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كلمة سعادة رئيس المجموعة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة
وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله
و�صحبه و�سلم ت�سليم ًا كثريا.
�أما بعد،
بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن دولة قطر وهي
تتوىل رئا�سة املجموعة لهذا العام 2016م،
يطيب يل �أن �أتقدم بال�شكر والعرفان ل�سلطنة
عمان ال�شقيقة ول�صاحب ال�سمو /مروان
بن تركي �آل �سعيد ،على ما بذلوه من جهود
خمل�صة خالل رئا�ستهم للمجموعة يف العام
الفائت 2015م ،وحتقيق �إجنازات ومكا�سب
هامة للمجموعة يف هذه الفرتة� ،أ�سال اهلل �أن
يتقبل منهم و�أن يوفقنا ويلهمنا ال�سري على
نهجهم احل�سن .وا�سمحوا يل ب�أن �أقدم بني
�أيديكم الكرمية التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر
للمجموعة للعام 2016م.
�شهد العام 2016م ،تزايد العنف والإرهاب
والعديد من الأحداث التي تقع ب�صورة يومية
هنا وهناك يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا والعامل ككل ،هذه الأحداث الإرهابية
و�أعمال العنف والتفجريات يقع �أ�شد الت�أثري
فيها على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،وهنا ن�ؤكد على حر�ص املجموعة على
القيام بدورها والت�صدي لهذه الهجمة ال�شر�سة
والذود عن دولها واملنطقة ككل من خماطر
الإرهاب ومتويله ،والتعاون مع اجلهات الدولية
واملنظمات واملجموعات الإقليمية النظرية يف
جهودها من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب على م�ستوى العامل.
ويف ظل هذه املقت�ضيات ،وقراءة الواقع بنظرة
ثاقبة كان البد من و�ضع خطط ا�سرتاتيجية
وبرامج عمل تلبي هذه الت�صورات وفق ر�ؤية
ذات �أهداف وا�ضحة يتم تنفيذها يف املدى
القريب والبعيد ،ت�ستند على اال�ستفادة من
�إمكانيات وجتارب الدول الأع�ضاء يف جمال
مكافحة متويل الإرهاب ،للرفع من م�ستوى

م�ساهمات املجموعة ودولها يف برامج املجموعة
وبرامج جمموعة العمل املايل واملنظمات
الدولية الأخرى ،والتي بدورها ترفع من قدرات
هذه الدول ملواجهة هذه التهديدات ،بحيث
يتم الرتكيز خالل العام 2016م على مو�ضوع
متويل الإرهاب ك�أحد املو�ضوعات ذات الأولوية،
والتي حتتاج �إىل توفري �آليات منا�سبة ت�ستطيع
املجموعة �إبراز تلك اجلهود و�ضمان م�ساهمة
فعالة .ويف هذا ال�صدد اعتمد االجتماع العام
الثالث والع�شرون ،الدوحة� ،أبريل 2016م،
مقرتح الرئا�سة بت�شكيل منتدى خرباء مكافحة
متويل الإرهاب ،الذي يكلف مبناق�شة امل�سائل
الت�شغيلية ور�صد التطورات ودرا�سة املو�ضوعات
ذات ال�صلة ب�شكل م�ستمر ورفع مقرتحات
حولها لالجتماع العام� .أي�ض ًا هناك جملة من
امل�سائل التي نظرت فيها ر�ؤية الرئا�سة لهذا
العام �أهمها ،تعزيز التزام الدول الأع�ضاء
مبتطلبات مكافحة متويل الإرهاب ،وذلك من
خالل متابعة التزام الدول باملعايري الدولية
وما ي�صدر ب�ش�أنها من مذكرات تف�سريية وما
ي�ستتبعها من تعديالت الحقة ،وحتديد وفهم
خماطر واجتاهات متويل الإرهاب يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،والتعرف على
احتياجات الدول الأع�ضاء من امل�ساعدات
الفنية اخلا�صة بنظم مكافحة متويل الإرهاب
لديها والعمل على تلبيتها ،بجانب تعزيز الآليات
املتاحة لدعم التعاون الوطني والدويل الفعال
بني اجلهات الوطنية واجلهات النظرية.

والتطبيقات ،ولقاء منتدى وحدات املعلومات
املالية بدول املجموعة ،ومنتدى خرباء مكافحة
متويل الإرهاب ،واجتماع جلنة التقييم الوطني
للمخاطر ،واجتماعات �أخرى على الهام�ش.
واعتمد االجتماع العام تقرير التطبيقات
الدوري كل �سنتني 2016م ،وعدد من تقارير
املتابعة يف �إطار عمليات املتابعة الالحقة
لعمليات التقييم املتبادل ،والتي ت�ضمنت �آخر
امل�ستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك
الدول نحو حت�سني نظام غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب لديها.

وعمدت املجموعة خالل عام 2016م �إىل تن�شيط
التوا�صل مع اجلهات ذات ال�صلة وعلى ر�أ�سها
جمموعة العمل املايل (فاتف) واملجموعات
الإقليمية النظرية وال�شركاء الآخرين ،وزيادة
امل�شاركات يف الفعاليات التي تقيمها وتنظمها
هذه اجلهات ،و�إ�شراك الدول الأع�ضاء يف بع�ض
�أعمال ون�شاطات جمموعة العمل املايل ب�شكل
مبا�شر للح�صول على مزيد من اخلربات،
ومن خالل التعرف على الطرق والأ�ساليب
واالجتاهات احلديثة لغ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب يف املنطقة ،عملت املجموعة على عقد
لقاءات ومنتديات ثنائية وبرامج متخ�ص�صة
من �أجل توفري امل�ساعدات الفنية التي حتتاجها
الدول الأع�ضاء خا�صة يف جمال مكافحة متويل
الإرهاب ب�شكل �أدق ،وو�ضع اخلطط التدريبية
املالئمة لزيادة فعالية نظم مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ورفع الوعي يف الدول
ودعما منها للمجموعة و�أعمالها ،ا�ست�ضافت الأع�ضاء واملنطقة ب�صورة عامة.
دولة قطر االجتماع العام الرابع والع�شرين يف اخلتام نتمنى من اهلل �أن نكون قد وفقنا يف
للمجموعة يف الدوحة ،وعلى مدى ثالثة م�سعانا والتي كان مل�شاركتكم القيمة فيها بالغ
�أيام ابتدا ًء من  15نوفمرب 2016م ،وتناول الأثر يف الو�صول لأهدافنا املن�شودة وحتقيق ما
االجتماع العام خالل انعقاده العديد من ن�صبو اليه ،كما ندعوه �أن يكتب لنا ولكم يف كل
املو�ضوعات الهامة املتعلقة بعمل املجموعة �أعمالنا التوفيق والنجاح ،واهلل ويل ال�سداد.
و�أن�شطتها املختلفة ،واتخذ جملة من القرارات
فيما يخ�صها .كما ُعقدت خالل الأيام وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل
الثالثة ال�سابقة لالجتماع اجتماعات فريقي وبركاته،
عمل التقييم املتبادل وامل�ساعدات الفنية
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كلمة سعادة السكرتير التنفيذي

ب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
الإخوة والأخوات الكرام،،،
ي�سعدين �أن �أعر�ض على ح�ضراتكم التقرير
ال�سنوي الثاين ع�شر للمجموعة ،الذي يلقي
ال�ضوء على الإجنازات والنجاحات التي حتققت
وهلل احلمد خالل عام 2016م .كما ي�شرفني
�أن يتزامن عر�ض هذا التقرير مع انتهاء فرتة
عملي �سكرتري ًا تنفيذي ًا ملجموعة العمل املايل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بنهاية
العام 2016م ،ويطيب يل �أن اغتنم هذه الفر�صة
لأعرب للجميع عن خال�ص �شكري وعظيم امتناين
للإخوة والأخوات الأعزاء يف جميع الدول
الأع�ضاء على التعاون والثقة والدعم الالحمدود
الذي منحوين �إياه طوال فرتة عملي يف من�صب
ال�سكرتري التنفيذي للمجموعة ُ
منذ عام 2005م.
تتفاعل املجموعة مع الأحداث اجلارية التي
ي�شهدها العامل ب�شكل عام ومنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا على وجه اخل�صو�ص من
ارتفاع م�ستوى خماطر متويل الإرهاب ،حيث ميثل
التنظيم الإرهابي داع�ش واجلماعات املتطرفة
الأخرى خطر ًا متزايد ًا على الأو�ضاع االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية يف كافة الدول ،لذا كان
من �أهم �أولويات املجموعة لهذا العام الرتكيز
على مكافحة متويل الإرهاب والأن�شطة املرتبطة
بها وتعزيز التزام الدول الأع�ضاء مبتطلبات
املكافحة .و�سعت املجموعة نحو التعاون مع
جمموعة العمل املايل (فاتف) خالل العامني
املا�ضيني بهدف م�ساعدة الدول لتعزيز جهودها
يف �إطار مكافحة عمليات متويل الإرهاب ،حيث
�شاركت و�ساهمت يف مبادرة ملعرفة م�ستوى
االلتزام بالتو�صيتني اخلام�سة وال�ساد�سة
املرتبطتني مبكافحة متويل الإرهاب ،كما �أن�ش�أت
املجموعة منتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب
ملناق�شة امل�سائل الت�شغيلية ور�صد التطورات
ودرا�سة املو�ضوعات ذات ال�صلة ب�صورة م�ستمرة
ورفع املقرتحات ال�صادرة ب�ش�أنها لالجتماع
العام.
وقامت املجموعة خالل العام 2016م ،باعتماد
عدد من تقارير املتابعة يف �إطار اجلولة الأوىل
لعمليات التقييم املتبادل ،و�أو�ضحت تلك التقارير
مدى التقدم املحرز الذي حققته هذه الدول يف

