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أود في البداية تقديم خالص الشكر والتقدير إلى الدول
األعضاء والمراقبين وفريق السكرتارية على الجهد المبذول
خالل عام 1021م لتحقيق أهداف المجموعة .وبحمد اهلل
وعونه شهد العام أنجاز الكثير ،ولم يكن ذلك ليتحقق دون
تعاون بناء ومثمر من الجميع.

• البدء في مشروع التطبيقات الخاص بالمتحصالت المتأتية
من عمليات التزوير والتزييف لألدوات المالية واالعتمادات
المستندية وعالقتها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتحديث
مشروع التطبيقات الخاص بمؤشرات واتجاهات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.

لقد واصلت المجموعة جهودها في عام 1021م لتحقيق
أهدافها وعقد االجتماع العام الخامس عشر للمجموعة في
مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر أبريل،
واالجتماع العام السادس عشر في مدينة مراكش بالمملكة
المغربية في شهر نوفمبر ،ونوقشت خاللهما جملة من
الموضوعات الهامة على الصعيد اإلقليمي والدولي لتعزيز
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ومن
اإلنجازات المحققة خالل العام اآلتي:

• تنظيم عدد من الفعاليات التدريبية لرفع مستوى الوعي
وااللتزام بالمعايير الدولية.

• تبني المجموعة المعايير الدولية في شأن مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح الصادرة في شهر
فبراير 1021م.
• إنهاء الجولة األولى لعمليات التقييم المشترك بإعتماد
تقريري التقييم المشترك لكل من الجمهورية العراقية
وجمهورية السودان.
• االستمرار في متابعة الدول االعضاء للرفع من مستوى
االلتزام بالمعايير الدولية ،وخروج دولتين (دولة قطر ومملكة
البحرين) من عملية المتابعة الى التحديث كل عامين.
• اعتماد النسخة العربية المترجمة للتوصيات األربعين في
شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح.
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• اعتماد الخطة االستراتيجية للمجموعة عن األعوام
1020م–1025م وخطة العمل عن عام 1020م.
وقد أكملت المجموعة خالل هذا العام الجولة األولى من
عمليات التقييم المشترك للدول األعضاء في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،وبينت الجولة األولى مدى التزام
الدول األعضاء بالمعايير الدولية المعنية بمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،واظهرت التعاون الكامل بينها
وبين األعضاء المراقبين لدعم سبل ونظم مكافحة جرائم
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،ومواكبة التطورات وتحسين
االطر التشريعية والقدرات المؤسساتية ،إضافة إلى تعزيز
التعاون البنّاء بين دول المنطقة.
وفي إطار دراسات طرق وأساليب غسل األموال وتمويل
اإلرهاب بدأت المجموعة بدراسة مشروع المتحصالت
المتأتية من عمليات التزوير والتزييف واالوراق المالية
واالعتمادات المستندية وعالقتها بغسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وتحديث مشروع مؤشرات واتجاهات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،ومن المتوقع أن تنتهي المجموعة
منهما في العام 1020م .وأستمرت المجموعة في توفير
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الدعم الفني للدول االعضاء من خالل تنظيم ورش عمل
تدريبية بناءً على احتياجات الدول من المساعدات الفنية،
وتكوين حلقات للتواصل بين الدول االعضاء في سبيل تبادل
الخبرات والقدرات .وفي هذا الشأن عقدت خالل هذا العام في
المملكة المغربية ورشة عمل إقليمية تناولت تدريب موظفي
سلطات الرقابة على االلتزام بتدابير مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب خالل الفترة من  12إلى  10مايو 1021م
إضافة إلى تعريف المشاركين بالمنهج القائم على المخاطر
في الرقابة على االلتزام بتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،ورفع مستوى خبراتهم لتقييم المخاطر التي قد
تواجه المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب .كما عقدت ورشة عمل أخرى بعنوان
"حماية المنظمات غير الهادفة للربح من االستغالل في
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب" وذلك خالل الفترة
من  12إلى  12مايو 1021م في المنامة بمملكة البحرين.
وهدفت إلى تسليط الضوء على المتطلبات الدولية لمنع سوء
استغالل المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .وألهمية دور ومسؤولية جهات
االدعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية األخرى
المعنية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
عقدت المجموعة ندوة هامة عن دور ومسؤولية جهات
اإلدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب مع هيئة التحقيق واإلدعاء العام في المملكة
العربية السعودية في شهر سبتمبر 1021م ،حضرها أكثر
من  20خبيراً من ممثلي الجهات القضائية وجهات التحقيق
واإلدعاء العام والنيابات العامة من مختلف الدول العربية.
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واالستفادة من تجربة الجولة األولي وال سيما من حيث إعداد
الدول التي سوف تُـقيّم وتدريب وتأهيل خبراء فريق التقييم
المشترك ،إضافةً إلى آلية تقييم االلتزام الفني باألنظمة
والتشريعات واإلجراءات التنفيذية من جهة ،وتقييم فعالية
تطبيقها من جهة أخرى .وسوف تعتمد الجولة القادمة بشكل
أكبر على قياس فعالية النظم المحلية في مكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،وسيتم االعتماد على بيانات نوعية
وكمية إحصائية لتحقيق ذلك ،واالعتماد على الوسائل التي
تساعد في إثبات فعالية وكفاءة االداء.
لقد تشرفت المملكة العربية السعودية خالل عام 1021م
برئاسة المجموعة في عامها الثامن ،واتمنى أن اكون
والزمالء العاملين قد ساهمنا في أنجاز المتوقع و المأمول.
وبهذه المناسبة يسعدني تهنئة رئيس المجموعة القادم سعادة
المستشار /عصام الدين عبد القادر الزين ،وكيل وزارة العدل
ورئيس اللجنة اإلدارية لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،متمنياً له وللجمهورية السودانية الشقيقة التوفيق
والسداد خالل عام 1020م.
وفي الختام أكرر شكري وتقديري للدول األعضاء على
دعمهم ومساندتهم للمجموعة ،وعلى تعاونهم اإليجابي في
سبيل نجاح أعمالها ،وأقدم الشكر الجزيل إلى جميع أفراد
سكرتارية المجموعة على الجهود الكبيرة المبذولة.
وفق اهلل الجميع إلى كل خير في الدنيا واالخرة مع تمنياتي
للجميع بالنجاح والتوفيق.

وألهمية الدور التي تقوم به وحدات المعلومات المالية على
مستوى المنطقة ،عقدت المجموعة لقاءين لمنتدى وحدات
المعلومات المالية في دول مجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على هامش االجتماعات العامة
خالل هذا العام.
واستكماالً للدور الذي تقوم به المجموعة ،وفي ضوء
األهداف التي تصبو إلى تحقيقها خالل الفترة القادمة ،تعمل
حالياً على اإلعداد للجولة الثانية من التقييم المشترك
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يطيب لي باألصالة عن نفسي ونيابةً عن جميع زمالئي فريق
سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تقديم التقرير السنوي الثامن الذي يستعرض
إنجازات ونشاطات المجموعة خالل العام 1021م .ويأتي
هذا التقرير بعد ثمان سنوات مضت من عمر المجموعة،
تشرفت فيها بقيادة عمل سكرتاريتها في دعم العديد من
البرامج والمشاريع اإلقليمية التي هدفت إلى تعزيز دور
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
على مستوى المنطقة .وإنه ليسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم
لجميع الدول األعضاء بالشكر الجزيل واالمتنان على الثقة
التي أبدتها في شخصي لالستمرار في اإلشراف على
سكرتارية المجموعة وتولي مسؤولياتها لفترة ثالثة تبدأ من
العام 1020م.
خالل العام المنصرم ،شهدت ساحة مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ظهور الجيل الجديد من المعايير الدولية
والتي صدرت عن مجموعة العمل المالي في شهر فبراير
1021م .وقد تميزت بعدد من المسائل الهامة والرئيسة التي
تهدف إلى تقوية اآلليات الوطنية في مجال مكافحة جرائم
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،ومن أهمها إعادة هيكلة
التوصيات ودمجها ،وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وتطبيق المنهج المبني على المخاطر ،وإضافة
توصية جديدة فيما يتعلق بانتشار التسلح .وإنه لمن الجدير
بالذكر أن إصدار المعايير الدولية تزامن مع إنهاء مجموعة
العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنجاح
تنفيذ برنامج الجولة األولى لعمليات التقييم المشترك الذي
ساعد بشكل كبير على رفع مستوى التزام الدول األعضاء
بالمتطلبات الدولية ذات العالقة.
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وإيماناً من المجموعة بأهمية مواكبة التطورات وتعزيز سبل
التعاون الدولي والعمل مع المنظمات الدولية لتعزيز االلتزام
والتصدي للتهديدات الجديدة على النظام المالي العالمي ،فقد
تبنت المجموعة في نوفمبر 1021م الجيل الجديد من المعايير
الدولية ليتم األخذ بها في الجولة الثانية لعملية التقييم المشترك
والتي تستعد لها المجموعة حالياً ،وفي هذا اإلطار عملت
المجموعة على إصدار النسخة العربية المترجمة لتوصيات
مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وانتشار التسلح التي اعتمدها االجتماع العام السادس
عشر.
وفي إطار التدريب والمساعدات الفنية نظمت المجموعة عددًا
من ورش العمل والندوات بهدف رفع مستوى الوعي لدى
خبراء الدول األعضاء حول المعايير الدولية ذات العالقة
وتطوير خبراتهم في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وشارك خالل هذا العام أكثر من  044خبيراً في
تلك الفعاليات.
كما واصلت المجموعة عملية متابعة الدول التي خضعت
لعمليات التقييم المشترك ،حيث قدمت أربع عشرة دولة
تقاريرها التي تضمنت ملخصاً لإلنجازات التي حققتها لتعزيز
وتقوية أنظمتها التشريعية والتنظيمية لمكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،واستطاعت دولة قطر ومملكة
البحرين أن تحرزا تقدماً كافياً في هذا المجال ،مما أدى إلى
خروجهما من عملية المتابعة العادية.
وسعت المجموعة خالل عام 1021م إلى تفعيل دور منتدى
وحدات المعلومات الماليّة من خالل العمل على تكثيف تبادل

