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نشرة نصف سنوية تصدر عن سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا )مينافاتف(

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني، 

ال�سحفية  الن�سرة  من  ع�سر  الثالث  العدد  خالل  من  بكم  اأرحب  اأن  يل  يطيب 
بها  قامت  التي  والن�ساطات  الأخبار  اأهم  يتناول  الذي  للمجموعة  الإلكرتونية 
املجموعة خالل الن�سف الأول من العام 2016م، وي�سعدين اأن اأتوجه بال�سكر اإلى 
�سلطنة عمان ال�سقيقة على رئا�ستها للمجموعة يف العام 2015م وما حققته من 

اإجنازات، كما ي�سرفني اأن اأتراأ�س املجموعة هذا العام ممثاًل عن دولة قطر. 

اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  ا�ستطاعت  لقد 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية اأن حتقق اإجنازات كبرية يف جمال مكافحة غ�سل 
اجلهود  �سمن  بفعالية  وم�ساركتها  وجودها  تثبت  واأن  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
الدولية، حيث عملت املجموعة على تعزيز عالقاتها مع الدول املراقبة واملنظمات 
التعاون معها، ففي مار�س  واكت�ساف فر�س  التوا�سل  وتعزيز  والدولية  الإقليمية 
الإعداد  حول  عمل  ور�سة  عقد  مت  العربي  النقد  �سندوق  مع  وبالتعاون  2016م 
مكافحة  جمال  يف  الأع�ساء  للدول  املتبادل  التقييم  عملية  من  الثانية  للجولة 
الثالث  العام  الجتماع  املجموعة  عقدت  كما  الإرهاب.  ومتويل  الأموال  غ�سل 
والع�سرين  يف اأبريل 2016م يف الدوحة، بح�سور عدد كبري من خرباء مكافحة 
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من الدول الأع�ساء باملجموعة وممثلني عن الدول 
اإدارة �سندوق  ورئي�س جمل�س  العام  املدير  املراقبة، ومب�ساركة معايل  والهيئات 
املايل  العمل  ورئي�س جمموعة  احلميدي،  الرحمن  عبد  الدكتور/  العربي  النقد 
ال�سيد/ جي يون �سني، واتخذت املجموعة قرارات هامة تعزز جهودها يف جمال 
متويل  مكافحة  بخرباء  خا�س  منتدى  ت�سكيل  اأبرزها:  الإرهاب  متويل  مكافحة 

نشرة اجملموعة

والتعرف  املكافحة،  عمليات  تواجه  التي  والتحديات  املخاطر  ملناق�سة  الإرهاب 
والتطبيقات  الفنية  امل�ساعدة  تقدمي  وتن�سيق  الع�ساء  الدول  احتياجات  على 
املختلفة يف هذا املجال، وحتديد وفهم خماطر واجتاهات وطرق متويل الإرهاب 
مل�ساعدة الدول والتدريب امل�ستمر لهم يف ظل التطور ال�سريع لالأ�ساليب التي يلجاأ 
اإليها املمولون. كما تابع الجتماع التزام الدول الأع�ساء باملعايري الدولية خا�سًة 
فيما يتعلق بالتو�سيتني اخلام�سة وال�ساد�سة املرتبطتني مبكافحة متويل الإرهاب 

لتخاذ اجراءات منا�سبة وفعالة ملنع اأو تعطيل الدعم املايل لالإرهاب.

ان�سمام  املجموعة  �سهدت  اخلربات،  وتبادل  الدويل  التعاون  �سعيد  وعلى 
ا�سرتاليا كع�سو مراقب يف  اأبريل 2016م، لي�سبح بذلك عدد املراقبني �ستة ع�سر 
ع�سوا مما يعزز من فر�س التعاون ويدعم خربات الدول الأع�ساء يف املجموعة 
يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، فالتعاون بني الدول واجلهات 
ال�سبكات  ن�ساطات  وعرقلة  حتري  يف  خا�سًة  مهم  اأمر  املجال  هذا  يف  العاملة 

الإرهابية الدولية.

