
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

  
  
 

 مذكرة التفاهم بني حكومات الدول األعضاء يف 
 ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا جمموعة العمل املايل 

  من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  م٢٠٠٤نوفمرب  ٣٠املوقعة يف 

م)٢٠١٣نوفمرب  ٢٦(كما عدلت يف تاريخ 



 

 

  
 يوماالجتماع الوزاري الذي عقد  فيي المنامة بمملكة البحرين ف وتم التوقيع عليها هذه تفاهمال مذكرةحررت 

الموافق  يوم الثالثاء في الثامن عشر للمجموعة العام االجتماع من وعدلت ،م٢٠٠٤نوفمبر  ٣٠ الثالثاء الموافق
  البحرين. مملكةفي  المنامةب م٢٠١٣ نوفمبر ٢٦



 

١ 
 

  عة العمل الماليمذكرة تفاهم بين حكومات الدول العربية األعضاء في مجمو 
   لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
  التمهيد

  
 إدراكًا لمخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛

  
  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ وحيث أن هذه المخاطر يمكن معالجتها بطريقة فعالة بالتعاون بين دول

  
  وتذكيرًا باإلجراءات التي اتخذتها األمم المتحدة في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛

  
 التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلحبأن وٕاقرارًا 

عايير دولية مقبولة في هذا الشأن، وكذلك أية معايير م ،وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومعاهدات األمم المتحدة
 أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وانتشار التسلح في المنطقة؛ 

  
االلتزام بهذه المعايير  وحيث ينبغي على دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العمل بصورة مشتركة من أجل

بهدف إنشاء نظام فعال يتعين على الدول تنفيذه، وذلك بما ال يتعارض مع قيمها الثقافية وأطرها الدستورية ونظمها 
  القانونية؛

  
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد اتفقت الدول األعضاء في هذه المذكرة على إنشاء "

  طبقًا لألسس اآلتية: -ويشار إليها الحقا بـ"المجموعة"  –فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" من أجل مكا
  
  
  األهداف - ١
  

  في المجموعة على تحقيق األهداف اآلتية: تعمل الدول األعضاء
  

وتنفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل  تبني ١-١
  التسلح؛اإلرهاب وانتشار 

  
  تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة؛ ٢-١

  
  



 

٢ 
 

التعاون فيما بينها لتعزيز االلتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع  ٣-١
  المنظمات والمؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى لتعزيز االلتزام بها دوليًا؛

  
العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة  ٤-١

  اإلقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها؛
  

تخاذ تدابير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بفاعلية وبما ال يتعارض ا ٥-١
  لثقافية للدول األعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.مع القيم ا

  
  
  طبيعة المجموعة - ٢
  

المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى، تأسست باالتفاق بين 
ءاتها، حكومات أعضائها، ولم تنشأ بناًء على معاهدة دولية، وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها وٕاجرا

  وتتعاون مع الهيئات الدولية األخرى وخصوصًا مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها.
  
  
  العضوية - ٣
  

 ٣٠تتكون المجموعة من الدول المؤسسة (األعضاء المؤسسين) الموقعة على المذكرة في تاريخ  ١-٣
  م والدول التي انضمت إليها الحقا؛٢٠٠٤نوفمبر 

  
م إلى المجموعة على أن تتعهد باإللتزام ببنود هذه المذكرة، وأن يمكن للدول العربية األخرى االنضما ٢-٣

  يوافق االجتماع العام للمجموعة على طلبها؛
  

  :تكون متطلبات االنضمام إلى المجموعة حسب اآلتي ٣-٣
  

) من هذه ١أن تقبل الدولة أهداف المجموعة كما هو منصوص عليها في المادة ( ١-٣- ٣
برامج التقييم المتبادل التي يقرها االجتماع العام للمجموعة، المذكرة، وتتعهد باالشتراك في 

