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1

أدى تفشي جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( إلى معاناة بشرية 
وحتديات عاملية غير مسبوقة، وتسبب يف إرباك عام على املستويات كافة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية واملالية للعالم بأسره، فكثير 
من االقتصادات يف العالم مثل الواليات املتحدة، والصني، واململكة املتحدة، 
بانتكاسات  أُصيبت  قد  وغيرها،  واليابان  وإيطاليا،  وفرنسا،  وأملانيا، 
خطرة، وتعرَّضت أسواق املال واألسهم يف العالم للهبوط إلى مستويات 

غير مسبوقة، وانخفضت أسعار النفط إلى الهاوية.
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املالي العمل  مجموعُة  ته  أعدَّ الذي  التقرير  هذا   يحاول 
مايو  يف   The Financial Action Task Force (FATF(
2020م، حتديَد التحديات، واملمارسات اجليِّدة، واستجابات 
ونقاط  اإلرهاب،  ومتويل  األموال،  غسل  لتهديدات  الدول 

الضعف الناشئة عن أزمة كوفيد-19.
تناول التقرير بالتحليل ثالثة موضوعات رئيسة، هي:

من   �� النابعة  اجلديدة  الضعف  ونقاط  التهديدات 
وآثـار  كوفيد-19  بجائحة  الصلة  ذات  اجلرائم 
املخاطر الناجتة عن غسل األموال  ومتويل اإلرهاب.

جهود   �� يف  كوفيد-19  جلائحة  احلالي  التأثير 
احلكومات والقطاع اخلاص يف مجال مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.

ومتويل   �� األموال  غسل  مكافحة  سياسة  استجابات 
والفاعل  السريع  التنفيذ  لدعم  املقترحة  اإلرهاب 
لتدابير االستجابة ألزمة كوفيد-19، مع إدارة املخاطر 
الناجتة ونقاط الضعف اجلديدة مبا يف ذلك احملفزات 
للشركات  املالي  اإلنقاذ  وحَزم  واملالية،  االقتصادية 

واألفراد، واألنشطة اخليرية.

أبرز نتائج التقرير
توصل اخلبراء والباحثون يف التقرير إلى عدة نتائج، أبرزها:

بجائحة   �� املتعلقة  اجلرائم  نسبة  يف  الزيادةُ  تُؤدي 
السيبرانية،  واجلرائم  االحتيال،  مثل:  كوفيد-19، 
والتوجيه اخلاطئ يف استغالل األموال احلكومية أو 
املساعدات املالية الدولية، إلى إيجاد مصادر جديدة 

من العائدات للفاسدين وللجهات غير املشروعة.

تُؤثر التدابيُر الرامية إلى احتواء كوفيد-19 سلًبا   ��
إلى  املجرمني  يدفع  ما  اإلجرامي،  االقتصاد  يف 
تغيير سلوكهم إلى أشكال أخرى من السلوك غير 

القانوني بدافع الربح.

تُؤثر جائحُة كوفيد-19 يف قدرات القطاعني احلكومي   ��
واخلاص يف تنفيذ التزامات مكافحة غسل األموال 
والتنظيم  اإلشراف  حيث  من  اإلرهاب،  ومتويل 
املعامالت  اإلبالغ  عن  السياسات، على  وإصالح 

املشبوهة والتعاون الدولي.

تتسبب هذه التهديدات ونقاط الضعف يف مخاطر   ��
اإلرهاب،  األموال ومتويل   كبيرة يف مجال غسل 

وميكن أن تؤدي هذه املخاطر إلى اآلتي:

يف    الوقائية  التدابير  لتجاوز  طرًقا  املجرمني  إيجاد 
التعامل مع العمالء.

اإللكترونية    املالية  اخلدمات  استخدام  إساءة  زيادة 
عبر اإلنترنت، واألصول االفتراضية لنقل األموال غير 

املشروعة وإخفائها.
استغالل املجرمني للتدابير احلكومية للتحفيز االقتصادي،   

وخطط اإلعسار املخصصة ملساعدة األشخاص املتعثرين 
بسب الفيروس؛ إلخفاء مواردهم غير املشروعة وغسلها.

