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 أ  

 رسالة الرئيس

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  حضرات السادة األعضاء،

  
  حضرات السادة املراقبني والسكرتري التنفيذي واملوظفني األعزاء،

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،

  
 للجهود التي بذلتموها من أجل تحقيق ييسعدني في البداية أن أعرب لكم عن بالغ شكري وتقدير

جموعة من خالل مد عرى التعاون بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعمل أهداف الم
  .المتواصل لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
لقد عملت المجموعة منذ تأسيسها على تحقيق العديد من األهداف وذلك عن طريق عدة محاور تتمثل 

ل األعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية في مجال مكافحة غسل األموال في تقييم مدى التزام الدو
والتأكد من مدى فاعلية النظم المطبقة في هذا المجال، وتعزيز العالقات مع  وتمويل اإلرهاب

المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إلى 
وعي للدول األعضاء من خالل اطالعهم على األساليب الحديثة في هذا المجال وتنظيم زيادة مستوى ال

ورش العمل والندوات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك العمل على تقديم 
  .المساعدات الفنية والتدريب لبعض الدول األعضاء

  
ها وذلك من خالل اجتماعات المجموعة،  لتحقيق أهداف٢٠٠٩وقد واصلت المجموعة جهودها في عام 

، واالجتماع ٢٠٠٩حيث تم عقد االجتماع العام التاسع للمجموعة بمملكة البحرين في شهر مايو 
العاشر الذي تم عقده في الجمهورية اللبنانية في شهر نوفمبر من نفس العام، كما حققت المجموعة 

  :فيما يليأهمها عدداً من اإلنجازات تتمثل 
 .م٢٠١٢ – ٢٠١٠ الخطة اإلستراتيجية الثانية للمجموعة عن األعوام الثالثة اعتماد •

اعتماد تقارير التقييم المشترك لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية  •
 .والجمهورية اللبنانية 

 .م٢٠١٠موافقة مجموعة العمل المالي على عقد اجتماع مشترك مع المجموعة في فبراير  •

دول األعضاء في المصادقة على مقترح إنشاء منتدى لوحدات المعلومات المالية بال •
 .المجموعة

  



 

 ب  

 حول أساليب التحليل المالي في مجال ٢٠٠٩ أبريل -مارسوتم تنظيم ورشة عمل متخصصة في 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجمهورية اللبنانية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة 

نانية ومكتب المساعدات الفنية التابع لوزارة الخزانة األمريكية وشارك فيها عدداً من موظفي اللب
كما تم تنظيم ندوة عن دور مسئولي . وحدات المعلومات المالية من الدول األعضاء في المجموعة

مايو نفاذ القانون على هامش االجتماع العام التاسع الذي عقد في مملكة البحرين في شهر إجهات 
  .م٢٠٠٩

  
 ٢٠٠٩هذا وقامت المجموعة بعقد ورشة عمل ثالثة لتدريب المقيمين بمملكة البحرين في نهاية يونيو 

  .وذلك لتأهيل خبراء من المنطقة للقيام بعمليات التقييم المشترك
  

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالدور المتميز لحكومة مملكة البحرين التي حرصت من منطلق 
عتها بأهمية المجموعة ككيان إقليمي له دور فريد على مستوى المنطقة بتقديم الدعم الكامل قنا

والمستمر للمجموعة حيث تحتضن المملكة مقر سكرتارية المجموعة وتتحمل نفقاتها لمدة الخمسة 
د ولم يتوقف دعم مملكة البحرين عن. م٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٥األعوام األولى من عمرها بداية من عام 

 مارس ٢٦هذا الحد بل استمر بالمصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة البحرين وبين المجموعة في 
، حيث تضمنت هذه االتفاقية توفير التسهيالت الالزمة من حكومة مملكة البحرين لسكرتارية ٢٠٠٩

أن المجموعة المجموعة في القيام بعملها وحرية التعامل المباشر مع الجهات المختلفة على اعتبار 
  .ةيمنظمة إقليم
  

عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي / وال يسعني في الختام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد
وكافة موظفي سكرتارية المجموعة على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب في أنجاح أعمال 

اهيمي ممثل الجمهورية التونسية برإسمير / المجموعة، كما يسرني أن أسلم الرئاسة لسعادة السيد
الستكمال مسيرة نجاح المجموعة والبناء على ما أنجز من قبل الرؤساء السابقون متمنياً له 

  .وللجمهورية التونسية الشقيقة دوام النجاح والتوفيق
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
 

  من محمد الباكرعبدالرح

 رئيـس مجمـوعـة العمـل المـالـي

  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

       
  



 

 ج  

  كلمة السكرتري التنفيذي
  

  السيد الرئيس
   الدول األعضاء واملراقبنيوالسادة ممثل

  السادة أعضاء سكرتارية اجملموعة
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

نجازات التي تم   يلقي الضوء على اإل   الذي  تم موافاتكم بالتقرير السنوي الخامس      تن  أ،  شرفنيي  
  .م٢٠٠٩عام  تحقيقها خالل

  
هـا   في العقود األخيـرة، إذ أوال      متقدمةاحتلت مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أولوية عالمية         

من آثار سلبية ومخاطر على العديـد مـن         اتين الظاهرتين   المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً لما يرتبط به      
توجه العالمي، إذ اتخذت وطبقت العديد مـن        الهذا  المجموعة مع   تفاعلت  ولقد  . المستويات واألصعدة 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب     لاآلليات واإلجراءات اإلقليمية، وقدمت الخبرات والمعلومات       
   .بالمعايير الدولية في هذا المجالتعزيز التزام الدول األعضاء و
  
لدول نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المطبقة با       تأكيداً على أهمية عملية التقييم المشترك ل      و

فـي تنفيـذ    م  ٢٠٠٩في عام   استمرت المجموعة   ، فقد    لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية     األعضاء
دول لثالث  تقارير التقييم المشترك    تم اعتماد   حيث   ،البرنامج الزمني للجولة األولى من التقييم المشترك      

ليـصل   والمملكة األردنية الهاشميـة، والجمهوريـة اللبنانيـة       ،صر العربية جمهورية م  هي   أعضاء
، باإلضافة إلى إتمـام الزيـارة       إحدى عشرة دولة  مجموع الدول التي تم اعتماد تقارير التقييم لها إلى          

كل من المملكة العربيـة الـسعودية       اب ب ـة غسل األموال وتمويل اإلره    ـالميدانية لتقييم نظام مكافح   
  .، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)الشتراك مع مجموعة العمل الماليبا(
  

التخـاذ الخطـوات    التي تم اعتماد تقارير التقييم المشترك لهـا         وفي إطار عملية متابعة جهود الدول       
الموجودة في نظم المكافحة لديها، فقـد       نقاط الضعف والقصور    وتصويب  لمعالجة  التصحيحية الالزمة   

  .اعتمدت المجموعة تقارير المتابعة لخمس دول أعضاء
  
فقـد  لمساعدة الدول ودعـم جهودهـا،       استمراراً من المجموعة في القيام بدورها في مجال التدريب          و

ـ             عقدت المجموعة    ل دورة تدريبية عن أساليب التحليل المالي في مجال مكافحة غسل األمـوال وتموي
 بالتعاون مع هيئة التحقيق     في بيروت بالجمهورية اللبنانية    م٢٠٠٩الربع األول من عام     اإلرهاب خالل   

 ومكتب المساعدات الفنية بوزارة الخزانة األمريكية شارك في أعمالها          ،الخاصة في الجمهورية اللبنانية   
حليلها يمثلون غالبيـة     خبيراً معظمهم متخصصون في مجال تلقي تقارير المعامالت المشبوهة وت          ٣٨



 

 د  

المنامة، مملكـة   (على هامش االجتماع العام التاسع للمجموعة       كما نظمت   . الدول األعضاء بالمجموعة  
بالتعاون مع كل من البنك الدولي      ندوة عن دور مسؤولي جهات إنفاذ القانون        ) م٢٠٠٩البحرين، مايو   

  . مشاركا٣٥ًكزي حضرها نحو والواليات المتحدة األمريكية وباستضافة مصرف البحرين المر
  

 غسل واتجاهات مؤشرات" باإلضافة إلى ذلك فقد استكملت المجموعة عملها في مشروع التطبيقات عن
 همن الرئيسي الهدفوالذي يتمثل "  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااإلرهاب وتمويل األموال

، وتم منطقةال في اإلرهاب تمويلو األموال غسل واتجاهات مؤشرات عن معلومات وفحص جمع في
وصياغة ورقة عن نتائج ذلك التحليل ناقشتها مجموعة خبراء التطبيقات في  الحاالت من عددتحليل 

 على لمشروعل النهائي التقرير عرض وسيتمم، ٢٠١٠ورشة عمل عقدت في قطر خالل شهر يناير 
 عشر الحادي العام االجتماع هامش ىعل سيعقد الذي والتطبيقات الفنية المساعدات عمل فريق اجتماع
تمهيداً لعرضه على االجتماع العام  التونسية الجمهورية في م٢٠١٠ مايو شهر خالل عقده المتوقع
  .للمجموعة االلكتروني الموقع على نشره ثم ومن اعتماده في للنظر

  
طاع الخاص، إذ عقد م بداية تفعيل اآللية التي اعتمدتها المجموعة في الحوار مع الق٢٠٠٩وشهد عام 

اللقاء ) م٢٠٠٩نوفمبر الجمهورية اللبنانية، بيروت، (على هامش االجتماع العام العاشر للمجموعة 
األول للحوار مع القطاع الخاص وكان لقاءاً تعريفياً على مستوى القطاع المصرفي فقط، وتم خالله 

ار مع القطاع الخاص، والتعرف على إطالع ممثلي هذا القطاع الهام باآللية المعتمدة وبأهداف الحو
وجهات نظرهم حول سبل دعم التواصل وتعزيز العمل المشترك وعلى األخص فيما يتعلق بأولويات 
ومجاالت العمل المستقبلي في ضوء أهداف الحوار مع القطاع الخاص، وطرق التواصل المقترحة 

  .لالستفادة من اآللية المعتمدة
  

وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة "ة المجموعة بإنشاء منتدى م مبادر٢٠٠٩وانطلقت في عام 
، وذلك  االجتماع العام العاشر للمجموعةالذي أقره" الشرق األوسط وشمال أفريقياالعمل المالي لمنطقة 

