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ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل،،،
ي�سعدين الرتحيب بكم جمدد ًا عرب العدد الثاين ع�شر من الن�شرة الإلكرتونية للمجموعة
والذي نطلع من خالله على �أهم �أخبار املجموعة ون�شاطاتها خالل الن�صف الأخري من
العام 2015م .و�إذ نحمد اهلل تعالى �أن وفقنا فيه لتحقيق الكثري مما كنا ن�أمل ،ف�إنه
لي�سعدين �أن �أقدم ال�شكر اجلزيل �إلى الدول الأع�ضاء واملراقبني و�سكرتارية املجموعة
على دعمهم الدائم يف �سبيل حتقيق الأهداف النبيلة للمجموعة ،و�إلى كل من �ساهم
معنا فيما حققناه بالعمل امل�شرتك من �إجنازات قيمة.
لقد وا�صلت املجموعة �سعيها يف العام 2015م �إلى زيادة دعم وتعزيز وتوحيد اجلهود
الإقليمية الهادفة حلماية اقت�صاديات الدول الأع�ضاء من خماطر جرميتي غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،خا�ص ًة �أن العام املن�صرم تخللته جملة من التطورات
والتحديات والأحداث املت�سارعة التي مل ي�شهدها العامل من قبل على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل ،ال�سيما فيما يتعلق مب�س�ألة ظاهرة الإرهاب ومتويله ،الأمر الذي

تقاطع كثري ًا مع �أهداف املجموعة وواجباتها .وعليه ،فقد حر�صت املجموعة على
تكثيف التن�سيق والتعاون مع دولها الأع�ضاء ومع املجتمع الدويل واجلهات الإقليمية
ذات ال�صلة.
من جهة �أخرى ،عملت املجموعة جاهدة للتح�ضري للمرحلة القادمة والإعداد اجليد لها
خا�صة فيما يتعلق باجلولة الثانية من عمليات التقييم املتبادل واال�ستعداد لها على وجه
العموم ،جنب ًا �إلى جنب ومو�ضوع التقييم الوطني للمخاطر على وجه اخل�صو�ص ،والذي
ي�ستوجب العمل على تقدمي الدعم الالزم وامل�ساندة للدول الأع�ضاء لتطوير قدراتها
وتبادل اخلربات فيما بينها من �أجل تنفيذ هذا املتطلب الهام.
وختام ًا ،ال يفوتني �أن �أرحب بدولة فل�سطني ع�ضو ًا جديد ًا وبجمهورية ال�صومال ع�ضو ًا
مراقب ًا يف جمموعتنا ،متمني ًا �أن ي�شكل ان�ضمامهما جتربة مثمرة تعود بالنفع عليهما
وعلى املجموعة .كما �أُزجي �أطيب التحايا لكل من �شارك يف �أعمال ون�شاطات املجموعة
خالل العام 2015م و�أتطلع دوم ًا مل�ساهماتهم القيمة يف دفع م�سرية املجموعة قدم ًا.
كما و�أمتنى كل التوفيق والنجاح لدولة قطر يف رئا�سة املجموعة خالل العام 2016م،
وللمجموعة مزيد ًا من التقدم واالزدهار ،و�أرجو اهلل �سبحانه �أن يوفقنا و�إياكم دوم ًا
ملا فيه خري ملجتمعاتنا وبلداننا ويتقبل �سبحانه منا ومنكم الإخال�ص يف العمل ،مع
متنياتي للجميع مزيد ًا من الرفعة وال�سداد ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،