جمال حت�سني �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف �ضوء املالحظات الواردة يف
تقارير التقييم اخلا�صة بكل منها� ،إ�ضاف ًة �إىل
تقريري خروج من عملية املتابعة لكل من جمهورية
ال�سودان واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية ،وا�شادت املجموعة بجهودهما والثناء
على �إجنازاتهما يف معاجلة �أوجه الق�صور الواردة
يف التقريرين ،ومب�ستوى االلتزام الذي حققاه،
وبالتايل املوافقة على خروجهما من عملية املتابعة
�إىل التحديث كل عامني .ويف �إطار عملية املتابعة
�أي�ض ًا ،قام وفد رفيع امل�ستوى برئا�سة نائب رئي�س
املجموعة ،بزيارة �إىل اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية خالل �شهر مار�س 2016م ،بهدف
حتفيزها وم�ساعدتها لإحراز التقدم املطلوب يف
معاجلة �أوجه الق�صور املتبقية من تقرير التقييم
ال�سابق لها عام (2006م) ،واحل�صول على التزام
�سيا�سي عايل امل�ستوى من احلكومة املوريتانية
ملعاجلتها �ضمن �إطار زمني حمدد .وحققت
هذه التجربة جناح ًا كبري ًا حيث عربت خمتلف
ال�سلطات عن التزامها مبعاجلة �أوجه الق�صور
املحددة ،كما متت دعوة الربملان لعقد جل�سة
ا�ستثنائية وعاجلة ملناق�شة عدد من القوانني ذات
العالقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وافتتحت املجموعة اجلولة الثانية لعملية التقييم
املتبادل ،حيث ناق�ش االجتماع العام الثالث
والع�شرون تقرير التقييم التف�صيلي للجمهورية
التون�سية الذي يو�ضح مدى التزام تون�س الفني
بالتو�صيات الأربعني ،ومدى فعالية نظام مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديها بنا ًء على
النتائج املبا�شرة .وعلى �صعيد مت�صل تخ�ضع
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية حالي ًا لعملية
التقييم املتبادل يف �إطار اجلولة الثانية ،حيث
�سيتم مناق�شة تقرير التقييم اخلا�ص بها يف
االجتماع العام ال�ساد�س والع�شرون ،الذي �سوف
ُيعقد يف �شهر نوفمرب 2017م.
ويف �إطار امل�ساعدات الفنية والتطبيقات وزيادة
الوعي باملخاطر ،اعتمد االجتماع العام الرابع
والع�شرون تقرير التطبيقات الدوري كل �سنتني
2016م ،ووافق على �إجناز م�شروع تطبيقات
جديد حول “غ�سل الأموال عرب الو�سائل
الإلكرتونية” ،كما وافق على م�شروع تطبيقات
�آخر باال�شرتاك مع جمموعة �آ�سيا واملحيط
الهادئ حول متويل الإرهاب وو�سائل التوا�صل
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االجتماعي ،وي�أتي ذلك يف �سبيل تنمية وتعزيز
عالقات املجموعة مع املنظمات الإقليمية
والدولية العاملة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .كما نظمت املجموعة باال�شرتاك
مع جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ ور�شة عمل
للتطبيقات وبناء القدرات ،يف مدينة جدة،
باململكة العربية ال�سعودية ،يف �شهر دي�سمرب لعام
2016م ،والتي حققت جناح ًا كبري ًا وحظيت
باهتمام بالغ على م�ستوى الدول ،حيث بلغ عدد
امل�شاركني فيها �أكرث من  300م�شارك ميثلون 55
دولة ومنظمة من خمتلف القارات .و�ستوا�صل
املجموعة تعزيز عالقاتها مع املنظمات الإقليمية
والدولية واملجموعات النظرية الأخرى والتو�سع
يف امل�شاركات والفعاليات التي تقيمها وتنظمها
هذه اجلهات وعلى ر�أ�سها جمموعة العمل املايل
(فاتف) ،والعمل على �إقامة م�شاريع وور�ش عمل
م�شرتكة ،وتكليف الدول الأع�ضاء بامل�شاركة يف
بع�ض �أعمال ون�شاطات جمموعة العمل املايل
ب�شكل مبا�شر للح�صول على مزيد من اخلربات.
ويف اخلتام ال يفوتني �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير
لكل من �ساهم يف م�ساعدة املجموعة نحو العمل
على حتقيق �أهدافها املن�شودة ،ال �سيمـا الأخوة
الأفا�ضل الذين تولوا من�صب رئي�س جمموعة
العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا منذ ت�أ�سي�سها ،وال�شكر مو�صول �إىل
جميع �إخواين و�أخواتي العاملني يف ال�سكرتارية
على اجلهود التي يقومون بها للإرتقاء ب�أعمال
وم�سئوليات املجموعة ،متمني ًا التوفيق وال�سداد
لل�سكرتري التنفيذي احلايل للمجموعة �سعادة
الدكتور /الوليد بن خالد �آل ال�شيخ ،كما ال يفوتني
�أن �أتقدم بال�شكر والعرفان جلميع اجلهات
املراقبة على دعمهم وتعاونهم امل�ستمر ،والتي
كان لها دور بارز يف م�ساعدة املجموعة للقيام
بواجباتها ومهامها املناطه بها ولعب دور فعال يف
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على �صعيد
املنطقة وامل�ستوى الدويل.
�أكرر �شكري للجميع� ،سائ ًال املوىل عز جل التوفيق
لنا ولهذه املجموعة و�أن تكلل جميع اجلهود
وامل�ساعي بالنجاح والتوفيق،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
عـادل بن حمد القلي�ش
ال�سكــرتري التنــفيذي
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القسم األول :نبذة عن المجموعة
أو ًال :النشأة والتأسيس واألهداف
يف العام 2003م ُطرحت ب�شكل ر�سمي فكرة �إن�شاء جمموعة �إقليمية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أجل مكافحة عمليات غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب على غرار جمموعة العمل املايل ( .)FATFتالها عدد من اللقاءات الر�سمية خالل الفرتة من �أكتوبر 2003م �إىل يوليو 2004م.
ويف 30نوفمرب 2004م يف مدينة املنامة عا�صمة مملكة البحرين ،قررت حكومات �أربع ع�شرة دولة عربية يف اجتماع وزاري �إن�شاء تلك املجموعة و�سميت
“جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( ,)MENAFATFوقد ان�ضمت �إىل املجموعة بعد ذلك خم�س دول �أخرى ,ووقعت
جميع الدول الأع�ضاء على مذكرة تفاهم متثل �إجناز ًا تاريخي ًا للدول العربية ،كونها تدل على مدى جديتها يف الت�صدي للمخاطر الناجمة عن عمليات
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وحتت�ضن مملكة البحرين مقر �سكرتارية املجموعة التي با�شرت عملها منذ �إن�شائها ،حيث وفرت لها مملكة البحرين كافة الإمكانات الالزمة لذلك،
وت�أكيد ًا على �أهمية الدور املناط باملجموعة فقد مت التوقيع على اتفاقية املقر بني حكومة مملكة البحرين واملجموعة و�أقرها جمل�سي ال�شورى والنواب،
ثم �أ�صدر جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ،القانون رقم ( )5ل�سنة 2009م بالت�صديق على االتفاقية بتاريخ 26
مار�س 2009م و ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ � 2أبريل 2009م.
ونظر ًا للت�أثريات ال�سلبية اجل�سيمة جلرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على ا�ستقرار النظام املايل واالقت�صادي لأي دولة �أو منطقة يف العامل ،ت�سعى
الدول الأع�ضاء واملراقبني لدى املجموعة وب�شكل م�ستمر على تطبيق ون�شر ال�سيا�سات واملعايري الدولية ذات العالقة وتعزيز االلتزام بها ب�شكل فعال،
خا�صة التو�صيات ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل (فاتف).

تبني وتنفيذ التو�صيات الأربعني ملجموعة العمل املايل يف �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح.

�أهــــداف املــــجمــــوعـــة

تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم املتحدة وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.
التعاون فيما بينها لتعزيز االلتزام بهذه املعايري يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،والتعاون مع املنظمات
وامل�ؤ�س�سات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لتعزيز االلتزام بها دولي ًا.
العمل امل�شرتك لتحديد املو�ضوعات املرتبطة بعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية ،وتبادل
اخلربات يف �ش�أنها وتطوير احللول للتعامل معها.
اتخاذ تدابري يف جميع �أنحاء املنطقة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بفاعلية ومبا ال يتعار�ض مع القيم الثقافية
للدول الأع�ضاء و�أطرها الد�ستورية ونظمها القانونية.

ثانيًا :األجهزة الرئيسية لمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
االجتماع العام هو اجلهاز امل�س�ؤول عن اتخاذ القرارات يف املجموعة .ويت�ألف االجتماع العام من
ممثلني من الدول الأع�ضاء من ذوي اخلربة يف جماالت مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وتعترب ال�سكرتارية م�س�ؤولة عن تنفيذ الوظائف الفنية والإدارية للقيام ب�أعمال املجموعة مثل تن�سيق
عمليات التقييم املتبادل والتعاون مع اجلهات الدولية والنظرية خا�صة جمموعة العمل املايل ومهام
�أخرى وفق ما يقرره االجتماع العام.
وقد مت ت�شكيل فريق عمل التقييم املتبادل من بع�ض الدول الأع�ضاء يف املجموعة بهدف �إعداد
وتنظيم برنامج التقييم املتبادل للدول الأع�ضاء و�إعداد الإجراءات والعمل على ت�أهيل وتدريب
املقيمني ومتابعة التطورات الدولية يف هذا املجال.

ﻓرﯾق ﻋﻣل
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﺑﺎدل

ﻓرﯾق ﻋﻣل
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻔﻧﯾﺔ
واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت

كما مت ت�شكيل فريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات ليتوىل تنفيذ برامج وم�شاريع التطبيقات،
وحتديد احتياجات الدول الأع�ضاء من امل�ساعدات الفنية والتدريب والتن�سيق يف �ش�أن توفريها،
ومتابعة �آخر التطورات العاملية لال�ستفادة منها يف حت�سني نظم املكافحة يف املنطقة.
التقرير السنوي الثاين عشر لمجموعة العمال المايل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2016م

7

�أما بالن�سبة ملنتدى وحدات املعلومات املالية فيعترب �آلية وقناة ات�صال بني وحدات املعلومات املالية بالدول الأع�ضاء ويهدف �إىل زيادة التعاون الإقليمي
وتبادل اخلربات ،وينعقد املنتدى على هام�ش االجتماعات العامة للمجموعة وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،وتتوىل ال�سكرتارية �أعمال من�سق املنتدى.
ولقد �شهد العام 2016م تطورات مهمة يف �إطار تطوير �آليات العمل يف املجموعة وفق ًا لر�ؤية الرئا�سة لهذا العام ،حيث مت ت�شكيل منتدى لفريق خرباء
مكافحة الإرهاب ملناق�شة امل�سائل الت�شغيلية ور�صد التطورات ودرا�سة املو�ضوعات ذات ال�صلة ب�شكل م�ستمر ،وتقدمي تو�صيات لالجتماع العام ب�ش�أنها،
وينعقد املنتدى على هام�ش االجتماعات العامة للمجموعة وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،وتتوىل ال�سكرتارية �أعمال من�سق املنتدى.
كذلك وافقت املجموعة خالل االجتماع العام الثامن ع�شر الذي عقد يف مملكة البحرين يف نوفمرب 2013م ،على ت�شكيل جلنة التقييم الوطني للمخاطر
تعمل حتت مظلة فريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات ،وتخت�ص مبناق�شة مو�ضوع التقييم الوطني للمخاطر وتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات
حوله ،وذلك انطالقا من �أهمية التقييم الوطني للمخاطر يف تطبيق تو�صيات جمموعة العمل املايل املعدلة (فرباير 2012م) ،ومنهجية التقييم
اجلديدة (فرباير 2013م) ،وتهيئ ًة للدول الأع�ضاء للجولة الثانية لعمليات التقييم املتبادل .وتتاح ع�ضوية اللجنة للخرباء يف جمال تقييم خماطر
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من جميع الدول الأع�ضاء واملراقبني وجمموعات العمل املايل الإقليمية من اخلرباء الذين تتوفر فيهم امل�ؤهالت العلمية
واخلربات العملية يف جمال التقييم الوطني للمخاطر ،وتعقد اللجنة لقاءاتها على هام�ش االجتماعات العامة للمجموعة وكلما ر�أت اللجنة ذلك ،وتتوىل
ال�سكرتارية �أعمال من�سق اللجنة.