والدولية    احمللية  املالية  املساعدات  استخدام  إساءة 
املخصصة لتمويل حالة الطوارئ بسبب هذه اجلائحة.

وميكن أن يساعد التنفيذ الفاعل لتدابير االستجابة جلائحة 
التي  اجلديدة  الضعف  ونقاط  املخاطر  إدارة  كوفيد-19 يف 

تظهر، وذلك عبر اآلتي:
التعاون والتنسيق احمللي لتقييم أثر الفيروس يف أنظمة   

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
تعزيز التواصل مع القطاع اخلاص.  
تشجيع اإلجراءات الـوقائيـة للتحقق من هوية العمالء.  
دعم خيارات الدفع اإللكترونية والرقمية.  

تطور أساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يبنيِّ اخلبراء الباحثون يف هذا التقرير أن جائحة كوفيد-19 
وفًقا  آخر  إلى  بلد  من  مختلفة  حكوميًة  استجاباٍت  ولَّدت 
لدرجة تأثيرها، راوحت بني املساعدة االجتماعية، ومبادرات 
القسري، وقيود  املنزلي  وتدابير احلجر  الضريبي،  اإلعفاء 
السفر. وإنَّ هذه التدابير قد تتيح بطرق غير مقصودة فرًصا 
للمجرمني واإلرهابيني لكسب عائدات غير مشروعة  جديدة 
االفتراضات  إلى  املخاطر  أشكال  تطور  ويستند  وغسلها. 

العامة اآلتية:
نحو   �� على  واألفراد  والشركات  احلكومات  تتجه 

عن  العمل  طريق  عن  أعمالهم  ملواصلة  مستمر 
األفراد  يتجه  مثلما  اإلنترنت،  شبكة  عبر  بُعد 
أو  جبرية  إقامة  عليهم  ُفرضت  وَمن  املراَقبون، 
إلى  متواصل،  نحو  على  احلركة  تقييد  تدابير 
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أعمالهــم  ومتابعة  للتفـــاعل  اإلنتــــرنت   منصــات 
غير املشروعة.

تدابير   �� بسبب  الشركات  من  كثيٍر  إغالُق  أدى 
التجارة  والقيود األخرى على  واحَلْجر"،  "اإلغالق 
واالستغناء  البطالة  نسبة  ارتفاع  إلى  والسفر، 
اإليرادات احلكومية،  ثمَّ فقدان  العمال، ومن  عن 
والكساد االقتصادي العام الذي سيؤثر يف السلوك 

املالي واالجتماعي للشركات واألفراد.

ازدياد االحتيال والتزوير
 FATF يُؤكِّد اخلبراءُ والباحثون أن التقارير الواردة من أعضاء
املجرمني حاولوا  أن  إلى  تشير  املفتوحة،  واملصادر  واملراقبني 
االستفادة من جائحة كوفيد-19 عبر زيادة األنشطة االحتيالية، 

التي شملت اآلتي:
احلاالت   �� هذه  مثل  يف  املسؤولني:  هوية  انتحال 

بالبريد  أو  )مباشرة  باألفراد  املجرمون  يتصل 
املسؤولني  هوية  وينتحلون  الهاتف(  أو  اإللكتروني 
معلومات  على  احلصول  بقصد  احلكوميني 

مصرفية شخصية أو مبالغ نقدية.

األساسية   �� السلع  تزوير  عبر  واخلداع:  التزييف 
الرتفاع  نظًرا  كوفيد-19؛  مع  للتعامل  الضرورية 
كبيرة  زيادًة  هناك  إن  إذ  املواد،  على هذه  الطلب 
اإلنترنت  عبر  الشراء  يف  االحتيال  عمليات  يف 
ومعدات  الطبية،  املستلزمات  بعض  تتضمن  التي 

احلماية الشخصية، واملنتجات الصيدالنية.