عمالً على تيسير التعاون فيما بينها وتبادل المعرفة والخبرات الضرورية في مجال التعامل مع 
والعمل جارٍ في الوقت الحاضر لتفعيل دور . شابهة التي تواجهها وكيفية التغلب عليهاالتحديات المت

المنتدى المذكور، حيث ستنعقد أولى اجتماعاته على هامش االجتماع العام الحادي عشر للمجموعة 
  .م٢٠١٠والذي سينعقد في تونس في شهر مايو 

  
تفعيـل  ، ولعـل    على المستويين اإلقليمي والدولي   التعاون  دعم  ال بد أال نغفل مدى اهتمام المجموعة ب       و

من خالل العمل معهمـا فـي        لخير دليل على ذلك      العربوالداخلية   وزراء العدل    يالتعاون مع مجلس  
مشروع القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لكي يتواءم بـشكل            إطار

  . المعمول بها في المجالأكبر مع متطلبات المعايير الدولية
  
تحقيـق  نحو العمـل علـى   مساعدة المجموعة    لكل من ساهم في      التقديرأتقدم بالشكر و  ال يفوتني أن    و

رئيس مجموعـة  ،  مملكة البحرين ممثل  ،  من محمد الباكر  عبد الرح / سعادة  ا  ـال سيم أهدافها المنشودة   



 

 ه  

العـاملين   والشكر موصول لجميـع      ،م٢٠٠٩ عامألوسط وشمال أفريقيا ل   العمل المالي لمنطقة الشرق ا    
الكاتـب العـام للجنـة      ،  سمير إبراهيمي / سعادةل وأتمنى كامل التوفيق والسداد      .بسكرتارية المجموعة 

خـالل عـام    الجمهورية التونسية   ، ورئيس المجموعة ممثالً عن       بالجمهورية التونسية  التحاليل المالية 
  .م٢٠١٠

  
واالمتنان لجميع الدول األعضاء بالمجموعة والدول والجهـات        يشرفني في الختام أن أتوجه بالشكر       و

  .التي تشغل مقعد مراقب بها على تعاونهم المثمر والبناء
  

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

  بالنجاح،،،

  
  عـادل بن حمد القليش

  "وعةللمجم"السكــرتير التنــفيذي 
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١ 

 .العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا جمموعة لىنظرة عامة ع: أوال
  

 .النشأة والتأسيس .١
  

 عمليـات غـسل األمـوال    تثيرها التي رإدراكاً من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمخاط  
بطريقـة  لتصدي لهذه المخـاطر      ل يمي والدول إيماناً بأهمية التعاون بمستوييه اإلقلي    ووتمويل اإلرهاب   

واستجابة للمبادرة التي أطلقتها مجموعة العمل المالي بالدعوة إلنشاء مجموعات عمـل مـالي               ،فعالة
قررت أربعة عشرة دولة من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا             ،إقليمية تعمل على غرارها   

 مـن أجـل     ١لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا     مجموعة العمل المالي    م إنشاء   ٢٠٠٤في نوفمبر   
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال             

  .وتمويل اإلرهاب على مستوى المنطقة
  

إنـشاء  تقرر خالله    في المنامة بمملكة البحرين،      وزارياجتماع   م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣٠بتاريخ  قد  عحيث  
، ووقعت الدول األعضاء على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المجموعة والتي يقضي البند             "مجموعةال"

 وهـي   باالتفاق بين أعضائها،  وقد تم تأسيسها    وتعاونية،  طوعية  ذات طبيعة    مجموعةال"الثاني منها أن    
التـي تحـدد    وهي  نها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى،          أ تنبثق عن معاهدة دولية، كما       ال

، توافـق آراء أعـضائها     ب وإجراءاتها نظمها و  المجموعة تحديد عمل يتم  و. عملها ونظمها وإجراءاتها  
  ". أهدافهالتحقيقجموعة العمل المالي خصوصاً مو األخرىعلى أن تتعاون مع الهيئات الدولية 

  

 الـرئيس  بانتخـاب  جموعـة  العام للم  منها أن يقوم االجتماع    ٢-٨كما تتضمن مذكرة التفاهم في البند       
ال ويـشترط أ  . سنةمدة  ين المنصبين ل   هذ يشغال، على أن    ن بين أعضائه  نائب الرئيس م  /قادمالرئيس ال و

  .من نفس الدولة القادم يكون الرئيس والرئيس
  

رئيس ونائب الرئيس بعد    ليتم تداول منصبي ا   أن  المشار إليه تم االتفاق على      الوزاري  وخالل االجتماع   
في ة  ـة الهاشمي ـكة األردني  بالممل اًة بدء ية العرب غحسب الترتيب األبجدي في الل    ألول والثاني   العامين ا 

، فيمـا   )م٢٠٠٥( األول   تولت الجمهورية اللبنانية منصب رئيس المجموعة في العـام        و .م٢٠٠٧عام  
  ).م٢٠٠٦(تولت جمهورية مصر العربية ذات المنصب في العام الثاني 

  

 عادل بن حمد القليش، من المملكة العربية الـسعودية،          /تعيين السيد اري أيضاً   الوز االجتماعقرر  كما  
 قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث تم تجديد فترة تعيينه بداية           سكرتيراً تنفيذياً للمجموعة لمدة أربع سنوات     

  .م٢٠٠٩من عام 
 
 .مقر المجموعة .٢

  

ألوسط وشـمال    المالي لمنطقة الشرق ا    تحتضن مملكة البحرين المقر الدائم لسكرتارية مجموعة العمل       
، فقد استـضافت     بكل قوة   المجموعة ال تتوانى عن دعم   ومنذ ذلك الحين والمملكة      .أفريقيا منذ إنشائها  

                                                 
  ".مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "إلى" المجموعة"ي هذا التقرير بكلمة  فشاري -١



 

 ٢

ت وتحمل،  تم التوقيع خالله على مذكرة التفاهم التي ُأنشئت المجموعة بموجبها         االجتماع الوزاري الذي    
  .أعوام األولى من عمرهانفقات سكرتارية المجموعة لمدة الخمسة 

  

وبدء نفاذها حيـث    م التصديق على اتفاقية المقر      ٢٠٠٩عام    تم خالل    تأكيداً على دعم المجموعة فقد    و
أقرها مجلسي الشورى والنواب وصدق عليها صاحب الجاللة ملك مملكة البحرين حفظه اهللا وأصـدر               

 ونُشر فـي الجريـدة      ٢٠٠٩ مارس   ٢٦ بالتصديق على االتفاقية بتاريخ      ٢٠٠٩لسنة  ) ٥(القانون رقم   
  .م٢٠٠٩ أبريل ٢الرسمية بتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تتضمن توفير التسهيالت الالزمة من حكومـة مملكـة البحـرين           اتفاقية المقر   تجدر اإلشارة إلى أن     و
لسكرتارية المجموعة في القيام بعملها وحرية التعامل المباشر مع الجهات المختلفة علـى اعتبـار أن                

  .وعة منظمة إقليمية يتمتع العاملون بها بالصفة الدبلوماسيةالمجم
  
  .أهداف المجموعة .٣

  

تتضمن مذكرة التفاهم ـ التي تم بموجبها إنشاء المجموعة ـ ستة أهداف على المجموعة أن تعمل 
  :على تحقيقها وهي

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

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

وقرارات مجلس األمن التابع ذات الصلة بالموضوع تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة  -٣
 .لألمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلجراءات في منطقة الشرق األوسط وشمال  والتعاون سوياً لتعزيز االلتزام بهذه المعايير -٤
أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية األخرى لتعزيز االلتزام بهذه المعايير واإلجراءات في 

 .جميع أنحاء العالم

العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة  -٥
 .اإلقليمية لمعالجتهاقضايا وتطوير الحلول حول هذه الاإلقليمية وتبادل الخبرات 

في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بطريقة اتخاذ ترتيبات فعالة  -٦
 .فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول األعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية

) الذي عقد بهذه المناسبةصورة من المؤتمر الصحفي(  



 

 ٣

 
 .هيكل المجموعة والتمويل .٤
  

  . هيكل المجموعة٤/١
  

  .االجتماع العام وسكرتارية المجموعة:  جهازينالمجموعة منكون تت
  

 فيلديهم خبرة ممن معينين من قبل الدول األعضاء ندوبين من ماالجتماع العام تألف ي: االجتماع العام
هيكل  بتشكيل ال العام للمجموعة، ويقوم االجتماعمجاالت مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مجموعة ال القرارات في اتخاذالجهة المسئولة عن االجتماع العام  عتبريهذا و .عةمجموالتنظيمي لل
  .ها برنامج عملوتنفيذ

  

 مرة واحدة في الـسنة علـى         العام للمجموعة  االجتماع قد من مذكرة التفاهم بأن يع     ٤-٨ويقضي البند   
  :رئيسية تتضمن ما يليالالوظائف عدد من األقل ويقوم ب

 .المجموعةن وإجراءات قواني و سياسةتحديد •

 . على التقرير السنوي للمجموعة وخطة عملها وميزانيتهاالموافقة •

 .خرى األوظائفالة وعموافقة على هيكل سكرتارية المجمو والالتنفيذي السكرتير تعيين •

 . حسابات مستقلمدققتعيين  •

 . القرار فيما يتعلق باألعضاء والمراقبين الجدداتخاذ •

 . بمعايير مجموعة العمل المالياألعضاء المتعلقة بالتزام شتركيم المتقارير التقيفي  النظر •

بالتعاون  لها   المساعداتتقديم هذه   لتنسيق  الاحتياجات الدول األعضاء للمساعدة الفنية و     حديد  ت •
  .توفر مثل هذه المساعداتالتي قليمية اإل ودوليةالمؤسسات الدول والمع 

 .هام خاصةملقيام ب عمل عند الضرورة لفرق إنشاء •

  
تقوم سكرتارية المجموعة، ومقرها المنامة بمملكة البحرين، بتوفير جميع : سكرتارية المجموعة

 من مذكرة التفاهم ٤-٩دورها وفقاً للبند تمثل  للقيام بأعمال المجموعة، إذ يوظائف التقنية واإلداريةال
  :الوظائف التاليةفي القيام ب