ب
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المعرفة والخبرات بين وحدات المعلومات المالية في الدول األعضاء من واقع أفضل الممارسات ومناقشة أهم المسائل المتعلقة
في مجال التعامل مع التحديات التي تواجه وحدات الدول األعضاء وكيفية التغلب عليها.
ولم يكن لتلك النشاطات  -التي قامت بها المجموعة  -أن تتحقق إال بتوفيق من اهلل ،ثم بجهود الدول األعضاء والمراقبين
وإسهاماتهم في دعم نشاطات وفعاليات المجموعة والسعي الحثيث نحو تحقيق أهدافها ،وال أنسى كذلك جهود الزمالء فريق
سكرتارية المجموعة.
وفي الختام يشرفني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الدول األعضاء والمراقبين على الجهود التي بذلت وإلى كل من ساهم
خالل العام المنصرم في دعم المجموعة لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها ،وخصوصاً الدكتور /عبد الرحمن بن عبد المحسن
الخلف ،ممثل المملكة العربية السعودية ،رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 1021م،
وأسأل اهلل التوفيق والسداد لسعادة المستشار /عصام الدين عبد القادر الزين ،وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة اإلدارية لمكافحة
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،الرئيس القادم للمجموعة لعام 1020م ممثالً عن جمهورية السودان.
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القسم األول
لمحة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إدراكًا من دول منطقة الشرق األوسط وشماال فررققاما لاطماعر ياتامال األمو األمممال واامقمو اإرمماا وإقاايمًا تعماامة ال ماو
تاأل مقاه اإقتااي والدولي لت صدي لهذه الاطاعر تطرققة ر المة واسم باتة لادمادرج مباميمة ال امو الامالي تال شمبان يتم إيشما
مباميال ياو مالي إقتاااة ا او يتم ارارمما قمررل فرتمن يشمرج دولمة ممن دول منطقمة الشمرق األوسمط وشماال فررققاما رمي
يممرادر 4002م إيشما مباميمة ال اممو الامال ي لانطقمة الشمرق األوسممط وشماال فررققاما ممن فحممو م ارممة األمو األمممال واامقممو
اإرماا لضرورج يشر واطداق الا اقار الدولاة ري مذا الابال يت مأل مى الانطقة.
حاث يُقمد ت مارق  00يممرادر  4002م اح اايمًا واارقمًا رمي الاناممة تاات مة الدممرقن اقمرر شالمه إيشما "الاباميمة" ووق م
الدول األيضا يت مذكرج ال فامم الطاصة تإيشا الابامية وال مي قمنا الدنمد اليمايي منهما ف "الاباميمة اال عدا مة عميامة
وا اوياة وقد ام اعساألها تاالافاق تان فيضائها ومي ال انديق ين م امدج دولاة كاا فيها مأل قتة ين فقة مائة فو مؤسألمة دولامة
فشرى ومي ال ي امدد ياتها ويظاها وإحرا ااها .وق م امدقد ياو الابامية ويظاها وإحرا ااهما ت مارمق ارا فيضمائها يتم
ف ا او من الهائال الدولاة األشرى وشصمصاً مبامية ال او الاالي ل مقاق فمدارها".
وشال االح ااع المااري الاشار إلاه ام االافماق يتم امداول منصمدي المرئائ ويائمي المرئائ ت مد ال مامان األول واليمايي حألمي
ال رااي الهبائي ري التغة ال رتاة تد اً تالاات ة األردياـة الهاشااـة ري يمام 4002م .واملم الباهمرقمة التدنايامة منصمي رئمائ
الابامية ري ال مام األول (4002م) رااما املم حاهمرقمة مصمر ال رتامة اال الانصمي رمي ال مام اليمايي (4002م) .كاما قمرر
االح ااع المااري فقضاً ا اان الألاد /يادل تن حاد القتاش من الاات ة ال رتاة الأل مدقة س رااراً انفاذقاً لتاباميمة لامدج فرتمن
سنمال قاتتة لت بدقد مرج واحدج .وام ابدقد ر رج ا اانه تداقة من يام 4002م.
كاا قن طي الرئائ ويائي الرئائ من تان فيضا الابامية مان لدقه شدرج ري مبال م ارمة األو األممال واامقو اإرمماا
يت ف قشغا مذقن الانصدان لادج سنة وقش رط فال ق م الرئائ ويائي الرئائ من يفئ الدولمة .وقشمغو منصمي المرئائ ل مام
4024م س ادج الدك مر /يددالرحان تن يدد الامألن الطتف وكاو ممارظ مؤسألة النقد ال رتي الأل مدي لتشمئم الفنامة (سماما)
من الاات ة ال رتاة الأل مدقة وقشغو منصي يائي الرئائ س ادج الاأل شار /يصام الدقن يدد القادر الميقن وكامو واارج ال مدل
ورئائ التبنة اإدارقة لا ارمة حرائم األو األممال واامقو اإرماا من حاهمرقة الألمدا .
وام ضن مات ة الدمرقن مقر س راارقة الابامية ول م ا ما الاات ة ري ديم الاباميمة منمذ إيشمائها رقمد اس ضمار االح اماع
المااري الذي ام ال مقان شاله يت مذكرج ال فامم ال مي فُيشمئ الاباميمة تامحدهما واماتم يفقمال سم راارقة الاباميمة لامدج
الطاألة فيمام األول من يارما.
واعكاداً يت ديم الابامية رقد ام شمال يمام  4002م ال صمدقق يتم اافاقامة الاقمر وتمد يفاامما حامث فقرمما مبتألمي الشممرى
والنماا وصدق يتاها صاحي البالمة متمم مات مة الدممرقن حفظمه اد وفصمدر القمايم رقمم ( )2لألمنة 4002م تال صمدقق يتم
االافاقاة ت ارق  42مارس 4002م ويُشر ري البرقدج الرسااة ت ارق  4فترقو 4002م.

الـتقريـر الـسـنـوي الثامن

أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ادني وانفاذ ال مصاال األرت ان لابامية ال او الاالي حمل م ارمة األو األممال.
 ادني وانفاذ ال مصاال الطاصة لابامية ال او الاالي حمل م ارمة اامقو اإرماا.
 انفاممذ م امممدال واافاقاممال األمممم الا مممدج اال الصممتة تالامضمممع وقممرارال مبتممئ األمممن
ال اتن لألمم الا مدج الا ناة تا ارمة األو األممال واامقو اإرماا.
 ال او سمقاً ل يقي االل يام تهذه الا اقار واإحرا ال ري منطقة الشرق األوسمط وشماال
فررققاا وال او من الاؤسألال الدولاة األشرى ل يقمي االل ميام تهمذه الا ماقار واإحمرا ال
ري حاان فيما ال الم.
 ال او سمقاً ل مدقد الامضميال الارادطمة تغألمو األمممال واامقمو اإرمماا اال الطدا مة
اإقتاااة وادادل الطدرال حمل مذه القضاقا واطمقر المتمل اإقتاااة لا الب ها.
 ااطمماا اراادممال ر الممة رممي حااممن فيممما الانطقممة لا ارمممة األممو األممممال واامقممو اإرممماا
تطرققممة ر الممة عدقمما لتقممام اليقاراممة الطاصممة تالممدول األيضمما وفعرممما الدس م مرقة ويظاهمما
القايمياة.
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األجهزة الرئيسية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

سكرتارية المجموعة
منتدى وحدات
المعلومات المالية

فريق عمل التقييم
المشترك

االجتماع العام

فريق عمل المساعدات
الفنية والتطبيقات
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مهام ووظائف أجهزة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

االجتماع العام

سكرتارية المجموعة

ق علف من منمدوتان م انمان ممن قِدمو المدول األيضما مامن
لمممدقهم شدمممرج رمممي مبمممال م ارممممة األمممو األمممممال واامقمممو
اإرماا .وق در االح ااع ال ام البهة الاألئملة ين ااطماا
القرارال ري الابامية وانفاذ تريام ياتها.

امممممرر سمم م راارقة الاباميممممة ومقرممممما الانامممممة تاات ممممة
الدمممرقن حااممن المظممائف ال قناممة واإدارقممة لتقاممام تعياممال
الابامية إا ق ايو دورما ري القاام تالمظائف ال الاة:

وققمم ت دد من المظائف الرئاألاة ا ضان ما قتي:
 امدقد سااسة وقمايان وإحرا ال الابامية.
 الامارقة يت ال قرقر الألنمي لتابامية وشطمة ياتهما
ومايايا ها.

 إيداد مألمدال ال قرقر الألنمي وال قارقر الاالاة وشطة
ال او وماياياة االح ااع ال ام لتابامية.
 انفاممذ تريممام ال اممو كامما اممم إقممراره مممن قِدممو االح امماع
ال ام لتابامية.
 اقدقم اقرقر دوري إلم الرئاسمة واأليضما والامراقدان
حمل ال قدم الذي ام إحرااه.

 ا اممممان الألمم م راار ال نفاممممذي والامارقممممة يتمم م ما ممممو
س راارقة الابامية والمظائف األشرى.

 م ات ة انفاذ الااياياة الا ادج.

 ا اان مدقق حألاتال مأل قو.

 انألاق ياتاال ال قاام الاش رك.

 ااطاا القرار رااا ق تق تاأليضا والاراقدان البدد.

 امدقد اح ااحال المدول األيضما رااما ق تمق تال مدرقي
والاألايدج الفناة واألهاو امرار الاألايدج الفناة الاناسدة.

 النظمممر رمممي اقمممارقر ال قامممام الاشمم رك الا تقمممة تمممال يام
األيضا تا اقار مبامية ال او الاالي.
 امدقمممد اح ااحمممال المممدول األيضممما لتاألمممايدج الفنامممة
وال نألمماق ل قممدقم مممذه الاألممايدال لهمما تال مماو مممن الممدول
والاؤسألمممال الدولامممة واإقتااامممة ال مممي اممممرر ميمممو ممممذه
الاألايدال.
 إيشا ررق ياو يند الضرورج لتقاام تاهام شاصة.

 ال نألاق من الانظاال والدول األشرى ال ي اش رك رمي
م ارمة األو األممال واامقو اإرماا.
 مراقدممة ال طمممرال ال الااممة رممي م ارمممة األممو األممممال
واامقممو اإرممماا وامممرار الا تممممال الاناسممدة لاح امماع
ال ام لتابامية.
 انفاممممذ فقممممة وظممممائف فشممممرى قمممممددما االح امممماع ال ممممام
لتابامية.
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فريق عمل التقييم المشترك

ام اش او ررقق ياو ال قاام الاش رك ري االح ااع ال ام األول ترئاسة حاهمرقمة مصمر ال رتامة وقضمم
ري يضمق ه حالااً كو من :الاات ة األردياة الهاشمااة ودولمة اإممارال ال رتامة الا ممدج والباهمرقمة
ال ميألممماة والباهمرقمممة البيائرقمممة الدقاقراعامممة الشم م داة وحاهمرقمممة الألممممدا والاات مممة ال رتامممة
الألم مدقة والباهمرقممة ال رتاممة الألمممرقة ودولممة ال مقم والباهمرقممة التدناياممة والاات ممة الاغرتاممة
والباهمرقة الاانامة تاإضمارة إلم الامراقدان :صمندوق النقمد المدولي والدنمم المدولي ومباميمة ال امو
الاالي .وقهدف مذا الفرقق إل ال او من س راارقة الابامية إيداد وانظمام تريمام ال قامام الاشم رك
لتدول األيضا ري الابامية .وا ايو مهامه ري:
 إيداد إحرا ال ال قامام الاشم رك ومراح هما اي امادا يتم منهبامة م ارممة األمو األمممال واامقمو
اإرماا الا ادج من قدو مبامية ال او الامالي وصمندوق النقمد المدولي والدنمم المدولي واقمدقاها إلم
االح ااع ال ام.
 ال اممو يت م وحمممد رهممم مش م رك لتانهباممة الاأل م طدمة تامما ق ألممق مممن الافممامام ال ممي امصممت إلاهمما
مبامية ال او الاالي وصندوق النقد الدولي والدنم الدولي.
 إيداد م اقار ل مدقد الاؤمال والطدرال الاام اماررما ري الاقااان.
 إيداد البمدول اليمنمي لت قامام الاشم رك لتمدول األيضما رمي الاباميمة وامدقيمه ممن ال نألماق ممن
الاؤسألال الاالاة األشرى ل اري في اادواحاة فو اضارا ري الاهام ال ي اقمم تها.
 ال او يت اقادج كفا ج ور الاة الاقااان تال نألاق من ررق ال او الانديقة ين الابامية.
 دراسممة الن ممائ ال تاممة لت قاممام الاشمم رك لتممدول األيضمما السمم طاا يقمماط الضمم ف فو الاشمماكو
الرئاألمماة رمممي مبممال م ارممممة األمممو األممممال واامقمممو اإرممماا ال مممي ا طتمممي يناقممة شاصمممة واقمممدقم
الاق رحال الاامة لت غتي يتاها واقدقاها لاح ااع ال ام.
 م ات ة ال طمرال اإقتاااة والدولامة رمي مبمال ال قامام الاشم رك وال ماو المدولي واق مراح مما قتميم
تشعيها.
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فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات

ام اش او ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال ترئاسة دولة اإممارال ال رتامة الا ممدج وقضمم رمي
يضمق ه حالااً كو من الاات ة األردياة الهاشااة ومات ة الدمرقن والباهمرقة البيائرقة الدقاقراعاة
الش دا ة وحاهمرقة الألمدا والباهمرقة التدناياة والاات ة الاغرتاة والباهمرقة الاانامة تاإضمارة
إل الاراقدان :الألتطة الفتألطاناة والمالقال الا مدج األمرق اة وصندوق النقد الدولي والدنم الدولي
ومائممة األمممم الا مممدج ومباميممة ال اممو الاممالي ومباميممة إااميم  .وق اممو ررقممق ياممو الاألممايدال
الفناممة وال طداقممال يت م مألممايدج الاباميممة رممي امقاممق فمممدارها رممي حممدود صمماحاااه واش صاصممااه
وق مل الفرقق مألايدج الأل راارقة واقدقم الاشمرج لها رااا ق تق تالاهام ال الاة:
 إحرا امتاو مفصو  -ين عرقق مبامية شدمرا ال طداقمال  -لتا تمممال الا احمة يمن ال طداقمال
تغاة المصمل وري المق الاناسي إل مادج قا ن االس فادج منها ين فسالاي "ال طداقال" واالاباممال
ال امة ري مبال األو األممال واامقو اإرماا ري منطقة الشرق األوسط وشاال فررققاا.
 م ات ممة مباميممة شدممرا ال طداقممال رممي إيممداد مممماد ال طداقممال ويشممرما لررممن سمممقة الممميي لممدى
القطايان ال ام والطاا.
 انظام ورش ياو "ال طداقال" من شال مبامية شدرا ال طداقال لاس فادج من المماالل الماق امة
يمن ياتاممال األمو األممممال واامقمو اإرممماا الماصمتة رممي الانطقمة ل رقممف ال طداقمال ومؤشممرااها
لتدتدا الاشاركة.
 ال او يت امرار ال درقي الاام ورقاً الح ااحال األيضا سما ري إعار دلامو ال مدرقي فو اامره
تال نألماق ممن البهمال الدولامة واإقتااامة الا نامة تغاممة ا يقمي شدمرال فيضما الاباميمة وررمن سمممقة
الميي لدقهم ل مألان واطمقر فيظاة وإحرا ال الا ارمة الاطدقة لدقها.
 انظمممام النمممدوال والامممؤاارال والف الامممال األشمممرى وامدقم مد ممضمممميااها وةاقمممة الصمممتة تابمممال
اش صاا الابامية.
 اباان مماد ال درقي اال الصتة وح تها ري م ناول الهائال الم مماة الا ناة والقطاع الطماا رمي
الدول األيضا ل مألان واطمقر فيظاة وإحرا ال الا ارمة الاطدقة لدقها.
 مناقشممة اح ااحممال الممدول األيضمما راامما ق تممق تالاألممايدال الفناممة وامدقممد الاممة ر الممة ل تداممة مممذه
االح ااحممال واألممهاو امرارممما سممما يممن عرقممق الاباميممة فو تال نألمماق مممن الممدول والبهممال الدولاممة
واإقتاااة ال ي امرر ميو مذه الاألايدال.
 ادممادل الطدممرال وال بممارا تممان الممدول األيضمما راامما ق تممق تعقممة اغاممرال قممد اطممرف يت م األيظاممة
القايمياة والرقاتاة والاؤسألاة الا تقة تا ارمة األو األممال واامقو اإرماا.
 م ات ة اشر ال طمرال ري مبمال ال طداقمال رمي مباميمة ال امو الامالي ومباميمال ال امو الامالي
اإقتاااممة لدراس م ها واالس م فادج منهمما ويرضممها يت م الممدول األيضمما ل ممي األ م فاد منهمما رممي امألممان
فوضايها ري مبال م ارمة األو األممال واامقو اإرماا.
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منتدى وحدات المعلومات المالية

ام اش او من دى وحدال الا تممال الاالاة تدول مبامية ال او الاالي لانطقة الشرق األوسمط وشماال
فررققاا لا م تاياتة الاة وقناج ااصال رااا تان وحدال الا تممال الاالاة تالدول األيضا تهمدف اقمادج
سدو ال او اإقتااي وادادل الطدرال رااا تانها واف او دورما.
و ا ممم رئاسممة الان ممدى دورقممة حألممي دولممة الرئاسممة تا ن م ف ا مممل وحممدج الا تممممال الاالاممة تدولممة
الرئاسة رئاسة الان دى .وق مل رئائ الان دى مألايدج الأل راارقة وال نألاق م ها تشع ال مضار ل قمد
لقا ال فيضا الان دى وإدارج مذه التقما ال ويمرت اقمارقر يمن فيامال الان مدى يتم االح اايمال
ال امة لتابامية.
و ا مل س راارقة الابامية فياال منألمق الان مدى لت مضمار ل قمد لقما ال فيضما الان مدى وال مي قمد
اشاو:
 ال نألاق من الدولة الاأل ضافة تشع كارة ال راادال التمحأل اة ل قد لقا ال الان دى.
 إيداد مألمدج حدول األياال وابهاي األوراق ال ي س رت لتاناقشة وا اااهما يتم األيضما رمي
وق مناسي قدو االح ااع.
 مألايدج رئائ الان دى ري صاااة ال قرقر الذي سا رضه يت االح ااع ال ام.
وق او الان دى يت مألايدج الابامية ري امقاق فمدارها ري حدود صماحاااه واش صاصمااه وق ممل
الان دى مألايدج الأل راارقة رااا ق تق تالاهام ال الاة:
 امقاق فرضو لت ماصو اإقتااي والديم الا دمادل واألمهاو ال فماوت تشمع امقامن ممذكرال افمامم تمان
وحدال الا تممال الاالاة ري الدول األيضا تالابامية.
 ادادل الطدرال تان المحدال شاصة رااا ق تق تالمماالل ال اتامة ودراسمال ال طداقمال وي ائبهما يمن
عرق واابامال األو األممال واامقو اإرماا واارما من الاباالل.
 اق راح مماد ادرقداة اطصصاة لت امتان ري المحدال.
 إيداد دلاو إحرا ال ياماحي ل او المحدج واإدارال الماحي إيشائها تها.
 دراسة كارة م طتدال إيشا وحدج ر ا لة ل طمقر ال او تالمحدال ال ات مة لمدول الاباميمة شاصمة رمي
مبال اقادج القدرج ال متاتاة لامظفاها.
 ال او من مبامية شدرا ال طداقال تالابامية تشع ممضميال ال طداقال.
 ال او من ررقق يامو ال قامام الاشم رك حممل اقمادج مألم مى ال ميام المدول األيضما تال مصماة اال
ال اقة.
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الهيكل التنظيمي لسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التمويل:
ققضممي الدنممد  2مممن مممذكرج ال فممامم تممع ق م م اامقممو يشمماعال الاباميممة تماسممطة مألمماماال األيضمما عدق ماً
لألسئ ال ي ق م االافاق يتاها ري االح ااع ال ام لتابامية وف مات ة الدممرقن يرضم تاي دارمما الدولمة
الاضافة لأل راارقة الابامية اماو النفقال الا قملة لدد يشاط الأل راارقة والاصارقف ال شغاتاة الاناسدة
لتطائ سنمال األول من اارق تد ياتها وقد فكد االح ااع ال ام اليالث لتابامية الذي يقد تالقامرج رمي
شهر مارس 4002م يت اي ااد مددف الاألاواج ري اماقن مألاماة ال امقو تان الدول األيضما يتم فسماس
الامااية ال قدقرقة ال ي ا رضها الأل راارقة مأل قداً.
وقممد فقممر االح امماع ال ممام الراتممن لتاباميممة الاشممار إلاممه اامقممو اليقممادج رممي مماايممة الاباميممة يممن الادت م
الاطصا من مات ة الدمرقن سنمقاً من شال مألاماال المدول األيضما  .وشمال الف مرج ممن يمام 4002م
إل يام 4002م ساما الدول األيضا ري اامقو اليقادج رمي الاماايمة يمن الادتم الاطصما ممن مات مة
الدمرقن .وساما الدول األيضا ري مماايال الابامية تال امو تد اً من ممااية يام 4020م.
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الدول األعضاء والمراقبين بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدول األعضاء

الرقم

المراقبين

الرقم

2

الاات ة األردياة الهاشااة

2

الباهمرقة الفريألاة

4

دولة اإمارال ال رتاة الا مدج

4

الاات ة الا مدج (ترقطاياا واقرلندا الشاالاة)

0

مات ة الدمرقن

0

المالقال الا مدج األمرق اة

2

الباهمرقة ال ميألاة

2

صندوق النقد الدولي

2

الباهمرقة البيائرقة الدقاقراعاة الش داة

2

الدنم الدولي

2

الاات ة ال رتاة الأل مدقة

2

مبتئ ال او لدول الطتا ال رتاة

2

حاهمرقة الألمدا

2

مبامية ال او الاالي

8

الباهمرقة ال رتاة الألمرقة

8

مبامية إقبامي

2

حاهمرقة ال راق

2

الألتطة المعناة الفتألطاناة

20

ستطنة ياا

20

مات ة فسداياا

22

دولة قطر

22

مبامية اساا والاماط الهادي

24

دولة ال مق

24

منظاة الباارك ال الااة

20

الباهمرقة التدناياة

20

صندوق النقد ال رتي

22

لاداا

22

مبامية ال او األورواسامقة

22

حاهمرقة مصر ال رتاة

22

مائة األمم الا مدج

22

الاات ة الاغرتاة

22

الباهمرقة اإساماة الامرق اياة

28

الباهمرقة الااناة
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معايير االنضمام إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

م

م اقار االيضاام إل يضمقة الابامية

2

ف ا م الدولة صاحدة عتي االيضاام من دول منطقة الشرق األوسط وشاال فررققاا.

4

ف ق م لدى الدولة قمايان صادرج تالف و لا ارمة األو األممال واامقمو اإرمماا فو يتم األقمو ف ا مم رمي
سداتها الاطاا شطمال ر الة واراادال يمم إصدارما.

0

ف اطدق الدولة فو ا م تصدد ااطاا شطمال وإحرا ال لت او يت االل يام تاافاقامال األممم الا ممدج وقمرارال
مبتئ األمن اال الصتة تا ارمة األو األممال واامقو اإرماا.

2

ف ا دن الدولة ال مصاال األرت ان الصادرج ين مبامية ال او الاالي ري مبال م ارمة األمو األمممال وكمذا
ال مصاال الطاصة ال ألن الصادرج ينها تشا م ارمة اامقو اإرماا وفقة ا دقال اطرف يتاها.

2

ف ال قؤةر ايضاام مذه الدولة يت اس ارار الابامية ري ياتها ت فا ج ور الاة.

م

م اقار شغو مق د مراقي تالابامية

2

ف ا م الدولة ممن شمارا الانطقمة وا مم مت يممة تالا ماقار الدولامة رمي مبمال م ارممة األمو األمممال واامقمو
اإرماا.

4

ف ا ا ن الدولة تطدرج واس ة ري مبال م ارمة األو األممال واامقو اإرماا وف امدد األمداف الاد غماج ممن
ورا شغتها مق د مراقي تالابامية والن مائ ال مي سم مد يتاهما ممن المم والابماالل ال مي قا من لهما ف اقمدم
مألايدال لتابامية راها وكذلم امدقد الفمائد الا مقن ف ا مد يت الابامية من حرا شغتها مق د مراقي.

0

ف ا م الدولة من دول الانطقة واقدم تطتي لايضاام إل يضمقة الابامية ولم قد راه ت د.

2

ف ا م الانظاة لها صفة الدولاة فو اإقتاااة وفال ا م مذه الانظاة ا او ورق الاال القطاع الطاا.

2

ف ق م لتانظاة الا قدمة تالطتي دور مام مؤةر ري مبال ياتها.

2

فال قؤةر شغو الدولة /الانظاة لاق د مراقي تالابامية يت اس ارار الابامية ري ياتها ت فا ج ور الاة.