االجتماع العام يتناول تطورات وأهم مسائل تمويل اإلرهاب

تناول االجتماع العام الثاين والع�شرون للمجموعة تطورات و�أهم م�سائل متويل الإرهاب
وذلك خالل انعقاده يف املنامة مبملكة البحرين برئا�سة �سلطنة عمان يف الفرتة من
� 24إلى  26نوفمرب 2015م .ويف هذا ال�ش�أن ا�ستعر�ض االجتماع مبادرات ون�شاطات
جمموعة العمل املايل و�صندوق النقد الدويل ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية واملديرية التنفيذية ملكافحة الإرهاب لدى هيئة الأمم املتحدة والبنك
الدويل واللجنة املن�ش�أة مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل  1267فيما يخ�ص مكافحة
متويل الإرهاب ،وتطرق �إلى �أهم امل�سائل والتحديات ونتائج امل�شاريع والدرا�سات ذات
ال�صلة ،و�أكد على �أهمية ت�ضافر اجلهود يف �سبيل قمع الإرهاب والت�صدي لتمويله.
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
عمليات املتابعة الالحقة لعمليات التقييم املتبادل ،ا�ستعر�ض االجتماع العام �ستة
تقارير متابعة يف �ش�أن اجلمهورية العربية ال�سورية ،واجلمهورية اللبنانية ،واجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية ،وجمهورية العراق ،و�سلطنة عمان ،واجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية .وا�ستمع �إلى تقرير التحديث الأول للمملكة املغربية حول �آخر
امل�ستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو حت�سني نظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب لديها .وعلى �صعيد متابعة برامج االلتزام ال�ضريبي ،ا�ستعر�ض االجتماع
تقرير اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية حول برناجمها يف هذا ال�ش�أن،
حيث خل�ص التقرير �إلى �أن الربنامج يتوافق مع مبادئ جمموعة العمل املايل الأربعة
الأ�سا�سية لاللتزام ال�ضريبي الطوعي ،وقرر االجتماع �أن تقدم اجلزائر تقارير متابعة
يف هذا اخل�صو�ص طوال فرتة �سريان الربنامج.
�أي�ض ًا اعتمد االجتماع العام تقرير م�شروع التطبيقات امل�شرتك حول غ�سل الأموال عرب
النقل املادي للنقد الذي نفذ باال�شرتاك مع جمموعة العمل املايل ،والذي يهدف �إلى

م�ساعدة اجلهات املعنية يف مكافحة غ�سل الأموال من خالل الو�صول �إلى فهم �أ�شمل
و�أعمق لهذه الطريقة واملخاطر املرتتبة وحتديد االجتاهات والتقنيات امل�ستخدمة فيها،
كما ت�ضمن التقرير بع�ض املقرتحات والتو�صيات يف هذا ال�ش�أن.
�شارك يف �أعمال االجتماع العام عدد كبري من خرباء مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب من �ست ع�شرة دولة عربية �أع�ضاء يف املجموعة (الأردن ،والإمارات،
والبحرين ،وتون�س ،واجلزائر ،وال�سعودية ،وال�سودان ،والعراق ،وعمان ،وفل�سطني،
وقطر ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وم�صر ،واملغرب) ،كما �شارك فيه ممثلون عن
عدة دول وجهات مراقبة لدى املجموعة (اجلمهورية الفرن�سية ،والواليات املتحدة
الأمريكية ،و�صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،وجمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،وجمموعة العمل املايل ،وهيئة الأمم املتحدة ،وجمموعة �إيجمونت ،و�صندوق
النقد العربي ،وجمموعة العمل املايل الأور�آ�سيوية).
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العمل الخيري
عادل القليش