 العـام   االجتمـاع  العمل وميزانيـة     خطة و ارير المالية التق و  مسودات التقرير السنوي   إعداد •
 .للمجموعة

 . العام للمجموعةاالجتماع العمل كما تم إقراره من قبل برنامج تنفيذ •

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

 .تمدةالميزانية المعمتابعة تنفيذ  •

 .شتركم عمليات التقييم التنسيق •

 تـوفير  لتدريب والمـساعدة الفنيـة وتـسهيل      فيما يتعلق با   احتياجات الدول األعضاء     حديدت •
 .المساعدة الفنية المناسبة



 

 ٤

 مكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل         فيات والدول األخرى التي تشترك      نظمالملتنسيق مع   ا •
 .اإلرهاب

 وتـوفير المعلومـات      وتمويل اإلرهاب  األموال التطورات العالمية في مكافحة غسل       مراقبة •
 . العام للمجموعةلالجتماعالمناسبة 

  . العام للمجموعةاالجتماع أية وظائف أخرى يحددها تنفيذ •
  

 الذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل شـهر           وقد اعتمد االجتماع العام الرابع للمجموعة     
لمـدها بـالكوادر البـشرية    األفضل  الهيكل التنظيمي للسكرتارية الذي يشكل الطريقة  م٢٠٠٦نوفمبر  

  .  بمهامها باعتبارها المحرك األساسي للمجموعة سعياً وراء تحقيق األهداف المرجوةلتقومالمناسبة 
  
 .لالتموي ٤/٢
  

مجموعـة بواسـطة مـساهمات     ال تمويل نـشاطات     تنص مذكرة التفاهم في البند الخامس على أن يتم        
 مملكـة البحـرين     وأن ، العام للمجموعـة   االجتماعفي  عليها  طبقاً لألسس التي يتم االتفاق       األعضاء
حمل النفقات المعقولة لبدء نشاط السكرتارية      ت المجموعةباعتبارها الدولة المضيفة لسكرتارية     عرضت  

ها، وقد أكد االجتماع العـام       من تاريخ بدء عمل    للخمس سنوات األولى   المناسبةوالمصاريف التشغيلية   
م على اعتماد مبدأ المساواة فـي توزيـع         ٢٠٠٦عقد بالقاهرة في شهر مارس      الثالث للمجموعة الذي    

  .مساهمة التمويل بين الدول األعضاء على أساس الموازنة التقديرية التي تعرضها السكرتارية مستقبالً
  

تمويل الزيادة في موازنة المجموعة عن المبلـغ        المشار إليه   وقد أقر االجتماع العام الرابع للمجموعة       
عـام  خالل الفتـرة مـن      و .مخصص من مملكة البحرين سنوياً من خالل مساهمات الدول األعضاء         ال

الدول األعضاء في تمويل الزيـادة فـي الموازنـة عـن المبلـغ              م ساهمت   ٢٠٠٩إلى عام   م  ٢٠٠٧
  .المخصص من مملكة البحرين

  
 .نو األعضاء والمراقب .٥

  

 ودولة اإلمارات العربية    ،كة األردنية الهاشمية  الممل دولة هي    ١٨يبلغ عدد الدول األعضاء بالمجموعة      
 ، والجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية        ، والجمهورية التونسية  ، ومملكة البحرين  ،المتحدة

 والجمهوريـة العربيـة     ،)م٢٠٠٦انـضمت عـام     (وجمهورية السودان    ،والمملكة العربية السعودية  
 ، ودولـة الكويـت    ، ودولة قطر  ، وسلطنة عمان  ،)م٢٠٠٥انضمت عام   (وجمهورية العراق    ،السورية

، )م٢٠٠٨انضمت عام   (والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى        ،والجمهورية اللبنانية 
انـضمت عـام   (والجمهورية اإلسـالمية الموريتانيـة    ، والمملكة المغربية،وجمهورية مصر العربية  

  . والجمهورية اليمنية، )م٢٠٠٥
  

 ،)م٢٠٠٦انـضمت عـام   (السلطة الفلـسطينية  :  دولة وجهة هي   ١٣ مقعد مراقب بالمجموعة     ويشغل
 الواليـات المتحـدة     الـشمالية، يرلنـدا   أالجمهورية الفرنسية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و       و



 

 ٥

صندوق النقد الدولي، البنـك الـدولي، مجلـس         ، و )م٢٠٠٦انضمت عام   (ومملكة أسبانيا   األمريكية،  
، مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات            لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي      ونالتعا

، ومنظمـة   )م٢٠٠٧انضمت عـام    (والجريمة، ومجموعة إغمونت، ومجموعة آسيا والمحيط الهادي        
  .)م٢٠٠٨انضمت عام (الجمارك العالمية 

  

  .معايير االنضمام إلى عضوية المجموعة .٦
  

  :تهاالنضمام إلى عضوي المعايير التالية لللمجموعةالرابع اعتمد االجتماع العام 
 .أن تكون الدولة صاحبة طلب االنضمام من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )١

أن يكون لدى الدولة قوانين صادرة بالفعل لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب أو علـى                 )٢
 .رتيبات نحو إصدارهااألقل أن تكون في سبيلها التخاذ خطوات فعالة وت

أن تطبق الدولة أو تكون بصدد اتخاذ خطوات وإجراءات للعمل على االلتزام باتفاقيات األمـم                )٣
 .المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 أن تتبنى الدولة التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجـال مكافحـة               )٤
غسل األموال، وكذا التوصيات الخاصة التسع الصادرة عنها بشان مكافحة تمويـل اإلرهـاب،              

 .وأية تعديالت تطرأ عليها

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

  
  معايير شغل مقعد مراقب بالمجموعة .٧
  

  :لشغل مقعد مراقب بهاير التالية اعتمد االجتماع العام الرابع للمجموعة المعاي
أن تكون الدولة من خارج المنطقة وتكون ملتزمة بالمعايير الدولية في مجال مكافحـة غـسل                 )١

 .األموال وتمويل اإلرهاب

 الدولة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب، وأن تحـدد               عأن تتمت  )٢
قب بالمجموعة، والنتائج التي ستعود عليها من ذلك،        األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مرا      

والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فيها، وكذلك تحديد الفوائد المتوقـع أن               
 .تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب

فيه أن تكون الدولة من دول المنطقة وتقدمت بطلب لالنضمام إلى عضوية المجموعة ولم يبت                )٣
 .بعد

أن تكون المنظمة لها صفة الدولية أو اإلقليمية، وأال تكون هذه المنظمة تعمـل وفـق آليـات                   )٤
 .القطاع الخاص

 المنظمة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن تحـدد              عأن تتمت  )٥
عود عليها من ذلك،    األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التي ست          

والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فيها، وكذلك تحديد الفوائد المتوقـع أن               
 .تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب

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



 

 ٦

ة على استمرار المجموعة فـي عملهـا        المنظمة لمقعد مراقب بالمجموع   /أال يؤثر شغل الدولة    )٧
 .بكفاءة وفعالية

بمجموعـة  " العضو المشارك"أن تكون إحدى المجموعات اإلقليمية النظيرة الحاصلة على صفة     )٨
 .العمل المالي، وأن توافق على مبدأ المعاملة بالمثل بمنح المجموعة صفة مراقب لديها

  

  .املشرتكالتقييم : ًنياثا
  

ذكرة التفاهم بأن ينظم االجتماع العام برنامجـاً مـستمراً للتقيـيم المـشترك     م من ١-١١البند قضي  ي
وتنفـذ  . بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع األعضاء على االشتراك في هـذا البرنـامج             

مكافحة غسل بتوصيات  أعضائها  المجموعة الجولة األولى من عمليات التقييم للوقوف على مدى التزام           
 منهجيـة مكافحـة غـسل       استخدام الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وب      مويل اإلرهاب تواألموال  

  . ، وأية تعديالت تصدر بشأنهام٢٠٠٤األموال وتمويل اإلرهاب لعام 
  

 لمكافحة غسل األموال وتمويـل      ة الحالي األنظمةالهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم         ويعد  
تستلزم عملية التقييم المشترك فحص ومراجعة جميـع القـوانين          يث  ، ح اإلرهاب في كل بلد على حده     

 الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للدولة محل التقييم للوقوف علـى             ساريةوالضوابط ال 
  . ومطابقتها للمعايير الدوليةمدى فعاليتها

  

  .فريق عمل التقييم المشترك .١
  

جمهوريـة مـصر   كيله في االجتماع العام األول برئاسة    يهدف فريق عمل التقييم المشترك الذي تم تش       
والمملكة ،  الجزائرية الديمقراطية الشعبية   والجمهورية،  الجمهورية التونسية :  وعضوية كل من   العربية

 باإلضـافة  ، العربيةمصروجمهورية  الكويت،  ودولة  ،  والجمهورية العربية السورية  السعودية،  العربية  
، إلى العمل مع سـكرتارية      قد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي      صندوق الن : إلى المراقبين 

وتتمثل مهام فريـق    . المجموعة إلعداد وتنظيم برنامج التقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعة         
  :عمل التقييم المشترك في

ـ              -١ وال إعداد إجراءات التقييم المشترك ومراجعتها اعتمادا على منهجية مكافحـة غـسل األم
صندوق النقـد الـدولي والبنـك       وتمويل اإلرهاب المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي و        

 .الدولي وتقديمها إلى االجتماع العام

العمل على وجود فهم مشترك للمنهجية المستخدمة بما يتسق مع المفاهيم التي توصلت إليها               -٢
 .وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليمجموعة العمل المالي 

 .عداد معايير لتحديد المؤهالت والخبرات الالزم توافرها في المقيمينإ -٣

إعداد الجدول الزمني للتقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعة وتحديثه، مع التنـسيق              -٤
 . مع المؤسسات المالية األخرى لتالفي أي ازدواجية أو تضارب في المهام التي تقوم بها

 .ة المقيمين بالتنسيق مع فرق العمل المنبثقة عن المجموعةالعمل على زيادة كفاءة وفعالي -٥



 