2

ف ا م إحدى الاباميال اإقتاااة النظارج الماصتة يتم صمفة "ال ضمم الاشمارك" تاباميمة ال امو الامالي
وف امارق يت مددف الا امتة تالايو تانح الابامية صفة مراقي لدقها.
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القسم الثاني
التنسيق والتعاون على المستويين اإلقليمي والدولي
قألتط مذا القألم الضم يت يشاعال وإيبااال الابامية يت الاألم مى اإقتاامي والمدولي حامث قامم الاباميمة تنشماعال يدقمدج يتم
مأل مى منطقة الشرق األوسط وشاال فررققاا منهما يقمد اح ااياهما الطمامئ يشمر والألمادس يشمر وكمذلم اح اايمال ررققمي ال امو ومن مدى
وحدال الا تممال الاالاة .ويت الص اد الدولي اس ارل ري ال ماصو من مبامية ال او الاالي وديا الابامية ياق ها من مباميال
ال او الاالي اإقتاااة والبهال الدولاة اال الصتة تاإضارة إل مشارك ها ري ال دقد من االح اايال والاؤاارال والندوال الدولاة.
االجتماع العام الخامس عشر للمجموعة:
يقدل الابامية اح اايها ال ام الطامئ يشر ري مدقنة حمدج تالاات مة ال رتامة الألم مدقة شمال الف مرج  00-48فترقمو 4024م وشمارك رامه
شدرا ري مبال م ارمة األو األممال واامقو اإرماا من الدول األيضا والاراقدان وياقش االح ااع الامضميال الادرحة يت حمدول
األياال وكاي فمم القرارال ال ي ام ااطااما ري مذا االح ااع ما قتي:
 اي ااد ال قرقر الألنمي الألاتن ين يام 4022م والمألاا الط امي 4022م واقرقر مدقق المألاتال.
 اس رات ومناقشة امصاال مبامية ال او الاالي الا دلة.
 ابدقد ا اان الأل راار ال نفاذي لتف رج 4020م – 4022م.
 اي ااد ورقة سااسال ال ماصو من يامم الباهمر.
 اي اماد اقممارقر الا ات مة ل ممو مممن دولمة قطممر والاات ممة ال رتامة الألم مدقة وحاهمرقمة مصممر ال رتاممة والباهمرقمة الااناممة والباهمرقممة
اإساماة الامرق اياة والاات ة الاغرتاة والباهمرقة ال رتاة الألمرقة.
 الاصادقة يت اقرقر رئائ من دى وحدال الا تممال الاالاة واقرقري رؤسا ررق ال او.
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االجتماع الثامن عشر لفريق عمل التقييم المشترك:
في قد اح ااع ررقق ياو ال قاام الاش رك اليامن يشر الذي ق م من شدرا مط صان ري شؤو م ارمة األو األممال واامقو اإرماا من
فةن يشر دولة يضم مي األرد واإمارال وامميئ والبيائمر والألم مدقة والألممدا وسممرقا وال مقم ولدنما ومصمر والاغمرا والماان
وةاث حهال دولاة مراقدة مي مبامية ال او الاالي والدنم الدولي وصمندوق النقمد المدولي يتم ممامش االح اماع ال مام الطمامئ يشمر رمي
الاات ة ال رتاة الأل مدقة ت ارق  42فترقو 4024م وياقش شال اح اايه يدد من الاماضان الهاممة وممن فترامما حمدول ياتامال الا ات مة
الاحقة ل اتاال ال قاام الاش رك الذي قدان مدى ال قدم ال ي امققمه المدول األيضما رمي مبمال اطممقر فيظامة م ارممة األمو األمممال واامقمو
اإرماا تها يت ضم الططة الامضمية لذلم ري اقارقر ال قاام الاش رك الطاصة تها .مذا وقد اي اد االح ااع ال ام الطامئ يشمر اقرقمر
رئائ ررقق ياو ال قاام الاش رك الذي اضان ما شتا إلاه الفرقق من امصاال ري اح اايه والا تقة تاا قتي:
 اصمر ين ش و ياتاة ال قاام الاش رك ري البملة الياياة.
 امدقث دراسة مدى ايطداق ال مصاة الطامألة وال شرقن يت المقف.
 م ات ة انفاذ البدول اليمني ل اتاة ال قاام الاش رك.
 م ات ة انفاذ البدول اليمني ل اتاة م ات ة الدول ال ي ام اقااها.
 م ات ة اشر اطمرال ياتاة مراح ة الا اقار الدولاة وياتاة مراح ة
ال او الدولي.
 م ات ة اش او لبنة اقاام سااسال الابامية رااا ق تق تال قاام الاش رك.

االجتماع الرابع عشر لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات:
ري االح ااع الراتن يشر لفرقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال الذي يقد يت مامش االح ااع ال مام الطمامئ يشمر رمي حمدج ت مارق 42
فترقو 4024م تمث الفرقق الذي ق م من ةاا دول فيضا مي
(األرد واإمممارال والدمممرقن والألمممدا وال ممراق ولدنمما والاغممرا
والمماان تاإضممارة إل م الاممراقدان :الألممتطة الفتألممطاناة وصممندوق النقممد
الممدولي والدنممم الممدولي ومباميممة ال اممو الاممالي "الفممااف" والمالقممال
الا مممدج األمرق اممة ومائممة األمممم الا مممدج ومباميممة إقباميم ) شممال
اح اايممه يممدد مممن الامضممميال الهامممة الا تقممة ت اممو ومألممؤلاال
الفرقق ك يقي دور الابامية ري مبال ال درقي ويشمر المميي يتم
مأل م مى الانطقممة مممن شممال امدقممد الامضممميال الارادطممة ت اتاممال
األو األممال واامقو اإرماا واطمقر المتمل اإقتاااة لا الب ها.
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كامما فس م رت الفرقممق يممدد مممن مشممارقن ال طداقممال الاط تفممة ال ممي شص ما لهمما رممرق ياممو لباممن الا تممممال الا تقممة تالممماالل ال اتاممة
ومناقش ها ويرضها ري ورش ياو شاصة لا م ال رف يت فسالاي وعرق األو األممال واامقو اإرماا .مذا وام اي اماد اقرقمر رئمائ
ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال الذي اضان ما شتا إلاه الفرقق من امصاال ري اح اايه وال ي كا من فتراما:
 اي امماد شطممة ياممو لاشممروع ال طداقممال الا مصممال الا عااممة مممن ياتاممال ال يوقممر وال يقاممف لممألدوال الاالاممة واالي اممادال الاأل م ندقة
وياق ها تغألو األممال واامقو اإرماا.
 اي ااد شطة ياو لاشروع مؤشرال واابامال األو األممال واامقو اإرماا.
 اي ااد ورقة مهام ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال الا دلة.
 م ات ة انفاذ الططة ال درقداة لتابامية ين األيمام 4024م 4022 -م.
 الامارقة يت يقد ورشة ال او الاش ركة من وحدج م البة الا تممال الاالاة الاغرتاة والدنم الدولي ين ادرقي ممظفي سمتطال الرقاتمة
يت الاصارف تشع الرقاتة يت االل يام ت داتار م ارمة األو األممال واامقو اإرماا (الارحتة الياياة) تالاات ة الاغرتاة.
 م ات ة انظام الاؤاار اإقتااي ين "النقو الاادي لألممال يدر المدود :ال مدقال واالك شاف والا ارمة" رمي حاهمرقمة الألممدا
حهال اإديا وفحهيج القضا " ري الاات ة ال رتاة الأل مدقة.

االجتماع الرابع للجنة المنبثقة عن منتدى وحدات
المعلومات المالية:
ا م التبنة الانديقة ين من دى وحدال الا تمممال الاالامة
من يشمر دول فيضما ممي (األرد واألممارال والدممرقن
والأل مدقة والألمدا وال راق وستطنة ياا وقطمر ولدنما
ولاداا) وال ي يقدل إح اايها الراتن ري مدقنمة حمدج ت مارق
 42فترقو 4024م وتمي شاله حاتة من الاماضان ال مي
اهدف إلم اف امو واطممقر يامو المحمدال ك يقمي ا لامال
الاناسمممدة ل دمممادل الطدمممرال والقمممدرال رااممما قطممما يظمممم
الا تمممممال رمممي مبمممال م ارممممة األمممو األمممممال واامقمممو
اإرماا.

و"يمدوج
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اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية:
اي قممد رممي الاات ممة ال رتاممة الألم مدقة تادقنممة حممدج التقمما الطممامئ
لان دى وحدال الا تمممال الاالامة تمدول مباميمة ال امو الامالي
لانطقمممة الشمممرق األوسمممط وشممماال فررققاممما ت مممارق  42فترقمممو
4024م يت ممامش االح اماع ال مام الطمامئ يشمر لتاباميمة.
ومدف مذا التقا إل وضن الاال تنا وا يقمي قمدرال وحمدال
الا تممال الاالاة وامحاد قنمال االاصال لديم وادادل الطدمرال
رااا تانها وامقامق اقمادج ا ماو إقتاامي دائمم ومألم ار رمي مبمال
م ارمة األو األممال واامقو اإرماا.
و تمممث الان ممدى ضممان حممدول فياالممه يممدد مممن الاماضممان اال االم اممام الاش م رك ك شممبان وم ات ممة االيضمماام مباميممة إقبامي م لمحممدال
الا تممال الاالاة وا لاال الاق رحمة ممن قدمو التبنمة الفريامة لدنما وا يقمي قمدرال وحمدال الا تمممال الاالامة تاإضمارة إلم وضمن الامال
لت او من األحهيج األشرى ال ات ة لتابامية.
ممذا وقمد امم ادمادل الطدمرال ممن واقمن فرضمو الااارسمال ممن شمال اقمدقم التبنمة ال ميألماة لت مالامو الاالامة ووحمدج م ارممة األمو األمممال
الاصرقة وم ي م ارمة األو األممال تال راق ووحدج ال مرقمال الاالامة الألم مدقة يروضًما اقدقاامة يمن ابمارتهم وشدمرااهم رمي مبمال
"ا يقي ال او الدولي ".

االجتماع العام السادس عشر للمجموعة:
فس ضممار الاات ممة الاغرتاممة االح امماع ال ممام
الألادس يشر ري مدقنمة ممراكش شمال الف مرج
من  42إل  42يممرادر 4024م وقمد شمارك
رامممه يمممدد كدامممر ممممن شدمممرا م ارممممة األمممو
األممال واامقو اإرماا من الدول األيضما
والامممراقدان وانممماول االح اممماع ال مممام مناقشمممة
حاتمممة ممممن الاألمممائو الا تقمممة ت امممو وفيشمممطة
الاباميمممة الاط تفمممة وصمممدر يمممن االح اممماع
ال ام يدد من القرارال كا فماها ا اي:
 ادني الا اقار الدولاة ري شع م ارمة األو األممال واامقو اإرماا واي شار ال ألتح.
 اي ااد الططة االس راااباة لتابامية ين األيمام 4020م–4022م وشطة ال او ين يام 4020م.
 اي ااد اقرقري ال قاام الاش رك لباهمرق ي ال راق والألمدا .

2102م

الـتقريـر الـسـنـوي الثامن

 إي ها البملة األول ل اتاة ال قاام الاش رك.
 اي ااد النألطة ال رتاة الا رحاة لت مصاال األرت ان تشع م ارمة األو األممال واامقو اإرماا واي شار ال ألتح.
 اي ااد م اقار حدقدج لاشاركة الاراقدان ري فيشطة الابامية.
 اي امماد اقممارقر الا ات ممة ل ممو مممن مات ممة الدمممرقن والباهمرقممة البيائرقممة الدقاقراعاممة الش م داة والاات ممة األردياممة الهاشممااة والباهمرقممة
ال ميألاة ودولة اإمارال ال رتاة الا مدج والاات ة الاغرتاة والباهمرقة ال رتاة الألمرقة.