السكرتير التنفيذي

�إن من �أبرز الظواهر الإيجابية يف املجتمعات املعا�صرة انت�شار الهيئات وامل�ؤ�س�سات
اخلريية (املنظمات غري الهادفة للربح) والتي تقوم بعمل خريي وتلعب دور ًا �إن�ساني ًا
وتنموي ًا بهدف تعزيز الوحدة والروابط االجتماعية بني خمتلف فئات املجتمع .ونظر ًا
العتبارات دينية واجتماعية واقت�صادية يعد انت�شار العمل اخلريي من ال�سمات التي
تتميز بها الدول الأع�ضاء يف املنطقة ،حيث تراعي الدول الأع�ضاء �أهمية هذا العمل
و�أهمية املحافظة عليه .وت�سعى الدول با�ستمرار ملراجعة وتطوير ت�شريعات القطاع
اخلريي مبا ي�شمل مراقبته ب�شكل يكفل التحقق من �سالمته ومن �سالمة م�صادر �أمواله
ومن و�صولها �إلى املنتفعني احلقيقيني منه ،وعدم �إ�ساءة ا�ستغالله يف �أن�شطة �أو عمليات
غري م�شروعة .ومما ال �شك فيه �أن الهدف من قيام الدول الأع�ضاء بتطوير �أنظمتها
لهذا العمل هو لي�س تقلي�ص �أو حتجيم له �أو و�ضع العقبات �أمامه ،و�إمنا على العك�س
من ذلك متام ًا ف�إن الهدف هو امل�ساهمة يف احلفاظ على نزاهته وتعزيز ثقة املجتمع
فيه من خالل �إجراءات ال�شفافية املالية وغريها .ومما مييز العمل اخلريي تداوله
ملوارد مالية �ضخمة من م�صادر متعددة يتم ا�ستخدامها �أو �إعادة نقلها وتوزيعها على
جهات م�ستفيدة متعددة مبرونة عالية ،وقد يتم نقلها لدول قد تعاين من عدم ا�ستقرار
�أو �ضعف يف الإمكانات .وميكن القول �أن هذه ال�سمات قد تكون مو�ضع جذب لأنظار

واهتمام الأفراد واملنظمات الإجرامية والإرهابية حول العامل بهدف اخرتاق هذا العمل
وا�ستغالله واال�ستفادة من الثغرات فيه �إن وجدت .وت�ضع التو�صية الثامنة من التو�صيات
ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل يف العام 2012م �أطر ًا عامة تهدف من خاللها
�إلى م�ساعدة الدول على حماية هذا العمل والإ�ساءة �إليه .علم ًا ب�أن املجموعة تعمل
حالي ًا على مراجعة املذكرة التف�سريية للتو�صية من خالل ا�ست�شارة العموم وتعديلها مبا
يتنا�سب و�آخر التطورات .كما تعترب الورقة املعدة من املجموعة م�ؤخر ًا (يونيو 2015م)
يف �ش�أن �أف�ضل املمار�سات مرجع ًا قيم ًا يف تطوير �آليات تنظيم عمل امل�ؤ�س�سات القائمة
على العمل اخلريي واتباع منهج موجه ملراقبتها وحمايتها ،وقبل هذا كله حتديد
املق�صود باملنظمات غري الهادفة للربح والتي فقط ت�شملها متطلبات التو�صية الثامنة
(ال�شخ�صيات والرتتيبات االعتبارية التي تقوم على توفري (جمع) �أو توزيع الأموال
لأغرا�ض خريية �أو اجتماعية �أو غريها) .ومن �أهم التدابري التي ميكن ا�ستنتاجها
�ضمن هذا الإطار العام تطبيق متطلبات التو�صية الأولى املعنية بتقييم املخاطر واملنهج
املبني على املخاطر وذلك من خالل التعرف على القطاع وعلى م�ستوى خماطر متويل
الإرهاب الذي يتعر�ض له والرتكيز على املنظمات التي متثل خماطر متويل �إرهاب
عالية والتي لديها موارد مالية �ضخمة �أو ت�ستحوذ على ن�سبة عالية من حجم القطاع،
وذلك التخاذ التدابري التي تتنا�سب مع حجم هذه املخاطر مما قد يجنب الدول فر�ض
املتطلبات على جميع كيانات القطاع وب�شكل ي�ستنفذ مواردها بطريقة ال تتنا�سب مع
�أهداف حماية هذا القطاع ،عالوة على حتديد م�س�ؤولية الإ�شراف والرقابة وتعزيز
معايري ال�شفافية والإف�صاح والعالقة مع القطاع.