ثالثًا :الدول األعضاء والمراقبون بمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ت�ضم املجموعة يف ع�ضويتها حالي ًا  19دولة عربية ،بعد قبول طلب ان�ضمام دولة فل�سطني �إليها يف �شهر �أبريل 2015م� ،إ�ضاف ًة �إىل  16دولة ومنظمة دولية
ت�شغل مقاعد مراقبني باملجموعة بعد قبول طلب ان�ضمام �أ�سرتاليا يف �أبريل 2016م ،وهذا يعك�س مدى االهتمام بن�شاطات وعمل املجموعة .بالإ�ضافة
�إىل �أن املجموعة تتمتع ب�صفة ع�ضو م�شارك لدى جمموعة العمل املايل (فاتف) منذ العام 2007م ،وت�شغل مقعد مراقب ب�صفة متبادلة لدى كل من:
جمموعة �إيجمونت لوحدات املعلومات املالية ،وجمموعة العمل املايل لآ�سيا واملحيط الهادئ ،وجمموعة العمل الأور�آ�سيوية.
الدول الأع�ضاء:

ﺟﻤﻬﻮر�ﺔ ﻣ�
اﻟﻌ���ﺔ
� �
ﻓﻠﺴﻄ�
دوﻟﺔ
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القسم الثاني :التنسـيق والتعاون اإلقليمي والدولي
تعمل املجموعة على تقوية نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى الدول الأع�ضاء ودعمها من خالل الدور التن�سيقي الذي ت�ضطلع به بني
الدول الأع�ضاء وال�شركاء الآخرين مثل الدول واجلهات املراقبة يف املجموعة وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة .ويلعب التعاون الإقليمي
والدويل دور هام يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ويف هذا الإطار تعترب االجتماعات واللقاءات امل�شرتكة بني الدول الأع�ضاء واملراقبني
فر�صة حقيقية للتوا�صل على امل�ستويني الإقليمي والدويل بني املجموعة والدول الأع�ضاء واجلهات املراقبة من الدول وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية
ذات ال�صلة ،والتي يتم فيها ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات والتطورات يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،مما ي�ساعد على نقل اخلربات
واملعارف وتبادل التجارب ،الذي من �ش�أنه تعزيز الأدوات الت�شريعية والإجرائية لدى الدول وحت�سني نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فيها.
يف هذا ال�صعيد عقدت املجموعة خالل العام 2016م ،العديد من االجتماعات الدورية واللقاءات املتبادلة ،فيما يلي �أدناه ن�ستعر�ض �أهم خمرجاتها
وما دار فيها:

أو ًال :االجتماعات العامة للمجموعة واجتماعات فرق العمل المصاحبة لها خالل العام 2016م
االجتماع العام الثالث والعشرون ،الدوحة ،دولة قطر 28-26 ،أبريل 2016م
عقدت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا االجتماع العام الثالث والع�شرون يف الدوحة بدولة قطر يف الفرتة � 28 - 26أبريل
2016م ،برئا�سة دولة قطر ممثلة ب�سعادة ال�شيخ /فهد بن في�صل �آل ثاين ،نائب حمافظ م�صرف قطر املركزي ورئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب بدولة قطر ،رئي�س املجموعة.

�شارك يف �أعمال االجتماع العام عدد كبري من خرباء مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من �سبع ع�شرة دولة عربية �أع�ضاء يف املجموعة (اململكة
الأردنية الها�شمية ،والإمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واجلمهورية التون�سية ،واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،واململكة العربية
ال�سعودية ،وجمهورية ال�سودان ،وجمهورية العراق ،و�سلطنة عمان ،ودولة فل�سطني ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،واجلمهورية اللبنانية ،ودولة ليبيا،
وجمهورية م�صر العربية ،واململكة املغربية ،واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية) ،كما �شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى املجموعة
(اجلمهورية الفرن�سية ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية ،و�صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وجمموعة العمل املايل ( ،)FATFوهيئة الأمم املتحدة ( ،)UNوجمموعة �إيجمونت ،و�صندوق النقد العربي ،وجمموعة العمل املايل الأور�آ�سيوية).
وتناول االجتماع العام على مدار ثالثة �أيام العديد من املو�ضوعات الهامة املتعلقة بعمل املجموعة و�أن�شطتها املختلفة ،واتخذ جملة من القرارات فيما
يخ�صها ،ففي �إطار مقرتحات الرئا�سة ،وافق االجتماع العام على ت�شكيل منتدى خلرباء مكافحة متويل الإرهاب يكلف مبناق�شة امل�سائل الت�شغيلية
ور�صد التطورات ودرا�سة املو�ضوعات ذات ال�صلة وذلك ب�شكل م�ستمر وتقدمي تو�صيات ومقرتحات �إىل االجتماع العام على �أن يعقد �أول لقاءاته يف �شهر
نوفمرب 2016م .كما اعتمد االجتماع العام �أول تقرير تقييم متبادل �ضمن اجلولة الثانية من عمليات التقييم وذلك للجمهورية التون�سية الذي �أعده
البنك الدويل و�شاركت فيه املجموعة.
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ويف �إطار عمليات املتابعة الالحقة لعمليات التقييم املتبادل ،ا�ستعر�ض االجتماع خم�سة تقارير متابعة فيما يخ�ص اجلمهورية العربية ال�سورية وجمهورية
العراق و�سلطنة عمان واجلمهورية اللبنانية واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية .كما ناق�ش تقريري خروج من عملية املتابعة لكل من جمهورية ال�سودان
واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ووافق على خروجهما من عملية املتابعة �إىل التحديث كل عامني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اطلع االجتماع العام
على ثالثة تقارير حتديث تخ�ص اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اليمنية ودولة قطر والتي ت�ضمنت �آخر امل�ستجدات والإجراءات التي اتخذتها
تلك الدول نحو حت�سني نظام غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديها .ويف �إطار عمل التطبيقات وافق االجتماع العام على اعتماد م�شروع تطبيقات جديد
حول “غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية” ،وحث الدول الأع�ضاء على التعاون الكامل لإجنازه من خالل امل�شاركة يف فريق العمل ويف كافة مراحل
امل�شروع .كذلك تبنى االجتماع العام عدة تقارير �أخرى �شملت ،تقريري رئي�سي فريق عمل التقييم املتبادل ورئي�سي فريق عمل امل�ساعدات الفنية
والتطبيقات ،حيث ت�ضمن التقريران ما خل�ص �إليه الفريقان من تو�صيات يف اجتماعيهما الذين عقدا على هام�ش االجتماع العام يومي الأحد واالثنني
املوافقني  24و� 25أبريل 2016م ،وتقرير رئي�سي جلنة التقييم الوطني للمخاطر عن اجتماع اللجنة الذي عقد يوم ال�سبت املوافق � 23أبريل 2016م،
وتقرير رئي�س منتدى وحدات املعلومات املالية حول ما دار يف لقائه الثالث ع�شر الذي عقد يوم ال�سبت املوافق � 23أبريل 2016م ،و�أهم ما دار فيه.
وعقد على هام�ش االجتماع العام عدد من االجتماعات التي تخ�ص فرق العمل املعنية ،وهي كما يلي:

االجتماع الرابع للجنة التقييم الوطني للمخاطر 23 ،أبريل 2016م
عقدت جلنة التقييم الوطني للمخاطر اجتماعها الرابع على هام�ش االجتماع العام الثالث والع�شرون يوم الأحد املوافق � 23أبريل 2016م ،حيث ناق�ش
�ضمن جدول �أعماله مداخالت من الدول الأع�ضاء يف �ش�أن عملية التقييم الوطني للمخاطر ،ومرحلة “حتليل املخاطر” و�أهمية هذه املرحلة عند
�إجراء عملية التقييم الوطني للمخاطر ،والتي خ�ص�صت لها جل�سة خا�صة يف االجتماع لتبادل اخلربات حولها ،ويف هذا ال�سياق قدم �صندوق النقد
الدويل عر�ض ًا عن منهجية تقييم املخاطر من خالل �شرح كامل لكل مراحل التقييم الثالث التي ت�شمل حتديد ،وحتليل ،وتقييم املخاطر .مداخلة ممثل
جمموعة العمل املايل �أكدت على �ضرورة �إجراء كل دولة للتقييم الوطني للمخاطر ،قبل �أن تخ�ضع للتقييم املتبادل من املجموعة املالية الإقليمية التي
تن�ضوي حتتها ،الأمر الذي �أيده امل�شاركون يف مداخالتهم ،كذلك ُقدمت عرو�ض تقدميية حول املنهجية و�أهم الإجراءات التي مت اتباعها يف هذا ال�ش�أن.

اللقاء الثالث عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية 23 ،أبريل 2016م
التقى �أع�ضاء منتدى وحدات املعلومات املالية يوم الأحد املوافق � 23أبريل 2016م ،حيث جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض مدى تقدم وحدات املعلومات
املالية يف الدول الأع�ضاء يف �ش�أن ان�ضمامها ملجموعة �إيجمونت ،ومناق�شة مو�ضوع “التعاون بني وحدة املعلومات املالية والقطاع اخلا�ص” ،حيث متت
الإ�شارة �إىل �أهمية هذا املو�ضوع لوحدات املعلومات املالية ،و ُقدمت عرو�ض تقدميية بهذا اخل�صو�ص بالإ�ضافة �إىل عرو�ض حلاالت عملية ،ومت تداول
�أهم امل�سائل التي �أثريت يف هذه العرو�ض وجتارب الوحدات حول املو�ضوع والتي وجدت الإ�شادة واال�ستح�سان .ويف �ش�أن �آليات بناء وتعزيز قدرات
وحدات املعلومات املالية ،ا�ستمع املنتدى لتقرير رئي�س اللجنة الفرعية املنبثقة عن املنتدى عن اجتماعها الثاين ع�شر يف �صبيحة نف�س اليوم ،واطلع على
ملخ�ص ل�سري العمل يف اللجنة و�أهم املو�ضوعات التي متت مناق�شتها يف اجتماعها الثاين ع�شر.

