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  .المنامة ، مملكة البحرين



 

 أ  

 رسالة الرئيس
       

 
  حضرات األعضاء الكرام،

  ن والسكرتير التنفيذي والموظفين األعزاء،يحضرات المراقب
 

 م٢٠٠٧خالل عام موها  أن أعبر لكم عن جزيل شكري على الجهود التي بذلتيسعدني بدايةً

لتحقيق أهداف المجموعة من خالل توطيد التعاون بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

  .رات حول القضايا المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابفريقيا وتبادل الخبأ

  

 على زيادة مستوى الوعي من خالل       م٢٠٠٤ نوفمبر ٣٠إن المجموعة عملت منذ تأسيسها في       

 معظم الدول األعضاء وتنظيم ورش العمل والندوات الخاصـة بمكافحـة            إلىالقيام بزيارات   

ـ  المـساعدة الفنيـة       على توفير  العملكذلك  وغسل األموال وتمويل اإلرهاب      بعض الـدول   ل

  .  عن طريق التنسيق مع المانحيناألعضاء

  

 لتحقيق العديد من األهداف وذلـك مـن         م٢٠٠٧وقد تعاظمت الجهود وتكاتفت منذ بداية عام        

االجتماع العام الخامس الذي عقد فـي المملكـة األردنيـة           مثل  خالل اجتماعات المجموعة،    

 واالجتماع العام السادس الذي عقد في الجمهورية العربيـة          م٢٠٠٧ الهاشمية في شهر ابريل   

، كما منحت المجموعة صفة العضو المشارك في مجموعة         م٢٠٠٧السورية في شهر نوفمبر     

حضور االجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي والمـشاركة        العمل المالي مما يتيح فرصة      

ا حققت المجموعة عدداً من االنجازات يمكـن         دول من الدول األعضاء كم     سلخمفي أعمالها   

  -: فيما يليتلخيصها
 
 .المخاطرالسياسيين ممثلي واألشخاص  األعمال والمهن غير المالية المحددة  تشكيل لجنتي -

  

 . اعتماد المنهجية ودليل المقيمين باللغة العربية -

  

 .ة المغربيةوالمملككل من الجمهورية التونسية  اعتماد تقريري التقييم المشترك ل -

  

قد حصلت على موافقـة االجتمـاع        يالهادكما تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة آسيا والمحيط         

مراقباً مما يؤكد   ) ١٢(العام للمجموعة لشغل مقعد مراقب ليصبح عدد المراقبين في المجموعة           

 . حرص المجموعة على التفاعل والتعاون مع المنظمات اإلقليمية النظيرة

  



 

 ب  

ن أنتهز الفرصة ألعبر عن عميق شكري وبالغ امتناني لمملكة البحرين ولمعالي            اسمحوا لي أ  و

وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لما أبدوه من تعاون تام إلنجاح مسيرة                 

المجموعة من خالل توقيع اتفاقية المقر الدائم للمجموعة والتي تـضمن تـوفير التـسهيالت               

لكة البحرين لسكرتارية المجموعة في القيام بعملهـا وحريـة التعامـل    الالزمة من حكومة مم 

جموعـة  المباشر مع الجهات المختلفة، كما يسعدني أن أشكر جهود مـوظفي سـكرتارية الم             

 القليش على ما بذلوه من جهد معطاء تلمسته خـالل            بن حمد  عادل/وسكرتيرها التنفيذي السيد  

  .فترة رئاستي للمجموعة

  

مجموعة ال يسرني أن أسلم منصب رئيس       م٢٠٠٧ء مدة رئاستي للمجموعة للعام      ونظراً النتها 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الستكمال مـسيرة       مثل  العوضي م محمد   عبد الرحيم    /إلى السيد 

نجاح المجموعة والبناء على ما أنجز متمنياً له ولدولة اإلمارات العربية المتحدة الـشقيقة دوام    

  .التوفيق

  
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،     

 

   طوقان أميه. د

 رئيـس مجمـوعـة العمـل المـالـي

  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

       
  



 

 ج  

  كلمة السكرتري التنفيذي
  

  السيد الرئيس

   الدول األعضاء والمراقبينوالسادة ممثل
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

 العمـل   عن أعمال وإنجازات مجموعة    وافيناكم بالتقريرين السنويين     بعد أن ،  يشرفني  

أن أعـرض    ،المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل العامين األولين منذ إنشائها          

  .لمجموعةل) م٢٠٠٧عام ل(التقرير السنوي الثالث فيما يلي 
  

ر واآلثار السلبية على مختلف يرتبط بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب العديد من المخاط

توقفا عند حـدود األوطـان      تهاتين الجريمتين من أنهما ال      ل ونظراً للطبيعة الخاصة     .األصعدة

كان الزماً أن تتكـاتف     فقد  ،   فيما بينها  ويربطان  على العديد من الدول    نعادة ما يؤثرا  أنهما  و

  .ومكافحتهما ماالمخاطر المرتبطة بهتتعاون فيما بينها لمواجهة أن الدول و
  

العديد من إجراءات وتدابير مكافحـة غـسل        دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا      اتخذت  قد  و

،  هذين الفعلـين   تضمنت تجريم التي  تشريعات  القوانين و الإصدار  كاألموال وتمويل اإلرهاب،    

، وإنشاء وحدات المعلومات المالية، وإلـزام المؤسـسات          على من يرتكبهما   وفرض العقوبات 

باإلبالغ عن العمليات المشبوهة، باإلضافة إلـى        المحددة   غير المالية واألعمال والمهن   الية  الم

جهودهـا فـي   حشد رغبة من دول المنطقة في  و.  في هذا المجال   الجهات الرقابية دور  تعزيز  

بالمعايير الدولية في    اً التزام ،ودعم التعاون اإلقليمي لمكافحة هاتين الجريمتين     مجال المكافحة   

إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل           جاء  ،  ذا المجال ه

  .م٢٠٠٤مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في نوفمبر 
  

ـ  اًارتفاع أدائها ستوى م ، شهد لمجموعةمنذ بدء العمل با   و تلـو  اإلنجـازات   توالـت   و اً ملموس

م ٢٠٠٧عن األعوام مـن     ول خطة إستراتيجية    أفتم اعتماد   ،  على مختلف األصعدة  اإلنجازات  

تضمنت تحديد أهداف إستراتيجية لعمل المجموعة في مجـال مكافحـة غـسل             م  ٢٠٠٩إلى  

األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى اإلقليمي من خالل دعم وتعزيـز التعـاون وتنـسيق               

   . بين الدول األعضاء، وذلك بدعم ومشاركة من الرئاسة والسكرتاريةالجهود

  

التقيـيم المـشترك،    عمليـة   من أهمها   حيوية، كان   مجاالت  إلى عدة    هذه األهداف قد امتدت   و

 مع الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية، وزيادة وعي الدول فـي مجـال             العالقاتوتعزيز  



 

 د  

التطبيقات، وتوفير المساعدات الفنية التي تحتاجها بعض الـدول األعـضاء بالتنـسيق مـع               

مرتجاة، وذلك من خـالل تحديـد       تحقيق أهدافها ال  لسمت هذه الخطة الطريق      كما ر  .المانحين

خالل هذه المرحلة األساسية من عمـر المجموعـة         وتحقيقها  المهام التي يجب االضطالع بها      

  .الستكمال انطالقتها القوية التي شهدتها عند مولدها
  

استمرت المجموعة  ألعضاء، فقد   تأكيداً على األهمية المحورية لعملية التقييم المشترك للدول ا        و

تمـت  حيـث    ،في تنفيذ البرنامج الزمني للجولة األولى من التقييم المشترك        م  ٢٠٠٧في عام   