المق ّيمين
تدريب وتأهيل ُ

عقدت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا بالتعاون مع وحدة مواجهة غ�سل الأموال
واحلاالت امل�شبوهة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
وجمموعة آ�سيا واملحيط الهادئ والبنك الدويل الور�شة
ال�ساد�سة لتدريب وت�أهيل املُق ّيمني خالل الفرتة من 4
�إلى � 8أكتوبر 2015م ،يف مقر م�صرف الإمارات العربية
املتحدة املركزي يف مدينة �أبوظبي بالإمارات العربية
املتحدة.
ويعترب هذا النوع من التدريب يف غاية الأهمية للمجموعة
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يف ظل اال�ستعداد للجولة الثانية من التقييم املتبادل،
حيث هدف �إلى تدريب وت�أهيل عدد من اخلرباء يف
اخت�صا�صات خمتلفة (مالية وقانونية و�إنفاذ القانون)،
ممن توافرت فيهم �شروط حمددة ،على تقييم نظم
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفعالية تلك
النظم با�ستخدام منهجية التقييم ال�صادرة يف عام
2013م ،وذلك لال�ستعانة بهم م�ستقب ًال يف عمليات
التقييم املتبادل التي �ستقوم بها املجموعة �ضمن
اجلولة الثانية من عمليات التقييم ،وب�شكل ي�ضمن

تطوير مهارات و�صقل قدرات امل�شاركني لتمكينهم من
امل�شاركة بكفاءة عالية .ومت تدريب امل�شاركني عملي ًا
على القيام بالتقييم املتبادل االفرتا�ضي يف اليوم
الأخري من الور�شة.
ح�ضر الور�شة  31خمت�ص ًا يف مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب من الأردن والإمارات والبحرين
وعمان وال�سعودية والعراق والكويت وال�سودان وقطر
وليبيا ولبنان وم�صر واملغرب وفل�سطني ،و�سكرتارية
جمموعة آ�سيا واملحيط الهادئ والهند.
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وحدة المعلومات
المالية والتغذية العكسية
تناول منتدى وحدات املعلومات املالية الأع�ضاء بدول
املجموعة يف لقائه الثاين ع�شر يوم الأحد املوافق 22
نوفمرب 2015م على هام�ش االجتماع العام الثاين
والع�شرون للمجموعة مو�ضوع «وحدة املعلومات املالية
والتغذية العك�سية» ،حيث مت التباحث فيه حول عدد من
املو�ضوعات وامل�سائل الهامة خالل �أربع جل�سات .تناولت
اجلل�سة الأولى ت�شجيع ومتابعة االن�ضمام ملجموعة
�إيجمونت للوحدات غري الأع�ضاء بدول املجموعة.
وناق�شت اجلل�سة الثانية جمال تبادل اخلربات من واقع
�أف�ضل املمار�سات ،وفيه تناول املنتدى مو�ضوع «وحدة
املعلومات املالية والتغذية العك�سية» ،و�أهمية �إعالم
اجلهات املبلغة لوحدة املعلومات املالية حول الإخطارات
املقدمة من قبلهم والنتائج املحققة ب�ش�أنها والذي من

�ش�أنه �أن ي�ساعد على حت�سني جودة املعلومات املقدمة
للوحدة ،كذلك الإيفاء باملتطلبات واملعايري املن�صو�ص
عليها �ضمن تو�صيات جمموعة العمل املايل بخ�صو�ص
حتقيق التزام وحدة املعلومات املالية بن�شر معلومات
جلهات الرقابة واال�شراف من واقع الإخطارات الواردة
للوحدة وتبادل هذه املعلومات مع اجلهات الوطنية مثل
�سلطات �إنفاذ القانون .كما مت التطرق لأنواع التغذية
العك�سية والتي تتعدد وتتنوع تق�سيماتها وفقا للغر�ض
منها ،مث ًال ،ما يعرف بالتغذية العك�سية املحددة �أو
اخلا�صة ويهدف �إلى �إعالم اجلهة املبلغة للإخطار
مبا آلت �إليه احلالة والقرار الذي �أتخذ ب�ش�أنها� .أما
النوع الثاين من �أنواع التغذية العك�سية وهو ما يعرف
بالتغذية العك�سية العامة ،وذلك مثل التقارير التي

