
  12-RES-2005-AG 

  قرار

   المعلومات عن غسل األموال:الموضوع

   م666نألماني666ا/ف666ي ب666رلين 74  أنترب666ول المنعق666دة ف666ي دورته666ا ال666ـ  -إن الجمعي666ة العام666ة لل666ـ م د ش ج  
   ، 2005سبتمبر / أيلول22 إلى 19

 بـأن الجمعيـة العامـة لألنتربـول آانـت قـد دعـت البلدان األعضاء في اجتماعه6ا المنعق6د ف6ي                رإذ تذآّ 
 ، AGN/66/RES/15الق66رار ( إل66ى تعزي66ز التع66اون ال66دولي ف66ي مكافح66ة غ66سل األم66وال  1997لهي ع66ام ني66ود

1997(،  

اتفاقي6ة  (دود الوطني6ة    اتفاقية األمم المتح6دة لمكافح6ة الجريم6ة المنظَّم6ة عب6ر الح6              إذ تضع في اعتبارها   
ت6دعو آاف6ة البل6دان إل6ى      التوصية الخاصة لفريق العمل المالي بخصوص تموي6ل اإلره6اب والت6ي             و) باليرمو

م6م المتح6دة     لقمع تمويل اإلره6اب وغيره6ا م6ن ق6رارات األ           1999تصديق وتطبيق اتفاقية األمم المتحدة لعام       
 تمويل األعمال اإلرهابي6ة وخ6صوصا ق6رار مجل6س األم6ن الت6ابع لألم6م المتح6دة رق6م          المتعلقة بمكافحة وقمع  

1373،   

ق المعلومات الخاصة بغسل األموال بين س6لطات ال6شرطة    الحاجة إلى زيادة دف   إذ تضع في اعتبارها   
  دول األعضاء،في ال

  من القانون األساسي لألنتربول، 2 بأهداف المنظمة آما جاءت في المادة رإذ تذآِّ

 م66ن ق66انون األنترب66ول األساس66ي وآ66ذلك مع66ايير الخدم66ة المعدل66ة   )أ(32 الم66ادة إذ ت::ضع ف::ي اعتباره::ا
الت6ي ت6نّص عل6ى أن المكات6ب المرآزي6ة الوطني6ة             ) AG-2004-RES-13الق6رار   (للمكاتب المرآزية الوطني6ة     

 وآ6ذلك  وح6دات االس6تخبار الم6الي،   ختل6ف األجه6زة ف6ي بل6دانها، بم6ا فيه6ا       هي المكلفة بضمان االرتباط مع م  
والق666رار " التحقي666ق والتع666اون ال666شرطي ال666دولي   : غ666سل األم666وال " المعن666ون AGN/66/RES/17الق666رار 

AGN/56/RES/11 التع666اون ب666ين المؤس666سات والجمعي666ات الم666صرفية والمالي666ة وأجه666زة إنف666اذ     "المعن666ون
  ،"القانون

  طراد بصبغة عالمية، أن غسل األموال ظاهرة تتميز باإذ تدرك

 ب66أن حج66م المعلوم66ات ع66ن غ66سل األم66وال المتي66سرة ل66دى س66لطات ال66شرطة ف66ي البل66دان  اقتناع::ا منه::ا
 اإلجرامي6ة الدولي6ة ب6شكل       والنشاطاتمناسب حاليًا إلتاحة تبّين الصالت      األعضاء ولدى األمانة العامة غير      

  موثوق،

 ب6أن ش6بكة األنترب6ول م6ن المكات6ب المرآزي6ة الوطني6ة إض6افة إل6ى األمان6ة العام6ة وخ6دمات                         ثقة منها 
األنترب66ول لالت66صال الم66أمون وقواع66د البيان66ات ق66ادرة بج66الء عل66ى ت66أمين قيم66ة م66ضافة للم66وارد األخ66رى        

  سِّرة حاليًا للتحقيقات في مجال غسل األموال،المتي

  : أنجميع المكاتب المرآزية الوطنية علىتحث 

وح66دات االس66تخبار الم66الي أو الجه66از ال66وطني الم66سؤول ع66ن التحقي66ق ف66ي الج66رائم      لصت66رّخ •
  معاملة المعلومات الخاصة بالقضايا الهامة عبر قنوات االنتربول، ،االقتصادية

الت6دقيقات ال6ضرورية      س6تجري  وعن6د االقت6ضاء   ،  بالمعلوم6ات س6تزّود   ل6ة   ّوخالهيئ6ة الم  تتأآد أّن    •
  ،الذي أعطى التخويلالمكتب المرآزي الوطني والتحقيقات اإلضافية عبر 

 الهيئات المخّولة، عند معامل6ة المعلوم6ات عب6ر قن6وات األنترب6ول،              آي تستخدم  تتخذ الترتيبات  •
  .دة لغسل األموال األنتربول الموحَّرسالة

  
  عتمدإ