جمع التبرعات للجمعيات اخليرية: يقوم املجرمون   ��
دولية  منظمات  مُيثلِّون  بأنهم  يتظاهرون  الذين 

إلكتروني  بريد  رسائل  بتوزيع  خيرية  جمعيات  أو 
ألغراض  أنها  يزعمون  حلمالت  تبرعات  تطلب 
ويجري  كوفيد-19،  بجائحة  الصلة  ذات  البحث 
بعد ذلك توجيه مستلمي رسائل البريد اإللكتروني 
هذه لتقدمي معلومات بطاقات االئتمان مما يجعلها 

عرضة للنهب.

الجرائم اإللكترونية
اجلرائم  موضوع  على  كبير  نحو  على  التقرير  هذا  يُركِّز 
أن  يبنيِّ  إذ  بها،  املتعلقة  االحتيال  وعمليات  اإللكترونية، 
االجتماعية  الهندسة  هجمات  يف  ا  ّدً حا ارتفاًعا   هناك 
املصطلح  بهذا  ويُقصد   ،)social engineering attacks(
التالعب النفسي بالشخص خلداعه واحلصول على معلومات 
البريد  رسائل  باستخدام  وحتديًدا  به،  خاصة  حساسة 
طريق  عن  النصية،  اجلوال  ورسائل  التصيدية،  اإللكتروني 
البريد واألرقام العشوائية، وبواسطة هذه املعلومات يُستدرج 
إلى مواقع ويب احتيالية؛ للحصول على معلومات  الضحية 

الدفع الشخصية.
هجمات التصيد عبر البريد اإللكتروني والرسائل   ��

النصية القصيرة: يستغل املجرمون املخاوف بشأن 
أجهزة  على  الضارة  البرامج  إلدخال  كوفيد-19 

احلاسوب الشخصية أو الهواتف احملمولة.

حيل اختراق البريد اإللكتروني للنشاط التجاري:   ��
وسط ارتفاع عاملي حاد يف العمل عن بُعد، يستغل 
شبكة  أمان  يف  الضعف  نقاط  اإلنترنت  مجرمو 
األنشطة التجارية للوصول إلى معلومات االتصال 

والتحويالت املالية للعمالء.

التزييف واخلداعانتحال هوية املسؤولني
جمع التبرعات 

للجمعيات اخليرية
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املجرمون طرًقا   �� هجمات برامج الفدية: يستخدم 
مختلفة إلدخال برامج الفدية على أجهزة احلاسوب 
بعض  أفاد  فقد  احملمولة،  والهواتف  الشخصية 
يستخدمون  اإلنترنت  أن مجرمي   FATF أعضاء 
الهاتف احملمول  وتطبيقات  اخلبيثة  الويب  مواقع 
التي يبدو أنها تشارك املعلومات املتعلقة بجائحة 
وقفلها  الضحايا  أجهزة  إلى  للوصول  كوفيد-19 

ومساومة أصحابها حتى يتم دفع املبلغ املطلوب.

االجتار بالبشر واستغالل العمال: يستغل املجرمون   ��
مثل  مشروعة  غير  بأعمال  للقيام  اجلائحة  هذه 
تعليق  بسبب  بالبشر  واالجتار  العمال  استغالل 
يف  املعنية  والدولية  احلكومية  الوكاالت  نشاط 

الكشف عن حاالت االجتار بالبشر.
استغالل األطفال عبر اإلنترنت: هناك تقارير من   ��

بعض األعضاء عن ارتفاع يف إنتاج مواد استغالل 
إغالق  فمع  وتوزيعها؛  اإلنترنت  عبر  األطفال 
املدارس، يستخدم األطفال اإلنترنت بشكل كبير يف 
أوقات "احلجر"، ما قد يؤدي إلى زيادة استغاللهم.