نشرها علـى الموقـع     تم  واألعضاء،  لعدد من الدول    تقارير التقييم المشترك    مناقشة واعتماد   

  .لكتروني للمجموعةاإل

  

وافقت  فقد   ،ية النظيرة وتبادل الخبرات معها    في مجال تعزيز العالقات مع المجموعات اإلقليم      و

على تبادل مقعد مراقب مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي وتبادل تقـارير التقيـيم              المجموعة  

على نجاح المجموعة وأنها    م ليؤكد   ٢٠٠٧المشترك معها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل خالل عام         

  .ريادياًإقليمياً ب دوراً عتل

  

مـن أبـرز    عة على صفة العضو المشارك بمجموعة العمـل المـالي           يعد حصول المجمو  و

تقـديراً   ويأتي حصول المجموعة على هذه الصفة        .م٢٠٠٧تي تحققت خالل عام     اإلنجازات ال 

من مجموعة العمل المالي للجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجموعة في مجال تطوير أنظمـة               

اعترافاً منها بفعالية وجدية اإلجـراءات التـي        مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيها و      

زيادة حصول على هذه الصفة     الويتيح   .م٢٠٠٤المجموعة منذ إنشائها في نوفمبر عام       اتخذتها  

التعبير عن  والمشاركة في المناقشات والقرارات و    العمل المالي   المشاركة في أعمال مجموعة     

الفرصة لحضور اجتماعات مجموعة    خمس دول أعضاء    منح   من خالل    وجهة النظر اإلقليمية  

  .العمل المالي واجتماعات فرق العمل التابعة لها

  

كذلك، فقد استمرت المجموعة بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية الهامـة فـي مجـال               

بمكافحـة  مكتب األمم المتحـدة المعنـي       اختصاصها، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و      

ضافة إلى القطاع الخاص، في تنظيم الفعاليات والمشاركة فيها لزيادة          ، باإل المخدرات والجريمة 

الوعي ورفع مستوى الدول األعضاء على عدد من المستويات وفي عدة مجاالت، كالتـدريب              

  . الفنية التي تحتاج إليها دول المجموعةاتالمساعدتوفير والمشترك والتقييم 

  

علـى دعمهـا الكامـل      صفتها دولة المقر    بأكدت مملكة البحرين    م أيضا،   ٢٠٠٧وخالل عام   

تفضلت حكومة  حيث ،للمجموعة وحرصها التام على توفير المناخ المناسب للعمل بالسكرتارية



 

 ه  

 تـوفير   هذه االتفاقية  تتضمن و .المجموعةمع  توقيع اتفاقية المقر    بعام  المملكة مشكورة خالل    ال

مجموعة في القيام بعملها وحريـة      التسهيالت الالزمة من حكومة مملكة البحرين لسكرتارية ال       

وهو ما سيحقق    ،الصفة الدبلوماسية فيها  ومنح الموظفين    التعامل المباشر مع الجهات المختلفة    

  .بالسكرتاريةمزيداً من االستقرار في العمل الداخلي 

  

كل  أتقدم بالشكر واالمتنان ل   ، للمجموعة وتقديم التقرير السنوي عنه     لثوبمناسبة انتهاء العام الثا   

أميه طوقـان محـافظ البنـك       / معالي الدكتور ا  ـمن ساهم في تحقيق هذه اإلنجازات ال سيم       

الذي ، لكة األردنية الهاشميةمم ممثالً للم٢٠٠٧المركزي األردني ورئيس المجموعة خالل عام 

 والشكر موصول لجميع ممثلي الـدول       .في تحقيق تلك اإلنجازات   وتواصله الدائم   ساهم بجهده   

المراقبين على المشاركة الفعالة في أعمال المجموعة، وال يفوتني أن أتوجه بالشكر             و ءاألعضا

  .لى الجهود البارزة التي يبذلونهاإلى فريق العمل بالسكرتارية ع
  

د والمساعي دائماً واهللا اسأل أن يديم التقدم والتوفيق لهذه المجموعة وأن تكلل جميع الجهو

  بالنجاح،،،
  

  عـادل بن حمد القليش

  "للمجموعة"السكــرتير التنــفيذي 
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  هيكل اجملموعة والتمويل  :ًثانيا
 

 
 



 

 ٢

  اجملموعة وطبيعتهالىنظرة عامة ع: أوال
  

جـريمتين عـابرتين للحـدود      كالطبيعة الخاصة لجريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب        إن  

عدم مكافحة غـسل    حيث أن   ،  هماتاإلقليمية دعت إلى وقوف العالم كله جنباً إلى جنب لمكافح         

المـصرفي  الجهاز   وأالقومي  مستوى االقتصاد   األموال يجلب العديد من المخاطر سواء على        

تمويـل  كمـا أن عـدم مكافحـة         واالجتماعية،    السياسية كون له آثار سلبية على الناحيتين     تو

لذا ،  األمن العام ترويع السكان اآلمنين وتهديد     تداعيات خطيرة تتمثل في     سيؤدي إلى   اإلرهاب  

  .هاتين الظاهرتين الخطيرتينأن تتكاتف الدول وتدعم التعاون فيما بينها لمكافحة كان لزاماً 

  

نشاء مجموعات عمل مالي إقليمية تعمل علـى        بالدعوة إل ولعل مبادرة مجموعة العمل المالي      

لركب العالمي  لة   ومواكب . لدعم الجهود اإلقليمية في مجال المكافحة      فعالةغرارها كانت وسيلة    

إنشاء م  ٢٠٠٤قررت أربعة عشرة دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نوفمبر             

 من أجل مكافحة غسل األمـوال       ١مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا       

وتمويل اإلرهاب لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غـسل األمـوال وتمويـل              

 عمليات غسل تثيرها التي ررهاب على مستوى المنطقة، وذلك إدراكاً من هذه الدول للمخاطاإل

مـن   فعالـة بطريقة   وأنه يمكن التصدي لهذه المخاطر       منطقةالاألموال وتمويل اإلرهاب في     

  .خالل هذا الكيان اإلقليمي

  

وقد وتعاونية،  وعية  طذات طبيعة    "مجموعةال" في البند الثاني منها أن       ٢وتتضمن مذكرة التفاهم  

نها مستقلة عن أيـة     أ تنبثق عن معاهدة دولية، كما       ال وهي   باالتفاق بين أعضائها،  تم تأسيسها   

 تحديـد عمـل  يتم و. التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها  هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي       

ت الدوليـة  ، على أن تتعاون مـع الهيئـا  توافق آراء أعضائها  ب وإجراءاتها نظمها و المجموعة

  . أهدافهالتحقيقجموعة العمل المالي خصوصاً مو األخرى
 
 النشأة والتأسيس .١
  

إنـشاء  تقرر خالله    في المنامة بمملكة البحرين،      وزاريقد اجتماع   ع م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣٠في  

 بانتخـاب    العام للمجموعة  من مذكرة التفاهم أن يقوم االجتماع      ٢-٨ ويقضي البند    .مجموعةال

مـدة  ين المنـصبين ل  هذيشغال، على أن ن بين أعضائهنائب الرئيس م/قادمس ال الرئيو الرئيس

  .من نفس الدولة القادم ال يكون الرئيس والرئيس ويشترط أ.سنة

                                                 
  ".مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "إلى" المجموعة" في هذا التقرير بكلمة شاري ١

  .ضاءمذكرة التفاهم التي تم بموجبها تأسيس المجموعة ووقعت عليها الدول األع ٢



 

 ٣

  

يتم تداول منصبي الـرئيس     أن  اتفقت الدول األعضاء على     وخالل االجتماع المشار إليه أعاله      