االجتماع التاسع عشر لفريق عمل التقييم المشترك:

يُظم يت مامش االح ااع ال مام الألمادس يشمر االح اماع ال اسمن
يشممر لفرقممق ياممو ال قاممام الاش م رك رممي الاات ممة الاغرتاممة قمممم
األةنممان الامارممق  42يمممرادر 4024م .واي اممد االح امماع ال ممام
الألممادس يشممر اقرقممر رئممائ ررقممق ياممو ال قاممام الاشم رك الممذي
اضان ما شتا إلاه الفرقق من قمرارال وامصماال كما فماهما
ا اي:
 ياتاة ال قاام الاش رك ري البملة الياياة.
 امممدقث دراسمممة ايطدممماق ال مصممماة الطامألمممة وال شمممرقن يتمم
المقف.

االجتماع الخامس عشر لفريق عمل المساعدات الفنية:

شمممال االح اممماع الطمممامئ يشمممر لفرقمممق يامممو الاألمممايدال الفنامممة
وال طداقال الذي يقد ري الاات ة الاغرتامة قممم األةنمان الامارمق 42
يمممممرادر  4024م يتمم م مممممامش االح امممماع ال ممممام الألممممادس يشممممر
لتاباميممممة انمممماول الفرقممممق يممممدداً مممممن الامضممممميال الارادطممممة
تالاألمممايدال الفنامممة وال طداقمممال ويممماقش شمممال اح اايمممه مشمممارقن
ال طداقممال الاط تفممة وسممدو ا يقممي االح ااحممال الفناممة واألممهاو اقممدقم
الاألايدج لتدول األيضا ري الابامية .كاا في امد االح اماع ال مام
اقرقر رئائ ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقمال المذي اضمان
امصاال الفرقق الا فق يتاها ومن فمم ماورد ري ال قرقر ا اي:

 اعةار اي ااد الا اقار البدقدج يت ياتاة الا ات ة.

 اقرقمممر مرحتمممي يمممن مشمممروع ال طداقمممال الطممماا تالا مصمممال

 اقاام دول مبتئ ال او الطتابي ال رتاة ري البملة الياياة.

الا عااة من ياتاال ال يوقر وال يقاف لمألدوال الاالامة واالي امادال

 م ات ة انفاذ البدول اليمني لت قاام الاش رك.

الاأل ندقة وياق ها تغألو األممال واامقو اإرماا.

 م ات ممة انفاممذ البممدول اليمنممي ل اتاممة م ات ممة الممدول ال ممي سممدق

 اقرقممممر مرحتممممي يممممن مشممممروع ال طداقممممال الطمممماا تاؤشممممرال

اقااها.

واابامال األو األممال واامقو اإرماا(امدقث).

 م ات ة اشر اطمرال ياتاة مراح مة الا ماقار الدولامة وياتامة

 ممضميال مشارقن ال طداقال القادمة ل ام 4020م.

مراح ة ال او الدولي.

 م ات ممة انفاممذ الططممة ال درقداممة لتاباميممة يممن األيمممام 4024م
4022 -م.
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اللقاء السادس لمنتدى وحدات المعلومات المالية:
يظا م الاباميممة يت م مممامش االح امماع ال ممام الألممادس يشممر رممي
مممراكش التقمما الألممادس لان ممدى وحممدال الا تممممال الاالاممة تممدول
الاباميممة قمممم األحممد الامارممق  42يمممرادر 4024م واممم شممال
التقمما اسم رات الامضممميال الادرحممة يتم حممدول األياممال رممي
يمممدج حتألمممال وال مممي اضمممان فماهممما اشمممبان وم ات مممة االيضممماام
لابامية إقبامي لمحدال الا تممال الاالاة والاال تنما وا يقمي
قدرال المحدال وادادل الطدرال من واقن فرضو الااارسال .ورمي
مذا اإعار قدم كو من إدارج ال مرقال الاالاة الدمرقناة ووحدج
م البة الا تممال الاالاة الاغرتاة ووحمدج الا تمممال الاالامة القط رقمة يرضمًا ل بارتهما وشدرااهما رمي ممضممع دور وحمدج الا تمممال الاالامة
وياق ها تاراقدة ال يام الاؤسألال الاالاة واإياال والاهن اار الاالاة الامددج (الامامان وك اا ال دل والاماسدان واارما) تاأليظاة ال مي
اصدرما البهال الاراقدة سما الارادطة تال رف يت ال اا او الارادطة تاإتاغ ين ال اتاال الاشدممة.

االجتماع الخامس للجنة المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية:
اح ا التبنة الانديقة ين من مدى وحمدال الا تمممال الاالامة رمي ممراكش قممم األحمد الامارمق  42يممرادر 4024م وتميم شمال إح اايهما
الطامئ ضان حدول فياالها يدداً من الاماضان اال االم ام الاش رك كامضميال فرضو الااارسال يت مألم مى الانطقمة تاإضمارة إلم
تمممث سممدو ا يقممي ال مماو الاش م رك تممان وحممدال الا تممممال الاالاممة تالانطقممة وق اممممر الممدور الرئاألممي لتبنممة رممي اطمممقر مممماد ادرقداممة
اطصصاة لت امتان ري وحدال الا تممال الاالاة تالدول األيضا وإيداد دلاو إحرا ال يامماحي ل امو المحمدج واإدارال الماحمي إيشمائها
تها تاإضارة إل إقباد فدوال األامم ري اف او واطمي ياو المحدال.
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العالقة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات اإلقليمية النظيرة:
ا ا ن الابامية  -كماحدج من مباميال ال او الاالي اإقتاااة  -ت اقة وعادج ممن مباميمة ال امو الامالي رالاباميمة ا امو يتم امرار
مباميممة ال اممو الاممالي واأل م ل دنممي ويشممر واممروق الا مماقار الدولاممة لا ارمممة األممو األممممال واامقممو اإرممماا يت م النطمماق اإقتااممي
وتاألشا ال مصاال الصادرج ين مبامية ال او الاالي .تاإضارة إل ف الابامية ا او يت اطداق اال الألااسال الان هبمة ممن قدمو
مبامية ال او الاالي لررن مأل مى ال يام دول الابامية ري مبمال م ارممة األمو األمممال واامقمو اإرمماا واادادل ممذه ال اقمة قممج
واطمرا ت د حصمل الابامية يت صفة "ال ضم الاشارك" تابامية ال او الاالي ري االح ااع ال ام اليالث لابامية ال او الامالي رمي
دوراها اليامنة يشرج (مقر منظاة ال او وال نااة االق صادقان تارقئ رريألا قميام 4002م).
وق اح حصمل الابامية يت مذه الصفة اقادج الاشاركة ري فيامال مباميمة ال امو الامالي ممن شمال ممنح شامئ دول فيضما الفرصمة
لمضمر اح اايال مبامية ال او الاالي واح اايال ررق ال امو ال ات مة لهما والاشماركة رمي الاناقشمال والقمرارال وال دامر يمن وحهمة
النظر اإقتاااة .كاا قشغو مق د مراقي ممن الاباميمال النظامرج لاباميمة ال امو الامالي لانطقمة الشمرق األوسمط وشماال فررققاما كمو ممن
مبامية اساا والاماط الهادي ال ي ايضا رمي يمام 4002م ومباميمة ال امو األورواسمامقة لا ارممة األمو األمممال واامقمو اإرمماا
ال ي ايضا حدقياً ري يام 4022م.
مشاركال الابامية ري اح اايال مبامية ال او الاالي والاباميال اإقتاااة النظارج:
م

الحدث

التاريخ

قناقر 4024م
اايال الدولاة واإقتاااة شال ال ام20-2
الاالي.
مشاركاللابامية
ااع الاليام الطاا
وقمضحاالح
2
4024م:
اواالح
الاباميةال ري
الداا ال
4

اح ااع ررقق الاراح ة اإقتااي ال اتن لفرقق مراح ة ال او الدولي.

 22-22قناقر 4024م

0

االح ااع ال ام لابامية ال او الاالي.

 22-20ردراقر 4024م

2

اح ااع ررقق الاراح ة اإقتااي ال اتن لفرقق مراح ة ال او الدولي.

 22-22ماقم 4024م

2

االح ااع ال ام الألادس يشر لابامية ال او األورواسامقة.

 42-42ماقم 4024م

2

االح ااع ال ام لابامية ال او الاالي.

 42-22قميام 4024م

2

اح ااع ررقق ياو ال قاااال واطداق ال مصاال ال اتن لابامية ال او
الاالي.

 2-2سد ادر 4024م

8

االح ااع ال ام ال شرقن لابامية إقبامي .

 20-2قملام 4024م

2

اح ااع ررقق الاراح ة اإقتااي ال اتن لفرقق مراح ة ال او الدولي.

 20-22سد ادر 4024م

20

االح ااع ال ام لابامية ال او الاالي.

 22-22فك متر 4024م

22

اح ااع الطدرا الدولي الارادط تقرار مبتئ األمن رقم .)4002( 2020

 42-44فك متر 4024م

المكان
تارقئ الباهمرقة
الفريألاة
كاي ااو حنما
فررققاا
تارقئ الباهمرقة
الفريألاة
الدوحة دولة قطر
ممس م روساا
االامادقة
روما الباهمرقة
اإقطالاة
تارقئ الباهمرقة
الفريألاة
سممممماي تطرسمممممدرغ
روساا االامادقة
تارول الباهمرقة
التدناياة
تارقئ الباهمرقة
الفريألاة
فمأل ردام مملندا
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ويظراً ألمااة ال ماصو من الاباميال النظارج امرا الابامية يت األل قما تالاألمؤولان الا نامان لدممث سمدو والامال اطممقر ال اقمال
وال مماو الاشم رك وال عكاممد يتم فمااممة ال نألمماق مألم قداً ل قممد ورش ياممو اممدرقي لتاقااممان ومشممارقن ال طداقممال ال ممي مممن شممعيها ف ا مميا
ال او رااا تانها.

التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل:
ا مماتن الاباميممة الاألم بدال وال طمممرال رممي مبممال م ارمممة األممو األممممال واامقممو اإرممماا مممن شممال ال نظممام والاشمماركة رممي ال دقممد مممن
االح اايال والاؤاارال والندوال وورش ال او حاث يظا وشارك الابامية شال يام 4024م ت دداً من الف الاال من فماها:

الاات ممممة األردياممممة

الاشاركة ري "ورشة ياو إيداد حاهمرقة ال مراق ل اتامة ال قامام
الاش رك".

 8-2ردراقر 4024م

يامممما
الهاشااة

الاشاركة ري "يدوج حمل ال مقاقال الاالاة يدر المدود".

 22-22مارس 4024م

القمممامرج حاهمرقمممة مصمممر
ال رتاة

الاشمماركة رممي "الات قمم الألممنمي الراتممن لال مميام وم ارمممة األممو
األممال".

 40-22مارس 4024م

الرقممات الاات ممة ال رتاممة
الأل مدقة

انظام " ورشة يامو إقتااامة ل مدرقي مممظفي سمتطال الرقاتمة يتم
الاصمممارف تشمممع الرقاتمممة يتم م االل ممميام ت مممداتار م ارممممة األمممو
األممال واامقو اإرماا" (الارحتة الياياة).

 40-42ماقم 4024م

الممممدار الداضمممما
الاغرتاة

انظام ورشة ياو حمل "حااقة الانظامال اامر الهادرمة لتمرتح ممن
االس غال ري ياتاال األو األممال واامقو اإرماا".

 42-42ماقم 4024م

الانامة مات ة الدمرقن

انظممام يممدوج حمممل "دور ومألممؤولاة حهممال اإديمما ال ممام وفحهمميج
القضا ري مبال م ارمة األو األممال واامقو اإرماا".

 20-8سد ادر 4024م

الرقممات الاات ممة ال رتاممة
الأل مدقة

الاشاركة ري انظام ورشمة يامو حممل "امصماال مباميمة ال امو
الامالي الا دلممة لا ارمممة األممو األمممال واامقممو اإرممماا واي شممار
ال ألتح".

 00-42سد ادر 4024م

الرقممات الاات ممة ال رتاممة
الأل مدقة

الاات ممممة

الاشاركة ري ورشة ياو حمل "الا اقار الدولاة الا دلة لابامية
ال او الاالي ري مبال م ارمة األو األممال واامقو اإرماا".