الإرهابية  اجلماعات  قبل  من  الإرهابية  لالأن�سطة  املتنامي  اخلطر  مع  وتزامنًا 
واملتطرفة، توؤكد املجموعة على موا�سلة حتقيق م�ستوى عايل من اللتزام فيما 
يتعلق بالتو�سيات واملعايري الدولية وخا�سًة تلك املعنية بتمويل الإرهاب، ومراجعة 
فعالية نظم مكافحة متويل الإرهاب لدى الدول الأع�ساء ا�ستنادًا على املخاطر 
ذات  التطبيقات  م�ساريع  خالل  من  �ستعمل  كما  لها،  تتعر�س  التي  الرئي�سية 
العالقة يف ر�سد اآخر التطورات يف جمال طرق واأ�ساليب جمع ومتويل الإرهاب 

والتعرف عليها.

الدول  من  املجموعة  واأن�سطة  اأعمال  يف  �ساركوا  الذين  جميع  اأ�سكر  وختامَا، 
التوفيق  ومتمنيًا  القيمة،  اإ�سهاماتهم  من  ملزيد  متطلعَا  واملراقبني  الأع�ساء 
والنجاح للمجموعة يف مواجهة التحديات ودفع م�سرية التعاون والعمل امل�سرتك 

لآفاق اأرحب وحتقيق الأمن والرخاء ملجتمعاتنا.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

العدد»13« يونيو 2016م

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا )مينافاتف(
  www.menafatf.org: الموقع اإللكتروني - info@menafatf.org: البريد اإللكتروني

ص ب: 10881 المنامة - مملكة البحرين

الشيخ فهد بن فيصل ال ثاني 

عقدت جمموعة العمل املايل اجتماعها العام الرابع يف الدورة ال�سابعة والع�سرون يف مدينة بو�سان، جمهورية كوريا اجلنوبية، 24 يونيو 2016م برئا�سة ال�سيد/ 
جي يون �سني. ومن اأهم املو�سوعات التي تناولها الجتماع مو�سوع متويل الإرهاب الذي ما زال يحظى باأولوية يف كافة املجالت، حيث ناق�س الجتماع يف هذا 
للربح واملذكرة  الهادفة  املتعلقة باملنظمات غري  الثامنة  التو�سية  ال�سدد تقارير عدة �سملت حتديث حول م�سروع متويل ما يعرف بتنظيم داع�س، ومراجعة 
التف�سريية اخلا�سة بها، واملوافقة على دليل تطبيقي لتنفيذ قرار جمل�س المن 1373. ومن جانب اآخر ناق�س الجتماع العام تقارير التقييم املتبادل لكل من 
النم�سا وكندا و�سنغافورة. كما �سهد الجتماع املوافقة على اإن�ساء معهد البحوث والتدريب اخلا�س مبجموعة العمل املايل يكون مقره يف كوريا اجلنوبية وحتت 

رعايتها ويتوقع اأن يبداأ ن�ساطه فعليًا يف الأ�سهر املقبلة.

االجتماع العام  لمجموعة العمل المالي  يناقش آخر التطورات بشأن تمويل اإلرهاب

رئيس المجموعة
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الن�سرة  من  ع�سر  الثالث  العدد  �سدور  مبنا�سبة  بكم  األتقي  اأن  ي�سعدين 
ال�سحفية للمجموعة يف مقالة اأفردتها ملحطات من الذاكرة حول الأحداث 
التي مرت بها املجموعة منذ تاأ�سي�سها، والتي �سيعقبها باإذن اهلل تعالى يف 

العدد القادم مقالة اأخرى عن روؤى وتطلعات م�ستقبلية. 