 ٧

دراسة النتائج الكلية للتقييم المشترك للدول األعضاء الستخالص نقاط الضعف أو المـشاكل              -٦
الرئيسية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتطلب عناية خاصة وتقديم             

 .     لالجتماع العامالمقترحات الالزمة للتغلب عليها وتقديمها
  

هي االجتماعات العاشر  ،ثالثة اجتماعاتم ٢٠٠٩وعقد فريق عمل التقييم المشترك خالل عام 
 ٧ و٦  الجمهورية التونسية،تونس،(، والحادي عشر )م٢٠٠٩ مايو ١٧المنامة، مملكة البحرين، (

  ).م٢٠٠٩ نوفمبر ٨ بيروت، الجمهورية اللبنانية،(، والثاني عشر )م٢٠٠٩يوليو 
  

 ناقش الفريق عدد من الموضوعات الفنية الهامة في مجال التقيـيم المـشترك              اتاالجتماعهذه  وخالل  
وتابع التطورات التي حدثت بشأنها ورفع بخصوصها توصياته إلـى االجتمـاع العـام، ومـن بـين                  

  :الموضوعات التي ناقشها الفريق
  .الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك •
  . المعدلةالمشتركالتقييم ورقة إجراءات  •
  .عملية متابعة الدول التي تم تقييمها •
  .قلة عدد المقيمين المؤهلين للمشاركة في عمليات التقييم المشترك •
 .آلية الدارسة الفنية للموضوعات التي تقع ضمن مهام الفريقتطبيق  •

  .تطبيق إجراءات عملية المتابعة المعدلة •
  
  .ركشتالجولة األولى لعملية التقييم الم .٢

  

مشترك  ثالثة تقارير تقييم   إذ تم اعتماد   ،للتقييم المشترك في تنفيذ البرنامج الزمني     المجموعة  استمرت  
  :كما تم االنتهاء من زيارتين ميدانيتين وفقاً لما يلي، م٢٠٠٩خالل عام 

  

  .تقرير التقييم المشترك لجمهورية مصر العربية ٢/١
 البنك من بإشراف يعمالن وخبيرين الدولي البنك من وظفينم من مؤلف التقييم خبراء منأجرى فريق   

 م باسـتخدا  جمهورية مصر العربية   عملية التقييم لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ب         الدولي
، حيث قام   ٢٠٠٨  عام  كما حدثت في   ٢٠٠٤منهجية تقييم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام         

م، قابـل   ٢٠٠٨ أكتـوبر  ٢٦-١٢ خالل الفترة    جمهورية مصر العربية  ية إلى   الفريق بالزيارة الميدان  
خاللها مسئولي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وقد نظر فريق التقييم فـي               

  . قبل وأثناء وبعد فترة الزيارة الميدانيةمصريةجميع المواد والمعلومات التي قدمتها السلطات ال
  

األخـرى  اإلرشـادات والمتطلبـات     يق التقييم اإلطار المؤسسي، والقوانين واللـوائح و       واستعرض فر 
المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والنظم وغيرها المعمول بها لمكافحة غسل األموال              
وتمويل اإلرهاب من خالل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة، كما اسـتعرض              

  .ضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتهاأي
  



 

 ٨

جمهورية مصر العربية   ويوفر تقرير التقييم ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في            
ويصف التقرير تلك التدابير ويحللهـا، ويحـدد        . اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة       

بالتوصيات األربعين لمكافحة غـسل األمـوال والتوصـيات         عربية  جمهورية مصر ال  مستويات التزام   
كمـا يقـدم التقريـر      . الخاصة التسع لمكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المـالي          

توصيات وتعليقات فريق التقييم بشأن اإلجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من نظام المكافحة               
لمجموعة العمل المـالي    التاسع   هذا التقرير على االجتماع العام       عرضو. جمهورية مصر العربية  في  

م ٢٠٠٩مـايو   شهر  المنامة بمملكة البحرين خالل     لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في         
  .وتم اعتماده

  

  .تقرير التقييم المشترك للمملكة األردنية الهاشمية ٢/٢
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشـمال        أجرى فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية        

 عمليـة التقيـيم      مجال القانون، وإنفاذ القانون، والمسائل المالية      فيمن دول المجموعة    أفريقيا وخبراء   
 منهجية تقييم مكافحة    م باستخدا مملكة األردنية الهاشمية  لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بال      

، حيث قام الفريق بالزيـارة      ٢٠٠٨ كما عدلت في فبراير      ٢٠٠٤اإلرهاب لعام   غسل األموال وتمويل    
، قابل خاللها مسئولي وممثلـي      ٢٠٠٨ يوليو   ١٧-٦في الفترة    مملكة األردنية الهاشمية  الالميدانية إلى   

القوانين واللوائح والمـواد    جميع الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وقد نظر فريق التقييم في            
قبل وأثنـاء   األخرى التي قدمتها المملكة األردنية الهاشمية والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم             

  .وبعد فترة الزيارة الميدانية
  

اإلطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ اإلرشادية والمتطلبات األخرى        واستعرض فريق التقييم    
وغيرهـا   رهاب، والتنظيمات وغيرها من األنظمة السارية     المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإل     

المعمول بها لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل المؤسسات المالية واألعمال والمهـن              
  .غير المالية المحددة، كما استعرض أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها

  

المملكـة األردنيـة    غسل األموال وتمويل اإلرهاب فـي       ويوفر تقرير التقييم ملخصاً لتدابير مكافحة       
ويصف التقرير تلك التدابير ويحللهـا،      . اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة       الهاشمية  

بالتوصـيات األربعـين لمكافحـة غـسل األمـوال       المملكة األردنية الهاشمية    ويحدد مستويات التزام    
كمـا يقـدم    . افحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي       والتوصيات الخاصة التسع لمك   

التقرير توصيات وتعليقات فريق التقييم بشأن اإلجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من نظام               
لمجموعـة  التاسـع    هذا التقرير على االجتماع العام       عرضو. المملكة األردنية الهاشمية  المكافحة في   
شـهر  المنامة بمملكة البحرين خالل     منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في         العمل المالي ل  

  .م وتم اعتماده٢٠٠٩مايو 
  

  .تقرير التقييم المشترك للجمهورية اللبنانية ٢/٣
أجرى فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشـمال               

عمليـة    مجال القانون، وإنفاذ القانون، والمسائل الماليـة       فيدول المجموعة   بعض  من  أفريقيا وخبراء   



 

 ٩

 منهجية تقييم مكافحة م باستخدا لبنانيةالتقييم لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالجمهورية ال        
، حيث قام الفريق بالزيـارة      ٢٠٠٨ أكتوبر كما عدلت في     ٢٠٠٤غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام      

، قابل خاللهـا مـسئولي      م٢٠٠٩ فبراير ٢٠ إلى   ٩من   خالل الفترة    لبنانيةميدانية إلى الجمهورية ال   ال
وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وقد نظر فريق التقييم فـي جميـع المـواد                 

  . قبل وأثناء وبعد فترة الزيارة الميدانيةلبنانيةوالمعلومات التي قدمتها السلطات ال
  

اإلطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ اإلرشادية والمتطلبات األخرى        واستعرض فريق التقييم    
المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتنظيمات وغيرها من األنظمة السارية لمكافحـة             

ر الماليـة المحـددة،     غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غي          
  .كما اختبر أيضاًً مقدرة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها

  

 اللبنانيـة ويوفر تقرير التقييم ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجمهوريـة              
ـ       . اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة        دد ويصف التقرير تلك التدابير ويحللهـا، ويح

بالتوصيات األربعين لمكافحة غسل األموال والتوصيات الخاصـة         اللبنانيةمستويات التزام الجمهورية    
كمـا يقـدم التقريـر توصـيات        . التسع لمكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي        

لمكافحـة فـي    وتعليقات فريق التقييم بشأن اإلجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من نظـام ا              
بيـروت  لمجموعة الذي عقد في لالعاشر  هذا التقرير على االجتماع العام   عرضو. اللبنانيةالجمهورية  

  .م وتم اعتماده٢٠٠٩نوفمبر شهر بالجمهورية اللبنانية خالل 
  

  .عربية السعودية الزيارة الميدانية للمملكة ال٢/٤
الذي يتمتع التعاون لدول الخليج العربية نظراً ألن المملكة العربية السعودية إحدى دول مجلس 

فإن التقييم المشترك لنظام المكافحة المطبق لديها تم باالشتراك بين بعضوية مجموعة العمل المالي 
المجموعة ومجموعة العمل المالي، حيث قام فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية المجموعتين 

ميدانية إلى المملكة العربية السعودية خالل الفترة وخبراء من بعض الدول األعضاء بهما بالزيارة ال
وسوف يعرض تقرير التقييم المشترك على االجتماع العام الحادي عشر . م٢٠٠٩ مارس ١١-١

 لمناقشته واعتماده، على أن تتم مناقشته م٢٠١٠تونس خالل شهر مايو المتوقع عقده في للمجموعة 
  .م٢٠١٠ العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو واعتماده أيضاً في االجتماع العام لمجموعة

  

  . الزيارة الميدانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية٢/٥
أجرى فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

زيارة ال ن، والمسائل المالية مجال القانون، وإنفاذ القانوفيدول المجموعة بعض من أفريقيا وخبراء 
م لتقييم نظام ٢٠٠٩ ديسمبر ١٧-٦ديمقراطية الشعبية خالل الفترة ميدانية للجمهورية الجزائرية الال

 فيتقرير التقييم المشترك تتم مناقشة واعتماد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بها وسوف 
  .م٢٠١٠نوفمبر /ي أكتوبراالجتماع العام الثاني عشر للمجموعة المتوقع عقده ف

  
  
  



 

 ١٠

  .تدريب المقيمين .٣
  

مجال مكافحـة   في األعضاء الدول خبراء تدريب على العمل يتطلب المشترك التقييم عملية إن انجاز
 ٢٠٠٤األموال وتمويـل اإلرهـاب    مكافحة غسل منهجية تطبيق على اإلرهاب وتمويل األموال غسل

عنهـا،   الصادرة الدول األعضاء بالتوصيات التزام ىمد قياس في المالي العمل مجموعة عن الصادرة
  .لذا تحرص المجموعة دائما على تدريب عدد المقيمين من خالل عقد ورش عمل متخصصة