 22-2فك متر 4024م

ال مق

دولة ال مق

الاشاركة ري ورشة ياو حمل "دور القضا ري ال مقاق واإديا
تشع البرائم الاالاة واس رداد األصمل".

 24-2يمرادر 4024م

يامممما
الهاشااة

الاات ممممة األردياممممة
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التواصل مع عموم الجمهور:
حقق الابامية شطمال مامة ري ا يقي منظاممة م ارمة األمو األمممال واامقمو اإرمماا ممن شمال ررمن ويمي ياممم الباهممر رمي المدول
األيضا رقد س الابامية ل مقاق مذا ال ماصو من شال يدج قنمال األاح ل امم الباهمر تال رف يت فحدث فشدار الابامية ور الا ها
وفمم ماصدر ينها من قرارال وما حقق ه من فيبااال من شال القنمال ال الاة:
 الموقع اإللكتروني:

 النشرة اإللكترونية:

قم مممي الامقممن اإل رويممي لتاباميممة يتم يممدد مممن األقألممام
ال ممي ا نمماول يممدد مممن الامضممميال كمممشر فشدممار الاباميممة
والف الاال القادمة واقارقر ال قامام الاشم رك واقمارقر ال طداقمال
والا اقار الدولاة واارما .وإيطاقاً من حرا الابامية يت
اطمممقر ممق همما اإل رويممي وإةممرا ه تا تممممال ومممماد اميمقممة
لا ممم مرح مما لتبااممن يات م الاباميممة شممال يممام 4024م
يتمم إقبمماد قنمماج مف محممة ام مممي يتمم م تممممال يممن الممدول
األيضمما وإتممراا حهمدممما رممي مبممال م ارمممة األممو األممممال
واامقو اإرماا واألهاو ادمادل الطدمرال رااما تانهما ممن شمال
قألمممم قممممايان وفيظامممة المممدول األيضممما والا ممماح يدمممر الامقمممن
االل رويي لتابامية.

أصممدرل الاباميممة شممال يممام 4024م يشممراا فشدممار إل روياممة
لتابامية وال مي اح ماما يتم فحمدث فشدمار الاباميمة ور الاااهما
وفمم ما صدر ينها ممن قمرارال ومما حقق مه ممن ايبمااال حامث
صدر ال مدد الطمامئ رمي قميامم 4024م واطم الف مرج ممن قنماقر
إل م قمياممم 4024م وصممدر ال ممدد الألممادس رممي دقألممادر 4024م
واط الف رج من قملام إل دقألادر 4024م .واصمدر الاباميمة
مممذه النشممرج تصمممرج دورقممة (يصممف سممنمقة) حاممث انشممر يتمم
الامقمن االل رويمي لتاباميممة وا مم م احمة لتبااممن .وامعاي مممذه
النشممرج اطداق ماً إحممدى اس م راااباال امقاممق الهممدف الألممادس مممن
فمممداف الططممة اإسمم راااباة الياياممة لتاباميممة يممن الف ممرج ممممن
4020م إل 4024م.

 الفلم الوثائقي:
أصدرل الابامية شال يام 4024م راتااً وةائقاماً تاناسمدة إي هما
تريممام البملممة األول م ل اتاممة ال قاممام الاش م رك وقمةممق مممذا الفمماتم
تريام البملة األولم ل اتامة ال قامام الاشم رك المذي قايمو فحمد فممم
يشاعال الاباميمة ال مي انفمرد تهما يتم مألم مى الانطقمة وقألمتط
الفاتم الضم يت إيشا الابامية ودورما وفممدارها ويتم ت م
األيبااال ال ي حقق ها منذ ف ام إيشائها .وقا من مشمامدج ممذا الفتمم
يدر الامقن االل رويي لتابامية.
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القسم الثالث
نشر وترويج السياسات الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
تبني المعايير الدولية الجديدة لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح
شال االح ااع ال ام الألادس يشر تالاات ة الاغرتاة ري
شهر يمرادر 4024م ادن الابامية الا اقار الدولاة
الامدةة لا ارمة األو األممال واامقو اإرماا واي شار
ال ألتح الصادرج ين مبامية ال او الاالي (الفااف) ري
شهر ردراقر 4024م .وا د مذه الا اقار تاياتة إعار يام
لا ارمة ياتاال األو األممال واامقو اإرماا واي شار
ال ألتح لت ضااق يت حركة األممال اار الاشروية يت
الاأل مقان المعني والدولي حاث فحرل مبامية ال او
الاالي ا دقال راماة ا ايو ري إضارة يدداً من الاألائو
البدقدج من فحو اقمقة ا لاال المعناة ري مبال م ارمة
حرائم األو األممال واامقو اإرماا واي شار ال ألتح.

النسخخخخة العربيخخخة المترجمخخخة لتوصخخخيات مجموعخخخة العمخخخل
المخالي لمكافحخخة غسخخل األمخخوال وتمويخخل اإلرهخخاب وانتشخخار
التسلح
يشمممرل مباميمممة ال امممو الامممالي لانطقمممة الشمممرق األوسمممط
وشمممماال فررققامممما النألممممطة ال رتاممممة الا رحاممممة ل مصمممماال
مباميممة ال اممو الاممالي لا ارمممة األممو األممممال واامقممو
اإرممماا واي شممار ال ألممتح الممذي في اممدما االح امماع ال ممام
الألمممادس يشمممر .وقا مممن المصممممل يتم م النألمممطة ال رتامممة
ل مصمممماال مباميممممة ال اممممو الاممممالي مممممن شممممال الامقممممن
االل رويي لابامية ال او الاالي لانطقة الشمرق األوسمط
وشاال فررققاا.
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وانقألم الا اقار الدولاة الامدةة يام 4024م إل سد ة فقألام فساساة:
المجموعة

الموضوع

األولى

سياسات وتنسيق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الثانية

غسل األموال والمصادرة

الثالثة

تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح

الرابعة

التدابير الوقائية

الخامسة

الشفافية واالمستفيدون الحقيقيون من األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية

السادسة

صالحيات ومسئوليات السلطات المختصة وتدابير مؤسسية أخرى

السابعة

التعاون الدولي

الجولة األولى لعملية التقييم المشترك
اس ارل الابامية ري انفاذ الدريام اليمني ل اتاة ال قاام الاش رك إا ام اي ااد اقرقري اقاام مش رك شال يام 4024م ورقاً لاا قتي:
تقرير التقييم المشترك لجمهورية السودان:
الدول األيضما تاباميمـة ال امو الامالي لانطقمـة الشمرق األوسمط وشماال فررققاما
فحرى ررقق من شدرا ال قاام الاؤلف من س راارقة وت
ياتاة ال قاام لنظام م ارمة األو األممال واامقو اإرماا تباهمرقة الألمدا تاس طدام منهباة اقامام م ارممة األمو األمممال واامقمو اإرمماا
ل ام 4002م الا دلة ري ردراقر 4002م حاث قام الفرقق تاليقمارج الاادايامة إلم الألممدا رمي الف مرج  42 - 28دقألمادر 4022م قاتمو شالهما
مألئملي ومايتي حاان الهائال الم مماة الا ناة والقطاع الطاا.
واس رت ررقق ال قاام اإعار الاؤسألي والقمايان والتمائح والادادئ اإرشادقة والا طتدال األشمرى الا تقمة تا ارممة األمو األمممال واامقمو
اإرماا وال نظااال واارما من األيظاة الألارقة.
وقمرر اقرقر ال قاام متطصاً ل داتار م ارمة األو األممال واامقو اإرماا ري حاهمرقة الألمدا اي داراً ممن امارق اليقمارج الاادايامة فو ت مدما
مداشممرج .وقصممف ال قرقممر اتممم ال ممداتار وقمتتهمما وقمممدد مأل م مقال ال مميام حاهمرقممة الألمممدا تال مصمماال األرت ممان لا ارمممة األممو األممممال
وال مصاال الطاصة ال ألن لا ارمة اامقو اإرماا الصادرج يمن مباميمة ال امو الامالي .ويمرت ممذا ال قرقمر يتم االح اماع ال مام الألمادس
يشر لتابامية الذي يقد ري مدقنة مراكش تالاات ة الاغرتاة شال شهر يمرادر 4024م وام اي ااده.
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تقرير التقييم المشترك لجمهورية العراق :
فحرى ررقق من شدمرا الدنمم المدولي ياتامة ال قامام لنظمام م ارممة األمو األمممال واامقمو اإرمماا تباهمرقمة ال مراق تاسم طدام منهبامة اقامام
م ارمة األو األممال واامقو اإرماا ل ام 4002م الا دلة ري يام 4002م حاث قام الفرقق تاليقارج الااداياة إلم ال مراق شمال الف مرج 20
ماقم –  4قميام يام 4024م قاتو شالها مألئملي ومايتي حاان الهائال الم مماة الا ناة والقطاع الطاا.
واس رت ررقق ال قاام اإعار الاؤسألي والقمايان والتممائح واإرشمادال والا طتدمال األشمرى الا تقمة تا ارممة وقممرر اقرقمر ال قامام متطصماً
ل داتار م ارمة األو األممال واامقو اإرماا ري حاهمرقة ال راق اي داراً من اارق اليقارج الااداياة فو ت دما مداشمرج .وقصمف ال قرقمر اتمم
ال داتار وقمتتها وقمدد مألم مقال ال ميام حاهمرقمة ال مراق تال مصماال األرت مان لا ارممة األمو األمممال وال مصماال الطاصمة ال ألمن لا ارممة
اامقو اإرماا الصادرج ين مبامية ال او الاالي .ويرت مذا ال قرقر يتم االح اماع ال مام الألمادس يشمر لتاباميمة المذي يقمد رمي مدقنمة
مراكش تالاات ة الاغرتاة شال شهر يمرادر 4024م وام اي ااده.
االنتهاء من الجولة األولى لعملية التقييم المشترك
ايه مبامية ال او الاالي لانطقة الشرق األوسط وشاال فررققاا البملة األول من ياتاة ال قاام الاش رك والا ايتة ري قاماس مألم مى ال ميام
الدول األيضا تالا اقار الدولاة ري مبال م ارمة األو األممال واامقمو اإرمماا .واسم غرق ال امو رمي تريمام البملمة األولم ل اتامة ال قامام
الاش ر ك ةاايي سنمال اقرقدًا وكاي فول الططمال اايت رمي اشم او ررقمق يامو ممن المدول األيضما والامراقدان رمي شمهر فترقمو 4002م
لرسم ووضن سااسال وإحرا ال ياتاة ال قاام الاش رك .وكاي اشرما اي ااد اقرقرقن ل اتاة ال قاام الاش رك ري يمرادر  4024م .وقد شارك
ري مذه البملة مما ققمارا ( )22شدامراً رمي الابماالل القايميامة والاالامة وإيفماا القمايم ممن المدول األيضما والبهمال الاراقدمة رمي الاباميمة
واي ادل الابامية يدد ( )22اقرقر اقاام مش رك.
والبدقر تالذكر ف الابامية اغتد يت ال مدقال ال ي واحه ها ري تداقة البملمة والا ايتمة رمي حداةمة اإيشما ويمدم اممرر ابمارا سماتقة رمي
مبال ال قاام الاشم رك ويمدم اممرر شدمرا ممن المدول األيضما ممؤمتان وممدرتان تشم و شماا يتم اطدامق منهبامة ال قامام رااما ق تمق ت ارمة
يناصر ياتاة ال قاام الاش رك .حاث ف تريام ال قاام لتدولة الماحدج قش رك راه فكير من عرف مم :الدول الطاض ة لت قامام وررقمق الطدمرا
وس راارقة الابامية تاإضارة إل ررقق الاراح ة واالح ااع ال ام .وكو منهم م تف تدور قم م انفامذه رمي اممن مممدد وا اممو اتمم األدوار
تشم و دقاممق مامما قألم محي ال نألمماق وال نظممام تماممث قم م اح ممرام مماياممد ال نفاممذ مممن حااممن األعممراف ل ممي ال قم م اإشممال
مممن ت ضممها الممد
تالدريام اليمني ل قاام الدولة الماحدج ومن ةم تالدريمام اليمنمي لباامن المدول األيضما  .كاما ف البهمد الاضمني المذي قدمذل شمال اةنما يشمر
شهراً اقرقداً ري اقاام كو دولة سما من قدو الدولة الطاض ة لت قاام فو من قدو ررقق الطدرا وفيضا س راارقة الابامية رمي اإيمداد ل اتامة
ال قاممام ومراح ممة ورممما حااممن القمممايان وال شممرق ال واارممما مممن األدوال ال نظاااممة والممذي ق طتممي ارااممي األولمقممال سممما يت م الدولممة فو
المدول األيضما قمد اام تاالشم راك ممن مباميمة ال امو الامالي فو ممن
ياتامال ال قامام لمد
ا ين ف ت
األعراف الا ناة األشرى رض ً
شال صندوق النقد الدولي فو الدنم الدولي تالتغة االيبتايقة فو الفريألاة ماا شتق يمياً من ال مدي فمام اتم الدول من ياحاة امرار ال شمرق ال
واأليظاة وردودما يت ال قرقر ت تم التغال.
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وتالرام من حاان اتم ال مدقال ال ي سدق اكرما را الابامية اباوال كارة ال قدال وال مدقال من شال االل يام تالططط الألنمقة
الامضمية واقاد الابامية تالا اقار الفناة الدولاة ل درقي واعماو شدرا الدول األيضا وإيدادمم لتقاام ت اتاال ال قاام الاش رك.
وفشاراً ابدر اإشارج إل ف الابامية ا او يت ال مضار لتبملة الياياة من ياتاة ال قاام الاش رك من األشذ تاالي دار الا اقار الدولاة
الا دلة ال ي صدرل ري شهر ردراقر 4024م ومنهباة ال قاام الصادرج ري شهر ردراقر 4020م من قدو مبامية ال او الاالي.
عملية متابعة التزام الدول األعضاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اس ارل الابامية ري القاام ت اتاة الا ات ة ومي إحدى الاهمام ال مي انطممي امم ياتامة ال قامام الاشم رك ال مي اقممم تهما الاباميمة إا اقممم
الدول ت د شضميها لت قاام الاش رك ت قدقم اقارقر الا ات ة شال ر مرال امنامة مممددج تمألمي مما امنا يتامه ورقمة إحمرا ال ال قامام الاشم رك
الا ادج من قدو االح ااع ال ام لتابامية .وقد تدفل الدول األيضا ري الابامية ت قدقم اقارقر م ات ة ومناقش ها منذ شهر ماقم 4002م.
واهدف ياتاة الا ات ة إل ال عكد من اس ارار اطمقر يظم م ارمة األو األممال واامقو اإرماا إل ف اصو تعيظا ها إل حد االل يام ال امو
من الا اقار الدولاة ري مذا الابال كاا ف لها فمااة كدرى ري يامو الاباميمة حامث ا مد وسماتة ممن المسمائو ال مي اشمرف ممن شالهما يتم
ال يام فيضائها من الا اقار الدولاة وممم الهمدف األساسمي ممن إيشما الاباميمة وا يقمي مدمدف ال ماو وال امو سممقًا تمان فيضما الاباميمة
تش و قؤدي إل االل يام تالا اقار الدولاة .وا اد ياتاة الا ات ة تش و فساسي يت م البة فوحه القصممر ال مي حمددما اقرقمر ال قامام الاشم رك
ل و دولة .قذكر ف الابامية اقمم تياةة فش ال ل اتامة الا ات مة الشم و األول :ياتامة الا ات مة ال ادقمة وممي ال مي ارا مي يتم م البمة فوحمه
القصمر ال ي حددما اقرقر ال قامام الاشم رك رمي ال مصماال األساسماة ( 2فو  2فو  20فو  20فو ال مصماة الطاصمة اليايامة فو ال مصماة الطاصمة
الرات ة) وري حالة يدم قاام الدولة تااطاا اإحرا ال الارضاة لت امو من فوحه القصمر الامددج قا ن ف ققرر االح ااع ال ام ااطاا في ممن
اإحرا ال المرادج ري ياتاة الا ات ة الا ياج وق د مذا الش و اليايي ل اتاة الا ات ة .فما ري حالة ااطاا الدولة إحرا ال كاراة األاح تطروحها
من ياتاة الا ات ة ال ادقة إل ال مدقث كو يمامان رماا ن اطدامق إحمرا ال الطمروا ممن ياتامة الا ات مة وممذا الشم و اليالمث ممن فيمماع ياتامة
الا ات ة ال ي اقمم تها الابامية.
إحصائاال :منذ تداقة اقدقم اقارقر الا ات ة ري شهر ماقم 4002م وح يهاقمة يمام 4024م امم اقمدقم يمدد ( )22اقرقمر م ات مة ألرت مة يشمرج
دولة من الدول األيضا  .ام اطداق ياتاة الا ات ة الا مياج يتم يمدد ( )4ممن المدول األيضما رمي يممرادر 4020م وقمدم اقرقمري م ات مة
شال يام 4022م وشرح ا من ياتاة الا ات ة الا ياج ري شهر ماقم 4022م.
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وقمضح البدول ال الي يدد اقارقر الا ات ة ال ي اا مناقش ها تمألي الألنمال الااضاة:
األتألو