 اًرتيب األبجدي في اللغـة العربيـة بـدء        حسب الت العامين األول والثاني    ونائب الرئيس بعد    

قـرر  كمـا   . م٢٠٠٧ عـام    خاللبالمملكة األردنية الهاشمية التي ستتولـى منصب الرئيس        

 عادل بن حمد القليش، من المملكة العربية السعودية، سكرتيراً تنفيـذياً            / تعيين السيد  االجتماع

  . قابلة للتجديد مرة واحدةللمجموعة لمدة أربع سنوات

  

  ف اجملموعةأهدا .٢
  

  :تتضمن مذكرة التفاهم ستة أهداف على المجموعة أن تعمل على تحقيقها وهي

  

 .تبني تنفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل األموال -١
 

 .تبني تنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل اإلرهاب -٢

  

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالموضوع ألمم المتحدة تنفيذ معاهدات واتفاقيات ا -٣

 .التابع لألمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

 واإلجراءات في منطقة الشرق األوسط التعاون سوياً لتعزيز االلتزام بهذه المعايير -٤

م بهذه المعايير وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية األخرى لتعزيز االلتزا

 .واإلجراءات في جميع أنحاء العالم

  

وال وتمويل اإلرهاب ذات ـة بغسل األمـالعمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبط -٥

ة ـاإلقليميحول هذه القضايا وتطوير الحلول ة وتبادل الخبرات ـة اإلقليميـالطبيع

 .لمعالجتها

  

فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في جميع أنحاء المنطقة لمكااتخاذ ترتيبات فعالة  -٦

بطريقة فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول األعضاء وأطرها الدستورية ونظمها 

 .القانونية



 

 ٤

 نو األعضاء واملراقب .٣
  

 ودولة اإلمارات   ،المملكة األردنية الهاشمية    دولة هي  ١٧لمجموعة  باضاء  األعالدول  يبلغ عدد   

 والجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة  ، والجمهورية التونسية،حرين ومملكة الب،العربية المتحدة 

 ،والجمهورية العربيـة الـسورية     ،٣جمهورية السودان و ، والمملكة العربية السعودية   ،الشعبية

 ، والجمهوريـة اللبنانيـة    ، ودولة الكويـت   ، ودولة قطر  ،وسلطنة عمان  ،٤جمهورية العراق و

، ٤الجمهوريـة اإلسـالمية الموريتانيـة     و ،ربيـة  والمملكـة المغ   ،وجمهورية مصر العربية  

  . والجمهورية اليمنية

  

الجمهورية و ،٣السلطة الفلسطينية : من دولة وجهة هي كل      ١٢يشغل مقعد مراقب بالمجموعة     و

 الواليات المتحـدة األمريكيـة،      الشمالية،يرلندا  أمتحدة لبريطانيا العظمى و   الفرنسية، المملكة ال  

 لدول الخليج العربيـة،     التعاونصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس       ، و ٣اسبانيأمملكة  و

، مونتغات والجريمة، ومجموعة إ، مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرمجموعة العمل المالي

  .٥ومجموعة آسيا والمحيط الهادي

  

  معايري االنضمام إىل عضوية اجملموعة .٤
  

 م، ٢٠٠٦قد في دولة اإلمارات فـي نـوفمبر         ، الذي ع  للمجموعةالرابع  اعتمد االجتماع العام    

  :معايير االنضمام إلى عضوية المجموعة وهي

  

 دول منطقة الـشرق األوسـط وشـمال         أن تكون الدولة صاحبة طلب االنضمام من       )١

 .أفريقيا
 
أن يكون لدى الدولة قوانين صادرة بالفعل لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو              )٢

 .على األقل أن تكون في سبيلها التخاذ خطوات فعالة وترتيبات نحو إصدارها

  

أن تطبق الدولة أو تكون بصدد اتخاذ خطوات وإجـراءات للعمـل علـى االلتـزام                 )٣

اتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة غـسل األمـوال             ب

 .وتمويل اإلرهاب

                                                 
  .م٢٠٠٦عام ت  انضم ٣
  .م٢٠٠٥ عام ت انضم٤
  .م٢٠٠٧ انضمت عام  ٥



 

 ٥

  

أن تتبنى الدولة التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجـال              )٤

مكافحة غسل األموال، وكذا التوصيات الخاصة التسع الصادرة عنها بشان مكافحـة            

 .ديالت تطرأ عليهاتمويل اإلرهاب، وأية تع

  

 .أال يؤثر انضمام هذه الدولة على استمرار المجموعة في عملها بكفاءة وفعالية )٥

  

  معايري شغل مقعد مراقب باجملموعة .٥
  

  :تتضمن معايير االنضمام إلى المجموعة المعايير اآلتية لشغل مقعد مراقب بها

  

ولية في مجال مكافحة    أن تكون الدولة من خارج المنطقة وتكون ملتزمة بالمعايير الد          )١

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

 الدولة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن            عأن تتمت  )٢

تحدد األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التي ستعود            

للمجموعة فيها، وكـذلك    عليها من ذلك، والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات           

 .تحديد الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب

  

أن تكون الدولة من دول المنطقة وتقدمت بطلب لالنضمام إلى عضوية المجموعة ولم              )٣

 .يبت فيه بعد

  

أن تكون المنظمة لها صفة الدولية أو اإلقليمية، وأال تكون هذه المنظمة تعمل وفـق                )٤

 .آليات القطاع الخاص

  

 المنظمة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب،            عأن تتمت  )٥

وأن تحدد األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التـي             

ستعود عليها من ذلك، والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فيهـا،              

 .الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقبوكذلك تحديد 

  

 .أن يكون للمنظمة المتقدمة بالطلب دور هام مؤثر في مجال عملها )٦

  



 

 ٦

المنظمة لمقعد مراقب بالمجموعة على استمرار المجموعة فـي         /أال يؤثر شغل الدولة    )٧

 .عملها بكفاءة وفعالية

  

" العضو المـشارك  "لنظيرة الحاصلة على صفة     أن تكون إحدى المجموعات اإلقليمية ا      )٨

بمجموعة العمل المالي، وأن توافق على مبدأ المعاملة بالمثل بمنح المجموعة صـفة             

 .مراقب لديها

  

 هيكل اجملموعة والتمويل: ًثانيا

  

  هيكل اجملموعة .١
  

  .االجتماع العام وسكرتارية المجموعة:  جهازينالمجموعة منكون تت
  

  االجتماع العام  . أ

  

 مجاالت فيلديهم خبرة ممن معينين من ِقبل الدول األعضاء ندوبين من ماالجتماع العام لف  تأي

هيكـل   بتـشكيل ال    العام للمجموعـة   ، ويقوم االجتماع  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب    

 القـرارات فـي     اتخـاذ الجهة المسئولة عن    االجتماع العام    عتبريهذا و  .مجموعةالتنظيمي لل 

  .ها برنامج عمليذوتنفمجموعة ال

  

 مرة واحدة في السنة      العام للمجموعة  االجتماع قدعي من مذكرة التفاهم بأن      ٤-٨ويقضي البند   

  :رئيسية تتضمن ما يليالالوظائف عدد من على األقل ويقوم ب

 .المجموعةقوانين وإجراءات  و سياسةتحديد •

 . على التقرير السنوي للمجموعة وخطة عملها وميزانيتهاالموافقة •

 وظـائف ال والموافقة على هيكـل سـكرتارية المجموعـة و         التنفيذي السكرتير   تعيين •

 .خرىاأل

 . حسابات مستقلمدققتعيين  •

 . القرار فيما يتعلق باألعضاء والمراقبين الجدداتخاذ •

 بمعايير مجموعة العمـل     األعضاء المتعلقة بالتزام    شتركتقارير التقييم الم  في   النظر •

