��ا باید در برگیرنده مواردی چ��ون آمار مرتبط

استفاده از گروههای متخصص موقت و دائمی در بررسی

با گ��زارش معامالت مش��کوک دریافت و منتشرش��ده،

داراییها و بررس��یهای مشترک با مقامات ذیصالح مناسب

بررس��یها ،پیگیردهای قانون��ی و محکومیتهای مربوط

در سایر کشورها ،ترغیب میشوند.

ب��ه پولش��ویی و تامی��ن مالی تروریس��م ،ام��وال بلوکه،

 -28هن��گام انجام رس��یدگیهای پولش��ویی و فعالیتهای

توقیف و مصادره ش��ده و کمک قانونی متقابل یا س��ایر

مجرمان��ه زیربنای��ی آن ،مقامات ذیص�لاح باید قادر به

درخواستهای همکاری بینالمللی باشد.

کس��ب اس��ناد و اطالع��ات ب��رای اس��تفاده در انجام آن

شفافیت توافقها و اشخاص حقوقی

رسیدگیها ،و پیگردهای قانونی و اقدامات مرتبط باشند.

 -33کشورها باید معیارهایی را برای جلوگیری از استفاده

اعم از کیفری

این فرایند باید شامل اختیار استفاده از معیارها و ضوابط

غیرقانون��ی پولش��ویان از اش��خاص قانون��ی برگزینند.

اجب��اری برای ایجاد س��وابق نگهداری ش��ده بهوس��یله

کشورها باید اطمینان یابند که اطالعات بموقع ،صحیح

مدنی یا اداری

مؤسسههای مالی و سایر اشخاص ،بازرسی از اشخاص

و کافی در مورد کنترل و مالکیت واقعی اشخاص حقوقی

و اماکن ،کسب و ضبط شواهد باشد.

وجود دارد که میتواند بموقع و از طریق مقامات ذیصالح

 -29بهمنظور مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم،

در اختیار قرار داده ش��ود .بهویژه در مورد کشورهایی که

ناظران باید قدرت الزم برای کنترل و اطمینان از رعایت

اش��خاص حقوقی امکان انتشار سهام بینام دارند ،باید

الزامات بهوسیله مؤسسههای مالی از جمله اختیار انجام

اقدامات مناس��ب برای اطمینان یافتن از اینکه این افراد

بازرس��یها را در اختیار داشته باشند .باید به ناظران این

در جهت پولشویی سوءاستفاده نمیکنند ،انجام دهند و

اجازه داده ش��ود که مؤسس��ههای مال��ی را وادار به ارائه

همچنین توانایی افش��ای کفایت این اقدامات نیز وجود

هرگونه اطالعات مرتب��ط با کنترل چنین رعایتی نمایند

داشته باشد .کشورها میتوانند برای تسهیل دستیابی به

و ب��رای پیروی نک��ردن از چنین الزامات��ی ،مجازاتهای

اطالعات مرتبط با کنترل و مالکیت واقعی موسسههای

اداری کافی اعمال کنند.

مال��ی ک��ه الزامات وضعش��ده در توصیه بن��د  5را انجام

 -30کش��ورها باید منابع فنی ،انس��انی و مال��ی کافی را

میدهند ،گزینش معیارهایی را مورد توجه قرار دهند.

ب��رای مقام��ات ذیصالح مس��ئول مقابله با پولش��ویی و

 -34کشورها باید بهمنظور جلوگیری از استفاده غیرقانونی از

تامین مالی تروریس��م فراهم کنند .کش��ورها باید دارای

توافقهای حقوقی توسط پولشویان ،معیارهایی را برگزینند.

فرایندهای مناس��بی باش��ند تا اطمینان یابند که کارکنان

بهویژه ،کش��ورها باید اطمینان یابند که اطالعات بموقع،

زیردس��ت مقامات ذیص�لاح آنه��ا ،دارای هماهنگی و

کافی و دقیق در مورد امین تصریحی 6از قبیل اطالعاتی

یکپارچگی باالیی هستند.

در م��ورد امی�ن  ،امانتگذار و ذینفع��ان ،وجود دارد که

 -31کش��ورها بای��د اطمینان یابن��د که سیاس��تگذاران،

میتواند بموقع از طریق مقامات ذیصالح

واحد اطالعات مالی ،ناظران و اجراکنندگان قوانین ،در

در اختیار قرار گیرد .کشورها میتوانند برای

رابطه با توس��عه و اجرای سیاس��تها و فعالیتها در مقابله

تسهیل دستیابی به اطالعات در خصوص

با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم ،دارای همکاری و

کنت��رل و مالکیت واقعی موسس��ات مالی

هماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر هستند.