غسل األموال عبر النقل المادي للنقد
الأ�صل يف احلاجة لنقل النقد عرب احلدود هو لتحقيق �أهداف م�شروعة كال�سفر �أو
ال�سياحة �أو البحث عن مناخ ا�ستثمـاري �أف�ضـل .كما قد ي�ستغل البع�ض نقل النقد
لتحقيق �أهداف غري م�شروعة كما يحدث يف نقل الأموال غري م�شروعة امل�صدر والناجتة
عن جرائم خمتلفة كاالجتار غري امل�شروع باملخدرات �أو عن ا�ستغالل النفوذ والف�ساد
ال�سيا�سي والإداري �أو ال�سرقة �أو التهرب من ال�ضرائب وغريها .وعادة ما جتد هذه
النوعية من الأموال طريقها �إلى اخلارج لتكون مبن�أى عن اكت�شاف حقيقتها والتعر�ض
ملخاطر امل�صادرة �أو التجميد و�سائر العقوبات اجلنائية .وقد �أولت املنظمات الإقليمية
والدولية املهتمة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أهمية كبرية ملو�ضوع نقل
الأموال النقدية عرب احلدود ،حيث متت درا�سة هذا املو�ضوع وعالقته بغ�سل الأموال
من قبل جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجمموعة العمل
املايل خالل الفرتة من �أكتوبر 2013م �إلى �أكتوبر 2015م ،واعتمدت ون�شرت التقرير
حول الدرا�سة على موقع املجموعة يف �شهر دي�سمرب 2015م بعنوان «غ�سل الأموال
عرب النقل املادي للنقد» .وقد حظيت هذه الدرا�سة باهتمام كبري من قبل الدول يف
العامل حيث توفرت معلومات و�أمثلة عن حاالت عملية من �أكرث من  60دولة قامت بالرد
على اال�ستبيان اخلا�ص بالدرا�سة التي نوق�شت ب�شكل م�ستفي�ض يف ور�شتني خا�صتني

ت�صدرها وحدة املعلومات املالية والن�شرات والأدلة
املتخ�ص�صة .وا�ستعر�ض املنتدى �أبرز التحديات التي
تعوق عملية التغذية العك�سية ،على �سبيل املثال �ضعف
وقلة االعتماد على احللول التقنية يف جمال مكافحة غ�سل
االموال ومتويل الإرهاب ،وعدم كفاية املوارد الب�شرية
امل�ؤهلة .وخل�ص املنتدى �إلى �أنه البد من العمل على
تطوير حلول تقنية ت�ساعد على �ضمان ان�سياب التغذية
العك�سية بني كل ال�سلطات املخت�صة يف جمال مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وتكثيف التدريب للجهات
اخلا�ضعة للإبالغ وحثها على اال�ستفادة من الإر�شادات
املقدمة من وحدة املعلومات حول طرق الإبالغ.

بالتطبيقات يف دي�سمرب 2013م ودي�سمرب 2014م.
ويعترب هذا التقرير م�ساهمة كبرية يف مو�ضوع النقل املادي للنقد ك�إحدى الطرق
لغ�سل عائدات اجلرائم ،حيث يو�ضح املخاطر التي تتعر�ض لها الدول ذات االقت�صاد
القائم على النقد والدول ذات الأنظمة املالية املتطورة على حد �سواء ،كما يحدد
�أ�سباب ودوافع ا�ستخدام هذه الطريقة ،مبا يت�ضمن الرغبة يف تفادي االكت�شاف يف
القطاع املايل الر�سمي ب�سبب ت�شديد ال�ضوابط التي حتكم مكافحة غ�سل الأموال .كما
يناق�ش الأ�ساليب امل�ستخدمة للك�شف عن نقل النقد عرب احلدود والتحديات املتعلقة
بهذا الأمر .وي�شتمل على عدد من احلاالت العملية والبيانات الإح�صائية حول النطاق
والأ�ساليب امل�ستخدمة يف النقل املادي للنقد والتي �ساعدت على حتديد بع�ض امل�ؤ�شرات
مل�ساعدة اجلهات الوطنية املعنية.