الألنة

يدد اقارقر الا ات ة

2

4002م

2

4

4020م

24

0

4022م

22

2

 4024م

22

الخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين:
ضان ياتاة الا ات ة ال ي اقمم تهما الاباميمة لتمدول األيضما

ا ممن دولمة قطمر ومات مة الدممرقن ممن الطمروا ممن ياتامة الا ات مة
اا نم كم ً

ال ادقة واالي قال إل ال مدقث كو يامان ت د ف قدم ا إل االح ااع ال ام اقرقرماا الذي اضان اإحرا ال والبهمد ال ي تذل شال الألمنمال
الااضاة ري امألان فيظاة م ارمة األو األممال واامقو اإرماا وم البة فوحه القصمر ال ي حدداها اقمارقر ال قامام الاشم رك ل مو ممن دولمة
قطر ومات ة الدمرقن .وا ضان اقارقر الطروا من ياتاة الا ات ة اإحرا ال ال ي قام تها اتم الدول مقرويةً تش و شاا تال متاو ال فصاتي
لت مصاال الرئاألاة واألساساة ري حان ا ضان امتااً ياماً لدقاة ال مصاال .وابدر اإشارج إل ف ياتاة الطروا من ياتاة الا ات ة ا طتي
قاام الدولة تااطاا إحرا ال كاراة لا البة فوحه القصمر الماردج ري اقارقر ال قاام الاش رك تدرحة ا ادل " مت يم إل حد كدار" .قذكر ف دولة
قطر قد شض ل اتاة ال قاام الاش رك ري يام  4002م فما مات ة الدمرقن رقد شض ل اتاة ال قاام الاش رك ري يام 4002م.
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القسم الرابع