ناجحة  م�سرية  يف  املجموعة  اإن�ساء  على  تقريبًا  �سنة  ع�سرة  اثنتا  مرت 
املميز  والدور  املجموعة  اأهمية  اأثبتت  التي  الإجنازات  من  الكثري  تخللتها 
الذي تلعبه يف اإطار جهود دول منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف 
اأع�سائها  عدد  يبلغ  حيث  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل  جرائم  حماربة 
الآن 19 دولة عربية، بالإ�سافة اإلى 16 دولة ومنظمة اإقليمية ودولية ت�سغل 
بن�ساطات  الهتمام  مدى  يعك�س  الذي  الأمر  باملجموعة،  مراقبني  مقاعد 
وعمل املجموعة على �سعيد املنطقة والعامل. كما اأن املجموعة تتمتع بع�سوية 
عدد من املجموعات الدولية على راأ�سها جمموعة العمل املايل، وجمموعة 
اإيجمونت لوحدات املعلومات املالية، واملجموعات النظرية كمجموعة العمل 
املايل لآ�سيا واملحيط الهادئ وجمموعة العمل الأوراآ�سيوية. وقد كانت هذه 
اإقليمي وحتديد  كيان  بتاأ�سي�س  بدءًا  والعطاءات  بالإجنازات  تزخر  الفرتة 
ب�سكل  �ساهمت  ومهنية  فنية  كوادر  مع  داخلية  عمل  واإجراءات  �سيا�سات 
كبري يف �سمان ا�ستمرارية العمل ب�سكل متطور وديناميكي وبحيث يتعاطى 
اإلى النجاح مع الدول الأع�ساء  ويتواكب مع التحديات والتطورات. و�سوًل 
يف بناء الأطر القانونية والت�سريعية املتعلقة بتلبية املتطلبات الدولية يف �ساأن 
الدول،  املكافحة لدى  الإرهاب وتقوية نظم  الأموال ومتويل  مكافحة غ�سل 
باملعايري  الأع�ساء  الدول  التزام  بتقييم  املجموعة  قيام  خالل  من  وذلك 

منتدى  تناول  للمجموعة  والع�سرون  الثالث  العام  الجتماع  هام�س  على 
ع�سر  الثالث  لقاءه  يف  املجموعة  بدول  الأع�ساء  املالية  املعلومات  وحدات 
يوم الأحد املوافق 23 اأبريل 2016م، عدد من املو�سوعات وامل�سائل الهامة 
منها  ت�سجيع ومتابعة الن�سمام ملجموعة اإيجمونت للوحدات غري الأع�ساء 
مت  كما  ال�ساأن.  هذا  يف  وحدة  كل  اأحرزته  الذي  والتقدم  املجموعة  بدول 
التداول والنقا�س حول مو�سوع »التعاون بني وحدة املعلومات املالية والقطاع 
القطاع  �سارك  ال�سدد  هذا  ويف  اأهميته،  على  التاأكيد  مت  حيث  اخلا�س«، 

اخلا�س بعرو�س تقدميية يف هذا اخل�سو�س. 

منتدى وحدات المعلومات  المالية  
يناقش التعاون  بين وحدة المعلومات  

المالية والقطاع الخاص يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  �ساركت 
الجتماع العام الرابع والع�سرون للمجموعة الأوراآ�سيوية اإ�سافة اإلى الور�س 
اأ�ستانا، كازاخ�ستان، يف الفرتة  والفعاليات املنظمة على هام�سه يف مدينة 
من 6 اإلى 10 يونيو 2016م، و�سط متثيل من الدول الأع�ساء واملراقبون يف 
املجموعة. وناق�س الجتماع عدد من امل�سائل والق�سايا الهامة املدرجة يف 
القائم على املخاطر والتقييم  املتابعة واملنهج  جدول الأعمال مثل  تقارير 
ذلك  بجانب  التقييم،  لعملية  الأع�ساء  الدول  واإعداد  للمخاطر،  الوطني 
القطاع  مع  والتفاعل  الإرهاب  متويل  لأغرا�س  المتثال  اإجراءات  حت�سني 
العام  الجتماع  يف  طرحت  التي  امل�سائل  اأهم  وتناولت  ب�ساأنها.  اخلا�س 
مو�سوع ما يعرف بتنظيم داع�س وحث الدول الأع�ساء على تكثيف اجلهود 
ملكافحة متويل هذه املنظمة الإرهابية مع العمل على تنفيذ قرارات الأمم 

املتحدة ذات ال�سلة. 