التقييم
الوطني للمخاطر
عقدت جلنة التقييم الوطني للمخاطر اجتماعها الثالث على هام�ش االجتماع العام
الثاين والع�شرون يوم الأحد املوافق  22نوفمرب 2015م ،باملنامة ،مملكة البحرين.
وتناولت مو�ضوع اخلربات املكت�سبة و�أف�ضل املمار�سات يف جمال التقييم الوطني
للمخاطر ،حيث عربت الدول الأع�ضاء عن مدى تقدمها يف القيام بعملية تقييم
املخاطر على امل�ستوى الوطني ،وذكرت العديد من الدول ب�أنها �شكلت جلان ًا وفرق
عمل خمت�صة تتما�شى مع الغر�ض من عملية التقييم ونطاقها وتنظيم القطاعات
واجلهات على امل�ستوى الوطني ،بالإ�ضافة �إلى ح�صول معظم الدول على الدعم
ال�سيا�سي من �أعلى م�ستويات ال�سلطة الوطنية بهدف ت�سهيل املراحل املت�ضمنة
يف عملية التقييم الوطني للمخاطر كافة ،واحل�صول على �أكرب قدر ممكن من
البيانات والدرا�سات التي حتتاجها هذه العملية .وقد خ�ص�صت جل�سة خا�صة يف
االجتماع لتبادل اخلربات حول املرحلة الأولى من مراحل التقييم الوطني للمخاطر
وهي مرحلة حتديد املخاطر ،حيث قدمت عرو�ض تقدميية حول املنهجية و�أهم
الإجراءات التي مت اتباعها يف هذا ال�ش�أن.
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نشرة اجملموعة

العدد« »12ديسمرب 2015م

الورشة السنوية للتطبيقات وبناء القدرات

عقدت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ور�شة عمل للتطبيقات وبناء القدرات يف
اخلرطوم بجمهورية ال�سودان خالل الفرتة من � 14إلى
 16دي�سمرب 2015م ،بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة
جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ووحدة املعلومات
املالية بجمهورية ال�سودان .افتتح الور�شة معايل الدكتور/
عو�ض النور احل�سن ،وزير العدل بجمهورية ال�سودان،
و�ألقى كلمة رحب فيها بجميع احل�ضور و�أكد على
التزام جمهورية ال�سودان بالتعاون مع جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا واجلهات
الدولية العاملة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب لتطبيق املعايري الدولية وتعزيز نظم املكافحة
لديها .وت�ضمنت الور�شة جل�ستني للتطبيقات حول
مو�ضوعي «غ�سل الأموال والف�ساد» ،و«متويل الإرهاب»
وثالث جل�سات لبناء القدرات تناولت مو�ضوع «التقييم
الوطني للمخاطر ودور امل�ؤ�س�سات املالية» ،ومو�ضوع «دور
امل�ؤ�س�سات املالية يف مواجهة متويل الإرهاب» ،ومو�ضوع

«دور امل�ؤ�س�سات املالية يف مكافحة الف�ساد» .ح�ضر م�شارك ًا من املخت�صني العاملني يف جمال مكافحة غ�سل
الور�شة �أكرث من  70خبري ًا من العاملني يف جمال مكافحة الأموال ومتويل الإرهاب يف امل�ؤ�س�سات املالية.
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف القطاع العام لدى عدد
من الدول الأع�ضاء باملجموعة واملراقبني ،و�أكرث من 50

غسل األموال والفساد

تمويل اإلرهاب

هدفت جل�سة التطبيقات حول غ�سل الأموال والف�ساد �إلى م�شاركة اخلربات والتجارب
الإقليمية يف التعرف على الأ�ساليب ال�سائدة لغ�سل عائدات الف�ساد ،بالإ�ضافة �إلى
حتديد م�ؤ�شرات اال�شتباه ذات ال�صلة .كما هدفت �إلى التعرف على �أنواع اجلرائم
الرئي�سية يف هذا املجال من خالل ا�ستعرا�ض حاالت عملية وتقدمي ملحة عن املعايري
الدولية حول مكافحة الف�ساد وجمع املالحظات والأفكار من اخلرباء امل�شاركني يف
�ضوء م�شروع التطبيقات حول غ�سل الأموال والف�ساد الذي تعمل عليه املجموعة حالي ًا.
قدمت خالل اجلل�سة عدد ًا من العرو�ض التقدميية �أثريت حولها �أ�سئلة ونقا�شات هامة
تناولت عالقة جرمية الف�ساد بجرمية غ�سل الأموال والأ�ساليب امل�ستخدمة يف غ�سل
الأموال املتح�صلة عن جرمية الف�ساد وم�ؤ�شرات اال�شتباه التي تعزز جهود املكافحة
لدى ال�سلطات املعنية.