نقاط الضعف في مجال غسل األموال
تغيير السلوك املالي  

السلوكيات  يف  كبيرة  تغييرات  حصول  إلى  التقرير  يشير 
من  كثيٌر  أُغلقت  إذ  كوفيد-19؛  املالية يف ضوء  واألمناط 
"اإلغالق  إجراءات  بسبب  املصرفية  والفروع  املكاتب 
من  مزيٍد  بإجراء  العمالء  من  كثير  يقوم  لذلك  واحَلْجر"، 
املعامالت عن بُعد، وعلى املديني املتوسط والطويل ميكن 
األنشطة  يف  تغيير  إلى  االقتصادي  االنكماش  يُؤدي  أن 
للحصول على متويل  السعي  إلى  األفراد  املالية، ما يدفع 
التي  املالية  السلوكيات  هذه  ومن  الرسمية.  الطرق  خارج 

ظهرت، ما يأتي:
أن   ��  FATF أعضاء  أفاد  ُبعد:  عن  املعامالت  زيادة 

خفضت  أو  فروعها  أغلقت  قد  البنوك  بعض 
املتاحة،  قيَّدت اخلدمات  أو  لديها  العمل  ساعات 
مبا يف ذلك خدمة العمالء والتحقق من الهوية، إذ 
يبنيِّ التقرير أن بعض املؤسسات املالية قد ال تكون 

زة للتحقق من هوية العمالء عن بُعد. مجهَّ

عدم اإلملام باملنصات املصرفية عبر اإلنترنت: قد   ��
تكون قطاعاُت محددة من السكان مثل كبار السن، 
واملجتمعات  املنخفض،  الدخل  ذوات  والفئات 
املصرفية  املنصات  باستخدام  درايًة  أقلَّ  النائية، 
عبر اإلنترنت، ومن ثَم تكون أكثَر عرضًة لالحتيال.

يشير   �� الذي  األمر  املنظمة:  غير  املالية  اخلدمات 
االقتصادية  االنتكاسات  مع  ارتباطات  وجود  إلى 
التمويلية  االحتياجات  ذوي  أن  ويالحظ  السابقة، 
غير  أو  تقليديني  غير  مقرضني  عن  يبحثون  قد 
صني، وقد يشمل ذلك اجلماعات اإلجرامية،  مرخَّ

يف حالة وجود ركود اقتصادي طويل األمد.
زيادة مخاطر الفساد  

احلكوميـة  األمـوال  بـإدارة  املتعلِّقـة  الفسـاد  مخاطـر  تـزداد 
آثـار  ملكافحـة  املخصصـة  الدوليـة  املاليـة  واملسـاعدات 
حتفيـٍز  أمـوال  احلكومـات  مـن  كثيـٌر  م  تُقـدِّ إذ  الفيـروس، 
للتخفيـف مـن األثـر االقتصـادي املرتبـط بآثـار الفيـروس، وقـد 
يحـاول املجرمـون االحتيـال علـى هـذه األمـوال، أو توجيههـا على 
يُؤثِّـر الفسـاُد سـلًبا يف قنـوات  نحـو خاطـئ، وكذلـك ميكـن أن 

الدوليـة.  املاليـة  املسـاعدات  تقـدمي 
نسبة   �� أن  التقرير  أفاد  التحفيز:  تدابير  استغالل 

الشركات  إلى  ه  املوجَّ االقتصادي  الدعم  من 
ومن  محتملة،  احتيال  مخاطَر  مُتثِّل  قد  واألفراد 
املمكن أن تُؤدِّي إلى عملية غسل األموال. لذا كان 
من بني التوصيات التي ذكرها اخلبراء والباحثون 
املسهمون يف هذا إعداد التقرير، مطالبُة أعضاء 
خطوات  باتخاذ   )FATF( املالي  العمل  مجموعة 
عملية للحدِّ من هذه املخاطر، مثل دفع املساعدة 
احلكومية  احلسابات  عبر  والشركات  لألفراد 

املخصصة لتلقي اإلعانات االجتماعية.