االجتماع الثامن والعشرون لفريق التقييم المتبادل 25-24 ،أبريل 2016م
عقد فريق عمل التقييم املتبادل اجتماعه الثامن والع�شرون يومي الأحد والإثنني املوافق  24و� 25أبريل 2016م .وناق�ش الفريق عدد من املو�ضوعات
الهامة� ،شملت ،تقرير التقييم املتبادل للجمهورية التون�سية يف �إطار اجلولة الثانية من عملية التقييم املتبادل يوم الأحد املوافق � 24أبريل 2016م،
وخل�ص الفريق �إىل �إعداد ورقة بخ�صو�ص نتائج مناق�شة امل�سائل الرئي�سية وعر�ضها على االجتماع العام للمناق�شة واعتماد تقرير التقييم املتبادل
جلمهورية تون�س .ويف �إطار اال�ستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم املتبادل ،مت عر�ض تقرير موجز عن امل�سائل املهمة التي متت مناق�شتها خالل
ور�شة عمل «�إعداد الدول الأع�ضاء مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعملية التقييم املتبادل» ،التي عقدتها املجموعة
بالتعاون مع �صندوق النقد العربي وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،مبدينة �أبوظبي ،مار�س 2016م ،وطرح �أع�ضاء الفريق عدد ًا من
املقرتحات متمثلة يف :تنظيم ور�ش خا�صة للدولة حمل التقييم على غرار الور�شة التي نظمها البنك الدويل للجمهورية التون�سية قبل عملية تقييمها،
وحث الدول املقبلة على التقييم على اال�ستفادة من مثل هذه الور�ش .ويف �إطار تنظيم عملية املتابعة ،ناق�ش الفريق م�س�ألة الإجراءات اخلا�صة بخروج
الدولة من عملية املتابعة املعززة �إىل املتابعة العادية ،والت�أثريات املتوقعة لعملية املتابعة على املوارد اخلا�صة باملجموعة و�ضرورة تفعيل مبد�أ « مراجعة
النظراء» ( ،)Peer Reviewبحيث يتم اال�ستعانة بخرباء املجموعة يف عملية التحليل والإعداد لتقارير املتابعة ،كما ناق�ش الفريق اجلدول الزمني
لعملية التقييم املتبادل ،واجلدول الزمني لعملية املتابعة يف �إطار اجلولة الثانية ،ورفع تو�صية لالجتماع العام بتبنيهما واعتمادهما.
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االجتماع الثاني والعشرون لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات 25 ،أبريل 2016م
انعقد االجتماع الثاين والع�شرون لفريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يوم الإثنني
املوافق � 25أبريل 2016م ،وفيما يخ�ص م�شروع التطبيقات حول غ�سل الأموال والف�ساد ،اطلع الفريق على �سري العمل بامل�شروع وقرر رفع تو�صية
لالجتماع العام باملوافقة على متديد فرتة تنفيذ امل�شروع �إىل نوفمرب 2016م ،وحث الدول بالرد على اال�ستبيان خالل فرتة �أربعة �أ�سابيع بعد انتهاء
االجتماع العام .كما اطلع الفريق على تقرير �آخر حول ور�شة عمل التطبيقات وبناء القدرات مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،اخلرطوم ،جمهورية ال�سودان 16-14 ،دي�سمرب 2015م ،التي ح�ضرها �أكرث من  50م�شارك ًا من امل�ؤ�س�سات املالية ( 25م�صرفا� 13 ،شركة
ت�أمني� 6 ،شركات خدمات �أموال) ،وخرجت هذه الور�شة بالعديد من التو�صيات القيمة التي نحث كل الدول الأع�ضاء على االطالع عليها و�أخذها بعني
االعتبار .ووافق االجتماع على اقرتاح اململكة العربية ال�سعودية بالقيام بدرا�سة جديدة مل�شروع تطبيقات جديد يف جمال غ�سل الأموال عرب الو�سائل
الإلكرتونية ،مايو 2016م – مايو 2017م ،وقدم ممثل اململكة عر�ض ًا �أبرز فيه �أهمية املو�ضوع واملوارد الالزمة لإمتامه واجلدول الزمني املقرتح ،وعربت
بع�ض الدول الأع�ضاء عن رغبتها يف االن�ضمام لفريق عمل امل�شروع ،كما مت اختيار �سلطنة عمان كقائد م�شارك بجانب اململكة العربية ال�سعودية .وعلى
�صعيد �آخر� ،أحاطت دولة قطر الفريق بخ�صو�ص ور�شة عمل حول العمالت االفرتا�ضية وعالقتها بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،والتي �ستعقد بالتعاون
مع البولي�س الدويل (الإنرتبول) يف الربع الأخري من هذا العام ،وقدّمت الدعوة للدول الأع�ضاء للم�شاركة يف هذه الور�شة.
ويف ختام االجتماع ا�ستمع الفريق �إىل مداخالت من قبل املانحني حول �آخر �أعمالهم ون�شاطاتهم يف �إطار امل�ساعدات الفنية الذين �أبدوا ا�ستعدادهم
للتعاون مع املجموعة يف تنفيذ الور�ش والربامج التدريبية املدرجة يف خططها .وقدم ممثل مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية
املنظمة م�شكور ًا عر�ض ًا حول التدريب املمنوح من قبل املكتب فيما يخ�ص مكافحة متويل الإرهاب .كذلك ا�ستمع الفريق �إىل تقرير رئي�سي جلنة التقييم
الوطني للمخاطر و�أهم ما دار يف اجتماعها يوم ال�سبت املوافق � 23أبريل 2016م.

االجتماع العام الرابع والعشرون ،الدوحة ،دولة قطر 17- 15 ،نوفمبر 2016م
اختتمت يوم اخلمي�س املوافق  17نوفمرب 2016م� ،أعمال االجتماع العام الرابع والع�شرين ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،والذي عقد يف الدوحة بدولة قطر ابتدا ًء من  15نوفمرب 2016م على مدى ثالثة �أيام برئا�سة دولة
قطر ممثلة ب�سعادة ال�شيخ /فهد بن في�صل �آل ثاين ،نائب حمافظ م�صرف قطر املركزي ورئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
بدولة قطر ،رئي�س املجموعة.
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و�شارك يف �أعمال االجتماع العام عدد كبري من خرباء مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من �سبعة ع�شر دولة عربية �أع�ضاء يف املجموعة (اململكة
الأردنية الها�شمية ،والإمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واجلمهورية التون�سية ،واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،واململكة العربية
ال�سعودية ،وجمهورية ال�سودان ،وجمهورية العراق ،و�سلطنة عمان ،ودولة فل�سطني ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،واجلمهورية اللبنانية ،ودولة ليبيا،
وجمهورية م�صر العربية ،واململكة املغربية ،واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية) ،كما �شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى املجموعة
(اجلمهورية الفرن�سية ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية ،ودولة �أ�سرتاليا ،وجمهورية ال�صومال ،و�صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل،
وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وجمموعة العمل املايل ،وهيئة الأمم املتحدة ،وجمموعة �إيجمونت ،و�صندوق النقد العربي) .وتابع االجتماع العام
تنفيذ مقرتحات رئا�سة املجموعة حول تعزيز اجلهود يف جمال مكافحة متويل الإرهاب والتعزيز من قدرات و�إمكانيات هذه الدول ملواجهة التهديدات،
و�إيالء مو�ضوع متويل الإرهاب الأولوية الق�صوى يف املرحلة احلالية من عمل املجموعة ،وو�ضع �آليات منا�سبة متكن املجموعة من الت�صدي له.
ويف �إطار عمليات املتابعة الالحقة لعمليات التقييم املتبادل ،نظر االجتماع يف �ش�أن �أربعة تقارير متابعة فيما يخ�ص اجلمهورية العربية ال�سورية،
وجمهورية العراق ،و�سلطنة عمان ،واجلمهورية اللبنانية ،بالإ�ضافة �إىل ثالثة تقارير حتديث تخ�ص الإمارات العربية املتحدة ،وجمهورية م�صر العربية،
ومملكة البحرين .ت�ضمنت هذه التقارير �آخر امل�ستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو حت�سني نظام غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديها.
واعتمد االجتماع العام كل من �إجراءات اجلولة الثانية من عمليات التقييم و�إجراءات تنظيم عملية املتابعة للجولة ،وتقرير التطبيقات الدوري كل
�سنتني 2016م ،والذي ي�ستعر�ض �أهم احلاالت العملية والأمناط امل�ستحدثة �إقليميا لعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،كما يقدم ملحة عن �أبرز
ن�شاطات املجموعة يف جمال التطبيقات خالل الفرتة من مايو 2014م وحتى مايو 2016م.
وعقد على هام�ش االجتماع العام عدد من االجتماعات التي تخ�ص فرق العمل املعنية ،حيث ُعقد اللقاء الأول ملنتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب يوم
ال�سبت املوافق  12نوفمرب 2016م ،واجتماع جلنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات املعلومات املالية يوم الأحد املوافق  13نوفمرب 2016م ،كما
عقد اجتماعي فريق عمل التقييم املتبادل وفريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات يوم االثنني املوافق  14نوفمرب 2016م ،وقد تبنى االجتماع العام
تقارير ر�ؤ�ساء الفرق واللجان ووافق على تو�صياتها .وفيما يلي �أدناه ن�ستعر�ض �أهم املخرجات وتفا�صيل ما دار يف هذه االجتماعات:

اللقاء األول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل اإلرهاب 12 ،نوفمبر 2016م
ُعقد اللقاء الأول ملنتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب الذي ترت�أ�سه دولة قطر على هام�ش االجتماع العام الرابع والع�شرين للمجموعة بتاريخ ١٢
نوفمرب ٢٠١٦م .ويف �إطار تبادل امل�شاركني للخربات العملية ،ا�ستعر�ض املنتدى التحديات و�أف�ضل املمار�سات لك�شف ومنع عمليات متويل الإرهاب ،و�أكد
املنتدى على �أهمية تعزيز التعاون الوطني بني الأجهزة املعنية مبكافحة متويل الإرهاب ،و�أهمية دور وحدات املعلومات املالية يف ك�شف متويل التنظيمات
الإرهابية ،ودور جهات الإ�شراف والرقابة ،و�أهمية �إن�شاء قواعد بيانات متطورة لت�سهيل عمليات الر�صد واملراقبة ،وتبادل املعلومات اال�ستخباراتية مع
الأجهزة النظرية ،وتوفري امل�ساعدات الفنية يف جمال مكافحة متويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأع�ضاء.

االجتماع الخامس للجنة التقييم الوطني للمخاطر 13 ،نوفمبر 2016م
عقدت جلنة التقييم الوطني للمخاطر اجتماعها اخلام�س يوم الأحد املوافق  13نوفمرب 2016م .وخالل االجتماع قدم عدد من الدول الأع�ضاء
واملراقبني عرو�ض ًا تقدميية حول خرباتهم يف عملية التقييم ،ومتت مناق�شة العديد من امل�سائل التطبيقية خا�صة التحديات املرتبطة بالتعامل مع القطاع
غري املايل الذي يعترب �أقل تنظيما من القطاع املايل وكيفية جتاوز هذه العقبات .كما مت التداول حول �ضرورة �إيجاد �أدوات حمددة لقيا�س اجلرائم
ومتح�صالتها حيث متت الإ�شارة �إىل �أهمية الإح�صائيات يف هذا املجال ،بجانب �أهمية البيانات واملعلومات يف فهم وحتديد املخاطر.