  

الثالثة بمملكة البحرين الورشة المجموعة عقدت وقد 
م بالتعاون مع ٢٠٠٩ يوليو ٢ – يونيو٢٨خالل الفترة 

لدولي مصرف البحرين المركزي وصندوق النقد ا
األعضاء  حيث شاركت معظم الدول. والبنك الدولي

 األموال غسل عمليات مجال مكافحة في بخبرائها
 من لتمكينهم وتمويل اإلرهاب وذلك إلعدادهم وتأهيلهم

 ٢٧ وتم تدريب .وفاعلية بكفاءة بعملية التقييم القيام
  .خبيراً في هذه الورشة

  

  .بيقاتاملساعدات الفنية والتدريب والتط: ًاثالث
  

 . والتطبيقات المساعدات الفنيةفريق عمل .١
  

تم تشكيل فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضوية 
:  باإلضافة للمراقبينالجمهورية اليمنية والمملكة المغربية والجمهورية اللبنانيةالبحرين ومملكة كل من 

 والجريمة، ومجموعة المخدراتب المعنيلبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة صندوق النقد الدولي وا
  :وتتمثل مهام الفريق في. ، والواليات المتحدة األمريكيةالعمل المالي

في الوقـت المناسـب     ولمعلومات المتاحة عن التطبيقات بغية الوصول       لإجراء تحليل مفصل     -١
واالتجاهات العامة في مجـال غـسل        "يقاتالتطب"إلى مادة يمكن االستفادة منها عن أساليب        

 .األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 . القطاعين العام والخاصى لرفع سوية الوعي لدهاشرونإعداد مواد التطبيقات  -٢

عمليات غـسل األمـوال     عن   واقعية باالستفادة من الحاالت ال    "تطبيقاتال"تنظيم ورش عمل     -٣
 . التطبيقات ومؤشراتها للبلدان المشاركةلتعريف، ةالحاصلة في المنطق رهابوتمويل اإل

تقديم التدريب الالزم بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقاً الحتياجات األعضاء             -٤
وذلك عن طريق المجموعة وحدها أو بالتنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية فضالً             

  .غية تعزيز خبرات أعضاء المجموعة ورفع سوية الوعي لديهمعن الدول األخرى ب
  .في مجال اختصاص المجموعة ندواتتنظيم  -٥

تجميع مواد التدريب ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وجعلها في متناول              -٦
 .الدول األعضاءوالقطاع الخاص وبالتحديد المؤسسات المالية في الهيئات الحكومية المعنية 

)صورة من الورشة(  



 

 ١١

مناقشة احتياجات الدول األعضاء فيما يتعلق بالمساعدات الفنية وتحديـد الوسـائل واألدوات              -٧
لتلبية هذه االحتياجات وتسهيل توفيرها عن طريق المجموعة وحدها أو بالتنسيق مع الـدول              

  .والمؤسسات الدولية واإلقليمية التي توفر مثل هذه المساعدات
  

المنامة، (الثامن ن، هما م اجتماعي٢٠٠٩التطبيقات خالل عام وعقد فريق عمل المساعدات الفنية و
 ).م٢٠٠٩ نوفمبر ٨ بيروت، الجمهورية اللبنانية،(، والتاسع )م٢٠٠٩ مايو ١٧مملكة البحرين، 

  

االجتماعين ناقش الفريق عدد من الموضوعات الفنية الهامة في مجال المساعدات الفنيـة    هذين  وخالل  
ت التي حدثت بشأنها ورفع بخصوصها توصياته إلى االجتماع العام، ومـن            والتطبيقات وتابع التطورا  

  :ببين الموضوعات التي ناقشها الفريق
  .جهود المانحين في توفير المساعدات الفنية للدول األعضاء بالمجموعة •
 . لتحسين نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بهيةاليمنالجمهورية خطة  •

ليل المالي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ونـدوة           عقد دورة أساليب التح    •
 .مسؤولي جهات إنفاذ القانون

تقرير عـن   ، و )م٢٠٠٨ نوفمبر   ١٣ -١٢(نتائج تقييم ورشة عمل وحدات المعلومات المالية         •
 ).م٢٠٠٩ مايو ٢١المنامة، البحرين، (ندوة مسؤولي جهات إنفاذ القانون 

 .تطبيقات بما يسمح بتشكيل مجموعة خبراء التطبيقاتالنسخة المعدلة من إطار ال •

 .تطوير آلية توفير المساعدات الفنية بالمجموعة •

  
  .موضوعات التطبيقات .٢

  

المرتبطة بعمليات غسل  الموضوعات تحقيقها، تحديد على المجموعة الرئيسية التي تعمل األهداف من
وتطوير الحلول  هذه القضايا حول الخبراتوتبادل  اإلقليمية، الطبيعة ذات اإلرهاب وتمويل األموال
اإلرهاب من خالل دراسة  األموال وتمويل غسل وطرق أساليب على التعرف يتم و.لمعالجتها اإلقليمية

 عمل المساعدات الفنية فريق في ومناقشاتها التطبيقات موضوعات حول مقترحات الدول األعضاء
 في العملية ومناقشتها وعرضها الحاالت عن علوماتالم لجمع لها عمل فرق تكوين ثم ومن والتطبيقات

 .خاصة عمل ورش
  

مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال           "مشروع   ٢/١
 ".أفريقيا

 غسل واتجاهات مؤشرات "بعنوان موضوع اقتراحتم  التطبيقات مجال في المجموعة عمل إطار في
 هذا من الرئيسي الهدفويتمثل .  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااباإلره وتمويل األموال
 في اإلرهاب وتمويل األموال غسل واتجاهات مؤشرات عن معلومات وفحص جمع في المشروع
 وتحليلها تجميعها تم التي المعلومات مناقشة ذلك بعد ستتم حيث أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة
  .النتائج عن تقرير صياغة قبل عمل ورشة أثناء عالمشرو فريق قبل من

  



 

 ١٢

وصياغة ورقة عن نتائج ذلك  الحاالت من عددوفي إطار تنفيذ خطة عمل هذا المشروع تم تحليل 
مجموعة خبراء التطبيقات ومؤشرات االشتباه التي تم استخراجها من هذه الحاالت، وناقشت  ،التحليل

مثلت هذه الورقة بعد وم، ٢٠١٠ خالل شهر يناير  في قطرها في ورشة عمل عقدتتلك الورقة
 مؤشرات "لمشروع النهائي التقريرتطويرها من خالل المناقشات التي تمت في ورشة العمل نواة 

والذي سيعرض " أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل واتجاهات
 الحادي العام االجتماع هامش على سيعقد الذي بيقاتوالتط الفنية المساعدات عمل فريق اجتماع على
ومن ثم على االجتماع العام  التونسية الجمهورية في م٢٠١٠ مايو شهر خالل عقده المتوقع عشر

  .للمجموعة االلكتروني الموقع على ونشره اعتماده في للنظرالمشار إليه 
 

  .رهاتحديد احتياجات الدول من المساعدات الفنية والتنسيق لتوفي .٣
  

الدول األعـضاء فـي      من برنامج عمل المجموعة لمساعدة     اً هام اً الفنية والتدريب جزء   المساعدةمثل  ت
في مجـال المـساعدات الفنيـة       تحديد احتياجات الدول األعضاء     وتعد عملية   . تطبيق المعايير الدولية  

بالتعاون مـع  مجموعة لا بها سكرتارية    ضطلع التي ت  المهاممن أبرز   والتدريب، وتقديم هذه المساعدات     
  .لمساعداتهذه ا مانحي بالتنسيق معويتم ذلك ، فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات

  

التعـرف علـى    مـن مرحلـة      عمل واضحة تتدرج     إستراتيجيةمن هذا المنطلق وضعت المجموعة      و
بة ووضع أطر   دراسة تلك االحتياجات ومناقشتها للتوصل إلى آلية مناس       إلى  احتياجات الدول األعضاء    

 علـى   هتم توزيع  استبيان لتحديد المساعدات الفنية المطلوبة    ، حيث ُأعد    المساعدات الفنية لتوفير  عملية  
 من هذه اآللية  استفادت بعض الدول    و. لمجموعةل  االلكتروني موقعالجميع الدول األعضاء ونشره على      

لوقوف على أهم   لالمانحين  التنسيق مع   وتم  سكرتارية  إلى ال االستبيان بعد ملئه    ذلك  أعادت  بالفعل حيث   
 .هاتوفيرتلك الدول من المساعدات الفنية والعمل على احتياجات 

  

ومن واقع التطبيق العملي بدت الحاجة لتطوير هذه اآللية لمساعدة الـدول وتيـسير حـصولها علـى            
 لكبر حجمه، كما لـم      المساعدات الفنية إذ يمثل استيفاء استبيان المساعدة الفنية عبئاً بعض الشئ نظراً           

اآللية من متابعة تنفيذ برامج توفير المساعدة الفنية للدول األعضاء بدقة، وكذلك لم تـساعد               تلك  تمكن  
على وضع أولويات لتنفيذ هذه البرامج وهو األمر الذي كان من شأنه أن يساعد على ترشـيد الوقـت                   

  .والجهد وتخصيص أفضل للموارد المتاحة
  

و تطوير العمل ومساعدة جميع الدول األعضاء وتشجعيها على االسـتفادة مـن             ورغبة في السعي نح   
 االجتماع العام على توصـية برامج المساعدة الفنية التي يقدمها المانحون وفقاً الحتياجات الدول، وافق      

فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في اجتماعه التاسع الذي عقد على هامش االجتمـاع العـام                
آلية جديدة للتعرف على احتياجات الـدول      باعتماد  ) م٢٠٠٩بيروت، لبنان، نوفمبر    (ر للمجموعة   العاش

من المساعدات الفنية وهي عبارة عن مصفوفة تساعد على التعرف بدقة على احتياجات كل دولة مـن       
تي يتوقع خاللها   المساعدات الفنية، وتحديد أولوية للتنفيذ، وتحديد مانح هذه المساعدة، والفترة الزمنية ال           

 .إنجاز أو تنفيذ هذه المساعدة، وقد اعتمد االجتماع العام المشار إليه هذه المصفوفة
  



 