املساعدات املالية الدولية وزيادة مخاطر الفساد:   ��
تدعو احلاجة الراهنة لكثيٍر من الدول للحصول على 
جلائحة  لالستجابة  طارئة  فورية  مالية  مساعدة 
الدولية  املالية  املؤسسات  ر  حتذِّ لذا  كوفيد-19. 
الفاسدين  املسؤولني  إساءة استخدام  من مخاطر 
لبلدانهم مة  املقدَّ الطارئة  املالية   للمساعدات 
وال سيَّما يف البلدان التي تكون فيها سيادةُ القانون 



5

غسل األموال وتمويل اإلرهاب في ظل جائحة كورونا

وتدابيُر الشفافية واملساءلُة ضعيفًة. وأفاد التقرير 
من  كبيرة  كميات  لشراء  احلكومية  العقود  أن 
اإلمدادات الطبية ذات الصلة بـجائحة كوفيد-19 

ر فرَص فساد واختالس لألموال العامة. قد توفِّ
زيادة التقلبات املالية  

تكشف التقلبات املالية واالقتصادية األخيرة املرتبطة بجائحة 
كوفيد-19 حالة عدم االستقرار. ويف هذا السياق ميكن للمجرمني 
اجلديدة  الضعف  نقاط  أنشطتهم الستغالل  االنتهازيني حتويل 

التي تظهر يف النظام املالي، مثل:
إلى   �� املجرمون  يسعى  إذ  االقتصادي:  االنكماش 

االستثمار يف العقارات أو الشركات املتعثِّرة لغسل 
أموالهم، وإخفاء عائداتهم غير املشروعة.

التقلبات   �� إن  املادية:  النقدية  املعامالت  زيادة 
قيام  إلى  أدَّت  املالية  األوراق  قيم  يف  األخيرة 
وحتويل  املالية،  محافظهم  بتصفية  كثيرين 
إلى  أدى  كما  إلكترونّيًا،  األموال  من  كبيرة  مبالغ 
التقرير  وأبان  النقدية،  األوراق  سحب  يف  زيادة 
أن  ميكن  النقدية  األوراق  استخدام  زيادة  أن 
اإلرهاب ومتويل  األموال  غسل  أنشطة   يخفي 

بالطرق اآلتية:

الكبيرة    للتحركات  ميكن  املالية،  األسواق  تستقر  عندما 
إلعادة إيداع األموال أن توفر غطاًء جلهود غسل األموال 

غير املشروعة.
ميكن استخدام األوراق النقدية لشراء األصول املالية اآلمنة   

التي يصعب تتبعها مثل الذهب.
زيادة مخاطر السحب، إذ يحصل املجرمون على حق الوصول   

إلى احلساب املصريف لألشخاص ويقومون بسحب أموالهم 
.)ATM( من طريق أجهزة الصراف اآللي

معامالت    أو  سحب  عمليات  يف  املتورطون  العمالء  يشير 
نقدية مشبوهة إلى غرض مكافحة "كوفيد-19"، مما يخفي 

األنشطة غير املشروعة.

بعد أن عرض التقرير بالتفصيل للمخاطر الناجتة عن استغالل 
اإلرهابيني للظروف اإلنسانية االستثنائية التي ميرُّ بها العالم 
بسبب جائحة كوفيد-19 لتنفيذ مخططاتهم اإلرهابية، تناول 
عدًدا كبيًرا من القضايا والتجارب املتعلقة مبجال غسل األموال 

 .FATF يف  األعضاء  الدول  بها  ت  مرَّ التي  اإلرهاب  ومتويل 
م إيجاًزا لتأثير جائحة كوفيد-19 يف األنظمة املعمول بها  وقدَّ
واملخاطر  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  محاربة  يف  حالّيًا 
تـجاه  قبــل اجلمـاعــات اإلرهابيـــة  واالستجابات احملتملة من 
وعرض   .)IFUs( املـاليــة  االستخبــارات  وحـــدات  إجـــراءات 
ملخًصا ألهم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب احملتملة 