که الزامات وضعش��ده در توصی��ه بند  5را

 -32کش��ورها بای��د اطمینان حاص��ل کنند ک��ه مقامات

رعایت میکنند ،معیارهایی را تبیین کنند.

7

کشورها باید
اطمینان یابند که
اقدام تنبیهی مؤثر
متناسب و
بازدارندهای

برای رویارویی با
اشخاص حقیقی
یا حقوقی
که الزامات
مبارزه با
پولشویی را
رعایت نمیکنند
وجود داشته باشد
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همکاری بینالمللی

را صرفنظر از نبود ارتکاب دوگانه جرم 9ارائه کنند.

 -35کش��ورها باید گامه��ای س��ریعی را در جهت اجرای

زمانی که ارت��کاب دوگانه جرم بهمنظور کمک قانونی

کامل کنوانس��یون وین ،کنوانس��یون پالرمو و کنوانسیون

متقابل یا اس��ترداد مجرم الزامی میش��ود ،صرفنظر از

بینالملل��ی مل��ل متحد مص��وب س��ال  1999در جهت

اینکه آیا هر دو کش��ور جرم را در گروههای یکسان جرم

جلوگی��ری از تامین مالی تروریس��م بردارن��د .همچنین،

قرار میدهند یا با اصطالح یکسانی نامگذاری میکنند،

کش��ورها ب��ه تصوی��ب و اج��رای س��ایر کنوانس��یونهای

چنین الزامی باید رعایت ش��ود؛ به ش��رط این که هر دو

بینالمللی مربوط از جمله کنوانسیون مصوب سال 1990

کشور انجام چنین جرمی را غیرقانونی اعالم کنند.

ش��ورای اروپا در رابطه با پولش��ویی ،بازرس��ی ،توقیف و

 -38بای��د ق��درت اجرای اقدامات اس��تردادی در پاس��خ

مصادره عواید حاصل از جنایت و کنوانس��یون امریکایی

به درخواس��تهای کش��ورهای خارجی برای شناس��ایی،

ضد پولشویی مصوب سال  ،2002تشویق میشوند.

انس��داد ،توقی��ف و مصادره ام��وال تطهیرش��ده ،عواید

همکاری قانونی متقابل و استرداد مجرمان

حاصل از پولش��ویی و جرایم اصلی ،ابزار مورد اس��تفاده

 -36کش��ورها باید بسرعت و بهطور س��ازنده و مؤثری،

یا به قصد اس��تفاده در ارت��کاب این جرایم یا اموال مورد

دامنه گس��تردهای از همکاریه��ای قانونی متقابل را در

نظر ،وجود داشته باشد .همچنین ،باید توافقهایی برای

رابطه با رس��یدگیهای مربوط به پولش��ویی و تامین مالی

هماهنگی اقدامات توقیف و مصادره وجود داش��ته باشد

تروریس��م ،پیگیرده��ای قانونی آن و اقدام��ات مرتبط،

که ممکن اس��ت ش��امل ب��ه اش��تراکگذاری داراییهای

فراهم سازند .بهطور خاص ،کشورها باید:

مصادره شده باشد.

ال��ف -ش��رایط بیش از ح��د محدودکننده ی��ا غیرمنطقی

 -39کش��ورها باید پولش��ویی را بهعنوان یک جرم مشمول

نس��بت به انجام همکاری قانون��ی متقابل ایجاد نکنند و

اس�ترداد مجرم 10اعالم کنند .هر کش��ور باید یا اتباع خود

این نوع همکاریها را ممنوع نکنند،

را مس��ترد کند یا زمانی که یک کش��ور بهتنهایی براس��اس

ب -اطمین��ان یابن��د ک��ه از فرایندهای کارا و ش��فاف برای

زمینهه��ای ملی��ت (تابعیت) عمل نمیکند ،آن کش��ور باید

اجرای درخواستهای همکاری قانونی متقابل برخوردارند،

بنا به درخواس��ت کشوری که بهدنبال استرداد مجرم است،

ج -درخواس��ت همکاری قانونی متقابل در حوزه منحصر

بدون هیچگونه تاخیری شرایط را بپذیرد تا مقامات ذیصالح

بهفردی را که جرم در برگیرنده مس��ائل مالی نیز میشود،

آن در جه��ت هدفهای پیگ��رد قانونی جرائم��ی که قب ً
ال در

رد ننمایند  ،و

درخواس��ت ذکر شده است ،انجام وظیفه کنند .این مقامات

د -درخواس��ت همکاری متقابل قانونی در زمینههایی را

باید تصمیم خود را اجرا کنند و درست بههمان شیوه برخورد

که طبق قوانین ،مؤسس��ههای مال��ی ملزم به رازداری و

ب��ا جرائم ج��دی دیگر براس��اس قوانین داخلی آن کش��ور،

حفظ اطالعات میباشند ،رد نکنند.