االجتماع العام الرابع والعشرون 
)EAG( للمجموعة األورآسيوية

محطات ورؤى
مستقبلية )1(

السكرتير التنفيذي
عادل القليش

والتو�سيات املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�سادرة عن 
التي  للدول  احلثيثة  املجموعة  متابعة  اإلى  اإ�سافة  املايل،  العمل  جمموعة 
خ�سعت للتقييم املتبادل. وا�ستطاعت حتى مطلع العام اجلاري 12 دولة يف 
املجموعة اأن حترز تقدمًا كافيًا يف هذا املجال مما اأدى اإلى خروجها من 
املجموعة خالل  وناق�ست  كل عامني،  التحديث  اإلى  العادية  املتابعة  عملية 
الأع�ساء.  للدول  متابعة  تقرير   100 من  اأكرث  عامًا  اجتماعًا   20 من  اأكرث 
باملخاطر،  الوعي  وزيادة  الفنية  وامل�ساعدات  التدريب  برامج  اإطار  ويف 
ا�ستطاعت املجموعة تنظيم اأكرث من 45 ور�سة عمل وندوة متعلقة مبكافحة 
عن  ف�ساًل  الأع�ساء،  الدول  يف  للمعنيني  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 
الوعي  لن�سر  م�ساريع   7 من  اأكرث  بجانب  فيها،  �ساركت  التي  الربامج 
ذات  ويف  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل  واجتاهات  واأ�ساليب  طرق  حول 
اأو  ال�سياق ويف �سبيل تنمية وتعزيز عالقاتها مع املنظمات �سواًء الإقليمية 
الدولية العاملة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، ا�سرتكت 
ور�س  اإقامة  يف  النظرية  واملجموعات  املايل  العمل  جمموعة  مع  املجموعة 

عمل للتطبيقات وبناء القدرات.

بالن�سبة  والعملي  الت�سريعي  التطور  على  املجموعة  اأثر  اإّن  القول  اأ�ستطيع 
للجهات املعنية يف املنطقة اأ�سبح وا�سحًا وبارزًا للجميع، واأ�سبحت الدول 
الأع�ساء اأكرث اإمكانية وقدرة على التعامل مع ملفات مكافحة غ�سل الأموال 
ومتويل الإرهاب وبفعالية اأكرب  وهذا الأمر كان هدفًا للمعنيني يف املجموعة، 
الأع�ساء  الدول  بني  الفعال  التعاون  تعزيز  نحو  قدمًا  املجموعة  و�ست�سعى 
واملراقبني للرقي باأنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ورفع درجة 

فعاليتها.

ول يفوتني ختامًا اأن اأ�سكر روؤ�ساء املجموعة الذين اأ�سهموا ب�سكل كبري يف 
تكوين املجموعة ومراحل تطورها وموا�سلة دورها البناء.

،



3

العدد»13« يونيو 2016منشرة اجملموعة

1 

 

كافحة متدابير 
غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب
 

 

تونس
 

م المتبادل
رير التقيي

تق
 م2016مايو  

وفقًا لرتتيب اجلمهورية التون�سية يف �سدارة الدول يف اجلولة الثانية لعمليات التقييم املتبادل، ناق�س الجتماع 
الفني  تون�س  التزام  يو�سح مدى  الذي  التون�سية  للجمهورية  التف�سيلي  التقييم  تقرير  والع�سرون  الثالث  العام 
النتائج  على  بناًء  لديها  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  نظام  فعالية  ومدى  الأربعني،  بالتو�سيات 

املبا�سرة. وقد �سارك يف عملية التقييم فريق موؤلف من خرباء من البنك الدويل. اجلدير بالذكر، اأن تون�س 
2004م.  العام  منهجية  اأ�سا�س  على  2006م  العام  الدويل يف  البنك  بها  قام  تقييم  عملية  لآخر  خ�سعت 

وميكن الطالع على التقرير من خالل �سفحة التقييم املتبادل على املوقع اللكرتوين للمجموعة. 