اللقاء الرابع عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية 13 ،نوفمبر 2016م
تناول منتدى وحدات املعلومات املالية الأع�ضاء بدول املجموعة يف لقاءه الرابع ع�شر يوم الأحد املوافق  13نوفمرب 2016م على هام�ش االجتماع العام
الرابع والع�شرون للمجموعة عدد من املو�ضوعات الهامة منها ،ت�شجيع ومتابعة االن�ضمام ملجموعة �إيجمونت و�آخر ن�شاطات جمموعة �إيجمونت ،بناء
وتعزيز قدرات وحدات املعلومات املالية ،حيث ا�ستمع املنتدى لتقرير رئي�س اللجنة الفرعية املنبثقة عن املنتدى عن اجتماعها الثالث ع�شر يف �صبيحة
نف�س اليوم ،واطلع على ملخ�ص ل�سري العمل يف اللجنة و�أهم املو�ضوعات التي متت مناق�شتها يف اجتماعها العا�شر .كما ناق�ش املنتدى يف اجلل�سة الثانية
من هذا اللقاء مو�ضوع “العالقة بني وحدة املعلومات املالية وقطاع الأعمال واملهن غري املالية املحددة” ،حيث متت الإ�شارة �إىل �أهمية هذا املو�ضوع
لوحدات املعلومات املالية ،و ُقدمت عرو�ض تقدميية بهذا اخل�صو�ص بالإ�ضافة �إىل عرو�ض حلاالت عملية .ومت تداول �أهم امل�سائل التي �أثريت يف هذه
العرو�ض وجتارب الوحدات حول املو�ضوع وقد وجدت هذه العرو�ض ا�ستح�سان لدى �أع�ضاء املنتدى.
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االجتماع التاسع والعشرون لفريق عمل التقييم المتبادل 14 ،نوفمبر 2016م
عقد فريق عمل التقييم املتبادل اجتماعه التا�سع والع�شرون يوم الإثنني املوافق  14نوفمرب 2016م ،وناق�ش فيه عدد من البنود الهامة ،ففيما يتعلق �آخر
التطورات بعملية التقييم املتبادل ملوريتانيا ،مت اختيار واعتماد عدد من املقيمني من دول املجموعة لت�شكيل فريق التقييم ح�سب املعايري املو�ضوعة ،وغري
ذلك من الإجراءات التح�ضريية لعملية الزيارة امليدانية .واطلع الفريق على نتائج الور�شة التي نظمها مركز �صندوق النقد الدويل لالقت�صاد والتمويل
يف ال�شرق الأو�سط ،حيث نظم خالل الفرتة املمتدة من � 25إىل � 29سبتمرب 2016م ،بخ�صو�ص تدريب الدول التي ت�ستعد لعماية التقييم املتبادل ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وركزت هذه الدورة على املتطلبات التي ت�ساعد وحدات املعلومات املالية القيام بوظائفها الأ�سا�سية و�أهمها التحليل
الت�شغيلي واال�سرتاتيجي وغريها من الوظائف ذات ال�صلة .وفيما يخ�ص اجلدول الزمني لعملية التقييم املتبادل يف �إطار اجلولة الثانية ،مت االتفاق على
ت�أجيل �إجراء عملية التقييم املتبادل لليبيا حلني حت�سن الظروف والأو�ضاع الأمنية الراهنة فيها ،كما تقدمت دولة فل�سطني بطلب �إىل الفريق ب�ش�أن
�إدراجها يف اجلدول الزمني لعملية التقييم املتبادل للجولة الثانية وفق الرتتيب الأبجدي ،واتفق الفريق على �أن يكون هناك تن�سيق بني ال�سلطات يف دولة
فل�سطني وال�سكرتارية بهذا اخل�صو�ص على �أن يعر�ض هذا الأمر على االجتماع العام للنظر فيه� .أي�ض ًا ا�ستعر�ض الفريق ورقة اجلدول الزمني لعملية
املتابعة وقرر رفع تو�صية باعتمادها لالجتماع العام .ومبوجب الإجراءات املعدلة ملجموعة العمل املايل واملتمثل ب�ضرورة تقدمي الدولة حمل املتابعة
املعززة لتقريرها الأول بعد �سنة من تاريخ اعتماد تاريخ التقييم املتبادل ،مت اعتماد موعد جديد لتقدمي اجلمهورية التون�سية لتقرير املتابعة الأول
اخلا�ص بها ،لي�صبح املوعد اجلديد هو �أبريل 2017م بد ًال من نوفمرب 2017م ،وذلك �ضمن اجلدول الزمني لعملية املتابعة للجولة الثانية.

االجتماع الثالث والعشرون لفريق المساعدات الفنية والتطبيقات 14 ،نوفمبر 2016م
عقد فريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات اجتماعه الثالث والع�شرون يوم الإثنني املوافق  14نوفمرب 2016م ،وناق�ش عدد من البنود املدرجة يف
جدول �أعماله ،حيث اطلع الفريق على تقرير م�شروع التطبيقات الدوري مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعام 2016م،
و�أو�صى بتبني التقرير ون�شره على موقع املجموعة .وفيما يخ�ص م�شروع التطبيقات حول غ�سل الأموال والف�ساد ،اطلع الفريق على م�سودة �أوىل للتقرير
و�أو�صى االجتماع العام باملوافقة على متديد فرتة تنفيذ امل�شروع �إىل بداية �شهر مار�س 2017م ،حتى يت�سنى لبقية الدول الأع�ضاء تقدمي م�ساهماتها
لإثراء التقرير واالنتهاء منه .ويف �إطار عالقات املجموعة مع املنظمات الإقليمية والدولية واملجموعات الإقليمية النظرية ،اطلع الفريق على جهود
التوا�صل مع جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ ب�ش�أن �إقامة ور�شة العمل امل�شرتكة للتطبيقات وبناء القدرات بني جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،يف مدينة جدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف الفرتة  28نوفمرب –  1دي�سمرب 2016م ،وحث
الدول الأع�ضاء امل�شاركة الفعالة يف الور�شة املذكورة ،وا�ستعرا�ض احلاالت العملية ،وتكليف خرباء لرئا�سة جل�سات الور�شة مع ممثلي جمموعة �آ�سيا
واملحيط الهادئ ،كما تناول الفريق �آخر التطورات ب�ش�أن م�شروع التطبيقات امل�شرتك بني جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ حول “متويل الإرهاب ومواقع التوا�صل االجتماعي” ،وطلب من الدول الأع�ضاء امل�شاركة يف فريق العمل املعني بتنفيذ
امل�شروع املذكور ،وتكليف خرباء لقيادة امل�شروع مع ممثلي جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ.
وا�ستعر�ض الفريق ن�شاطات املانحني ومنها مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية حول م�شروع “ا�ستعمال التطبيقات يف الك�شف
التلقائي عن عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب” ،وحث الدول الأع�ضاء امل�شاركة يف هذا امل�شروع الهام .من جانب �آخر ا�ستمع الفريق لعر�ض
تقدميي من قبل وحدة املعلومات املالية بجمهورية ال�صومال ،ورحبت العديد من الدول الأع�ضاء واملراقبني على العر�ض املقدم و�أبدوا ا�ستعدادهم
لتقدمي امل�ساعدات الفنية لوحدة املعلومات املالية بجمهورية ال�صومال ،كما قدمت �سكرتارية املجموعة عر�ضا �آخر حول احتياجات دول املجموعة من
امل�ساعدات الفنية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،بنا ًء عليه� ،سيتم التوا�صل مع الدول الأع�ضاء واجلهات املانحة ب�ش�أن توفريها .ويف
ختام االجتماع �أخذ الفريق علما مبا جاء يف تقرير رئي�سي جلنة التقييم الوطني للمخاطر و�أهم ما دار يف اجتماعها يوم ال�سبت املوافق  12نوفمرب
2016م.

ثانيًا :التنسيق والتعاون مع مجموعة العمل المالي والمجموعات اإلقليمية النظيرة والجهات
الدولية األخرى
تبذل املجموعة جهود ًا حثيثة على امل�ستويني الإقليمي والدويل من �أجل االرتقاء بعالقات العمل خلدمة م�صالح الدول الأع�ضاء فيها ،وتعمل على حتقيق
ذلك عرب امل�شاركة وامل�ساهمة يف عدد من الن�شاطات والفعاليات وكذلك التن�سيق والتوا�صل مع جمموعة العمل املايل واملجموعات الإقليمية النظرية،
وقد �شهدت عالقات املجموعة تطور ًا ملحوظ ًا يف منو عالقات العمل على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،ومع العديد من املنظمات ك�صندوق النقد العربي
و�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وجمموعة العمل املايل و�أجهزة هيئة الأمم املتحدة وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمموعة �إيجمونت
وجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ وجمموعة العمل الأور�آ�سيوية ،وتتمتع هذه اجلهات ب�صفة مراقب ،وبالتايل لها ح�ضور يف اجتماعات املجموعة .وحتر�ص
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املجموعة على متابعة امل�ستجدات والتطورات يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من خالل امل�شاركة يف االجتماعات والفعاليات وور�ش
العمل التي تقيمها تلك اجلهات واال�ستفادة من خرباتها ب�شتى الطرق ف�ضال عن امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات ذات ال�صلة .وذلك بخالف امل�ساعدات
الفنية والتدريب والدعم التي تقدمه هذه اجلهات لدول املجموعة .وي�ستعر�ض هذا اجلزء من التقرير ن�شاطات املجموعة مع بع�ض املنظمات الدولية
والإقليمية واجلهات العاملة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وبحث �أوجه التعاون فيما بني املجموعة وبع�ض تلك اجلهات ،وذلك كما
�سريد �أدناه:

االجتماعات العامة واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي
تتمتع املجموعة كواحدة من جمموعات العمل املايل الإقليمية بعالقة وطيدة مع جمموعة العمل املايل ،فاملجموعة تعمل على تبني ون�شر وترويج املعايري
الدولية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل على النطاق الإقليمي لها .وتتيح هذه العالقة امل�شاركة يف �أعمال
جمموعة العمل املايل من خالل منح رئا�سة و�سكرتارية املجموعة والدول الأع�ضاء الفر�صة حل�ضور اجتماعات جمموعة العمل املايل واجتماعات فرق
العمل التابعة لها ،وامل�شاركة يف املناق�شات والقرارات والتعبري عن وجهة النظر الإقليمية ،وت�شارك املجموعة والدول الأع�ضاء يف هذه االجتماعات
ب�صورة منتظمة .وخالل العام 2016م �شاركت املجموعة يف االجتماعات التي عقدتها جمموعة العمل املايل على النحو الآتي:
مشاركة المجموعة والدول األعضاء في اجتماعات مجموعة العمل المالي خالل العام 2016م

االجتماع

م�شاركة املجموعة

الزمان واملكان

 .1االجتماع العام الثالث ،الدورة ال�سابعة والع�شرون ،واجتماعات
فرق العمل.

�سكرتارية املجموعة ،وبع�ض الدول الأع�ضاء.

 19 - 15فرباير 2016م ،باري�س،
اجلمهورية الفرن�سية.

 .2على هام�ش االجتماع العام الثالث ،الدورة ال�سابعة والع�شرون
�أعاله ،امل�شاركة يف االجتماع امل�شرتك بني جمموعة العمل املايل
وجمموعة عمل مكافحة متويل تنظيم داع�ش

�سكرتارية املجموعة ،وبع�ض الدول الأع�ضاء.

 14 – 13فرباير2016م ،باري�س،
اجلمهورية الفرن�سية.

 .3االجتماع العام الثالث ،الدورة الثامنة والع�شرون ،واجتماعات
فرق العمل.

�سكرتارية املجموعة وبع�ض الدول الأع�ضاء.

 24 - 18يونيو 2016م ،بو�سان،
جمهورية كوريا اجلنوبية.

 .4االجتماع العام الأول ،الدورة التا�سعة والع�شرون ،واجتماعات
فرق العمل.

�سكرتارية املجموعة وبع�ض الدول الأع�ضاء.

� 21 – 16أكتوبر2016م
باري�س ،اجلمهورية الفرن�سية.

مشاركة المجموعة في اجتماعات فريق مراجعة التعاون الدولي خالل العام 2016م

احلدث

التاريخ

املكان

 .1م�شاركة �سكرتارية املجموعة يف اجتماعات فريق املراجعة
الإقليمي ملجموعة العمل املايل والزيارة امليدانية للجمهورية
اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية.

 21 - 19يناير 2016م

اجلزائر ،اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية
ال�شعبية.

 .2اجتماعات فريق املراجعة الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا التابع ملجموعة العمل املايل.

 5 - 4مايو 2016م

 .3اجتماعات فريق املراجعة الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا التابع ملجموعة العمل املايل.