برخ��ورد نمایند .کش��ورهای م��ورد نظر باید ب��ا یکدیگر به

کشورها باید اطمینان یابند که قدرت و اختیارات مقامات
ذیصالح آنها که براس��اس توصیه بند  28الزامی شده

خصوص در مورد ابعاد آییننامهای و واضح ،همکاری کنند
تا از کارایی چنین پیگردهایی اطمینان ایجاد شود.

است ،برای استفاده در پاس��خ به درخواستهای مستقیم

کش��ورها ممکن اس��ت با توجه به س��اختارهای قانونی

مقام��ات ذیصالح قضای��ی و اجرایی ،ب��رای همتایان

خود ،تس��هیل استرداد را مورد توجه قرار دهند .این کار از

داخلی باش��د .ب��ه منظور جلوگی��ری از تض��اد اختیارات

طریق مجاز شمردن انتقال مستقیم درخواستهای استرداد

قانونی ،باید طراحی و اجرای س��ازوکارهای تعیین
بهتری��ن مکان برای محاکم��ه متهمان حقوقی -در
م��واردی ک��ه در مع��رض محاکمه در بی��ش از یک
کشور قرار دارند-مورد توجه قرار گیرد.
 -37کشورها باید تا حد ممکن ،کمک قانونی متقابل
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بین وزارتخانههای ذیربط ،استرداد اشخاص تنها براساس

با  40توصیه پیش��ین گروه درباره پولشویی ترکیب شود،

حک��م قضایی ،و یا معرفی یک روش آس��ان اس��ترداد که

چارهجویی اصلی برای پیشگیری ،کشف و توقف تامین

ضوابط استرداد رسمی را دور میزند ،انجامگیرد.

مالی تروریسم و اقدامات تروریستی را فراهم میآورد.

سایر شکلهای همکاری

 -1تصوی�ب و اج�رای ابزارهای س�ازمان مل�ل متحد:

 -40کش��ورها بای��د اطمین��ان حاص��ل کنند ک��ه مقامات

هرکش��ور بای��د گامهای ف��وری در جهت تصوی��ب و اجرای

ذیص�لاح آنها هم��کاری بینالمللی وس��یعی با همتایان

کامل الزامات کنوانسیون بینالمللی ملل متحد مصوب سال

خارج��ی خود خواهند داش��ت .باید ش��یوههای روش��ن

 1999برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم بردارد.

و مؤث��ری ب��رای تس��هیل تب��ادل اطالعات مرب��وط به

همچنین ،کش��ورها باید فوراً قطعنامههای ملل متحد

پولش��ویی و فعالیتهای مجرمانه اساسی بهطور مستقیم

در رابطه با پیش��گیری و جلوگی��ری از اقدام تأمین مالی

بی��ن همتایان ،اع��م از داوطلبان��ه یا بنا به درخواس��ت،

تروریس��تی ،به خصوص قطعنامه  1373شورای امنیت

وجود داشته باش��د .همچنین ،تبادلها باید بدون شروط

سازمان ملل متحد را به اجرا درآورند.

محدودکننده نامناسب امکانپذیر باشد .به طور خاص:

 -2جرمانگاری تامین مالی تروریس�م و پولش�ویی

الف .مقامات ذیصالح نباید درخواس��ت هم��کاری در مورد

مرب�وط به آن :هر کش��ور باید تامین مالی تروریس��م،

زمینههای انحصاری مرتبط با موضوعهای مالی را رد کنند،

اقدام��ات تروریس��تی و س��ازمانهای تروریس��تی را جرم

ب .کش��ورها نباید بهخاطر فراهم نمودن زمینهای برای

بشناسد .کش��ورها باید اطمینان یابند که چنین جرایمی

رد هم��کاری ،به قوانینی متوس��ل ش��وند ک��ه نگهداری

در طبقه جرایم اصلی پولشویی قرار میگیرند.

صورتهای مالی را بهصورت محرمانه الزامی میکند ،و

 -3بلوکه و ضبط کردن داراییهای تروریس�تی :هر کشور

ج -مقامات ذیصالح باید از سوی همتایان خارجی خود قادر

باید اقدامی فوری برای بلوکه کردن وجوه یا سایر داراییهای

به انجام بازجویی (و در صورت امکان بازرسی) باشند.