في افتتاحية الجولة الثانية،  االجتماع العام 
يناقش تقرير التقييم المتبادل للجمهورية التونسية

الو�سائل  عرب  الأموال  غ�سل  حول  جديد  تطبيقات  م�سروع  املجموعة  اأطلقت 
العربية  اململكة  2017م( بقيادة كل من  – �سبتمرب  2016م  الإلكرتونية )مايو 
ال�سعودية و�سلطنة عمان. وياأتي هذا امل�سروع بعد اأن تقدمت اململكة باقرتاح اأن 
تقوم املجموعة بدرا�سة هذا املو�سوع نظرًا لقلة الدرا�سات التي تتناوله، ونظرًا 
اإ�ساءة  خالل  من  الأموال  غ�سل  عمليات  عن  تنجم  قد  التي  الكبرية  للمخاطر 
تلك  عرب  التخفي  ول�سهولة  الإلكرتونية  الو�سائل  يف  الكبري  التقدم  ا�ستخدام 
اأموال  الإنرتنت، ووجود  املالية عرب  الو�سائل، خ�سو�سًا يف ظل تطور اخلدمات 
غري  تكون  غالبًا  مالية  جهات  قبل  من  اإلكرتونية  خدمات  وتقدمي  اإلكرتونية، 
خا�سعة لرقابة من قبل جهة حمددة، بالإ�سافة اإلى بعد امل�سافات بني الأطراف 
املرتبطة بالعمليات التي جتري عرب الو�سائل الإلكرتونية. ويهدف هذا امل�سروع 
ب�سورة عامة اإلى م�ساعدة الدول الأع�ساء على فهم طرق الغ�سل عرب الو�سائل 
الإلكرتونية ب�سكل اأف�سل، وم�ساعدتها على حت�سني قدرات الك�سف واملنع لديها، 
وبالتايل، تعزيز جهود الدول الأع�ساء يف املجموعة يف مكافحة غ�سل الأموال عرب 

الو�سائل الإلكرتونية على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

غسل األموال 
عبر الوسائل اإللكترونية

مراقب،  ب�سفة  جديد  كع�سو  ا�سرتاليا  بان�سمام  الأع�ساء  الدول  رحبت 
واأكدت على املكا�سب التي ميكن اأن تتحقق بان�سمامها اإلى املجموعة، حيث 
واملحيط  اآ�سيا  وجمموعة  املايل  العمل  ملجموعة  موؤ�س�س  ع�سو  ا�سرتاليا  اأن 
الهادئ، وجمموعة اإيجمونت لوحدات املعلومات املالية. ومن جانبها عرّبت 
م�ساركة  يف  ا�ستعدادها  وعلى  املجموعة  لن�ساطات  دعمها  على  ا�سرتاليا 
الوطني  التقييم  وجمال  املتبادل  التقييم  جمالت  يف  خا�سًة  خرباتها 
للمخاطر، بالإ�سافة اإلى عملية التح�سري والإعداد لعمليات التقييم وخربتها 
الوا�سعة يف جمالت التطبيقات يف غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وبالتحليل 
املايل وال�ستخباراتي الذي ميكن اأن ت�ستفيد منه املجموعة يف جمال عملها، 
علمًا باأنها متتع بعالقات متطورة مع عدد من وحدات املعلومات املالية من 

املنطقة.

استراليا تنضم  للمجموعة كعضو مراقب
املتابعة  عملية  من  خروج  تقريري  والع�سرون  الثالث  العام  الجتماع  ناق�س 
ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  ال�سودان  جمهورية  يخ�سان 
واأثنى على اإجنازاتهما يف معاجلة اأوجه الق�سور الواردة يف تقريريهما، واأ�ساد 
مب�ستوى اللتزام الذي حققه كل منهما، ووافق على خروجهما من عملية املتابعة 
اإلى التحديث كل عامني. اجلدير بالذكر، اأن اإجراءات اخلروج من عملية املتابعة 
التقدم  مدى  عن  كاماًل  تقريرًا  املجموعة  ل�سكرتارية  الدولة  تقدم  باأن  تق�سي 
�سكرتارية  تقوم  ذلك  على  وبناًء  املتبادل.  التقييم  تقرير  اعتماد  منذ  املحرز 
الأ�سا�سية  بالتو�سيات  يتعلق  فيما  تف�سيلي  حتليلي  تقرير  باإعداد  املجموعة 
والرئي�سية امل�سنفة غري ملتزمة اأو ملتزمة جزئيًا، مت�سمنًا حتليل عن التو�سيات 
لالجتماع  بتو�سيتها  وانتهاًء  جزئيًا،  ملتزمة  اأو  ملتزمة  غري  امل�سنفة  الأخرى 