� 22 – 21سبتمرب 2016م
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االجتماع العام واجتماعات فرق العمل للمجموعة األورآسيوية،
مدينة أستانا ،كازاخستان 10 – 6 ،يونيو 2016م
يف �إطار التعاون مع املجموعات الإقليمية النظرية� ،شاركت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف االجتماع العام الرابع
والع�شرون للمجموعة الأور�آ�سيوية �إ�ضافة �إىل الور�ش والفعاليات املُ ّ
نظمة على هام�شه يف مدينة �أ�ستانا ،كازاخ�ستان ،يف الفرتة من � 6إىل  10يونيو
2016م ،و�سط متثيل من الدول الأع�ضاء واملراقبون يف املجموعة .وناق�ش االجتماع عدد من امل�سائل والق�ضايا الهامة املدرجة يف جدول الأعمال مثل،
تقارير املتابعة واملنهج القائم على املخاطر والتقييم الوطني للمخاطر ،و�إعداد الدول الأع�ضاء لعملية التقييم ،بجانب ذلك حت�سني �إجراءات االمتثال
لأغرا�ض متويل الإرهاب والتفاعل مع القطاع اخلا�ص ب�ش�أنها .وتناولت �أهم امل�سائل التي طرحت يف االجتماع العام مو�ضوع ما يعرف بتنظيم داع�ش
وحث الدول الأع�ضاء على تكثيف اجلهود ملكافحة متويل هذه املنظمة الإرهابية مع العمل على تنفيذ قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.

مشاركات إقليمية ودولية أخرى للمجموعة خالل العام 2016م
المشاركات اإلقليمية:

املكان

احلدث

التاريخ

 .1م�شاركة املجموعة مع احتاد امل�صارف العربية يف تنظيم
منتدى حول «�آليات وو�سائل جتفيف منابع متويل الإرهاب».

 11-10فرباير 2016م.

عمان ،اململكة الأردنية الها�شمية.

 .2م�شاركة �سكرتارية املجموعة والتحدث يف م�ؤمتر االقت�صاد
ال�سري التا�سع.

� 6-3أبريل 2016م.

الدوحة ،دولة قطر.

 .3م�شاركة �سكرتارية املجموعة والتحدث يف امل�ؤمتر الثامن
لاللتزام ومكافحة غ�سل الأموال.

 10 – 9مايو 2016م.

الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.

المشاركات الدولية:

احلدث

التاريخ

 .1م�شاركة املجموعة وبع�ض الدول الأع�ضاء يف االجتماع
امل�شرتك خلرباء التطبيقات بني جمموعة العمل املايل ومكتب
الأمم املتحدة املعني مبكافحة اجلرائم واملخدرات واملجموعة
الأور�آ�سيوية.

 11-9مايو 2016م.

 .2م�شاركة �سكرتارية املجموعة والتحدث يف ور�شة رفيعة
امل�ستوى نظمت بوا�سطة �صندوق النقد الدويل حول القانون
واال�ستقرار املايل.

 18 – 16مايو 2016م.

وا�شنطن ،الواليات املتحدة الأمريكية.

 .3م�شاركة �سكرتارية املجموعة يف م�ؤمتر حول مكافحة ا�ستعمال
مواقع التوا�صل االجتماعي لأغرا�ض �إرهابية.

 15-13يوليو 2016م.

�سنغافورة ،جمهورية ماليزيا.

 .4م�شاركة �سكرتارية املجموعة يف حوار القطاع اخلا�ص بني
الإحتاد الأوروبي وال�شرق الأو�سط بدورته الثالثة.

� 20 – 19سبتمرب 2016م.

باري�س ،جمهورية فرن�سا.
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القسم الثالث :بناء وتعزيز ُأطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تعمل املجموعة على بناء �أطر قوية وفعالة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف املنطقة ،وذلك وفق ًا للأهداف املن�صو�ص عليها يف مذكرة التفاهم،
وت�سلك املجموعة يف هذا امل�سعى عدة طرق من �أهمها ،متابعة التزام الدول بتطبيق املعايري الدولية من خالل الآليات والأدوات التي اعتمدت يف هذا
اخل�صو�ص ،والتي ت�شمل على ر�أ�سها عمليات التقييم املتبادل ،وعمليات املتابعة الالحقة للتقييم املتبادل ب�شتى �أنواعها .فيما يلي ن�ستعر�ض موقف حول
�أهم الأحداث والتطورات يف هذا اخل�صو�ص خالل العام 2016م:

أو ًال :عملية متابعة الدول األعضاء بالمجموعة
تقوم املجموعة مبتابعة التقدم املحرز من قبل الدول الأع�ضاء يف �سبيل حت�سني وتعزيز �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وتعترب عملية
املتابعة �إحدى املهام التي تندرج �ضمن برنامج عملية التقييم املتبادل التي تقوم بها املجموعة� ،إذ تقوم الدول بعد خ�ضوعها لعملية التقييم بتقدمي
تقارير متابعة خالل فرتات زمنية حمددة بح�سب ما تن�ص عليه �إجراءات عملية التقييم املعتمدة من قبل االجتماع العام للمجموعة .وقد كان �آخر
�إ�صدار لهذه الإجراءات يف �شهر �سبتمرب 2013م علم ًا ب�أن الدول الأع�ضاء يف املجموعة بد�أت بتقدمي تقارير متابعة ومناق�شتها منذ �شهر مايو 2009م.
وتهدف عملية املتابعة �إىل الت�أكد من ا�ستمرار تطوير نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف الدول الأع�ضاء ،كما �أن لها �أهمية كربى يف عمل
املجموعة ،حيث تعد و�سيلة من الو�سائل التي ت�شرف من خاللها على التزام �أع�ضائها باملعايري ،وهو الهدف الأ�سا�سي من �إن�شاء املجموعة ،وتعزيز
مبد�أ التعاون والعمل �سوي ًا بني �أع�ضاء املجموعة ب�شكل ي�ؤدي �إىل االلتزام باملعايري الدولية .وترتكز عملية املتابعة ب�شكل �أ�سا�سي على مدى معاجلة �أوجه
الق�صور التي يحددها تقرير التقييم املتبادل لكل دولة.

مبادئ و�أهداف عامة حتكم عملية املتابعة
1

تهدف عملية املتابعة �إىل حتفيز الدول ودفعها ملعاجلة �أوجه الق�صور امل�شار �إليها يف تقرير التقييم املتبادل �ضمن �إطار زمني معقول.

2

تركز عملية املتابعة ب�صفة �أ�سا�سية على ما تقوم به الدول من �أجل معاجلة �أوجه الق�صور املتعلقة بالتو�صيات الأ�سا�سية والرئي�سية.

3

من املتوقع �أن ت�ستغرق معاجلة �أوجه الق�صور واخلروج من عملية املتابعة فرتة زمنية معقولة هي �أربع �سنوات ون�صف.

4

تكون قرارات االجتماع العام ملزمة لكافة الدول اخلا�ضعة للمتابعة.

وخالل العام 2016م اعتمدت االجتماعات العامة للمجموعة  17تقرير متابعة يف �إطار اجلولة الأوىل .و�أو�ضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته
هذه الدول يف جمال حت�سني �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف �ضوء املالحظات الواردة يف تقارير التقييم اخلا�صة بكل منها .كما تابع
االجتماع تقارير حتديث لكل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر واجلمهورية اليمنية ومملكة البحرين وجمهورية م�صر العربية ودولة الإمارات
العربية املتحدة حول �آخر امل�ستجدات والإجراءات التي اتخذتها خالل العامني املا�ضيني نحو تطوير نظام غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديها .ويف
ذات ال�سياق ،ا�ستعر�ض االجتماع التقدم الذي حقته كل من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية وجمهورية ال�سودان يف جمال االلتزام باملعايري
الدولية املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،و�أثنى على �إجنازاتها يف تعزيز �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديها يف �ضوء
اخلطة املو�ضوعة يف تقرير التقييم املتبادل لها ،واعتمد االجتماع العام تقارير املتابعة اخلا�صة بهما ،ووافق على خروجهما من عملية املتابعة العادية
وانتقالهما �إىل التحديث كل عامني.
ويف �أبريل 2016م ،اعتمد االجتماع العام الثالث والع�شرون تقرير التقييم املتبادل للجمهورية التون�سية ك�أول تقرير يتم مناق�شته يف �إطار عمليات التقييم
املتبادل للجولة الثانية ،والذي يو�ضح مدى التزام اجلمهورية التون�سية باملعايري الدولية يف �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادرة عن
جمموعة العمل املايل يف العام 2012م ،ووفق ًا ملنهجية التقييم اجلديدة ال�صادرة يف العام 2013م .ويتناول التقرير اجلهود التي قامت بها تون�س و�أوجه
الق�صور التي يتوجب عليها تنفيذها يف �سبيل االلتزام وتطبيق املعايري الدولية .وب�شكل عام ميكن القول �إن هناك تطورات كبرية حدثت على م�ستوى
الدول الأع�ضاء حيث �شهدت تلك الفرتة و�إ�صدار العديد من القوانني والأنظمة اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �سوا ًء لتح�سني جترمي
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أو لفر�ض متطلبات جديدة على امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة كمتطلبات العناية الواجبة جتاه
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العمالء .بالإ�ضافة �إىل رفع م�ستوى كفاءة وفعالية اجلهات الرقابية من خالل تدريب العنا�صر الب�شرية لتلك اجلهات من خالل الربامج التي تقدمها
املجموعة �أو برامج �أخرى متخ�ص�صة .كما �شهد هذا العام �أي�ض ًا �إ�صدار العديد من الإر�شادات والتوجيهات للجهات اخلا�ضعة للإبالغ عن العمليات
امل�شبوهة وعدد من املتطلبات لتعزيز �أنظمة الدول الداخلية املتعلقة ب�إدارة املخاطر وبالك�شف والتحقق من املعلومات والبيانات املقدمة من العمالء
ومتابعة ور�صد العمليات ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز التعاون الإقليمي والدويل من خالل �إبرام اتفاقيات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتعزيز تبادل املعلومات.