  وأن تشترك في األعمال األخرى للمجموعة؛

  
أن توافق الدولة على المساهمة في الموازنة وفقًا لقيمة المساهمات التي يقرها االجتماع  ٢-٣-٣

  .العام للمجموعة



 

٣ 
 

ارية المجموعة) ويقوم الرئيس بإحالتها مباشرة تقدم طلبات العضوية كتابيًا إلى الرئيس (من خالل سكرت ٤-٣
  إلى جميع األعضاء؛

  
 ٩٠ينظر في طلبات االنضمام إلى المجموعة خالل االجتماع العام التالي للمجموعة إذا قدمت قبل  ٥-٣

  يومًا على األقل من التاريخ المحدد لعقد االجتماع، وٕاال ينظر فيها خالل االجتماع الذي يليه؛ 
  

  المتعلقة بالعضوية بموافقة جميع الدول األعضاء.تتخذ القرارات  ٦-٣
  
  
  المراقبون - ٤
  

  تقبل طلبات انضمام المراقبين من الجهات اآلتية: ١-٤
  

  المنظمات الدولية واإلقليمية التي تدعم أهداف المجموعة؛ ١-١-٤
  

  الدول العربية والتي تقدمت بطلبات للعضوية وتنتظر قرارًا بشأنها؛  ٢-١-٤
  

  .ارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تدعم أهداف المجموعةالدول من خ ٣-١-٤
  

تقدم طلبات شغل مقعد مراقب كتابة إلى الرئيس (من خالل سكرتارية المجموعة) ويقوم الرئيس  ٢-٤
  بإحالتها مباشرة إلى جميع الدول األعضاء؛

  
يومًا  ٩٠عة إذا قدمت قبل ينظر في طلبات شغل مقاعد المراقبين خالل االجتماع العام التالي للمجمو  ٣-٤

  على األقل من التاريخ المحدد لعقد االجتماع، وٕاال ينظر فيها خالل االجتماع الذي يليه؛ 
  

  ؛تتخذ القرارات في شأن المراقبين بموافقة جميع الدول األعضاء ٤-٤
  

م وهم: ٢٠٠٤نوفمبر  ٣٠يتكون المراقبون في المجموعة من المراقبين في مرحلة التأسيس بتاريخ  ٥-٤
الجمهورية الفرنسية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية، 
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي، 

 Egmont)ونت ، ومجموعة إيجم (UNODC)مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 

Group) ً؛، ومن المراقبين الذين انضموا إليها الحقا  
 



 

٤ 
 

يتم تقييم أداء المراقبين في المجموعة ومستوى مشاركتهم في أنشطة وأعمال المجموعة على النحو  ٦-٤
الذي يقره االجتماع العام؛ وذلك بهدف التأكد من تحقق النفع المتوقع على المجموعة من حصولهم 

  على تلك الصفة؛ 
  

  المراقب من أي من المراقبين وفق قواعد يحددها.صفة الجتماع العام الحق في تعليق أو سحب ل ٧-٤
  
  
  التمويل - ٥
  

تمول نشاطات المجموعة من خالل مساهمات أعضائها طبقًا لألسس التي تتفق عليها جميع الدول  ١-٥
 األعضاء؛

  
لسكرتارية المجموعة نفقات بدء نشاط السكرتارية تحملت مملكة البحرين باعتبارها الدولة المضيفة  ٢-٥

  سنوات من تاريخ بدء عملها؛ ٥والمصاريف التشغيلية المناسبة لمدة 
 

 تتحمل الدول األعضاء والمراقبون نفقات مشاركتهم في اجتماعات ونشاطات المجموعة؛  ٣-٥
  

ومقترحا للتمويل  تعد سكرتارية المجموعة بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس سنويًا خطة العمل ٤-٥
  لمناقشتهما خالل االجتماع العام للمجموعة.

  
  
  اللغات - ٦
  

  اللغة الرسمية للمجموعة هي العربية، ويمكن استخدام اللغتين اإلنجليزية والفرنسية عند االقتضاء. 
  