والناشئة عن فيروس كوفيد-19، ومنها:

تأثير الفيروس في مكافحة تمويل اإلرهاب:
تُؤثِّر جائحُة كوفيد-19 يف قدرات احلكومات والقطاع اخلاص 
لتنفيذ التزامات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بسبب 
الحتواء  ُطبِّقت  التي  االجتماعي  واحَلْجر  اإلغالق  تدابير 
والقطاع  احلكومة  موظفي  من  كثيٌر  اآلن  يعمل  إذ  الفيروس، 
اخلاص يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عن 

بُعد، ولذلك أثرت أزمة كورونا يف املجاالت الرئيسة اآلتية:
العمل   �� مجموعة  أعضاء  غالبية  تشير  اإلشراف: 

املالي FATF إلى أن عمليات التفتيش يف املواقع 
اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
لت أو استُبدلت بها عمليات تفتيش عن بُعد،  قد أُجِّ

مبا يف ذلك استخدام مؤمترات الفيديو.

من   �� كثيٌر  قامت  السياسات:  وإصالح  التنظيم 
إدارات السياسات الوطنية والدولية بتفعيل خطط 
معظم  يعمل  حيث  األعمال،  تصريف  استمرارية 
نشرهم  أعيد  أو  بُعد،  عن  جميعهم  أو  املوظفني 
لــجائحة  املشتركة  للوحدة  استجابًة  وتوزيعهم 
يف  كبير  توقف  إلى  ذلك  أدى  وقد  كوفيد-19، 

سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

تقارير املعامالت املشبوهة: تواصل البنوك والكيانات   ��
املالية تقدمي تقارير املعامالت املشبوهة إلى وحدات 
االستخبارات املالية )FIU(، وقد واجه ذلك تأخيرات 
بعض اجلهات  لكون  التقارير وجتهيزها،  تلقي  يف 
التي ال تزال تعتمد على نظم اإلبالغات الورقية، أو 

لديها برمجيات قواعد بيانات غير كافية.

تعمل   ��  :)FIU( املالية  االستخبارات  وحدة  حتليل 
وحدات االستخبارات املالية ألعضاء فريق العمل 
املالي )FATF( عن بُعد يف حدود ما تسمح به أنظمة 
تقنية املعلومات واألمن، وهناك بعض التقارير التي 
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يف  املالية  االستخبارات  وحدات  بعض  بأن  تفيد 
على  قلَّلت  املنخفضة  القدرات  ذات  الدول  بعض 

نحو كبير من عملياتها أو أوقفتها متاًما. 

التعاون الدولي: تشير تقارير عدة عن تأثر التعاون   ��
الدولي بسبب أزمة كوفيد-19. مما أدى لتأخير يف 
التعاون املشترك وتفاقم ذلك مبرور الوقت بسبب 
العمل عن بعد ملوظفي وحدة االستخبارات املالية، 
مما ينعكس سلًبا على التعاون الرسمي فيما بينها، 
مثل املساعدة القانونية املتبادلة، وتسليم املجرمني 
وانخفاض  السفر،  على  املفروضة  القيود  بسبب 
األموال  التقنية ملكافحة غسل  املساعدة  تعليق  أو 

ومتويل اإلرهاب.

الواردة   �� املعلومات  تشير  القانون:  إنفاذ  سلطات 
يف  القانون  إنفاذ  سلطات  أن  إلى  التقرير  يف 
البلدان األعضاء يف FATF تواصل إعطاء األولوية 
جلهود مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مع 
التركيز على نحو كبير على اجلرائم الناشئة عن 
كوفيد-19. وتفيد بعض التقارير بأن حتويل موارد 
إنفاذ القانون واألمن إلى استجابات كوفيد-19 يف 
قد  املوارد،  وضعيفة  اخلطورة  الشديدة  البلدان 
يشجع اإلرهابيني وممولي اإلرهابيني يف أنشطتهم.