موقف عام ُمحدّ ث لعملية المتابعة للدول األعضاء خالل الفترة 2009م – 2016م

الزيارة رفيعة المستوى لموريتانيا
مت اعتماد تقرير التقييم املتبادل للجمهورية الإ�سالمية املوريتانية (موريتانيا) من قبل االجتماع العام الرابع يف �شهر نوفمرب 2006م ،ونتيجة لذلك مت
و�ضع موريتانيا حتت عملية املتابعة العادية ،ونظر ًا لعدم �إحراز تقدم كاف يف معاجلة �أوجه الق�صور مت تطبيق �إجراءات املتابعة املعززة منذ االجتماع
العام الثامن ع�شر (نوفمرب 2013م) ،حيث مت �إر�سال ر�سالة ر�سمية لل�سلطات يف الدولة ،كما مت �إر�سال ر�سالة ثانية بقرار من االجتماع العام التا�سع
ع�شر (�أبريل 2014م) ،ور�سالة ثالثة بقرار من االجتماع العام احلادي والع�شرون (�أبريل 2015م) .ويف �ضوء عدم �إحراز التقدم املتوقع من موريتانيا
خالل عملية املتابعة املعززة ،قرر االجتماع العام الثاين والع�شرون (البحرين ،نوفمرب 2015م) القيام بزيارة ر�سمية رفيعة امل�ستوى ملوريتانيا بهدف
ا�ستعرا�ض التحديات التي تواجه ال�سلطات يف االلتزام باملعايري الدولية وحثها على اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة يف �أ�سرع وقت ،عالوة عن
التعبري عن خماوف وقلق املجموعة يف هذا اخل�صو�ص.
بتاريخ  1و 2مار�س 2016م ،قام وفد رفيع امل�ستوى برئا�سة نائب رئي�س املجموعة ،بزيارة �إىل موريتانيا بهدف التعبري عن خماوف وقلق املجموعة
�إزاء عدم �إحراز التقدم املطلوب يف معاجلة الق�صور املتبقية ،واحل�صول على التزام �سيا�سي عايل امل�ستوى من احلكومة املوريتانية ملعاجلتها �ضمن
�إطار زمني حمدد ،والتعرف على �آخر التطورات يف �ش�أن اعتماد القانون املعدل للقانون رقم  035/2010اخلا�ص مبكافحة الإرهاب ،والقانون رقم
 048/2005اخلا�ص مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،علما ب�أن �أوجه الق�صور تتمثل �أ�سا�سا يف التو�صية اخلا�صة الثانية والتو�صية اخلا�صة
الثالثة ،بالإ�ضافة �إىل �أوجه ق�صور متعلقة ببع�ض التو�صيات الأخرى.
عقد الوفد الزائر العديد من اللقاءات يف العا�صمة نواك�شوط ،والتقى العديد من ال�شخ�صيات البارزة وامل�س�ؤولني يف الدولة ومنهم ،معايل وزير
الداخلية والالمركزية ،ووزير العدل ،ومعايل حمافظ البنك املركزي ،والكاتب العام لوحدة املعلومات املالية ،وغريهم ،كما التقى الوفد بالعديد من
امل�س�ؤولني التنفيذيني يف الوزارات واجلهات املعنية .و�أكد �أع�ضاء الوفد �أن �إجراء الزيارة رفيعة امل�ستوى كان ناجح ًا جدا وحققت جممل �أهدافها ،حيث
عربت خمتلف ال�سلطات عن التزامها لتمرير القوانني املعرو�ضني �أمام الربملان ومعاجلة �أوجه الق�صور املحددة ،حيث متت دعوة الربملان لعقد جل�سة
ا�ستثنائية وعاجلة ملناق�شة عدد من القوانني ومنها القانون املعدل للقانون رقم  035/2010اخلا�ص مبكافحة الإرهاب ،والقانون رقم 048/2005
اخلا�ص مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
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ثانيًا :البرنامج الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية
بد�أت املجموعة تنفيذ برنامج تقييم الدول الأع�ضاء للجولة الثانية بهدف الت�أكد من مدى فاعلية النظم املطبقة ،ومدى ات�ساقها مع املعايري الدولية
(املعدلة فرباير 2012م) يف �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح ،وذلك وفق ًا ملنهجية التقييم اجلديدة ال�صادرة عن جمموعة
العمل املايل (فرباير 2013م) والتعديالت الالحقة لكل منهما .واعتمد االجتماع العام الثاين والع�شرون اجلدول الزمني لعملية التقييم املتبادل يف
�إطار اجلولة الثانية من عمليات التقييم املتبادل ،حيث �سيتم تقييم دولتني �إىل ثالث يف كل عام ،يتم فيها فح�ص جميع القوانني وال�ضوابط ال�سارية
يف الدول الأع�ضاء اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح وفعالية تطبيقها .و�ستقوم املجموعة ب�شكل م�ستمر مبتابعة التقدم
املحرز يف حت�سني نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى الدول الأع�ضاء ،وتقوم الدول بعد خ�ضوعها لعملية التقييم بتقدمي تقارير املتابعة
خالل فرتات زمنية حمددة بح�سب ما تن�ص عليه �إجراءات عملية التقييم املعتمدة من قبل االجتماع العام للمجموعة.
وخالل هذه اجلولة �سيتم تقييم الدول الأع�ضاء باملجموعة وفق ًا للجدول التايل:

الدولة

تاريخ الزيارات امليدانية

مناق�شات االجتماع العام لتقارير التقييم املتبادل

تون�س

فرباير 2015م

�أبريل 2016م

موريتانيا

دي�سمرب 2016م

نوفمرب 2017م

ليبيا

الن�صف الأول 2017م

نوفمرب 2017م

البحرين

الن�صف الثاين 2017م

يونيو  /نوفمرب 2018م

ال�سعودية

الن�صف الثاين 2017م

يونيو /نوفمرب 2018م

�سوريا

الن�صف الأول 2018م

نوفمرب 2018م

املغرب

الن�صف الأول 2018م

نوفمرب 2018م

اليمن

الن�صف الثاين 2018م

مايو 2019م

الأردن

الن�صف الثاين 2018م

مايو 2019م

الإمارات

الن�صف الثاين 2019م

فرباير � /أبريل 2020م

قطر

الن�صف الثاين 2019م

يونيو  /نوفمرب 2020م

م�صر

الن�صف الأول 2020م

نوفمرب 2020م

عمان

الن�صف الثاين 2020م

يونيو  /نوفمرب 2021م

لبنان

الن�صف الأول 2021م

نوفمرب 2021م

الكويت

الن�صف الثاين 2021م

فرباير  /مايو 2022م

اجلزائر

الن�صف الأول 2022م

نوفمرب 2022م

ال�سودان

الن�صف الثاين 2022م

مايو 2023م

العراق

الن�صف الأول 2023م

نوفمرب 2023م

البرنامج الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية

التقرير السنوي الثاين عشر لمجموعة العمال المايل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2016م

18

ثالثًا :متابعة برامج االلتزام الضريبي الطوعي
يق�صد بربنامج االلتزام ال�ضريبي الطوعي �أي برنامج يو�ضع لت�سهيل ت�صحيح الو�ضع القانوين لدافعي ال�ضرائب جتاه الأ�صول �أو الأموال التي مل
يف�صح عنها �سابق ًا �أو مت الإف�صاح عنها ب�شكل ناق�ص ،وخ�صو�ص ًا تلك التي تت�ضمن �إعادة للأ�صول ،وتعد الربامج التي ت�صاحبه ب�شكل كامل �أو جزئي
عفو �ضريبي ،مع ح�صانة �ضد املالحقة الق�ضائية .ويف هذا ال�صدد وافق االجتماع العام احلادي والع�شرون يف �أبريل 2015م على الإجراءات املعدلة
ملتابعة برامج االلتزام ال�ضريبي الطوعي لدى الدول الأع�ضاء يف املجموعة ،وا�ستمعت املجموعة يف اجتماعها العام الثالث والع�شرون يف �أبريل 2016م،
الدوحة ،دولة قطر� ،إىل تقرير اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،وتقرر �أن يقدم اجلزائر تقارير متابعة طيلة فرتة �سريان الربنامج يف هذا
اخل�صو�ص.

رابعًا :نشر الوعي حول طرق واتجاهات وأساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب في العام 2016م
تعد مهمة ن�شر الوعي مبخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،أحد �أبرز الواجبات التي ت�ضطلع بها املجموعة .فمثال ،هناك ور�ش العمل ال�سنوية
للتطبيقات وبناء القدرات ،وتقارير التطبيقات الدورية وغري الدورية التي ت�صدرها ،واللقاءات واالجتماعات الفنية املتخ�ص�صة التي تنظمها �أو ت�شارك
فيها على �صعيد جماالت عملها .فيما يلي ن�ستعر�ض �أهم جهود املجموعة لن�شر الوعي حول طرق واجتاهات و�أ�ساليب غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
خالل العام 2016م.

مشروع التطبيقات الدوري «كل سنتين» 2016م
وافق االجتماع العام الع�شرون ،املنامة ،مملكة البحرين (نوفمرب 2014م) ،على تو�صية فريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات يف �ش�أن تبني �إجراءات
�إ�صدار «تقرير التطبيقات الدوري (كل �سنتني) مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» والذي يعك�س �أبرز احلاالت العملية
والأمناط امل�ستحدثة لعمليات غ�سل املوال ومتويل الإرهاب �إقليميا والتي يقع توفريها وحتديدها من طرف الدول الأع�ضاء .وي�ستعر�ض تقرير التطبيقات
الدوري (كل �سنتني) مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف ن�سخته الثانية 2016م �أهم احلاالت العملية والأمناط امل�ستحدثة
�إقليميا لعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ا�ستنادا على احلاالت العملية التي مت توفريها من قبل الدول الأع�ضاء عن الفرتة من مايو 2014م
وحتى مايو 2016م .كما يقدم التقرير ملحة عن �أبرز ن�شاطات املجموعة يف جمال التطبيقات خالل الفرتة املذكورة ،وعن خمتلف الدرا�سات وور�ش
العمل والنقا�شات يف جمال التطبيقات حيث ميثل هذا التقرير مرجعا لهذه املعلومات (ميكن االطالع على التقرير من خالل موقع املجموعةwww.:
.) menafatf.org

مشروع التطبيقات حول « غسل األموال عبر الوسائل اإللكترونية »
�أطلقت املجموعة م�شروع درا�سة تطبيقات جديد حول غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية (مايو 2016م – �سبتمرب 2017م) بقيادة كل من اململكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان .وي�أتي هذا امل�شروع بعد �أن تقدمت اململكة باقرتاح �أن تقوم املجموعة بدرا�سة هذا املو�ضوع نظر ًا لقلة الدرا�سات التي
تتناوله ،ونظر ًا للمخاطر الكبرية التي قد تنجم عن عمليات غ�سل الأموال من خالل �إ�ساءة ا�ستخدام التقدم الكبري يف الو�سائل الإلكرتونية ول�سهولة
التخفي عرب تلك الو�سائل ،خ�صو�ص ًا يف ظل تطور اخلدمات املالية عرب الإنرتنت ،ووجود �أموال �إلكرتونية ،وتقدمي خدمات �إلكرتونية من قبل جهات
مالية غالب ًا تكون غري خا�ضعة لرقابة من قبل جهة حمددة ،بالإ�ضافة �إىل بعد امل�سافات بني الأطراف املرتبطة بالعمليات التي جتري عرب الو�سائل
الإلكرتونية .ويهدف هذا امل�شروع ب�صورة عامة �إىل م�ساعدة الدول الأع�ضاء على فهم طرق الغ�سل عرب الو�سائل الإلكرتونية ب�شكل �أف�ضل ،وم�ساعدتها
على حت�سني قدرات الك�شف واملنع لديها ،وبالتايل ،تعزيز جهود الدول الأع�ضاء يف املجموعة يف مكافحة غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية على
م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

مشروع التطبيقات حول “تمويل اإلرهاب ومواقع التواصل االجتماعي”
يف �إطار تعزيز عالقات املجموعة مع املنظمات الإقليمية والدولية العاملة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب خا�صة جمموعة العمل املايل
واملجموعات الإقليمية النظرية ،قامت املجموعة باالتفاق مع جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ على عقد ور�شة عمل م�شرتكة خلرباء التطبيقات يف
دي�سمرب 2016م (على غرار ما مت �إجنازه مع جمموعة العمل املايل يف العام 2013م وجمموعة العمل الأور�آ�سيوية يف العام 2014م) ،والتعاون لإجناز
م�شروع تطبيقات م�شرتك يف العام 2016م مب�شاركة خرباء من املجموعتني (على غرار ما مت مع جمموعة العمل املايل يف 2015م _ م�شروع غ�سل
الأموال عرب النقل املادي للنقد) .وب�صورة عامة ،يهدف امل�شروع �إىل حتديد الأ�ساليب واالجتاهات املرتبطة با�ستعمال مواقع التوا�صل االجتماعي
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لتمويل الأن�شطة الإرهابية� ،أو الإرهابيني� ،أو املنظمات الإرهابية .ويتوقع من امل�شروع �أن يحدد جماالت التعاون بني جهات �إنفاذ القانون ،ووحدات
املعلومات املالية ،و�شركات التوا�صل االجتماعي ،والقطاع اخلا�ص ب�شكل عام ،وذلك بهدف حتديد عمليات متويل الإرهاب من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي وو�ضع التدابري الوقائية للحد منها ،ودعم جهات التحقيق يف هذا املجال .انطلق العمل يف هذا امل�شروع ابتدا ًء من يوليو 2016م ،واملزمع
االنتهاء منه يف نوفمرب 2017م.