 .المالي

 لهـا   المساعداتتقديم هذه   لتنسيق  ال الدول األعضاء للمساعدة الفنية و     احتياجاتحديد  ت •

  .توفر مثل هذه المساعداتالتي قليمية اإل ودوليةالمؤسسات الدول والبالتعاون مع 



 

 ٧

 .مهام خاصةلقيام ب عمل عند الضرورة لفرق إنشاء •

  
 سكرتارية المجموعة  . ب

 
وظـائف التقنيـة    حرين، بتوفير جميع ال   تقوم سكرتارية المجموعة، ومقرها المنامة بمملكة الب      

 من مذكرة التفاهم فـي      ٤-٩ وفقاً للبند     للقيام بأعمال المجموعة، إذ ينحصر دورها      واإلدارية

  :الوظائف التاليةبالقيام 

 العام  االجتماع العمل وميزانية    خطة و التقارير المالية  و  مسودات التقرير السنوي   إعداد •

 .للمجموعة

 . العام للمجموعةاالجتماعا تم إقراره من ِقبل  العمل كمبرنامج تنفيذ •

 .إحرازه حول التقدم الذي تم والمراقبين تقرير دوري إلى الرئاسة واألعضاء تقديم •

 .تمدةالميزانية المعمتابعة تنفيذ  •

 .شترك عمليات التقييم المتنسيق •

 توفير لتدريب والمساعدة الفنية وتسهيل   فيما يتعلق با   احتياجات الدول األعضاء     حديدت •

 .المساعدة الفنية المناسبة

 مكافحة غسل األموال وتمويل     فيات والدول األخرى التي تشترك      نظمالملتنسيق مع   ا •

 .اإلرهاب

 وتمويـل اإلرهـاب وتـوفير       األمـوال  التطورات العالمية في مكافحة غسل       مراقبة •

 . العام للمجموعةلالجتماعالمعلومات المناسبة 

  . العام للمجموعةاالجتماع  أية وظائف أخرى يحددهاتنفيذ •

  

الهيكل التنظيمي للسكرتارية الـذي يـشكل       الرابع للمجموعة أيضاً    وقد اعتمد االجتماع العام     

 لتقـوم الطريقة األفضل من أجل توفير االحتياجات التشغيلية للسكرتارية في هـذه المرحلـة              

ذ خططها والقرارات   السكرتارية بمهامها باعتبارها المحرك األساسي للمجموعة من حيث تنفي        

  . المتخذة في االجتماعات العامة سعياً وراء تحقيق األهداف المرجوة

  

 التمويـــل .٢
  

مجموعة بواسطة مساهمات التمويل نشاطات  يتمفي البند الخامس على أن    تنص مذكرة التفاهم    

ـ  وأن ، العـام للمجموعـة    االجتمـاع في  طبقاً لألسس التي يتم االتفاق عليها        األعضاء ة  مملك

حمل النفقات المعقولة لبدء    ت المجموعةباعتبارها الدولة المضيفة لسكرتارية     عرضت  البحرين  

، ها من تاريخ بدء عمل    للخمس سنوات األولى   المناسبةنشاط السكرتارية والمصاريف التشغيلية     



 

 ٨

علـى   م٢٠٠٦مـارس   شهر  القاهرة في    الذي عقد ب   الثالث للمجموعة االجتماع العام   أكد  وقد  

في توزيع مساهمة التمويل بين الدول األعضاء على أسـاس الموازنـة            مبدأ المساواة   اعتماد  

  .التقديرية التي تعرضها السكرتارية مستقبالً

  

وقد أقر االجتماع العام الرابع للمجموعة الذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة خـالل               

 المبلغ المخصص مـن مملكـة      م تمويل الزيادة في موازنة المجموعة عن      ٢٠٠٦شهر نوفمبر   

  . من خالل مساهمات الدول األعضاءالبحرين سنوياً

  

م بدأت الدول األعضاء في تمويل الزيادة في الموازنة عن المبلغ المخصص            ٢٠٠٧وفي عام   

االجتماع العام السادس للمجموعـة الذي عقد في الجمهوريـة من مملكة البحرين حينما اعتمد 

م ٢٠٠٨م الموازنة التقديرية للمجموعة لعـام       ٢٠٠٧نوفمبر   شهر   خاللالعربيـة السوريـة   

، وبدأت الدول بالفعل فـي هـذا         المبلغ المخصص من مملكة البحرين     زاد إجماليها عن  والتي  

  .التمويل
 

 



 

٩ 

 
 
 
 
 
   

ملنطقة  جمموعة العمل املايلجنازات إنشاطات و: الفصل الثاني
  الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  
  

  ات اجملموعةاجتماع  ً:أوال
 العالقة مع اجلهات واملنظمات الدولية واإلقليمية: ًثانيا  :ًثانيا

  
ًثالثا

  زيارات الدول األعضاء  :
 حتديد املوضوعات املرتبطة بعمليـات غـسل األمـوال ومتويـل  :ًرابعا

  اإلرهاب
 املتعلقة مبكافحة غـسل جمموعة العمل املايلتطبيق توصيات   :ًخامسا

  األموال ومتويل اإلرهاب
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠

  مقدمة
  

حيـث  نجازات المجموعة على الصعيدين الداخلي والخارجي،       إيعرض هذا الفصل نشاطات و    

 وكذلك اجتماعات   الخامس والسادس قامت المجموعة بعدة نشاطات داخلية منها عقد اجتماعيها         

استمرت في التواصل مع مجموعـة العمـل المـالي          ي  وعلى الصعيد الخارج  .  العمل يقيفر

في العديد من   ودعمت عالقتها مع مجموعات العمل المالي اإلقليمية، باإلضافة إلى مشاركتها           

  .االجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية

  

 اجتماعات اجملموعة: ًأوال
  
  امساخلاالجتماع العام  .١
  

يومي ة ـالبحر الميت بالمملكة األردنية الهاشميفي الخامس عقدت المجموعة اجتماعها العام 

بحضور خبراء في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من م ٢٠٠٧ أبريل ٣و ٢

ناقش االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، الدول األعضاء والمراقبين و

  :هذا االجتماع ما يلي اتخاذها في تم القرارات التي أهم وكانت

  

م والقوائم المالية عن ذات العام، وإعادة       ٢٠٠٦عتماد التقرير السنوي للمجموعة عام      ا -

تعيين مكتب جواد حبيب للمرة الثالثة كمدقق حسابات مستقل للمجموعة عـن عـام              

 .م٢٠٠٧

اعتماد تشكيل لجنتين جديدتين تختص األولى باألعمال والمهن غير المالية المحـددة             -

المحددة ، والبدء في عملهما وفقاً للمهام  ين ممثلي المخاطرسياسيوالثانية باألشخاص ال

 .لكل منهما

اعتماد البريد االلكتروني كآلية التخاذ بعض القـرارات بالمجموعـة بعـد إدخـال               -

  .التعديالت المقترحة من الدول األعضاء والسكرتارية

صر ألهم  اعتماد االقتراح المقدم من السكرتارية بأن تقوم الدول الراغبة بعرض مخت           -

 .التطورات التي طرأت على نظم المكافحة لديها

اعتماد تقرير التقييم المشترك الذي أعده البنك الدولي للجمهورية التونسية بعد إدخال             -

  .عليهالالزمة التعديالت 

وإمكانيـة  ) الحالية والناشـئة  (طرق الدفع عبر الحدود     "اعتماد تقرير التطبيقات حول      -

كأول تقرير تطبيقات يـصدر     "  األموال وتمويل اإلرهاب   استغاللها في عمليات غسل   



 