العام حول طلب الدولة اخلروج من عملية املتابعة. 

خروج السودان والجزائر من عملية 
المتابعة إلى التحديث كل عامين

االجتماع الرابع للجنة 
التقييم الوطني للمخاطر

اجتماعها  للمخاطر  الوطني  التقييم  جلنة  عقدت 
الرابع على هام�س الجتماع العام الثالث والع�سرون، 
خ�س�ست جل�سة خا�سة يف الجتماع لتبادل اخلربات 
الوطني  التقييم  مراحل  من  الثانية  املرحلة  حول 
للمخاطر - حتليل املخاطر، وقدمت عرو�س تقدميية 
يف  اتباعها  مت  التي  الإجراءات  واأهم  املنهجية  حول 

هذا ال�ساأن. 

و
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الأو�سط  ال�سرق  املايل ملنطقة  العمل   عقدت جمموعة 
يف  والع�سرون  الثالث  العام  الجتماع  اأفريقيا  و�سمال 
الدوحة بدولة قطر يف الفرتة 26 - 28 اأبريل 2016م، 
بن  فهد  ال�سيخ/  ب�سعادة  ممثلة  قطر  دولة  برئا�سة 
اآل ثاين، نائب حمافظ م�سرف قطر املركزي  في�سل 
ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ورئي�س 

الإرهاب بدولة قطر، رئي�س املجموعة. 

من  كبري  عدد  العام  الجتماع  اأعمال  يف  �سارك 
من  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  خرباء 
املجموعة )اململكة  اأع�ساء يف  �سبع ع�سرة دولة عربية 
املتحدة،  العربية  والإمارات  الها�سمية،  الأردنية 
التون�سية، واجلمهورية  البحرين، واجلمهورية  ومملكة 
العربية  واململكة  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 
العراق،  وجمهورية  ال�سودان،  وجمهورية  ال�سعودية، 
ودولة  قطر،  ودولة  فل�سطني،  ودولة  عمان،  و�سلطنة 
الكويت، واجلمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية 
واجلمهورية  املغربية،  واململكة  العربية،  م�سر 
عن  ممثلون  فيه  �سارك  كما  املوريتانية(،  الإ�سالمية 
)اجلمهورية  املجموعة  لدى  مراقبة  وجهات  دول  عدة 
املتحدة  والوليات  املتحدة،  واململكة  الفرن�سية، 
الدويل،  والبنك  الدويل،  النقد  و�سندوق  الأمريكية، 
وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وجمموعة العمل 
اإيجمونت،  وجمموعة  املتحدة،  الأمم  وهيئة  املايل، 
املايل  العمل  وجمموعة  العربي،  النقد  و�سندوق 

الأوراآ�سيوية(. 

وتناول الجتماع العام على مدار ثالثة اأيام العديد من 
واأن�سطتها  املجموعة  بعمل  املتعلقة  الهامة  املو�سوعات 
املختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخ�سها، ففي 
على  العام  الجتماع  وافق  الرئا�سة،  مقرتحات  اإطار 
يكلف  الإرهاب  متويل  مكافحة  خلرباء  منتدى  ت�سكيل 
ودرا�سة  التطورات  ور�سد  الت�سغيلية  امل�سائل  مبناق�سة 
وتقدمي  م�ستمر  ب�سكل  وذلك  ال�سلة  ذات  املو�سوعات 

االجتماع العام الثالث والعشرون

و�سيعقد  العام.  الجتماع  اإلى  ومقرتحات  تو�سيات 
كما  2016م.  نوفمرب  �سهر  يف  لقاءاته  اأول  املنتدى 
اأول تقرير تقييم متبادل �سمن  اعتمد الجتماع العام 
للجمهورية  وذلك  التقييم  عمليات  من  الثانية  اجلولة 

التون�سية الذي اأعده البنك الدويل. 