تعزيز أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المساعدات الفنية:
اايو الاألايدج الفناة وال درقي حي اً ماماً من تريام ياو الابامية لاألايدج الدول األيضا ري اطداق الا ماقار الدولامة .وا مد ياتامة امدقمد
اح ااحال الدول األيضا ري مبال الاألايدال الفناة وال درقي واقدقم مذه الاألايدال من فترا الاهام ال ي اضطتن تها سم راارقة الاباميمة
تال او من ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال وق م الم تال نألاق من مايمي مذه الاألمايدال .وحألمي إح ااحمال المدول ممن الاألمايدال
الفناة اقمم الأل راارقة ت نألاق يقمد لقما ال ةنائامة تمان كمو دولمة ممن المدول عالدمة الاألمايدال الفنامة وممايمي ممذه الاألمايدال يتم ممامش كمو
اح ااع يام لمضن شطط امرار مذه الاألايدال واالافاق يت الدد ري انفاذما.
ورادة ري الأل ي يمم اطمقر ال او ومألايدج حاان الدول األيضا واشب اها يت االس فادج من ترام الاألايدج الفناة ال ي ققدمها الامايمم
قام س راارقة الابامية ت د ممارقة البهال الاايمة تنشمر اقمارقر الاألمايدال الفنامة حامث قا من ل مو المدول األيضما المصممل يتم حاامن
اقارقر الاألايدال الفناة لتاايمان ين عرقق الراتط اإل رويي ل نيقمو فور اق يامو ررقمق يامو الاألمايدال الفنامة وال طداقمال للعماع يتاهما
واإس فادج من الا تممال الفناة والهامة الا تقة تالاألايدال الفناة الاقدمة لدول الابامية.
التطبيقات:
من األمداف الرئاألاة ال ي ا او الابامية يت امقاقها امدقد الامضميال الارادطة ت اتاال األو األمممال واامقمو اإرمماا اال الطدا مة
اإقتاااة وادادل الطدرال حمل مذه القضماقا واطممقر المتممل اإقتااامة لا الب هما .وقم م ال مرف يتم فسمالاي وعمرق األمو األمممال واامقمو
اإرماا من شال دراسة مق رحال الدول األيضا حمل ممضميال ال طداقال ومناقشااها ري ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال وممن
ةم ا مقن ررق ياو لها لبان الا تممال ين الماالل ال اتاة ومناقش ها ويرضها ري ورش ياو شاصة.
ورممي مممذا الألممااق اممم رممي اح امماع ررقممق ياممو الاألممايدال الفناممة وال طداقممال الممذي يقممد يت م مممامش االح امماع ال ممام الراتممن يشممر لتاباميممة
(الباهمرقممة البيائرقممة الدقاقراعا مة الش م داة يمممرادر 4022م) مناقشممة ممضمممع دراسممة اقرقممر ال طداقممال حمممل "مؤشممرال واابامممال األممو
األممال واامقو اإرماا  -امدقث" تهدف ال رف يت اشر ما اس بد من مؤشرال واابامال قد ا م اس بدل ري مذا الطصما واممدقث
اقرقر ال طداقال الا اد ساتقا .ووارق االح ااع ال ام الطامئ يشر لتابامية (حدج الاات مة ال رتامة الألم مدقة فترقمو 4024م) يتم امصماة
ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال تشع شطة ال او واإس داا لبامن الا تمممال .ممذا وقن ظمر ف اقمدم مألممدج اقرقمر ال ممدقث لتاناقشمة
لفرقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال ري فترقو 4020م قدو يرضها يت اإح ااع ال ام للي ااد.
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وري إعار اس ارار ياو الابامية ري مبال دراسة وسائو وفسالاي األو األممال واامقو اإرماا (ال طداقال) وارق االح اماع ال مام الراتمن
يشر لتابامية (البيائر الباهمرقة البيائرقة الدقاقراعاة الش داة يمرادر 4022م) يت امصاة ررقق ياو الاألمايدال الفنامة وال طداقمال
تشع مشروع ال طداقال حممل " الا مصمال الا عاامة ممن ياتامال ال يوقمر وال يقامف لمألدوال الاالامة واالي امادال الاألم ندقة وياق هما تغألمو
األممال واامقو اإرماا" حاث امم اش امار ممذا الاشمروع ألماا مه وشطممرج ممذه البرقامة األصمتاة ول ممارر الا تمممال تشمعيها كاما ف ممذه
البرقاممة حائم رممي الارادممة الياياممة رممي اقرقممر ال طداقممال حمممل "مؤشممرال واابامممال األممو األممممال واامقممو اإرممماا والممذي اي اممد مممن قدممو
االح ااع ال ام اليايي يشر لتابامية ري يمرادر4020م .وري فترقو 4024م وارق االح ااع ال مام الطمامئ يشمر لتاباميمة (حمدج الاات مة
ال رتاة الأل مدقة) يت امصاة ررقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال تشع شطة ال او واإس داا لبامن الا تمممال كاما امم إةمر المم ا امان
قائد لتاشروع و ام حان الماالل ال اتاة من شال ردود الدول يت اإس داا ومي تصدد ال متامو وقن ظمر ف ا مم الاألممدج األولم لتاشمروع
الماالل ال اتاة واناقش الن ائ األولاة ال ي سا م ال مصو إلاهما رمي إعمار ممذا
حاميج لاناقش ها ري ورشة ياو شاصة األ رت ياااا لد
الاشروع ل طمقرما والمصمل إل مألمدج اقرقر ال طداقال ال ي س رت يتم ررقمق يامو الاألمايدال الفنامة وال طداقمال واالح اماع ال مام رمي
يمرادر 4020م.
وقممام ررقممق ياممو الاألممايدال الفناممة وال طداقممال الممذي يقممد يت م مممامش االح امماع ال ممام الألممادس يشممر رممي يمممرادر ( 4024مممراكش الاات ممة
الاغرتاة) تاناقشة مددئاة وعرح ل دج مماضان فو مباالل لاشارقن اطداقال حدقدج قا ن ت د إس اال الاشارقن المالامة ال ركامي يتاهما رمي ظمو
ما ي اشه من اغارال يت مأل مقال يدج وال سااا ال غارال الماصتة يت الا طتدال البدقدج ل مصاال مبامية ال امو الامالي .واا من الفرقمق
رممي مممذا الصممدد مممن إةممارج ال دقممد مممن الاماضممان والابمماالل منهمما قطمماع ال ممعمان وممضمممع الفألمماد واألشممطاا الألااسممام مايتممم الاطمماعر
وال مقاقال وممضمع إس رداد األصمل وممضمع إي شار ال ألتح .كاا سامم الاراقدم ري إةرا النقاش ت قدقم مرئاااهم وشدرااهم الا نمية.
التدريب:
اي اد االح ااع ال ام اليامن لتابامية (الفبارج دولة اإمارال ال رتامة الا ممدج يممرادر 4008م) "دلامو ل مدرقي البهمال الاط تفمة رمي مبمال
م ارمممة األممو األممممال واامقممو اإرممماا" تهممدف اطمممقر الاممة ال ممدرقي تالاباميممة حاممث ق دممر مممذا الممدلاو مرح ماً لتاباميممة ينممد اش اممار
ممضميال الدورال ال درقداة فو الندوال ال ي قد انظاها لفائدج الدول األيضا حألي اح ااحااها .وقغطي مذا الدلاو م ظم البهال الا نامة رمي
مبال الا ارمة وقأل رت مباالل ال درقي ال ي قد ام اا إلاها مذه البهال لاألايداها يت القاام تعدوارما ري مبال الا ارمة يت فكاو وحه
واالل يام تا طتدااها ورقاً لتا اقار وال مصاال الدولاة.
وري االح ااع المادي يشر لفرقق ياو الاألايدال الفناة وال طداقال الذي يقد شال شهر يمرادر 4020م يتم ممامش االح اماع ال مام اليمايي
يشر (الدوحة دولة قطر) فوص الفرقمق ف ا مد الألم راارقة شطمة امضمح تريمام الف الامال الاط تفمة ال مي قق مرح انظااهما شمال ر مرج ةماث
سنمال وقد وارق االح ااع ال ام يت مذه ال مصاة حاث فيدل الأل راارقة شطة ادرقداة لتاباميمة لأليممام ممن 4024م إلم 4022م اام
مناقش ها وا دقتها واي ادما االح ااع ال ام الراتن يشر (البيائر الباهمرقة البيائرقة الدقاقراعامة الشم داة يممرادر  )4022وال مي كايم امم
انفاذما من تداقة يام 4024م.
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ورممي إعممار الططممة ال درقداممة يظا م مباميممة ال اممو الاممالي
لانطقمممة الشمممرق األوسمممط وشممماال فررققاممما تال ممماو ممممن الدنمممم
الممدولي وتاس ضممارة وحممدج م البممة الا تممممال الاالاممة تالاات ممة
الاغرتاة ورشمة إقتااامة ل مدرقي مممظفي سمتطال الرقاتمة يتم
الاصممارف تشممع الرقاتممة يت م االل مميام ت ممداتار م ارمممة األممو
األممال واامقو اإرماا من 40-42مماقم 4024م رمي مدقنمة
الدار الداضا تالاات ة الاغرتامة .وقمد شمارك رمي المرشمة يممم
 20شداممراً ممممن الممدول األيضممما ومممدر ممممذه المرشممة إلمم
امممدرقي مألمممؤولي حهمممال الرقاتمممة يتم م الاصمممارف وا يقمممي
قدرااهم يت اطداق الانه القائم يت الاطاعر ري الرقاتة
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يت م االل مميام ت ممداتار م ارمممة األممو األممممال واامقممو اإرممماا
تهممدف إاطمماا ال ممداتار الاامممة إيبمماح الرقاتممة الا داممة وياتاممال
الفمممما الاامممدايي والقامممام ت صممماام إسم م رااابة م ات مممة واطدامممق
ال قمتال.
واممم شممال المرشممة إس م رات البايممي النظممري لتاماضممان ال ممي
اطرق إلاها حاث ااايل تمال ركاي يتم البايمي ال اتمي لا ماقار
الاراقدة الف الة تاإضارة إلم ال امارقن ال مي رارقم حمو البتألمال
م ن م الاشمماركان مممن م ررممة كافاممة اطداممق ال محاهممال والا مماقار
يدممر النقاشممال وادممادل الطدممرال تممان الاشمماركان واإسمم فادج مممن
الطدرج ال اتاة لتا مدةان.

كاا يظا مباميمة ال امو الامالي لانطقمة الشمرق األوسمط وشماال فررققاما رمي إعمار الططمة ال درقدامة يمدوج إقتااامة تال ماو ممن مائمة ال مقامق
واإديا ال ام تالاات ة ال رتاة الأل مدقة حمل دور ومألؤولاة حهال اإديا ال ام وفحهيج القضما رمي مبمال م ارممة األمو األمممال واامقمو
اإرماا من  20-8سد ادر 4024م تالرقمات الاات مة ال رتامة الألم مدقة ل مدرقي مط تمف الاألم مقال المظافامة ممن مألمؤولي إدارال النااتمة
وحهال اإديا الا نمية وقضاج الاماكم تاط تف درحااها.
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وحضر مذه الندوج فكير من  20شداراً من  22دولة يرتاة والمالقمال الا ممدج األمرق امة .وممن األممداف الرئاألماة لهمذه النمدوج :ا رقمف حهمال
االديا ال ام وفحهيج القضا تالا اقار الدولاة لا ارمة األو األممال واامقو اإرماا وا يقي الاال ال ماو المدولي واف امو ادمادل الا تمممال
من البهال الطارحاة النظارج اف او دور وياقة حهال االديا ال ام وفحهيج القضا من البهال المعناة األشمرى الا نامة رمي مبمال م ارممة
األو األممال واامقو اإرماا .وتاإضارة إل ررن قدرال مايتي حهال االديا ال ام وفحهيج القضا رااا ق تق تمسائو ال مقاق واإةدال ري
حرائم األو األممال واامقو اإرمماا وإقاممة المدياوى البنائامة واسم رات الاألمائو القايميامة ال مي ايارمما ياقمة البرقامة األصمتاة تبرقامة
األو األممال وال رف يت الم تمل الاناسدة لها إضارة إلم ادمادل الطدمرال وال بمارا تمان دول الانطقمة تالامضمميال اال الصمتة تالنمدوج.
وري ش ام مذه الندوج ام إصدار امصاال من فماها :اشبان الدول يتم إقبماد ا لامال الاناسمدة لت اممو ممن الاضمدمعال الاشم ده رمي ياق هما
تبرقا ي األو األممال واامقو اإرماا حث فحهيج ال مقاق واالديا ال ام والنااتال ال امة يت اطصماا ممققمان وممدنيان يمامان لت اممو
من قضاقا األمو األمممال واامقمو اإرمماا وامعماتهم وامدرقدهم لتقامام تمذلم ال عكامد يتم فماامة ال ماو الف نمال تمان األحهميج الامتامة المعنامة
الا ناة تا ارمة حرقا ي األو األممال واامقو اإرماا واارما من الاؤسألال الاالاة واار الاالاة وانألاق البهمد الاش ركة ري المم وحمث
الممدول األيضمما يت م االم اممام تممال طداق الف ممال لتا مماقار الدولاممة رممي مبممال م ارمممة حرقا ممي األممو األممممال واامقممو اإرممماا واالم اممام
تاإحصائاال الا تقة تهااان البرقا ان للرادج منها.
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وإةمر يبماح ورشمة ال امو ت نمما " يممم حمكاممة حامدج لقطماع الانظامال اامر الهادرمة لتممرتح واالل ميام تال مصماة الطاصمة اليامنمة ممن امصمماال
مبامية ال او الاالي" ال ي يقدل ري ياا تالاات ة األردياة الهاشااة ري دقألادر 4022م تال او من مفمضاة الاؤسألال الطارقة تالاات مة
الا مدج وتادادرج من واارج حقمق اإيألا وال نااة االح اايامة تاات مة الدممرقن يظام المماارج تال ماو ممن مباميمة ال امو الامالي لانطقمة
الشرق األوسط وشاال فررققاا ومصرف الدممرقن الاركميي يمدوج لامدج قمممي  42و 42فترقمو 4024م ت نمما حااقمة الانظامال اامر الهادرمة
لترتح من اإس غال ري ياتامال األمو األمممال واامقمو اإرمماا .ممدر ممذه النمدوج إلم اسم رات الا ماقار الدولامة لا ارممة األمو األمممال
واامقو اإرماا تش و يام والا اقار الطاصة تمااقة الانظاال اار الهادرة لترتح من االس غال ري ياتاال األو األممال فو اامقو اإرماا
واقادج ويي الانظاال تعمااة ممذا اإعمار وإحمرا ال ال امو رامه وامألاألمهم تاطماعر إسم غال الانظامال رمي ياتامال األمو األمممال واامقمو
اإرمماا .وحضمر النمدوج مايتممم فكيمر ممن  240منظامة وحا اممة واااميل تال دقمد مممن النقاشمال اإس فألمارال ال مي م نم الاشماركان ممن رهممم
الاطاعر ال ي ق رت إلاها مذا القطاع ورهم عدا ة الا طتدال يت الاأل مى الدولي واي اسها يت اإحرا ال الامتاة ال مي اهمدف إلم انظمام
مذا القطاع وسام ه.

كاا ابمدر اإشمارج إلم ف مفمضماة الاؤسألمال الطارقمة تالاات مة الا ممدج اقمدم إلم مباميمة ال امو الامالي لانطقمة الشمرق األوسمط وشماال
فررققاا تدريام ادرقدي ل يقي القدرال ري الانطقة والذي مدف إل كألمي القمدرج يتم امدقمد حماالل إسم غال الانظامال اامر الهادرمة لتمرتح
وال امممو م همما تممميي األمممر الممذي سممايد الاشمماركان يت م االس م باتة تف الاممة لت مصمماة اليامنممة لاباميممة ال اممو الاممالي (الفممااف) .حاممث قام م
الافمضاة ت رشاح مبامية مان شاركما ري ورشمة ال امو الدولامة ت نمما " يممم حمكامة حامدج لقطماع الانظامال اامر الهادرمة لتمرتح واالل ميام
تال مصاة الطاصة اليامنة من امصاال مبامية ال او الاالي" ال ي يقدل ري ياا تالاات ة األردياة الهاشااة لتقامام تيقمارج فولامة إلم م اامي
مفمضاة الاؤسألال الطارقة ري لند وامي م لادج  0فقام وال ي اا ري شهر سد ادر 4024م.
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القوائم المالية
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