 ١١

عن المجموعة، والموافقة على نشره على الموقع االلكتروني للمجموعـة، وتوجيـه            

 .الشكر لقادة المشروع والسكرتارية على ما بذل من جهد في هذا المشروع

مؤشرات واتجاهـات غـسل     "اعتماد خطة العمل المقترحة من لبنان حول موضوع          -

، وحث جميع الدول األعضاء على الرد على طلب المعلومات الذي سيعد في             "موالاأل

 .هذا الخصوص وسيتم إرساله لهم من قبل السكرتارية

الموافقة من حيث المبدأ على قبول الدعوة الموجهة من مجموعة آسيا والمحيط الهادي  -

رسمية الالزمـة   واتخاذ اإلجراءات ال  لتبادل مقعد مراقب معها     لمكافحة غسل األموال    

  .لذلك

 

 سادسال االجتماع العام  .٢

  

الجمهورية العربية السورية يـومي  بدمشق   في مدينة    سادسعقدت المجموعة اجتماعها العام ال    

الدول األعضاء والمراقبين، حيث ناقش االجتماع      ممثلين عن   بحضور  م  ٢٠٠٧ نوفمبر   ٦ و ٥

هـذا   اتخاذها فـي  تم التي راتالقرا أهم الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وكانت

  :االجتماع ما يلي

  

 .م٢٠٠٨عن عام المجموعة وموازنة اعتماد خطة العمل  -

اعتماد النسخ العربية المترجمة لكل من منهجية مكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل           -

والموافقة على نشرهما على الموقـع       ،م، ودليل الدول والمقيمين   ٢٠٠٤اإلرهاب لعام   

 .ة وعلى الموقع االلكتروني لمجموعة العمل الماليااللكتروني للمجموع

اعتماد تقرير التقييم المشترك للمملكة المغربية والموافقة على نـشره علـى الموقـع               -

 .االلكتروني للمجموعة

الموافقة على منح مجموعة آسيا والمحيط الهادي صفة مراقب بالمجموعـة وتبـادل              -

  .لمعاملة بالمثلتقارير التقييم المشترك معها وفقاً لمبدأ ا

  

  اجتماعات فرق العمل واللجان  .٣
  

م باإلضافة إلى االجتماعين العامين، عدداً مـن        ٢٠٠٧نظمت سكرتارية المجموعة خالل عام      

تي األعمال والمهن غير المالية المحددة واألشخاص السياسيين         العمل ولجن  يقياالجتماعات لفر 

  :، كما هو موضح فيما يليممثلي المخاطر

  

  



 

 ١٢

  

  

  اجتماعات فريق عمل التقييم المشترك ٣/١

 

  المــكان  تاريــخ االجتماع  م

  األردنالبحر الميت،   م٢٠٠٧ أبريل ١  ١

  دمشق، سورية  م٢٠٠٧ نوفمبر ٤  ٢
  
   اجتماعات فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات٣/٢

 

  المــكان  تاريــخ االجتماع  م

  األردنالبحر الميت،   م٢٠٠٧ أبريل ١ ١

  دمشق، سورية  م٢٠٠٧مبر  نوف٤ ٢
  
  

األعمال والمهن غير المالية المحددة واألشـخاص الـسياسيين ممثلـي            ات لجن ٣/٣

 المخاطر

  

م ٢٠٠٧ يوليـو    ٩ و ٨يومي  اجتماعها األول   األعمال والمهن غير المالية المحددة      لجنة  عقدت  

 يوليـو   ١٢ و ١١ يـومي    األشخاص السياسيين ممثلي المخـاطر    لجنة  عقد االجتماع األول ل   و

   .في دمشق، بسوريةذلك بمقر مصرف سورية المركزي ، وم٢٠٠٧
  

 العالقة مع اجلهات واملنظمات الدولية واإلقليمية: ًثانيا
  

تتمتع المجموعة بعالقة وطيدة مع العديد من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنـك              

المخـدرات والجريمـة    مكافحة  ب يالمعناألمم المتحدة   ومكتب  الدولي ومجموعة العمل المالي     

. ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة إغمونت ومجموعة آسيا والمحـيط الهـادي            

أضف إلى ذلك المساعدات التي يمكـن       . تشغل مقعد مراقب بالمجموعة   فجميع تلك المنظمات    

ـ                ذلك لبعض هذه المنظمات تقديمها لدول المجموعة من حيث تقـديم المـساعدات الفنيـة وك

  .االستفادة من خبراتها في مجاالت مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق     قد كانت   فعالقة مع مجموعة العمل المالي      الوفيما يتعلق ب  

تشغل مقعد مراقب بهذه المجموعة وتشارك في االجتماعات العامة لها          األوسط وشمال أفريقيا    

  .م٢٠٠٧حتى شهر يونيو عمل المنبثقة عنها وأية أحداث أو فعاليات تنظمها واجتماعات فرق ال



 

 ١٣

  

هذه العالقة بعد حصول مجموعة العمل المـالي لمنطقـة الـشرق            تطورت  ومنذ شهر يونيو    

االجتماع العام   في   األوسط وشمال أفريقيا على صفة العضو المشارك بمجموعة العمل المالي         

 دورته الثامنة عشرة في مقـر منظمـة التعـاون والتنميـة             الثالث لمجموعة العمل المالي في    

  .م٢٠٠٧ يونيو ٢٩-٢٧االقتصاديين في باريس، فرنسا، في الفترة 

  

تقديراً من مجموعة العمل المالي للجهـود الحثيثـة          ويأتي حصول المجموعة على هذه الصفة     

ويل اإلرهاب فيها التي تبذلها دول المجموعة في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل األموال وتم

ويأتي هذا اإلنجاز تتويجاً    . واعترافاً منها بفعالية وجدية اإلجراءات التي تتخذها في هذا الشأن         

م، متمثلة في رئاسـة     ٢٠٠٤للجهود الدؤوبة التي بذلتها المجموعة منذ إنشائها في نوفمبر عام           

  .عةوسكرتارية المجموعة وبتوجيهات ومتابعة من الدول األعضاء في المجمو
  
من العمل المالي زيادة المشاركة في أعمال مجموعة حصول المجموعة على هذه الصفة  يتيحو

الفرصة لحضور اجتماعات مجموعة العمل المالي واجتماعات       خمس دول أعضاء    منح  خالل  

التعبيـر عـن وجهـة النظـر        فرق العمل التابعة لها، والمشاركة في المناقشات والقرارات و        

  .اإلقليمية

  

وافـق االجتمـاع العـام الـسادس      صعيد العالقة مع المجموعات اإلقليمية النظيرة فقد         علىو

على تبادل صفة مراقب مع مجموعـة       م  ٢٠٠٧شهر نوفمبر   في  الذي عقد بسورية    للمجموعة  

  .اإلقليمية النظيرةالمجموعات آسيا والمحيط الهادي وذلك في إطار دعم وتقوية العالقات مع 

  

عة على متابعة المستجدات والتطورات في مجـال مكافحـة غـسل            حرصت المجمو هذا وقد   

 االجتماعـات    العديد من  األموال وتمويل اإلرهاب من خالل مشاركة الرئيس والسكرتارية في        

  . غمونتوالمؤتمرات والندوات الدولية وأهمها اجتماعات مجموعة العمل المالي ومجموعة إ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤

  :م٢٠٠٧مجموعة خالل العام بيان التالي مشاركات الويوضح ال

  
  االجتمـــــاع  المكـــان  التاريخ  م

  .اجتماعات مجموعة العمل المالي  ستراسبورج، فرنسا  م٢٠٠٧ فبراير ٢٣-١٩   ١

  أوتاوا، كندا  م٢٠٠٧ مايو ٤- ٣   ٢

اجتماع فريق عمل مكافحة غـسل األمـوال        

وتمويل اإلرهاب التـابع لمجموعـة العمـل        

   .المالي

  الدوحة، قطر  م٢٠٠٧ مايو ٢٣ – ٢٢   ٣

الندوة المشتركة الرابعة بـين دول مجلـس        

التعاون لـدول الخلـيج العربيـة واالتحـاد         

  .األوربي بشأن سبل مكافحة تمويل اإلرهاب

  .اجتماع إغمونت  برمودا  م٢٠٠٧ يونيو ١-  مايو٢٨   ٤

  .اجتماعات مجموعة العمل المالي  ، فرنساباريس  م٢٠٠٧ يونيو ٢٩-٢٥   ٥

  عمان، األردن  م٢٠٠٧ سبتمبر ٥ – ٤   ٦

دور جامعة الدول العربية في دعم قـرارات        

األمم المتحدة بشأن منع انتشار أسلحة الدمار       

  .الشامل

  روما، إيطاليا  م٢٠٠٧ سبتمبر ١٩ – ١٨   ٧

مكافحة غـسل األمـوال     اجتماع فريق عمل    

وتمويل اإلرهاب التـابع لمجموعـة العمـل        

  .المالي

  .ماعات مجموعة العمل المالياجت  باريس، فرنسا  م٢٠٠٧ أكتوبر ١٢- ٨   ٨

  بانكوك، تايالند  م٢٠٠٧ نوفمبر ٣٠ – ٢٨   ٩

االجتماع السنوي للتطبيقات المـشترك بـين       

 آسـيا   مجموعة العمل المـالي ومجموعـة     

  .والمحيط الهادي

  
 زيارات الدول األعضاء: ًثالثا

  

الدول  مع متينة عالقات بناء وإلى المستقبلي وبدورها بالمجموعة التعريف من مزيد إلى سعياً

 رسمية لبعض زيارات عدةتمت  فقد المجموعة، عمل مجال في التعاون أوجه وبحث األعضاء

فـي   مع المسؤولين لقاءات عقد تم ،الزيارات تلك خاللو .م٢٠٠٧الدول األعضاء خالل عام 

ل غس مكافحةوطنية لال واللجان المالية معلوماتال المركزية ووحدات والبنوك وزارات المالية

 المرتبطـة بعمـل   الموضـوعات  ومناقـشة  بحث من أجل وذلك ،اإلرهاب األموال وتمويل

  .للتنفيذ والبرامج المعدة الخطط وتطوير واستعراض المجموعة

  

  



 

 ١٥

حتديد املوضوعات املرتبطة بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب من حيـث : ًارابع
  ال أفريقياطبيعتها وحجمها وأساليبها يف منطقة الشرق األوسط ومش

  

 تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات     علىسوياً   العملمن األهداف الرئيسة إلنشاء المجموعة      

 الطبيعة اإلقليمية، وتبادل الخبرات حول هـذه القـضايا          ذاتغسل األموال وتمويل اإلرهاب     

  . لمعالجتهاوتطوير الحلول اإلقليمية 

  

 من ِقبل مناقشتها  قتراح موضوعات التطبيقات لتتم     تحقيقاً لهذا الهدف تقوم الدول األعضاء با      و

 عمـل لهـا لجمـع       مجموعـات تكوين  يتم  فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات ومن ثم        

يتم التعـرف   حتى   ومناقشتها وعرضها في ورش عمل خاصة        عمليةالمعلومات عن الحاالت ال   

  .  ب أساليب وطرق غسل األموال وتمويل اإلرها ما يستجد منعلىفيها 

  

  والتطبيقات املساعدات الفنيةفريق عمل .١

  

تم تشكيل فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات برئاسة اإلمارات وعضوية كل من البحرين 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب األمم : ولبنان والمغرب واليمن باإلضافة للمراقبين

وتتمثل مهام الفريق في . ومجموعة العمل المالي،  والجريمةالمخدراتمكافحة بالمعني المتحدة 

على وجود " كمؤشرات"تعريف أعضاء دول المجموعة بالطرق واألساليب الجديدة المتبعة 

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومساعدة الدول األعضاء بالتدريب المتخصص في 

 ورفع مستوى الوعي  وذلك لزيادة الخبرات،مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ويستهدف الفريق الهيئات الحكومية بمختلف قطاعاتها من جهة . داخل نطاق المجموعة

األخرى والقطاع الخاص من جهة أخرى، وعلى وجه الخصوص، البنوك والمؤسسات المالية 

  .لمجموعةلجغرافية الحدود الفي 

  

العديد من األول  االجتماع م ناقش خالل٢٠٠٧وقد عقد الفريق اجتماعين في عام 

 ات في مجال توفير المساعدمانحينالهامة منها التعرف على جهود وإنجازات الالموضوعات 

المجموعة في هذا ب المعتمدةالفنية الالزمة لبعض الدول األعضاء سواء من خالل اآللية 

التطبيقات المجال أو من خالل الترتيبات الثنائية بين المانحين والدول، كما ناقش الفريق تقرير 

وإمكانية استغاللها في عمليات غسل األموال ) الحالية الناشئة(طرق الدفع عبر الحدود "عن 

موضوعي أيضا ناقش الفريق وورفع توصية إلى االجتماع العام باعتماده، " وتمويل اإلرهاب

األساليب غير "، و"مؤشرات واتجاهات غسل األموال"التطبيقات المقترحين من دولتين حول 



 

 ١٦

ورفع توصية إلى االجتماع العام باعتماد خطة العمل  "لتقليدية لغسل األموال وتمويل اإلرهابا

  .عن الموضوع األول

  

وفي االجتماع الثاني استمر الفريق في التعرف على جهود المانحين في مجال المساعدة الفنية، 

لتدريب الجهات المختلفة دليل "باإلضافة إلى مناقشة دليل التدريب المقترح من قبل السكرتارية 

 بهدف تطوير آلية التدريب بالمجموعة "في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 إلى ٢٠٠٧وتحقيق الهدف السادس من الخطة اإلستراتيجية للمجموعة عن األعوام من 

يعد هذا الدليل مرجعاً للمجموعة عند اختيار موضوعات الدورات التدريبية أو و، ٢٠٠٩

وات التي قد تنظمها للدول األعضاء من الحين إلى اآلخر بغرض تنفيذ التدريب المثالي الند

 في مجال مكافحة غسل األموال نوالمالئم لرفع مستوى وزيادة قدرات صانعي القرار والمعنيي

، وقد رفع الفريق توصية لالجتماع العام باتباع الخطوات الالزمة العتماد وتمويل اإلرهاب

بتنظيم دورات أو برامج تدريبية ، ووافق الفريق على اقتراح اهزاً للتطبيقيكون جالدليل حتى 

، وتم تحديد بشكل منتظم سواء على هامش االجتماعات العامة للمجموعة أو في مواعيد أخرى

هو عن وحدات المعلومات المالية، كما تمت إحاطة الفريق بآخر الترتيبات والموضوع األول 

  .العمل الثانية لتدريب المقيمينالالزمة لعقد ورشة 

  

  موضوعات التطبيقات .٢
  

 فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات    وافق االجتماع العام الخامس للمجموعة على توصية        

مؤشرات واتجاهات غـسل األمـوال      "دراسة موضوع تطبيقات مقترح من إحدى الدول عن         ب

بعض الحاالت العملية بالدول    عن  يهدف إلى جمع وفحص معلومات      ، والذي   "وتمويل اإلرهاب 

مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في األعضاء بغية الوصول إلى قائمة بأهم     

بعد ذلك مناقشة المعلومات التـي تـم تجميعهـا          ثم يتم   منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،      

  .النتائجوتحليلها من قبل فريق المشروع أثناء ورشة عمل قبل صياغة تقرير عن 

  