هدفت جل�سة التطبيقات حول متويل الإرهاب �إلى م�شاركة اخلربات والتجارب
الإقليمية من خالل عرو�ض تقدميية للتعرف على الأ�ساليب ال�سائدة يف متويل
الإرهاب امل�ستخدمة يف جمع الأموال ونقلها �سوا ًء التقليدية �أو احلديثة مثل طرق
الدفع الإلكرتونية .وقد عر�ضت يف اجلل�سة عدة حاالت عملية تلتها نقا�شات مثمرة
�أبرزت �أهم م�صادر التمويل ،وطرق نقل الأموال ،واجلهات امل�ستغلة .كما �أثريت م�سائل
هامة خالل اجلل�سة �شملت خماطر متويل الإرهاب وجهود الدول ملكافحتها ،وجتارب
الدول الأع�ضاء يف جمال التعاون الدويل والوطني بني خمتلف اجلهات (�سلطات �إنفاذ
القانون ،وحدة املعلومات املالية ،القطاع اخلا�ص) لتبادل املعلومات ومكافحة متويل
الإرهاب ،بالإ�ضافة �إلى الإطالع على �آخر �أعمال جمموعة العمل املايل حول مو�ضوع
متويل الإرهاب واالجتاهات ال�سائدة والنا�شئة لتمويل الإرهاب يف العامل .ومن خالل
العرو�ض التقدميية وخمتلف النقا�شات تبني �أن م�صادر التمويل تنق�سم �إلى م�صادر
م�شروعة كالتمويل الذاتي �أو بيع املمتلكات �أو االقرتا�ض ،و�إلى م�صادر غري م�شروعة
كمتح�صالت خمتلف اجلرائم مثل جرائم الف�ساد ،والتهريب ،والتزوير والتزييف،
واالجتار غري امل�شروع باملخدرات .ومن جانب �آخر ،يعترب تهريب النقد عرب احلدود،
واحلوالة ،والتحويالت الإلكرتونية ،وا�ستعمال البطاقات االئتمانية من الأ�ساليب
ال�شائعة يف نقل الأموال التي ت�ستخدم يف متويل الإرهاب ،بينما تعترب امل�ؤ�س�سات املالية
و�شركات التحويالت املالية واملنظمات غري الهادفة للربح من �أهم اجلهات التي قد
يتم ا�ستغاللها.

بناء القدرات
ركزت جل�سات بناء القدرات على �أهمية دور امل�ؤ�س�سات املالية يف مكافحة جرائم
غ�سل عائدات الف�ساد ،وتطبيق املعايري الدولية ملكافحة غ�سل عائدات الف�ساد ،وعلى
التحديات التي تواجهها يف ذلك ،ومناق�شة احللول املمكنة .ويف جانب متويل الإرهاب
ا�ستعر�ضت بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية جتربتها يف مكافحة عمليات متويل الإرهاب و�سبل
دعم التعاون بني امل�ؤ�س�سات املالية من القطاع اخلا�ص وال�سلطات الوطنية كوحدة
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املعلومات املالية و�سلطات �إنفاذ القانون لتبادل املعلومات املالية ال�سيما حول خماطر
متويل الإرهاب ال�سائدة والنا�شئة خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة باجلماعات الإرهابية
واملقاتلني الإرهابيني الأجانب .كما مت تقدمي عرو�ض بخ�صو�ص التجربة املكت�سبة
لدى بع�ض امل�شاركني حول �إجناز عملية تقييم املخاطر على امل�ستوى الوطني مع
الرتكيز على الدور الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات املالية من القطاع اخلا�ص يف هذا ال�ش�أن.