قد   �� املالية  املؤسسات  أن  لوحظ  القطاع اخلاص: 
تصريف  الستمرارية  خطط  وضع  يف  شرعت 
أعمالها استجابة لألزمة، إال أن بعض البنوك قد 
موظفيها  مع  أكبر  وتواجه حتديات  فروعها  تغلق 
احلالي  االقتصادي  الوضع  زاد  ما  إذا  وعمالئها 
املالية  املؤسسات  تعيد  أن  خطر  فهناك  تدهوراً، 
ترتيب أولويات جهودها يف مكافحة غسل األموال 
تدابير حتوطية  على  تركز  وأن  اإلرهاب،  ومتويل 

واستقرارية أوسع نطاقاً.

االستجابات المحتملة
التي  اإلجراءات  من  مجموعة  التقرير  من  القسم  هذا  د  يحدِّ
عن  الناشئة  للتحديات  استجابًة  القضائية  السلطات  تتخذها 
باتخاذ هذه  النظر  الدول األعضاء يف  ويطالب  هذه اجلائحة، 

اجلديدة  املخاطر  مع  التعامل  نحو:  والتدابير،  اإلجراءات 
والتكيف معها وال سيَّما مع انخفاض القدرة التشغيلية، والعمل 
وحَزم  واملالية،  االقتصادية  واحلوافز  اخليري  النشاط  حتفيز 
اتخذتها  التي  لالستجابات  عملية  أمثلة  م  ويقدِّ املالية،  اإلغاثة 
بعض السلطات، ويطالــب التقريــر بتحسـيـن مســتوى التعــاون 
والتنســيق، إضافة إلى تعزيز التواصل مع القطاع اخلاص عن 
طريق املبادرة االستباقية يف تطبيق تدابير مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب. هناك أمثلة على بعض البلدان التي تعمل مع 
قطاع املنظمات غير الربحية )NPOs( لضمان عدم تأخر نشاط 
هذه املنظمات املشروعة أو تعطيله، إذ خصصت بعض احلكومات 

قنوات رسمية للتبرعات لالستجابة جلائحة كوفيد-19.

ملناقشة  كاماًل  قسًما  التقرير  هذا  يف  الباحثون  وخصص 
الكافية  املعلومات  على  باحلصول  تتعلق  التي  اإلجراءات 
للتحقق من هوية العميل )KYC( عن طريق تشجيع االستخدام 
 ،)CDD( الكامل لإلجراءات الوقائية للتحقق من هوية العمالء
بالعميل،  التي جُتمع فيها املعلومات ذات الصلة  العملية  وهي 
وتقييمها بحًثا عن أي مخاطر أو أنشطة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب احملتملة.

دعم خيارات الدفع اإللكترونية
يشجع اخلبراء املشرفون على هذا التقرير االستخدام الكامل 
للقنوات اإللكترونية والرقمية ملواصلة خدمات الدفع وخفض 
رسوم التحويالت املالية احمللية بني املصارف لتشجيع استخدام 
طرق الدفع اإللكترونية ألجل احلفاظ على التباعد االجتماعي 

للحدِّ من انتشار الفيروس.

فهم المخاطر الجديدة 
تعمل السلطات مع الشركاء املعنيني، محلّيًا ودولّيًا،   ��

لفهم تطور بيئة املخاطر ومراقبتها، وهذا يتطلب 
العالقة يف  أصحاب  من  واسعة  بطائفة  التواصل 

هذا املجال.

أنشأت عدد من الدول فرق عمل خاصة للتعامل   ��
مع جرائم االحتيال ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.