شروع، كمـا   خطة عمل المتعلقة بهذا الم    هذا وقد وافق االجتماع العام المشار إليه على اعتماد          

  قـادة  أعـده جميع الدول األعضاء على الرد على طلب المعلومات الذي           حث االجتماع العام  

 العمليـة الموجـودة بالـدول     بعدد من الحاالت    تهم  لموافاالمشروع بالتعاون مع السكرتارية،     

وتم بيان الحاالت المطلوبة وفئات اختيارها، حيث تم الطلب أن تقـوم كـل               لتحليلهااألعضاء  

 بتحليل  - عن طريق السكرتارية     –دولة من الدول األعضاء بالمجموعة بموافاة قادة المشروع         

  :مبدئي للحاالت المتوافرة لديها والتي صدر فيها حكم باإلدانة، وكذا الحاالت اآلتية

  



 

 ١٧

 .التي ما زالت منظورة أمام المحاكمالحاالت  -١

 .الحاالت التي ما زالت قيد التحقيق في النيابة -٢

الحاالت التي توصلت فيها الوحدة إلى وجود دالئل قوية على االشتباه وتم إحالتها إلى               -٣

 .جهات إنفاذ القانون

  

 املتعلقـة مبكافحـة غـسل األمـوال جمموعـة العمـل املـايلتطبيـق توصـيات : ًساخام
   اإلرهابومتويل

  

 في مجال مكافحة مجموعة العمل المالي  تبنت المجموعة عدة وسائل في سبيل تطبيق توصيات         

  :غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل الدول األعضاء بها، من أهمها ما يلي

  

  وتوفريها املساعدات الفنية منحتديد االحتياجات .١

  

الـدول   نامج عمـل المجموعـة لمـساعدة       من بر  اً هام اً الفنية والتدريب جزء   المساعدةتعتبر  

في مجـال   تحديد احتياجات الدول األعضاء     وتعد عملية   . األعضاء في تطبيق المعايير الدولية    

ـ    المهـام من أبرز    هذه المساعدات    وفيرالمساعدات الفنية والتدريب، وت     بهـا   ضطلع التـي ت

بالتنسيق ويتم ذلك   ،  قاتبالتعاون مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبي      مجموعة  السكرتارية  

  .المانحينمع 

  

التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى دعم        بالنسبة للمجموعة في     الموضوعوتكمن أهمية هذا    

المجموعة  تتمكنالدول األعضاء، وبالتالي    في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ب       

  . الدوليةلمعاييرلتزامها باارفع مستوى على معالجة القصور و من مساعدة الدول األعضاء

  

التعرف على  من مرحلة    عمل واضحة تتدرج     إستراتيجيةمن هذا المنطلق وضعت المجموعة      

دراسة تلك االحتياجات   إلى   )عن طريق إعداد استبيان خاص بذلك     (احتياجات الدول األعضاء    

ات الفنيـة    توفير المـساعد   تساعد على ومناقشتها للتوصل إلى آلية مناسبة ووضع أطر عملية         

  .والتدريب بأفضل الطرق والوسائل المتاحة

  

باإلضافة إلى ذلك فإن المانحين يقومون بتقديم المساعدات الفنية للدول األعضاء مباشرة عـن              

  . ثنائيةترتيباتطريق 

  

  



 

 ١٨

  أفضل املمارسات العملية .٢
  

المجموعة في  نظراً ألهمية األبحاث والدراسات الفنية التي من الممكن إعدادها من قبل خبراء             

، فقد حققت المجموعة من      اإلرهاب ومكافحتها مجال التصدي لعمليات غسل األموال وتمويل       

خالل إنشاء ثالث لجان فنية متخصصة تتألف من بعض الدول األعضاء عمالً مميزاً بدراسة              

  - النقد والجمعيات الخيريـة      وقلا الحوالة ون  هي –  موضوعات مهمة ومرتبطة بالمنطقة    ةثالث

هدف تعميم أفضل الممارسات العملية التي يمكن تطبيقها من قبل الدول األعضاء لتعزز بذلك              ب

  .أنظمتها وتشريعاتها في مجال المكافحة

  

ـ            المخـاطر   يوستقوم لجنتا األعمال والمهن غير المالية المحددة واألشخاص السياسيون ممثل

ل في سبيل تعزيـز التزامهـا       بعض اإلرشادات الهامة للدو   بإصدار تقريرين شاملين يتضمنا     

  .بالتوصيات ذات العالقة بالموضوعين

  

  التقييم املشرتك .٣
  
مذكرة التفاهم بأن ينظم االجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم المشترك  من ١-١١البند قضي ي

 .بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع األعضاء على االشتراك في هـذا البرنـامج             

جموعة الجولة األولى من عمليات التقييم ألعضائها للوقوف علـى مـدى التـزامهم              الموتنفذ  

مكافحـة تمويـل    التـسع ل  بالتوصيات األربعين لمكافحة غسل األموال والتوصيات الخاصـة         

 منهجية مكافحـة غـسل األمـوال        استخداماإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وب      

  . عديالت تصدر بشأنها، وأية تم٢٠٠٤وتمويل اإلرهاب لعام 

  

 لمكافحة غسل األمـوال     ة الحالي األنظمةالهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم         ويعد  

ين في شؤون مكافحة    صتوتمويل اإلرهاب في كل بلد على حده على يد فريق من الخبراء المخ            

ن فحص  والمقيم أن يتولى تستلزم عملية التقييم المشترك      حيث   ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب   

 الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب        ساريةومراجعة جميع القوانين والضوابط ال    

  . الدوليةمعايير ومطابقتها للللدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها

  

  فريق عمل التقييم المشترك  .أ 

  

برئاسـة مـصر   م األول يهدف فريق عمل التقييم المشترك الذي تم تشكيله في االجتماع العـا        

 باإلضـافة إلـى     ،تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، الكويـت، مـصر       : وعضوية كل من  



 

 ١٩

، إلـى العمـل مـع       صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المـالي        : المراقبين

. سكرتارية المجموعة إلعداد وتنظيم برنامج التقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعـة           

  :ثل مهام فريق عمل التقييم المشترك فيوتتم

  

إعداد إجراءات التقييم المشترك ومراجعتها اعتمادا على منهجيـة مكافحـة غـسل              -١

صـندوق النقـد    األموال وتمويل اإلرهاب المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي و         

 .الدولي والبنك الدولي وتقديمها إلى االجتماع العام

لمنهجية المستخدمة بما يتسق مـع المفـاهيم التـي          العمل على وجود فهم مشترك ل      -٢

 .وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليتوصلت إليها مجموعة العمل المالي 

  .إعداد معايير لتحديد المؤهالت والخبرات الالزم توافرها في المقيمين -٣

إعداد الجدول الزمني للتقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعة وتحديثه، مـع             -٤

يق مع المؤسسات المالية األخرى لتالفي أي ازدواجية أو تضارب في المهـام             التنس

 . التي تقوم بها

العمل على زيادة كفاءة وفعالية المقيمين بالتنسيق مع فـرق العمـل المنبثقـة عـن                 -٥

 .المجموعة

دراسة النتائج الكلية للتقييم المشترك للدول األعضاء الستخالص نقاط الـضعف أو             -٦

ة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التـي تتطلـب            المشاكل الرئيسي 

 .    عناية خاصة وتقديم المقترحات الالزمة للتغلب عليها وتقديمها لالجتماع العام

  

  الجـولة األولى لعمـلية التقييم المشتـرك  .ب 

  
اق نظم مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب فـي دول            سمن أجل الوقوف على مدى ات     

 مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمدت المجموعـة برنامجـاً             المجموعة