تروریس��تها اجرا کند .تروریس��تها اش��خاصی هس��تند که

زمانی که توانایی کس��ب اطالعات درخواس��ت شده از

مطاب��ق با قطعنامهه��ای ملل متحد در رابطه با پیش��گیری و

س��وی یک مقام ذیصالح خارجی در اختیار همتای وی

جلوگی��ری از تامین مالی اقدامهای تروریس��تی ،تروریس��م و

نیس��ت ،کش��ورها به تبادل سریع و س��ازنده اطالعات با

س��ازمانهای تروریس��تی را تامین مالی میکنند .همچنین،

غیرهمتای��ان ترغی��ب میش��وند .همکاری ب��ا مقامات

هر کش��ور باید اقدامی حقوقی پیشبینی و اجرا کند که مقامات

خارجی به غیر از همتایان را میتوان به صورت مستقیم

ذیصالح را قادر سازد اموالی را که به نحوی در ارتباط با تامین

یا غیرمس��تقیم انج��ام داد .زمانی که در رابطه با ش��یوه

مالی تروریسم ،اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی

مناس��ب اطمین��ان وجود ن��دارد ،مقامات ذیص�لاح باید

بهدس��ت آمده ،یا ب��هکار رفته ،یا برای اس��تفاده در نظر گرفته

برای کمک ابتدا با همتایان خارجی خود تماس بگیرند.

شده یا اختصاص یافته است ،توقیف و ضبط کنند.

کش��ورها باید مطابق با تعه��دات آنها در رابطه با حفظ

 -4گزارشگری معامالت مشکوک مرتبط با تروریسم:

دادهه��ا و حریم خصوص��ی یکدیگر ،ب��رای اطمینان از

اگر نهادهای مالی یا سایر کسبوکارها یا واحدهای تجاری

ای��ن که اطالعات مبادلهش��ده توس��ط مقامات ذیصالح

مشمول تعهدات ضدپولشویی شک پیدا کنند (یا زمینههای

تنها در صورت وجود مجوز مورد اس��تفاده قرار میگیرد،

معقولی برای مش��کوک ش��دن داشته باش��ند) که وجوهی

تدبیرهای کنترلی دائمی وضع کنند.

مرتبط با و یا مورداس��تفاده تروریسم ،اقدامات تروریستی

 9توصیه ویژه

واحد اطالعات مالی
باید
بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم و بموقع
به اطالعات مربوط به
اجرای قانون
امور اداری و مالی
دسترسی داشته
باشد تا
بتواند وظایف خود را
از قبیل
تحلیل گزارش
معامالت مشکوک
بهدرستی انجام دهد

یا سازمانهای تروریستی است ،این نهادها ملزم هستند که

فوراً موارد مشکوک را به مقامات ذیصالح اطالع دهند.

ضمن پذی��رش اهمیت حیات��ی گام برداش��تن در جهت

 -5همکاری بینالمللی :هر کشور باید براساس یک قرارداد،

مبارزه با تامین مالی تروریس��م ،گ��روه کاری اقدام مالی

توافق ی��ا دیگر س��ازوکارهای هم��کاری حقوقی مش��ترک یا

با توصیههای زیر موافقت کرده است .این توصیهها اگر

مبادل��ه اطالع��ات ،باالتری��ن می��زان همکاری ممک��ن را در
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ارتباط با بازرسیها ،اقدامات و پرسوجوهایاداری ،اجتماعی

فعالیت به صورت قانونی میکنند،

و جنایی مربوط به تامین مالی تروریسم ،اقدامهای تروریستی

ب -سوءاس��تفاده از واحدهای قانون��ی بهعنوان مجاری

و سازمانهای تروریستی ،با کشور دیگر داشته باشد.

برای تامین مالی تروریس��تی ،از جمل��ه بهمنظور فرار از

همچنین ،کش��ورها باید تم��ام اقدامهای ممک��ن را برای

کشورها باید

ضبط شدن اموال آنها ،و

ن مالی
اطمینان از اینکه آنها برای اش��خاص مس��ئول تامی 

ج -پنهانسازی و مبهم نمودن عملیات انحرافی مخفیانه وجوه

تروریس��م ،اقدامات تروریس��تی یا س��ازمانهای تروریس��تی

مورد نظر هدفهای قانونی برای سازمانهای تروریستی.