ورشة العمل الدولية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات ،بين مجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجموعة آسيا والمحيط الهادىء 27 ،نوفمبر وحتى  1ديسمبر
2016م ،جدة ،المملكة العربية السعودية
نظمت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا باال�شرتاك مع جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادىء ( )APGوبالتعاون مع اللجنة
الدائمة ملكافحة غ�سل الأموال يف اململكة العربية ال�سعودية ،ور�شة العمل الدولية امل�شرتكة للتطبيقات وبناء القدرات ،وذلك خالل الفرتة من  27نوفمرب
وحتى  1دي�سمرب 2016م ،مبدينة جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
وحظيت الور�شة باهتمام بالغ من خمتلف اجلهات املعنية مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على م�ستوى العامل ،حيث �شارك فيها حوايل 300
م�شارك من �أكرث من  55دولة من خمتلف القارات� ،شملت� :أ�سرتاليا و�أمريكا واململكة املتحدة وفرن�سا و�إيطاليا و�إ�سبانيا وال�سويد ورو�سيا وال�صني
واليابان وكوريا اجلنوبية وباك�ستان والهند ومعظم دول �شرق وو�سط وجنوب �آ�سيا ،وعدد من الدول الأفريقية ،ودول �أخرى .كما �شهدت الور�شة اهتمام ًا
وح�ضور ًا من حوايل  15منظمة �إقليمية ودولية ،بالإ�ضافة �إىل املجموعات الإقليمية النظرية ،من �أهمها :جمموعة العمل املايل (فاتف) ،و�صندوق
النقد الدويل ،وجمموعات العمل املايل الدولية والإقليمية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ( ،)GIABAوجمموعة عمل مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف �أفريقيا الو�سطى ( ،)GABACوجمموعة �شرق وجنوب �أفريقيا من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ( ،)ESSAMLGواملجموعة
الأور�آ�سيوية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ( ،)EAGوالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ( ،)EBRDوالبولي�س الدويل (،)Interpol
وجلنة بازل ،والأمم املتحدة والأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وغريها من املنظمات ،كما �شارك خرباء من معظم الدول العربية
الأع�ضاء مبجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وقد جنحت الور�شة يف حتقيق �أهدافها من خالل �أربع جل�سات متزامنة ،تناولت �آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،بجانب ا�ستعرا�ض
حاالت عملية باملوا�ضيع ذات ال�صلة ،وتبادل اخلربات العملية ،والتعرف على �أف�ضل املمار�سات ،والتعرف على الطرق والأ�ساليب واالجتاهات احلديثة
والنا�شئة يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ودرا�ستها واال�ستفادة من ذلك يف التو�صل �إىل �أف�ضل احللول املمكنة ملواجهتها.
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الجلسة األولى حول تمويل اإلرهاب ومواقع التواصل االجتماعي
قدم يف هذه اجلل�سة عدد من العرو�ض التقدميية و�أوراق العمل ذات ال�صلة مو�ضوع « متويل الإرهاب ومواقع التوا�صل االجتماعي» ،والتي هدفت
�إىل التعرف على خماطر متويل الإرهاب عرب و�سائل وخدمات التوا�صل االجتماعي و�إىل الوقوف على حجم هذه املخاطر ،وم�شاركة التجارب وفر�ص
التعاون الدويل حولها لتقييم هذه التحديات وجمابهتها ،ويف ذات الوقت يقدم هذا العمل اجلماعي امل�شرتك دعم قوي للم�شاريع والدرا�سات يف جمال
التطبيقات املرتبطة به ،والتي جتريها حالي ًا جمموعة العمل املايل واملجموعات الإقليمية ،للح�صول على فهم �أعمق و�أ�شمل حول كيفية ا�ستغالل و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف متويل الإرهاب بوا�سطة الإرهابيني واملنظمات الإرهابية.

الجلسة الثانية حول غسل األموال عبر الوسائل اإللكترونية
�شغل مو�ضوع «غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية» الأو�ساط املهتمة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وقد حظي باهتمام بالغ عند
اخلرباء امل�شاركني يف هذه الور�شة ،مما �ساعد على جناح هذه اجلل�سة يف حتقيق �أهدافها وتو�ضيح بع�ض النقاط العالقة يف فهم نطاق امل�شكلة وحجمها،
وحتديد عدد من الو�سائل الإلكرتونية امل�ستخدمة ،بجانب التعرف على التحديات املتعلقة بالك�شف والتحقيق واملالحقة الق�ضائية حلاالت غ�سل الأموال
من خالل الو�سائل الإلكرتونية .وهذه اجلل�سة متثل مورد هام للمعلومات واحلاالت العملية لتغذية م�شروع التطبيقات اجلديد الذي �أطلقته املجموعة يف
�أبريل 2016م ،حول غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية بقيادة م�شرتكة بني اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان لدرا�سة الأ�ساليب والتقنيات
امل�ستخدمة يف غ�سل الأموال من خالل ا�ستعمال الو�سائل الإلكرتونية ،والذي ي�ساعد على فهم نطاق تلك الو�سائل مبا يف ذلك طرق الدفع الإلكرتونية
اجلديدة ،والأعمال امل�صرفية عرب الإنرتنت ،والأموال الإلكرتونية ،والبطاقات م�سبوقة الدفع ،والدفع عرب اجل ّوال ،والعمالت االفرتا�ضية�... ،إلخ.

الجلسة الثالثة حول تحديات مالحقة عائدات الفساد في الدول األجنبية
مثلت ظاهرة الف�ساد حتدي ًا كبري ًا �أمام الأجهزة املعنية مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،مبا فيها الأجهزة القانونية ،و�أجهزة �إنفاذ القانون،
وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية .وناق�شت هذه اجلل�سة من خالل العرو�ض التقدميية و�أوراق العمل القيمة التي �ساهم بها عدد من اخلرباء امل�شاركني
فيها ،التحديات يف مالحقة عائدات الف�ساد التي مت غ�سلها يف الدول الأجنبية ،وحتديدا ال�صعوبات يف حتديد وتعقب الأ�صول التي مت احل�صول عليها
من الف�ساد والتي مت �إخفا�ؤها خارج الدولة ،كما تطرقت اجلل�سة �إىل جانب هام يف املو�ضوع يتمثل يف الدعم الذي ميكن �أن يقدمه خرباء مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب خلرباء مكافحة الف�ساد يف التحقيقات املالية ،مما ميكن �أجهزة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف تعقب العائدات
املت�أتية من الف�ساد.

الجلسة الرابعة حول التعرف على أفضل الممارسات التشغيلية وتحديات تبادل المعلومات بين
األجهزة المحلية
تتج�سد �أهمية «التعرف على �أف�ضل املمار�سات الت�شغيلية وحتديات تبادل املعلومات بني الأجهزة املحلية» ،على امل�ساعدة يف حتديد �أف�ضل املمار�سات
والآليات الفعالة امل�ستخدمة يف تبادل املعلومات� ،إ�ضافة �إىل التحديات فيما يتعلق بتوافر املعلومات لأغرا�ض مكافحة الإرهاب ومتويله ،والو�صول �إليها
وتبادلها وا�ستخدامها ،وب�شكل عام تعزيز م�شاركة املعلومات على نطاق �أو�سع ،واالطالع على �آليات ومناذج خمتلفة لتبادل املعلومات ،واملمار�سات فيما
يتعلق مبنع عمليات متويل الإرهاب والتحقيق فيها.
يف ختام الور�شة قدمت الدول والوفود امل�شاركة واملنظمات الإقليمية والدولية �شكرها للمملكة العربية ال�سعودية على ح�سن اال�ستقبال والوفادة،
والتنظيم والرتتيب اجليد ،مما انعك�س �إيجاب ًا على اخلروج بنتائج طيبة وملمو�سة للور�شة ،كما عبرّ وا عن ا�ستح�سانهم لهذه التجربة ودعوا لتكرار مثل
هذه الور�شة ملا لها من �أثر بالغ يف اخلروج بتو�صيات هامة ت�ساعد الدول على حت�سني نظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لديها.
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إعداد دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للجولة
الثانية من عملية التقييم المتبادل 20 ،إلى  22مارس 2016م،
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

يف �إطار تعزيز العالقة مع املنظمات الإقليمية ،و�أهمية العمل امل�شرتك والتعاون املثمر والبناء بني �صندوق النقد العربي واملجموعة ،نظمت املجموعة
بالتعاون مع �صندوق النقد العربي ،ور�شة عمل حول �إعداد دول جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للجولة الثانية من عملية
التقييم املتبادل خالل الفرتة من � 20إىل  22مار�س 2016م ،يف معهد ال�سيا�سات االقت�صادية يف �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة .و�شارك يف
هذه الور�شة خرباء من جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادىء والبنك الدويل.
كما ح�ضر الور�شة م�شاركني من ثالث ع�شرة دولة عربية ،هي الأردن ،الإمارات ،البحرين ،ال�سعودية ،ال�سودان ،العراق ،عمان ،قطر ،ليبيا ،م�صر،
املغرب ،موريتانيا ،فل�سطني .هدفت هذه الور�شة �إىل �إعداد دول املجموعة للجولة الثانية من عملية التقييم املتبادل وفق ًا ملنهجية التقييم (2013م)
والتو�صيات الأربعني ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح (2012م).
ا�ستفاد امل�شاركون بدرجة كبرية من املعلومات القيمة التي قام اخلرباء امل�شاركون بتقدميها وخا�صة فيما يتعلق بن�صو�ص تو�صيات جمموعة العمل املايل
والتعديالت التي طر�أت عليها م�ؤخر ًا بالإ�ضافة ملنهجية التقييم احلديثة وتعديالتها ،و�أو�ضحت النقا�شات اجلهود الراهنة لدول املجموعة فيما يتعلق
باال�ستعداد للمرحلة املقبلة من التقييم من خالل فهم متطلبات هذه املرحلة و�ضرورة التطبيق ال�سليم لها.

حماية وحدات المعلومات المالية
ا�ست�ضافت وحدة املعلومات املالية القطرية وبالتعاون جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وجمموعة �إيجمونت ،اجتماع
م�شرتك حتت عنوان «حماية وحدات املعلومات املالية» ،خالل الفرتة � 31-30أكتوبر 2016م ،الدوحة ،دولة قطر.
ويهدف هذا االجتماع �إىل مناق�شة وا�ستعرا�ض التجارب واخلربات العملية يف تطوير وتطبيق �سيا�سات و�إجراءات بخ�صو�ص� ،أمن الأفراد ،واملن�ش�آت،
وامل�ستندات ،واملعلومات لدى وحدات املعلومات املالية .وعر�ض االجتماع دليل عملي �أعدته جمموعة الإيجمونت حول �أف�ضل املمار�سات التي ت�ساعد على
تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات الأمنية بهدف حماية موظفي الوحدات املالية و�أمن املعلومات وامل�ستندات .وقدمت عدد من املداخالت خالل
االجتماع �أهمها من مركز حتليل املعامالت والتقارير املالية بكندا ،وهيئة التحقيق اخلا�صة بلبنان.
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