  
  الهيكل - ٧

    
  تتكون المجموعة من جهازين:

  
  االجتماع العام لممثلي الدول األعضاء؛  ١-٧

  
  سكرتارية المجموعة.  ٢-٧
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  االجتماع العام للمجموعة - ٨
  

االجتماع العام هو الجهة المسئولة عن اتخاذ القرارات في المجموعة، ويتألف من ممثلين معينين من  ١-٨
  الدول األعضاء من ذوي الخبرة في مجاالت مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛

  
الرئيس ونائبه/ الرئيس القادم من ينعقد االجتماع العام للمجموعة مرتين في السنة على األقل ويرشِّح  ٢-٨

عضاء، على أن يشغال هذين طبقًا للترتيب الهجائي للدول األ بين أعضاء المجموعة بشكل دوري
  المنصبين لمدة سنة، وأن اليكونا من نفس الدولة؛

  
  يقر االجتماع العام للمجموعة برنامج عمل المجموعة، ويتولى المهام اآلتية: ٣-٨

   
 مجموعة واعتمادها؛وضع سياسات ال ١-٣-٨

  
  تحديد قواعد وٕاجراءات عمل المجموعة؛ ٢-٣-٨

  
الموافقة على التقرير السنوي للمجموعة واعتماد خطة عملها وموازنتها التقديرية والمصادقة  ٣-٣-٨

  على التقارير المالية وتقرير مدقق الحسابات؛
 

مي لسكرتارية المجموعة والوظائف تعيين السكرتير التنفيذي والموافقة على الهيكل التنظي ٤-٣-٨
  األخرى؛

    
  تعيين مدقق حسابات مستقل؛ ٥-٣-٨

  
  تبني أية تعديالت قد تكون ضرورية في المستقبل على مذكرة التفاهم هذه؛ ٦-٣-٨

  
  تخاذ القرارات في شأن األعضاء والمراقبين الجدد؛ا ٧-٣-٨

  
لتزام الدول األعضاء بمعايير مجموعة العمل النظر في تقارير التقييم المتبادل المتعلقة با ٨-٣-٨

  المالي واعتمادها؛
  

التعرف على احتياجات الدول األعضاء من المساعدة الفنية والتنسيق لتقديم هذه  ٩-٣-٨
المساعدات لها بالتشاور مع هذه الدول وبالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية 

  ة تلك التي تتمتع بصفة مراقب؛ التي توفر مثل هذه المساعدات وخاص



 

٦ 
 

  ؛تشكيل فرق عمل ولجان عند الضرورة للقيام بمهام خاصة ١٠-٣-٨
  

النظر في أي موضوعات أخرى تقترحها أي من الدول األعضاء أو الرئاسة أو سكرتارية  ١١-٣-٨
  المجموعة. 

  
  
  سكرتارية المجموعة  - ٩
  

  يقع مقر سكرتارية المجموعة في مملكة البحرين؛ ١-٩
  

السكرتير التنفيذي من قبل االجتماع العام للمجموعة على أن يتمتع بالخبرة المناسبة في مجال  يعين ٢-٩
  ؛مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
  توفر سكرتارية المجموعة الوظائف الفنية واإلدارية بتوجيه من السكرتير التنفيذي؛ ٣-٩

  
  تنفذ سكرتارية المجموعة المهام اآلتية: ٤-٩

 
وفرق العمل وأي لجان أخرى تشكل  االجتماع العام الفني واإلداري الالزم النعقاداإلعداد  ١-٤-٩

  ؛لمهام خاصة
  

والموازنة التقديرية وٕاحالتها إلى االجتماع العام  إعداد التقرير السنوي وخطة العمل ٢-٤-٩
  للمجموعة؛