التقييم  لعمليات  الالحقة  املتابعة  عمليات  اإطار  ويف 
املتبادل، ا�ستعر�س الجتماع خم�سة تقارير متابعة فيما 
العراق  وجمهورية  ال�سورية  العربية  يخ�س اجلمهورية 
واجلمهورية  اللبنانية  واجلمهورية  عمان  و�سلطنة 
من  خروج  تقريري  ناق�س  كما  املوريتانية.  الإ�سالمية 
عملية املتابعة لكل من جمهورية ال�سودان واجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية ووافق على خروجهما 
اإلى التحديث كل عامني. بالإ�سافة  من عملية املتابعة 
تقارير  ثالثة  على  العام  الجتماع  اطلع  ذلك،  اإلى 
واجلمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة  تخ�س  حتديث 
امل�ستجدات  اآخر  ت�سمنت  والتي  قطر  ودولة  اليمنية 
والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو حت�سني نظام 

وافق الجتماع العام الثالث والع�سرون يف الدوحة بدولة قطر الذي عقد يف �سهر اأبريل 2016م، على تاأ�سي�س منتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب من 
ممثلني عن جميع الدول الأع�ساء واملراقبني، و�سكرتارية املجموعة. وي�ستهدف املنتدى اخلرباء الت�سغيليني من جهات متعددة اأهمها جهات اإنفاذ القانون 
واأجهزة الأمن وال�ستخبارات ووحدات املعلومات املالية التي تتناول م�سائل مكافحة متويل الإرهاب، وي�ساعد املنتدى يف توفري املجال اأمام خرباء مكافحة 
متويل الإرهاب ملناق�سة خماطر متويل الإرهاب يف املنطقة وخارجها والتحديات التي تواجه عملية املكافحة. ويلتقي اأع�ساء املنتدى على هام�س الجتماع 
العام للمجموعة حيث يراأ�س املنتدى ممثل ممن يتمتع باخلربة املنا�سبة يف جمال مكافحة متويل الإرهاب من دولة الرئا�سة، و�سيعقد املنتدى اأول لقاءاته 

يف �سهر نوفمرب 2016م. 

منتدى خبراء  مكافحة تمويل اإلرهاب

عمل  اإطار  ويف  لديها.  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 
م�سروع  اعتماد  على  العام  الجتماع  وافق  التطبيقات 
الو�سائل  عرب  الأموال  »غ�سل  حول  جديد  تطبيقات 
التعاون  على  الأع�ساء  الدول  وحث  الإلكرتونية«، 
العمل  فريق  يف  امل�ساركة  خالل  من  لإجنازه  الكامل 
ويف كافة مراحل امل�سروع. كذلك تبنى الجتماع العام 
عدة تقارير اأخرى �سملت، تقريري رئي�سي فريق عمل 
التقييم املتبادل ورئي�سي فريق عمل امل�ساعدات الفنية 
اإليه  خل�س  ما  التقريران  ت�سمن  حيث  والتطبيقات، 
الفريقان من تو�سيات يف اجتماعيهما الذين عقدا على 
املوافقني  والثنني  الأحد  يومي  العام  الجتماع  هام�س 
التقييم  جلنة  رئي�سي  وتقرير  2016م،  اأبريل  و25   24

يوم  عقد  الذي  اللجنة  اجتماع  عن  للمخاطر  الوطني 
ال�سبت املوافق 23 اأبريل 2016م، وتقرير رئي�س منتدى 
الثالث  لقائه  دار يف  ما  املالية حول  املعلومات  وحدات 
ع�سر الذي عقد يوم ال�سبت املوافق 23 اأبريل 2016م، 

واأهم ما دار فيه. 