استمراراً في تنفيـذ     و .دولتين إلى ثالث دول كل عام     من   إذ سيتم تقييم     ،زمنياً للتقييم المشترك  

لجمهوريـة  كـل مـن ا   التقييم المـشترك ل ي تقريراعتمادم ٢٠٠٧خالل عام  هذا البرنامج تم    

تـم تطبيـق    و،  )الذي أعدته المجموعة  (لمملكة المغربية   ا، و ) البنك الدولي  الذي أعده (التونسية  

الزيارة الميدانية للجمهورية اليمينيـة لتقيـيم       إتمام  ، باإلضافة إلى    سياسة نشر التقارير عليهما   

من صياغة تقرير التقييم المـشترك  االنتهاء نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بها و       

) م٢٠٠٨خـالل عـام     (يعرض على االجتماع العام السابع للمجموعـة        بها وسوف   الخاص  

  .العتماده

  

  



 

 ٢٠

  

  تدريب المقيمين  .ج 

  

انجاز عملية التقييم المشترك العمل على تدريب خبراء من الدول األعضاء على تطبيق             يتطلب  

لذا فقد نظمت المجموعة ورشة     ،  م٢٠٠٤موال وتمويل اإلرهاب لعام     منهجية مكافحة غسل األ   

بالتعـاون مـع اللجنـة      قطر  في  م  ٢٠٠٧ لتدريب المقيمين خالل شهر نوفمبر       ٦الثانيةالعمل  

وصندوق النقد الـدولي والبنـك      بدولة قطر   الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       

ماليين وقانونيين وفي مجـال     خبراء  وشارك في هذه الورشة      .الدولي ومجموعة العمل المالي   

 وهدفت الورشة إلى تدريب وتأهيـل عـدد مـن           المجموعة األعضاء ب  من الدول إنفاذ القانون   

  .المقيمين لمساعدة المجموعة في تنفيذ البرنامج الزمني للتقييم المشترك

  

 
 
 
 
 
    

  
  
  
  
 

                                                 
م بالتعاون مـع بنـك   ٢٠٠٥سبق أن نظمت المجموعة ورشة العمل األولى لتدريب المقيمين بدولة الكويت في ديسمبر  ٦

  .الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي



 

٢١ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  املؤمترات والندوات :الفصل الثالث
  

  املؤمترات والندوات   ً:أوال
  احلوار مع القطاع اخلاص  :ًثانيا

 
 
 



 

 ٢٢

  
  

مجموعة مع العديد من الجهات الدولية في تنظيم عدد مـن المـؤتمرات والنـدوات               تعاونت ال 

م على النحو   ٢٠٠٧خالل عام   وتمويل اإلرهاب   األموال  في مجال مكافحة غسل     وورش العمل   

  :التالي

  

  املؤمترات والندوات : ًأوال
  

  :شاركت المجموعة في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وفقا لما يلي

  

 مـصرف اإلمـارات   مـع  المجموعة شاركتم ٢٠٠٧ مارس ٢٠ إلى ١٨الفترة من في  

 -، وسلط هذا المـؤتمر  الرابع للحوالة الدولي المؤتمر إقامة المركزي في العربية المتحدة

 الضوء على أهمية بذل الجهود في مجاالت زيادة         – السابقةإلى جانب المؤتمرات الثالثة     

خرى لتحديد األولويـات    ظمة التحويل غير الرسمية األ    عمليات الحوالة وأن  بشأن  البحوث  

تكثيف االتصاالت مع العاملين في القطاع غير الرسـمي         ، و نظمةورفع درجة فهم هذه األ    

ويل األموال والتعاون الوثيق وتبادل المعلومـات       ح توفر نظام سليم متكامل لت     أهميةبشأن  

  .المعايير المطبقةفعالية القانون والجهات الرقابية للتأكد من جهات إنفاذ بين 

  

نظمت المجموعة للدول األعضاء بها ندوة حول اإلعـداد لعمليـة           م  ٢٠٠٧أبريل   ٤في   

، وهدفت الندوة إلى تحضير وتأهيل الدول لعملية        التقييم المشترك في البحر الميت باألردن     

 تم التعريف بأهداف وإجراءات التقيـيم المـشترك، والتوصـيات         التقييم المشترك، حيث    

منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام       والصادرة عن مجموعة العمل المالي      

تقييم الدول األعضاء   إجراءات  ، وتمت أيضاً اإلشارة إلى       والمقيمين دولدليل ال وم  ٢٠٠٤

  .البنك الدوليو بالمجموعة من قبل صندوق النقد الدولي

 

توفير المستندات المطلوبة   وتحديد منسق   كما تم التطرق لدور الدولة محل التقييم من حيث          

ترتيب جدول الزيارات، ومـلء     وقبل وأثناء الزيارة الميدانية وإعداد الجهات المعنية لها         

ذا   االستبيان من قبل الجهات المختصة، و      إجراءات ما بعد الزيارة الميدانية وهي مراجعة       آ

  .هنشرو حضور مناقشة التقرير العتمادهو للتقرير المسودة األولية

  



 

 ٢٣

شاركت المجموعة اتحاد المصارف العربية في      م  ٢٠٠٧يوليو   ٢٠ إلى   ١٩ من   في الفترة  

" ايير الدولية الحلول العملية لاللتزام بالقواعد والمع    "الملتقى السنوي الثاني لمدراء االلتزام      

 .في مدينة شرم الشيخ

  :كان من أهم محاور هذا المنتدى ما يليو

   ووظيفة المراجعة الداخليةمااللتزاالعالقة بين وظيفة  

   في المصارفوااللتزام العالقة بين الحوكمة 

   في تطبيق مقررات بازل الثانيةااللتزامدور وظيفة  

  االلتزامبين البنوك المركزية والمصارف بشأن  التحديات وصيغ التعاون ما 

  والسلطات الرقابية االلتزامالعالقة بين وظيفة  

 المعلومات المالية ووحدة تزامااللتبيان العالقة بين مدير  

  االلتزاموضع آلية للتعامل مع الصعوبات التي تواجه مدير  

  االلتزامالعالقة بين المدير المسؤول عن مكافحة غسل األموال ومدير  

  متقارب لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  عميلكأعرفنموذج  إنشاء 

  .االلتزام المعلومات في تعزيز وظيفة تقنيةدور  

  

  احلوار مع القطاع اخلاص: ًثانيا
  

تحرص المجموعة على الوصول إلى القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل             

المؤتمرات و اللقاءات   مع القطاع الخاص من خالل      التعاون  فقد بدأت المجموعة في     . اإلرهاب

وتمويل اإلرهاب وكذلك المبادرات الدولية الخاصة بقضايا غسل األموال التي تهدف إلى تفعيل 

التعاون على تقديم المساعدة الفنية والبرامج التدريبية لزيادة الوعي وتحسين قنوات االتـصال             

وجمعية م شاركت المجموعة اتحاد المصارف العربية       ٢٠٠٧، وخالل عام    بين مختلف الثقافات  

مـؤتمر الـدولي    ظيم ال تنفي   المصرفيين لشمال أمريكا وجمعية المصرفيين للتجارة والتمويل      

فحة غـسل األمـوال     حول مكا وشمال أفريقيا   الحوار األمريكي الشرق أوسطي     "الثالث حول   

األول ين  استكمل المؤتمر الحوار الذي بـدأ فـي المـؤتمر         حيث  ،  دبي في" وتمويل اإلرهاب 

  . والثاني
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  األداء املايل: الفصل الرابع
 

  
  تقرير مدقق احلسابات: ًأوال

   
  ائم املاليةالقو: ًثانيا

 
 

 



 

 ٢٥

  تقرير مدقق احلسابات: أوال
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 القوائم املالية: ًثانيا
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