بتطوير حتليل   �� املالية  االستخبارات  وحدات  تقوم 
املتاحة،  البيانات  مراجعة  على  بناًء  إستراتيجي 

وتكييف أولويات املعامالت املشبوهة وحتليلها.
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Egmont  .1: هيئــة موحــدة مكونــة مــن 164 وحــدة اســتخبارات ماليــة )FIUs(، تتيــح نقطــة اتصــال رئيســة بــني الــدول للتبــادل اآلمــن للخبــرات واالســتخبارات املاليــة 
ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

متطلبات المكافحة في سياق تدابير اإلغاثة 
االقتصادية:
إتاحة السلطات تعليمات واضحة بشأن كيفية تطبيق   ��

متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف 
سياق حَزم اإلغاثة االقتصادية لألفراد والشركات.

العمل على أن حتظى بعض البلدان التي تتلقى حوافز   ��
اقتصادية من قبل منظمات دولية مثل صندوق النقد 
مكافحة  تدابير  لتنفيذ  إضافية  بإرشادات  الدولي، 
لضمان  الهادفة؛  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

عدم حتويل تلك األموال ألغراض أخرى.

املعنية   �� الوكاالت  ه  توجِّ أن  البلدان  جلميع  ينبغي 
بالكشف عن املعامالت املالية املشبوهة، وال سيَّما 

يف سياق تدفقات التمويالت واملساعدات الطارئة 
واجلهات  الدولية  املنظمات  من  كوفيد-19  بشأن 

املانحة األخرى.

استمرار التعاون الدولي
ينبغي لوحـدات االستخبــارات املالية )FIUs( إبقاء مجمــوعة  
تُؤثِّر يف مجال  أن  تطورات ميكن  بأي  )Egmont)1 على علم 

التعـاون الدولي ورصد تأثير كوفيد-19 على القطاع اخلاص. 
وقد أُضيف بيان رئيس مجموعة العمل املالي كملحق للتقرير، 
ًزا على التوصيات والتدابير املطلوب تنفيذها من ِقبل الدول  مركِّ
وااللتزام  املشروع،  غير  التمويل  مكافحة  مجال  يف  األعضاء 

بالدور املنوط بكلِّ دولة جتاه مكافحة جائحة كوفيد-19. 
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االستنتاجات

يخلص التقرير - بعد تقدميه مجموعة من البيانات املتعلِّقة مبخاطر متويل اإلرهاب وجرائم غسل األموال ذات الصلة 
بجائحة كوفيد-19 واإلجراءات املعمول بها حالّيًا من ِقبل الدول األعضاء يف مجموعة العمل املالي FATF – إلى االستجابات 
املقترحة من اخلبراء الذين أشرفوا على إعداد هذا التقرير، التي تتيح نهًجا إلدارة املخاطر وفًقا ملعايير FATF واستجابًة 
للتهديدات الناشئة عن أزمة الصحة العاملية كوفيد-19 غير املسبوقة، ويعرض سلوكياٍت وأمناًطا مالية جديدة ظهرت نتيجة 

لهذه اجلائحة، إذ أصبحت معظم املعامالت املالية تنفذ عن بُعد.
ر املؤسسات املالية الدولية من خطر املسؤولني الفاسدين الذين ميكن أن يسيئوا استخدام املساعدات املالية الطارئة  ويحذِّ
املقدمة لبلدانهم، وال سيَّما يف البلدان التي تكون فيها سيادة القانون وتدابير الشفافية واملساءلة ضعيفة، إضافة إلى أن 
ه إلى الشركات واألفراد قد متثل مخاطر احتيال محتملة من املمكن أن تؤدي إلى عملية  نسبة من الدعم االقتصادي املوجَّ
غسل األموال، إذ يحاول املجرمون االستفادة من جائحة كوفيد-19 عن طريق زيادة األنشطة االحتيالية، وحتويل أنشطتهم 
الستغالل نقاط الضعف اجلديدة التي تظهر يف النظام املالي مثل: انتحال هوية املسؤولني، واالحتيال االستثماري، واجلرائم 

اإللكترونية، واالجتار بالبشر، وجرائم السطو.

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 في ظل جائحة كورونا
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