  
  عة؛تنفيذ ومتابعة خطة العمل كما تم إقرارها من االجتماع العام للمجمو  ٣-٤-٩

  
  تقديم تقرير دوري إلى االجتماع العام والرئاسة عن عمل المجموعة؛ ٤-٤-٩

  
  إدارة تنفيذ الموازنة التقديرية المعتمدة؛ ٥-٤-٩

  
  تنفيذ برنامج عمليات التقييم المتبادل؛  ٦-٤-٩

  
التعرف على احتياجات الدول األعضاء التدريبية والمساعدة الفنية وتسهيل توفيرهما  ٧-٤-٩

 التشاور معها؛ب



 

٧ 
 

التنسيق مع المنظمات األخرى والدول التي تشترك في جهود مكافحة غسل األموال  ٨-٤-٩
  وتمويل اإلرهاب؛

  
رصد التطورات العالمية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتوفير المعلومات  ٩-٤-٩

  جتماع العام للمجموعة؛ المناسبة لال
  

  ى يحددها االجتماع العام للمجموعة.أخر أعمال تنفيذ أي  ١٠-٤-٩
  
  

  إجراءات االجتماع العام -١٠
  

  الدول األعضاء على األقل؛ ثالثة أرباعيكتمل نصاب االجتماع العام للمجموعة بحضور  ١-١٠
  

تفتح جلسات االجتماع العام للمجموعة للدول األعضاء والمراقبين على السواء وللدول األعضاء الحق  ٢-١٠
  في عقد جلسات مغلقة؛

  
جميع الدول األعضاء والمراقبين في االجتماعات، ويقتصر حق التصويت على الدول تشترك  ٣-١٠

  ويسري هذا اإلجراء على مناقشة تقارير التقييم المتبادل للدول األعضاء؛  ،األعضاء فقط
  

، تتخذ جميع القرارات ١٦و ٢-١٥و ١-١٥و ١-٥و ٤-٤و ٦-٣فيما عدا القرارات المتعلقة بالبنود  ٤-١٠
  ن الدول األعضاء.الحضور م بإجماع

  
  

  التقييم المتبادل -١١
  

يقر االجتماع العام للمجموعة برنامجًا مستمرًا للتقييم المتبادل تعده سكرتارية المجموعة وتشترك جميع  ١-١١
  الدول األعضاء في تنفيذه؛

  
تلتزم الدول األعضاء بتوفير المقيمين، وقد يتم طلب المساعدة في هذا الشأن من الدول والمنظمات  ٢-١١

  .متع بصفة مراقبالتي تت
  
  
  



 

٨ 
 

  السنة المالية -١٢
  

  ديسمبر (كانون األول). ٣١تبدأ السنة المالية في األول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 
  
  

  التقارير المالية -١٣
  

  تعد سكرتارية المجموعة التقارير المالية السنوية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية؛  ١-١٣
  
السنوي على حسابات المجموعة، ويعرض نتائج التدقيق على  يقوم المدقق الخارجي بإجراء التدقيق ٢-١٣

  االجتماع العام للمجموعة للمصادقة عليها.
 
 

  االنسحاب  -١٤
  

 يمكن لألعضاء أو للمراقبين االنسحاب من المجموعة وفق قواعد يحددها االجتماع العام.
  
  

  تعليق العضوية  -١٥
  

موعة وفق قواعد وضوابط يحددها لالجتماع العام الحق في تعليق عضوية أي دولة عضو في المج ١-١٥
  ؛االجتماع العام بموافقة جميع الدول األعضاء

  
تتخذ القرارات المتعلقة بتعليق العضوية بموافقة جميع الدول األعضاء ماعدا الدولة المراد تعليق  ٢-١٥

  عضويتها.
  
  

  تعديل المذكرة  -١٦
  

  بموافقة جميع الدول األعضاء.  يمكن تعديل هذه المذكرة
  
  

م التعديالت التي أجريت على مذكرة التفاهم ٢٠١٣نوفمبر  ٢٦العام للمجموعة في يوم الثالثاء الموافق  تبنى االجتماع
  م.٢٠٠٤نوفمبر ٣٠الموقعة في 