 ١٣

الدول بموافاة سكرتارية المجموعة بهذه     على أن تقوم    تعميم المصفوفة على جميع الدول األعضاء،       تم  و
تارية على تنسيق عقد لقاءات     إذ ستعمل السكر  . المصفوفة بعد استيفاء احتياجاتها من المساعدات الفنية      

ثنائية بين كل دولة من الدول طالبة المساعدات الفنية ومانحي هذه المساعدات على هامش كل اجتماع                
ولمتابعة . عام لوضع خطط توفير هذه المساعدات واالتفاق على باقي بنود المصفوفة والبدء في تنفيذها           

 المانحين حول تنفيذ ما تم تحديده في هذه المصفوفة          التنفيذ ستتلقى السكرتارية تقارير نصف سنوية من      
لكل دولة، على أن تعد السكرتارية تقارير دورية عن نتائج متابعة التنفيذ لعرضها على فريـق عمـل                  

  .المساعدات الفنية والتطبيقات ومن ثم على االجتماع العام للمجموعة
  

ر المساعدات الفنية الالزمـة للـدول       م بذل المانحون جهود مشكورة في مجال توفي       ٢٠٠٩وخالل عام   
  :في مجاالت متعددة من أهمهاوعة ماألعضاء بالمج

قرارات األمم المتحدة المتعلقة بنظام العقوبات والتي تتعامل مـع األشـخاص والمنظمـات               −
 .المستهدفين المتورطين في أعمال إرهابية وتمويل إرهاب

 .غسل األموالتدريب جهات إنفاذ القانون على التحقيقات في مجال  −

 .إنفاذ قانونجهات ومالية المعلومات ال في وحدة التحليل الماليمهارات  −

 .تهريب النقد عبر الحدود −

 .األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية مكافحة الفساد وتطبيق أحكام  −

 .تدريب وحدة المعلومات المالية ومسؤولي العدالة الجنائية وجهات إنفاذ القانون −

 .المقيمار برامج المستش −

 .تدريب مسؤولي االلتزام في البنوك −

 .األدوات القانونية الدولية الجديدة لمكافحة اإلرهاب −

 .الصياغة التشريعية الوطنية للتصديق على وتنفيذ اإلطار القانوني العالمي لمكافحة اإلرهاب −
  
  .جهود المجموعة في مجال التدريب .٤

  

  :"كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابدليل لتدريب الجهات المختلفة في مجال م" ٤/١
انطالقاً من أهمية التدريب باعتباره وسيلة أساسية لرفع مستوى الوعي وزيادة المعرفة لدى العـاملين               
بمختلف الجهات وتحسين أدائهم والعمل على مساعدة هذه الجهات في القيام باألدوار المنوطة بها فـي                

اعتمد االجتماع العام   فقد سبق أن    ب وتنفيذ مهامها بكفاءة،     مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها     
دليل لتـدريب الجهـات     ) "م٢٠٠٨الفجيرة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، نوفمبر       (الثامن للمجموعة   

بهدف تطوير آلية التدريب بالمجموعة، كما      " المختلفة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       
عاً للمجموعة عند اختيار موضوعات الدورات التدريبية أو الندوات التي قد تنظمها            يعد هذا الدليل مرج   

  .لفائدة الدول األعضاء حسب احتياجاتها
 

ويغطي هذا الدليل معظم الجهات المعنية في مجال المكافحة ويستعرض مجاالت التدريب التـي قـد                
جال المكافحة على أكمل وجه وااللتـزام       تحتاج إليها هذه الجهات لمساعدتها على القيام بأدوارها في م         

  .بمتطلباتها وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية
 



 

 ١٤

بـشأن  التغذية العكسية منها    تعديله بناء   ويتسم هذا الدليل بمالئمته الحتياجات الدول األعضاء حيث تم          
 كما يتسم الدليل بشموليته وتخصصه إذ يستعرض مجاالت التـدريب المتخـصص           . محتويات فصوله 

مكافحة باإلضافة إلى مرونته في التنفيذ إذ يمكن تجزئـة مجـاالت            اللغالبية الجهات المعنية في مجال      
التدريب في الفصل الواحد على أكثر من دورة تدريبية، أو انتقاء بعضها دون األخرى وذلك حـسبما                 

كمـا  . تها وأولوياتهـا  يكون مناسباً ومالئماً الحتياجات الدول األعضاء ومتفقاً مع ظروفها واستراتيجيا         
يتسم الدليل أيضاً باستقاللية فصوله حيث ال يستلزم تطبيقها بشكل متتابع بل يمكن تطبيق بعـضها أو                 

  .كلها بشكل متواز أو باالختيار دون االلتزام بالترتيب الوارد في الدليل
  

  : ما يلي تنظيم، حيث تمالفعاليات عقدفي تطبيق هذا الدليل وم ٢٠٠٩خالل عام واستمرت المجموعة 
دورة تدريبية عن أساليب التحليل المالي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب                 

الجمهورية اللبنانية ومكتـب المـساعدات الفنيـة بـوزارة     ببالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة    
ين هدفت هذه الدورة إلى تحـس      .م٢٠٠٩ أبريل   ٢ - مارس   ٣١خالل الفترة    الخزانة األمريكية 

قدرات دول المجموعة من خالل تعزيز وتطوير المهـارات واألسـاليب التحليليـة المطلوبـة               
الذين يتولون تحليل تقارير المعامالت المشبوهة والمعلومات المالية األخـرى          للمحللين الماليين   

سواء في وحـدات المعلومـات الماليـة أو          مويل اإلرهاب في مجال مكافحة غسل األموال وت     
 خبيراً معظمهم متخصصون في مجال تلقـي        ٣٨شارك في الدورة    ، و الجهات المعنية األخرى  

 .تقارير المعامالت المشبوهة وتحليلها يمثلون غالبية دول المجموعة
  

ي والواليات المتحدة   ندوة عن دور مسؤولي جهات إنفاذ القانون بالتعاون مع كل من البنك الدول             
على هامش االجتماع   (م  ٢٠٠٩ مايو   ٢١يوم  األمريكية وباستضافة مصرف البحرين المركزي      

هدفت هذه الندوة إلى تدريب مسؤولي جهات إنفاذ القـانون وتعزيـز             ،)العام التاسع للمجموعة  
ـ  عملية التحقيق ومرحلة جمع المعلوم    القيام بواجباتهم أثناء    ) أ(قدراتهم على    سرية تامـة،   ات ب

القيام بدورهم في مجال مكافحة غسل      ) ج(توفير التغذية العكسية لوحدة المعلومات المالية،       ) ب(
األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بمتطلباتهم فـي ضـوء التوصـيات والمعـايير الدوليـة               

دوة وفقاً   مشاركاً، ويوضح الشكل التالي التقييم العام للن       ٣٥ نحو   هاوحضروالتشريعات المحلية،   
 .الستمارات التقييم المستوفاة من قبل المشاركين

دوة   التقييم العام للن

37%

52%

11% 0%0%

ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

  



 

 ١٥

  
   الحساب الخاص بالتدريب٤/٢

في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل       الهامة  الركائز  ويعتبر العنصر البشري من الموارد الرئيسية       
 اإلرهاب، وينظر إلى تدريب هذا العنصر باستمرار وصقل مهاراته لرفع مستواه مـن خـالل عقـد                
الدورات التدريبية وورش العمل وغيرها على أنه من أهم الوسائل التي يركن إليها في تعظيم االستفادة                

  .ية وقيامها بدورها بنجاح وفعاليةمن الكوادر البشر
 
وتعد مشاركة الدول األعضاء في البرامج التدريبية أمراً ضرورياً وهاماً لكن تظل الموارد المالية من               

 التي تساعد الدول في ضمان حضور هذه البرامج والمشاركة فيها بفعالية حيث قـد               العناصر األساسية 
  .تواجه بعض الدول صعوبات في هذا األمر نتيجة لضعف أو قلة الموارد المالية المخصصة للتدريب

  
دعم ومساعدة الدول األعضاء التـي ال       لإنشاء حساب خاص للتدريب بالمجموعة      لذا قررت المجموعة    

ردها المالية بالمشاركة المناسبة في البرامج التدريبية والفعاليات األخرى من خـالل تـوفير             تسمح موا 
بأهمية تعزيـز   ته بعض الدول    ويتفق هذا الهدف مع ما سبق أن اقترح       . موارد مالية تساعدها في ذلك    

خاصـة  قدرات المجموعة في مجال التدريب والمساعدة الفنية وقد يكون ذلك من خالل اعتماد موازنة               
بالتدريب ألن العامل المادي قد يكون عائقاً أمام عدد من الدول للمشاركة بكثافة في البرامج والدورات                
التدريبية التي تهدف إلى زيادة الوعي ورفع قدرات وكفاءات العمل وفي نفس الوقت يمكن التنسيق في                

 .ذلك األمر مع المانحين
 

اب يتوقف على مدى توفير الموارد المالية المناسـبة         يتضح مما سبق أن تحقيق الهدف من هذا الحس        و
وقد تمثل المصادر التالية    . له، ومن هنا تبرز أهمية االعتماد على مصادر تمويل مناسبة لهذا الحساب           

مـساهمات مـن   )الدول األعضاء بشكل اختياري، ب مساهمات  ) ، وهي أ  المغذي الرئيس لهذا الحساب   
أيـة  ) ، ج قب بالمجموعة بما يتوافق مع أحكام مـذكرة التفـاهم         الدول والجهات التي تشغل مقعد مرا     

مصادر أخرى يوافق عليها االجتماع العام، كالرسوم التي يتحصل عليها نظير مشاركة القطاع الخاص              
 وقـد وضـعت     .في بعض الدورات التدريبية أو رعايته للفعاليات المختلفة التي تنظمهـا المجموعـة            

دة من هذا الحساب ووافق عليها االجتماع العام التاسع للمجموعة الـذي      المجموعة شروط وآلية االستفا   
  .م٢٠٠٩عقد في مملكة البحرين خالل شهر مايو 

  
  .التنسيق والتعاون على املستويني اإلقليمي والدويل: ًارابع

  
 قامت المجموعة بعدة نـشاطات    حيث  ،  إقليمياً ودولياً نجازات المجموعة   إنشاطات و قسم  يعرض هذا ال  