پناه��گاه امن��ی را فراهم نمیکنند ،انجام دهن��د و در صورت

 -9حملکنن�دگان وجوه نقد :کش��ورها باید اقدامهایی

امکان ،روشهایی را برای تحویل چنین افرادی بهکار ببندند.

را جهت کش��ف اب��زار بینام انتقال وج��وه و حمل و نقل

 -6ارس�ال و واریز وج�ه به ش�یوههای مختلف :هر

فیزیک��ی بین مرزی ارز (از جمله یک سیس��تم اعالن یا

کش��ور بای��د اقدامهایی را ص��ورت دهد ت��ا اطمینان یابد

دیگر تعهدات افشا) صورت دهند.

که افراد یا ش��خصیتهای حقوقی (از جمله نمایندگیها)

کش��ورها باید اطمین��ان یابند که مقام��ات ذیصالح آنها

ک��ه خدمات انتقال پول یا ارزش را ارائه میکنند (ش��امل

دارای اختی��ار قانونی برای متوقفس��ازی یا محدود کردن

انتقال از طریق سیستم یا شبکه غیررسمی انتقال پول یا

اب��زار بین��ام انتق��ال وجوه یا ارزی هس��تند که مش��کوک

بینام انتقال وجوه و

ارزش) باید مجاز باشند یا ثبت شوند و تمام توصیههای

به ارتباط داش��تن با تامین مالی تروریس��تی یا پولش��ویی

گ��روه را که در م��ورد بانکها و نهاده��ای مالی غیربانکی

میباش��ند و یا به گونهای نادرست ،اعالن یا افشا شدهاند.

حمل و نقل فیزیکی

کاربرد دارد ،بهکار بندند .هر کش��ور باید اطمینان حاصل

کش��ورها باید اطمینان حاصل کنند ک��ه اقدامهای تنبیهی

کند که افراد یا ش��خصیتهای حقوقی ک��ه این خدمات را

مؤثر ،متناس��ب و بازدارندهای در رویاروی��ی با افرادی که

ب��ه صورت غیرقانونی انجام میدهند ،در معرض جرایم

به صورت نادرس��ت اقدام به افشا و اعالن میکنند ،وجود

مدنی یا جنایی قرار دارند.

دارد .در مواردی که ابزا ر بینام انتقال وجوه یا ارز در ارتباط

 -7انتقاالت شبکهای :کشورها باید معیارهایی برگزینند

با تامین مالی تروریس��تی یا پولش��ویی هس��تند ،کشورها

دیگر تعهدات افشا

تا مؤسس��ههای مالی( ،از جمله انتقالدهندگان پول) را

همچنی��ن باید اقدامهای��ی را ،از جمل��ه اقدامهای قانونی

مل��زم کند اطالعات با معن��ی و صحیحی (نام ،آدرس و

مطرح ش��ده در توصی��ه بند  3و توصیه وی��ژه بند  3انجام

صورت دهند

شماره حس��اب) در مورد درخواستکننده انتقاالت وجوه

دهند تا قادر به ضبط چنین وجوه و ابزاری باشند.

اقدامهایی را جهت
کشف ابزار

بین مرزی ارز
از جمله یک سیستم
اعالن یا

و پیامهای ارسالی مرتبط با آن در اختیار قرار دهند و این
اطالعات بای��د همراه با مدارک انتقال یا پیام مرتبط ،در

پانوشتها:

طول زنجیره پرداخت باقی بماند.

)1- Financial Action Task Force (FATF
2- Money Laundering

کش��ورها باید اقدامات��ی را برای اطمینان یافت��ن از اینکه

)3- Financial Intelligence Unit (FIU

مؤسس��ههای مالی (از جمله انتقالدهن��دگان پول) امنیت و

)4- Suspicious Transaction Report (STR

نظارت کافی را در مورد انتقاالت مشکوک پولی ،که اطالعات

5- Core Principles
6- Express Trusts

کاملی از درخواستکننده را همراه ندارند صورت دهند.

7- Settlor

 -8سازمانهای غیرانتفاعی :کشورها باید کفایت قوانین

8- Trustee

و مقررات مرتبط با واحدهایی را که میتوانند برای تامین

9- Dual Criminality
10- Expeditious Offence

مالی تروریس��م مورد سوءاس��تفاده قرار گیرند ،بررس��ی
کنند؛ بخصوص ،سازمانهای غیرانتفاعی آسیبپذیرند و
کشورها باید اطمینان یابند که امکان سوءاستفاده از آنها
به روشهای زیر وجود ندارد:
ال��ف -از طری��ق س��ازمانهای تروریس��تی ک��ه وانمود به
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