وعلـى  .  العمـل  يقي وكذلك اجتماعات فر   عاشروالالتاسع   منها عقد اجتماعيها     ى المستوى اإلقليمي  عل
استمرت في التواصل مع مجموعة العمل المالي ودعمت عالقتها مع مجموعات العمل             الدوليالصعيد  

  .الدوليةفي العديد من االجتماعات والمؤتمرات والندوات المالي اإلقليمية، باإلضافة إلى مشاركتها 
  
  



 

 ١٦

 .لمجموعةالعامة لجتماعات اال .١
  
  : موعةللمجتاسع الاالجتماع العام  ١/١

في تاسع مجموعة اجتماعها العام الال عقدت
 ٢٠- ١٨خالل الفترة حرين مملكة الببالمنامة 
 خبراء في مجال بحضور، م٢٠٠٩مايو 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من 
قش االجتماع ناالدول األعضاء والمراقبين و

الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، 
هذا  اتخاذها في تم القرارات التي أهم وكانت

  :االجتماع ما يلي
  

قرير مدقق الحسابات عن    م والحساب الختامي وت   ٢٠٠٨اعتماد التقرير السنوي الرابع عن عام        -
م، على أن يـتم     ٢٠٠٩لعام  المجموعة  مدقق حسابات   ك هالموافقة على إعادة تعيين   نفس العام، و  

 .م٢٠١٠التعاقد مع مدقق حسابات جديد لعام 
الموافقة على االحتفاظ بمبلغ الفائض المتراكم من بداية عمل المجموعة وحتـى نهايـة عـام                 -

خاص كاحتياطي استراتيجي للمجموعة، وتدعيمه من الفوائض التـي قـد           م في حساب    ٢٠٠٨
 .تتحقق من العوام المقبلة

 .م٢٠١٠قديرية للمجموعة عن عام اعتماد الموازنة الت -
دعم ومساعدة الدول األعضاء التي ال تسمح مواردها المالية         خاص  الموافقة على إنشاء حساب      -

بالمشاركة المناسبة في البرامج التدريبية والفعاليات األخرى من خالل تـوفير مـوارد ماليـة               
 . في الورقة المعتمدةستفادة وآلية الصرف الواردةتساعدها في ذلك وبناء على شروط اال

الجمهورية ، و الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  لكل من مملكة البحرين، و    رير المتابعة   ااعتماد تق  -
  .العربية السورية

  .ي التقييم المشترك لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشميةاعتماد تقرير -
  . بعد تعديلهاعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك -
اعتماد الورقة المعدة من قبل السكرتارية في هذا الشأن قلة عدد المقيمين المؤهلين للمشاركة في                -

  .عمليات التقييم المشترك، على أن تقوم بالبدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق ما جاء فيها
  .ريخ اعتمادهااعتماد سياسية النشر التلقائي لتقارير التقييم المشترك والعمل بها من تا -
 .الموافقة على تشكيل مجموعة خبراء التطبيقات وعلى المهام الموكلة إليه -
الموافقة على عقد   ، و اعتماد الورقة المعروضة بشأن آلية الحوار مع القطاع الخاص بالمجموعة          -

لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص على هامش االجتماعات العامة أو غيرها على أن تتم دعـوة                
 .قطاع الخاص على مستوى المنطقة ليكون اللقاء على نطاق إقليميممثلي ال

  
  

)اع العام التاسعصورة من االجتم(  



 

 ١٧

 . للمجموعةعاشرالاالجتماع العام  ١/٢

فـي   عاشـر مجموعة اجتماعها العام ال   العقدت  
 ١١-٩خالل الفترة   الجمهورية اللبنانية   ببيروت  
بحضور خبراء فـي مجـال      ،  م٢٠٠٩ نوفمبر

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب مـن        
نـاقش االجتمـاع    ول األعضاء والمراقبين و   الد

الموضوعات المدرجة على جـدول األعمـال،       
هـذا   اتخاذها في تم القرارات التي أهم وكانت

  :االجتماع ما يلي
  

د اعتمـا ، و م٢٠١٢م إلى   ٢٠١٠اعتماد الخطة اإلستراتيجية الثانية للمجموعة عن األعوام من          -
 .ءا في ضوء مالحظات الدول األعضام بعد تعديلهم٢٠١٠خطة عمل المجموعة عن عام 

التأكيد على عقد اجتماع رفيع المستوى توجه الدعوة لحضوره على حد سواء للوزراء المعنيين               -
 .ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء اللجان الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

قانون العربي االسترشادي   حول مشروع ال  إرسال المالحظات التي أبدتها سكرتارية المجموعة        -
 .إلى مجلس وزراء العدل العربلمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .تطبيقها فوراًاعتماد إجراءات عملية المتابعة المعدلة و -
 .بحث طلب عمان لتأجيل موعد الزيارة الميدانية -
لة الكويت إلـى    إسناد عملية التقييم المشترك لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بدو           -

 .م٢٠١١صندوق النقد الدولي بحيث تتم مناقشة مسودة تقرير التقييم في شهر مايو 
  . م٢٠١٠مناقشة تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية في شهر مايو  -
  .التقييم المشترك للجمهورية اللبنانيةاعتماد تقرير  -
ـ     اعتماد تقرير المتابعة   - سية، والجمهوريـة اإلسـالمية الموريتانيـة،        لكل من الجمهورية التون

  .لمملكة المغربيةوالجمهورية العربية السورية، وا
اعتماد مصفوفة المساعدات الفنية حتى يتم تعميمها على جميع الدول األعضاء وتشجيعها على              -

  سنوات ٣ احتياجات الدولة من المساعدات الفنية لمدة        لتوضح بها   ةاستيفائها وموافاة السكرتاري  
ن تتـولى    علـى أ   ، وأنه يمكن تعديلها حال استجدت أمـور تـستدعي ذلـك           ٢٠١٢ - ٢٠١٠

السكرتارية التنسيق مع المانحين لعقد لقاءات ثنائية لوضع خطط توفير هذه المساعدات والبـدء              
في تنفيذها للعمل على تطوير ودعم جهود الدول في مجال مكافحة غـسل األمـوال وتمويـل                 

  .اإلرهاب
العمل المشتركة مع البنك الدولي لتدريب مـوظفي         استكمال الترتيبات لعقد ورشة      الموافقة على  -

على هامش االجتماع العام الحادي عشر للمجموعة والمتوقـع         سلطات الرقابة على المصارف     
 .م٢٠١٠عقده خالل شهر مايو 

 .اعتماد تشكيل منتدى وحدات المعلومات المالية -
 

)صورة من االجتماع العام العاشر(  



 

 ١٨

 

 .مجموعة العمل الماليالعالقة مع  .٢
  

 بعالقة وطيدة مع مجموعة العمـل       - كواحدة من مجموعات العمل المالي اإلقليمية        -تتمتع المجموعة   
المالي فالمجموعة تعمل على غرار مجموعة العمل المالي وتسعى لتبني ونـشر وتـرويج المعـايير                

ـ             صادرة الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على النطاق اإلقليمي وباألخص التوصيات ال
باإلضافة إلى أن المجموعة تعمل على تطبيق ذات السياسات المنتهجة من           . عن مجموعة العمل المالي   

قبل مجموعة العمل المالي لرفع مستوى التزام دول المجموعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل               
" و المـشارك العـض "صـفة   المجموعة على  بعد حصول وتطوراً  عالقة قوة   هذه ال ازدادت  اإلرهاب، و 

مقر (بمجموعة العمل المالي في االجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي في دورتها الثامنة عشرة               
  ).م٢٠٠٧منظمة التعاون والتنمية االقتصاديين، باريس، فرنسا، يونيو 

  

 ويتيح حصول المجموعة على هذه الصفة زيادة المشاركة في أعمال مجموعة العمل المالي من خالل              
منح خمس دول أعضاء الفرصة لحضور اجتماعات مجموعة العمل المالي واجتماعات فـرق العمـل               

بيـان  ويوضح ال  .التابعة لها، والمشاركة في المناقشات والقرارات والتعبير عن وجهة النظر اإلقليمية          
  :م٢٠٠٩التالي مشاركات المجموعة خالل العام 

  
  

  المكان  التاريخ  االجتماع  م
  باريس، فرنسا  .م٢٠٠٩ فبراير ٢٧-٢٣  .لعام لمجموعة العمل المالياالجتماع ا  ١
  فرنسا، يونل  .م٢٠٠٩ يونيو ٢٦-٢٤  .االجتماع العام لمجموعة العمل المالي  ٢
  باريس، فرنسا  .م٢٠٠٩ أكتوبر ١٦-١٤  .االجتماع العام لمجموعة العمل المالي  ٣
ورشة عمل التطبيقات المشتركة بين   ٤

ومجموعة العمل  مجموعة العمل المالي
  .المالي لدول الكاريبي

  جزيرة كايمن  .م٢٠٠٩ نوفمبر ٢٠-١٨

اجتماع فريق عمل التقييم وتنفيذ التوصيات   ٥
  .التابع لمجموعة العمل المالي

واشنطن، الواليات المتحدة   .م٢٠٠٩ ديسمبر ١٠- ٧
  األمريكية

  
لعمل المالي ويعد تنظـيم     وتهدف المجموعة إلى زيادة مشاركتها في مشاريع وموضوعات مجموعة ا         

االجتماع العام المشترك األول معها لخير دليل على دعم وتعزيز التعاون بين المجموعتين بما يـسمح                
  .بتبادل المزيد من الخبرات بين الدول األعضاء فيهما
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 . اإلقليمية النظيرة العمل المالياتالعالقة مع مجموع .٣
  

موعات اإلقليمية النظيرة والتواصل والتعـاون وتبـادل        تحرص المجموعة على تعزيز عالقاتها بالمج     
  . الخبرات معها بشكل مستمر

  

لمجموعة في  لستقبل السكرتير التنفيذي    اوفي هذا اإلطار    
م نائب السكرتير   ٢٠٠٩ مايو   ١٧سكرتارية بتاريخ   المقر  

التنفيذي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غـسل        
 عـدداً مـن المـسائل       وقد استعرض الجانبان   .األموال

ويعتبـر هـذا    . المشتركة والمرتبطة بعمل المجموعتين   
اللقاء األول من نوعه بين المجموعة وإحدى المجموعات        

  . ل على غرار مجموعة العمل المالياإلقليمية التي تعم
  

  
وقد أكد الجانبان   م  ٢٠٠٧قب في المجموعة منذ عام      وتعتبر مجموعة آسيا والمحيط الهادي عضو مرا      

  .على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك ضمن النشاطات والبرامج المتاحة
  

اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادي الذي عقد       السكرتارية ممثلة في السكرتير التنفيذي في       كما شاركت   
  .م٢٠٠٩ يوليو ١٠-٦في استراليا خالل الفترة 

  

 .أجهزة جامعة الدول العربيةالعالقة مع  .٤
  

عزيز التعاون والتواصل اإلقليمي بين المجموعة وبين الجهات والمنظمات اإلقليمية، قـرر            في إطار ت  
دعم المشاريع التي تقوم بها جامعة الدول العربية في مجال مكافحـة غـسل األمـوال                االجتماع العام   

ليـة  والكتابة لمجلسي وزراء الداخ   . وتمويل اإلرهاب، والترحيب بفتح قنوات االتصال والتعاون معها       
والعدل العرب برغبة المجموعة بالتعاون الكامل معهما في إطار عملهما بشأن اإلستراتيجية العربيـة              

، وتمت مخاطبة األمانة العامـة      والقانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       
  .للمجلسين في هذا الشأن

  

اب المركـز العربـي للبحـوث القانونيـة        خطالمجموعة  تلقت سكرتارية   م  ٢٠٠٩وخالل شهر يونيو    
والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب مرفقاً به نسخة من مشروع القانون العربي االسترشادي              
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي أعده المركز من قبل لجنة من الخبراء شـكلها مجلـس                 

م بما قد يكون لدينا من آراء ومالحظـات حولـه           وزراء العدل العرب، وطلب اإلطالع عليه وموافاته      
  . لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل

  

، تمت إحاطة االجتمـاع العـام       مراجعة مشروع القانون وتبين وجود بعض المالحظات بشأنه       تمت  و
موافاة المركز العربـي    بها، وقرر   ) م٢٠٠٩بيروت، الجمهورية اللبنانية، نوفمبر     (العاشر للمجموعة   

)صورة من اللقاء(  
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 بهذه المالحظات، وتم ذلك خالل شـهر  لبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ل
  .م٢٠٠٩نوفمبر 

  

  .العالقة مع الجهات والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى .٥
  

تحرص المجموعة باستمرار على دعم عالقاتها مع الجهات والمنظمات اإلقليمية والدوليـة األخـرى              
المخـدرات  ب  المعنـي  كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب األمـم المتحـدة         معها،  والتعاون  

فجميع . ، ومنظمة الجمارك العالمية   والجريمة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة إغمونت       
أضف إلى ذلك المساعدات التي يمكن لبعض       . المنظمات تشغل مقعد مراقب بالمجموعة    الجهات و تلك  
المنظمات تقديمها لدول المجموعة من حيث تقديم المساعدات الفنية وكذلك االستفادة من خبراتهـا              هذه  

  .في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

وتعد المشاركة في الفعاليات التي تنظمها هذه الجهات والمنظمات ومن أهم الوسائل التي تعتمد عليهـا                
ها مع هذه الجهات والمنظمات، حيث شـاركت المجموعـة فـي            المجموعة الستمرار في دعم عالقات    

  :م٢٠٠٩الفعاليات التالية خالل عام 
  

  الحدث  المكان  التاريخ  م

المملكة العربية الرياض،   .م٢٠٠٩ يو ما٥- ٤  ١
  .لسعوديةا

في الندوة السكرتير التنفيذي كمتحدث مشاركة 
  .األوربية السادسة لمكافحة تمويل اإلرهاب

  .اجتماع إغمونت  .قطر، الدوحة  .م٢٠٠٩ مايو ٢٨-٢٤  ٢
الرياض، المملكة العربية  م٢٠٠٩ ديسمبر ٢١-١٩  ٣

  .السعودية
ورشة السكرتير التنفيذي كمتحدث في مشاركة 

العمل الوطنية حول اإلطار القانوني العالمي 
  .لمكافحة اإلرهاب لمسئولي إنفاذ القانون

  
  .المؤتمرات والندواتالمشاركة في  .٦

  

عة على متابعة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل تحرص المجمو
شاركت اإلرهاب من خالل المشاركة في العديد من االجتماعات والمؤتمرات والندوات، حيث 

  :، من أهمهابعض الفعالياتم في ٢٠٠٩المجموعة خالل عام 
  

  الحدث  خالتاري  م

  م٢٠٠٩ مارس ٤ ١
" مكافحة غسل األمـوال   "دورة   في    كمتحدث مشاركة السكرتير التنفيذي  

  .باألكاديمية الملكية لشرطة بمملكة البحرين

  م٢٠٠٩ مارس ١١- ٨ ٢
ورشة عمل إقليمية حول تطبيق      في   مشاركة السكرتير التنفيذي كمتحدث   

  .، بدولة قطر)٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار مجلس األمن 

  م٢٠٠٩ مارس ٢٥ و٢٤ ٣
وة عن االمتثـال ومكافحـة      ند في   مشاركة السكرتير التنفيذي كمتحدث   

  .غسل األموال في الرياض بالمملكة العربية السعودية

  م٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩ ٤
مؤتمر المقاربة الجديـدة إلدارة      في   مشاركة السكرتير التنفيذي كمتحدث   

  .المخاطر المصرفية في ضوء األزمة المالية الحالية ببيروت في لبنان
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  الحوار مع القطاع الخاص .٧
  

ر مع القطاع الخاص مهماً لضمان انتشار وتطبيق المعايير الدولية وااللتزام بفعالية يعتبر الحوا
بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك التغلب على التحديات التي قد تكون مرتبطة 

وتحرص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على التواصل والحوار . بذلك
 شريكاً أساسياً في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حيث ه القطاع الخاص باعتبارمع

آلية للحوار مع القطاع ) م٢٠٠٩المنامة، مملكة البحرين، مايو (تبنى االجتماع العام التاسع للمجموعة 
عنية من الخاص، من خالل عقد لقاءات للحوار معه من وقت آلخر يدعى إليها ممثلو الجهات الم

 . القطاع الخاص حسب الموضوعات المطروحة للحوار
 

وتهدف آلية الحوار مع القطاع الخاص إلى المساهمة في فهم أفضل من قبل القطاع الخاص بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتعرف على 

 اإلرهاب المرتبطة باألعمال التي يقوم بها القطاع الخاص واقتراح مخاطر غسل األموال وتمويل
التدابير المناسبة لمواجهتها، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تطبيق معايير 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها، واستعراض السياسات 

سية الحديثة والمتطورة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ودراسة واإلجراءات المؤس
الموضوعات المطروحة للحوار واقتراح التوصيات أو اإلرشادات المناسبة لعرضها على االجتماع 

 .العام للمجموعة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 

   اللقاء األول مع ممثلي القطاع الخاص٧/١
عقد اللقاء لحوار مع القطاع الخاص الية تفعيالً آل

على هامش االجتماع القطاع الخاص مع ممثلي األول 
،  الجمهورية اللبنانية،بيروت(العام العاشر للمجموعة 

اللقاء على ممثلي واقتصر هذا ) م٢٠٠٩نوفمبر 
نائب ورئيس و هالقطاع المصرفي، ومثل المجموعة في

ل بها، رئيس المجموعة، ورئيسي فريقي العم
والسكرتير التنفيذي لها، باإلضافة إلى ممثل عن 

، وعن القطاع الخاص حضر سكرتارية المجموعة
ممثلو اتحاد المصارف العربية وبعض االتحادات 

  .الوطنية وعدد من المصارف
  

وتم خالل اللقاء التعريف بآلية الحوار مع القطاع الخاص وأهدافها، وعرض القطاع الخاص وجهات 
 اآللية التي أشاد بها وبأهدافها، وتم التطرق إلى الحرص على االستفادة منها، حيث تمت نظره حول

اإلشارة إلى أهمية دعم وتدريب وزيادة وعي القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب وتعميم نشرات دورية عليه، وكذلك التعرف على التحديات التي تواجهه في مجال تطبيق 

)صورة من اللقاء(  
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ايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خاصة توصيات مجموعة العمل المالي ومساعدته مع
  .للتغلب على هذه التحديات

  
وأكد ممثلو القطاع الخاص على أهمية مشاركتهم في أوراق أفضل الممارسات التي تهتم بإصدارها 

على صعيد القطاع الخاص من باإلضافة إلى إمكانية العمل على دعم سبل تبادل المعلومات المجموعة 
خالل العمل على توفير قاعدة بيانات موثوق فيها، وإمكانية العمل المشترك على بعض الموضوعات 
كموضوع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والتعرف على نتائج عمليات التقييم المشترك، 

الخاصة باالستقرار المالي على والتنسيق مع كل من المؤسسات المالية الدولية لكي تشتمل تقاريرها 
  .جزء خاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
كما استطرق النقاش إلى ما يمر به العالم حالياً من أزمة اقتصادية ومن متغيرات ومن ثم يجب 
التعرض بشكل أكثر تركيزاً لها، وانعكاساته على القطاع المصرفي خاصة في مجال القيام بدوره في 

  .افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمجال مك
  

وتم االتفاق على أن أهم المسائل التي يجب بحثها ودراستها أوالً ويتعين بدء العمل بها هي معرفة 
التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، لذا تم 

  . سيوزع هذا االستبيان على أعضاء االتحاداقتراح تصميم استبيان لحصر هذه التحديات، على أن
  

إعداد استبيان من قبل المجموعة بمشاركة القطاع الخاص ويتم تعميمه وخلص اللقاء إلى التوصية ب
عقد لقاء التحديات، وعلى جميع المصارف من خالل اتحاد المصارف العربية للتعرف على تلك 

شكل ملتقى أو مؤتمر واسع، وعرضت دولة تعريفي يضم الجهات الرقابية والقطاع الخاص على 
 ٢٠١٠اإلمارات العربية المتحدة أنها على استعداد الستضافة هذا المؤتمر الذي يمكن عقده أواخر عام 

  .م٢٠١١أو أوائل عام 
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