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

ي�سرين �أن �ألتقي بكم من خالل �صفحات هذا العدد الرابع ع�شر من
الن�شرة ال�صحفية الإلكرتونية للمجموعة يف ختام العام 2016م،
والذي ت�شرفت فيه برئا�سة املجموعة ممثال عن دولة قطر .كما �أمتنى
كل التوفيق للرئي�س املقبل من دولة الكويت ونحن على �أمت اال�ستعداد
للدعم وامل�ؤازرة ال�ستكمال م�سرية الإجنازات وخدمة املجموعة ب�إذن
اهلل تعالى.

الشيخ فهد بن فيصل ال ثاني

رئيس المجموعة

وا�صلت املجموعة جهودها �ضمن خطة عملها لتحقيق �أهدافها املن�شودة
وفقا للأولويات التي و�ضعتها الرئا�سة لهذا العام ،وعلى ر�أ�سها
مكافحة متويل الإرهاب ،حيث عقدت املجموعة االجتماع العام الرابع
والع�شرين واجتماعات فرق العمل امل�صاحبة له ،وقد �شهدت جميع
االجتماعات ح�ضور ًا مميز ًا من خرباء مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب من الدول الأع�ضاء باملجموعة وممثلني عن الدول والهيئات
املراقبة .و�ضمن ر�ؤية و�أهداف الرئا�سة ،عقد منتدى خرباء مكافحة
متويل الإرهاب �أول لقاءاته على هام�ش االجتماع العام ،حيث يهدف
هذا املنتدى �إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل متويله،
وذلك من خالل تبادل اخلربات بني �أع�ضاء املنتدى ،وحماولة التو�صل
عال من قبل
حللول منا�سبة وتطبيقها .وقد حظي املنتدى باهتمام ٍ
الأع�ضاء واملراقبون يف املجموعة ،و�شهد ح�ضور ًا وا�سع ًا تخللته عرو�ض ًا
تقدميية قدمها الأع�ضاء واملراقبون ،ت�ضمنت حاالت عملية متعلقة
بق�ضايا ذات �صلة .ويف ذات الإطار ،ومن �أجل تعزيز التزام الدول
الأع�ضاء مبتطلبات مكافحة متويل الإرهاب ،فقد قامت املجموعة

الدكت��ور الولي��د آل الش��يخ س��كرتير ًا
تنفيذي ًا لمجموعة العمل
المالي لمنطقة الش��رق
األوسط وشمال أفريقيا

بالتعاون مع جمموعة العمل املايل يف مبادرتها الأخرية ملعرفة م�ستوى
االلتزام بالتو�صيتني اخلام�سة وال�ساد�سة مبكافحة متويل الإرهاب،
بجمع املعلومات من الدول الأع�ضاء حول فعالية التدابري املتخذة يف
هذا اخل�صو�ص.
و�ستوا�ص ��ل املجموع ��ة نهجه ��ا احل ��ايل �إميان� � ًا منه ��ا ب�أهمي ��ة التعاون
امل�ش�ت�رك مع الدول الأع�ض ��اء واملراقبني واجلهات الدولي ��ة والإقليمية
وم�ساهماته ��م القيمة يف دع ��م ن�شاطات املجموعة ،كم ��ا و�ستعمل على
تعزي ��ز الآليات املتاح ��ة للتن�سيق والتعاون الوطن ��ي والدويل الفعال بني
اجله ��ات املحلية واجلهات النظ�ي�رة ،والتكاتف مع املنظم ��ات الدولية
والإقليمية والدول الأع�ضاء وغري الأع�ضاء ،يف �سبيل الت�صدي لظاهرة
تفاق ��م خماط ��ر متوي ��ل الإره ��اب املتنامية خ�ل�ال ال�سن ��وات الأخرية
وتكثيف اجلهود ملواجهتها.
ختام ًا ا�سمحوا يل بانتهاز هذه الفر�صة لتقدمي ال�شكر لل�سكرتري
التنفيذي للمجموعة املنتهية واليته بنهاية هذا العام ،ال�سيد /عادل
القلي�ش ،لقيادته مل�سرية املجموعة طيلة ال�سنوات الفائتة وحتقيق جناح
باهر و�إجنازات م�شرفة حت�سب يف ر�صيده وللمجموعة ،نتمنى من اهلل
له التوفيق ،كما نرحب بالدكتور الوليد �آل ال�شيخ ،ال�سكرتري التنفيذي
للمجموعة اعتبار ًا من بداية 2017م راجني له ح�سن ال�سداد والتوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،،

العالقة بين وحدة المعلومات
المالية وقطاع األعمال والمهن
غير المالية المحددة
تناول منتدى وحدات املعلومات املالية الأع�ضاء بدول املجموعة يف لقاءه
الرابع ع�شر يوم الأحد املوافق  13نوفمرب 2016م على هام�ش االجتماع
الع ��ام الراب ��ع والع�ش ��رون للمجموع ��ة ،عدد ًا م ��ن املو�ضوع ��ات الهامة
منها ،بناء وتعزي ��ز قدرات وحدات املعلومات املالي ��ة ،وت�شجيع ومتابعة
االن�ضم ��ام ملجموعة �إيجمونت و�آخر ن�شاط ��ات جمموعة �إيجمونت .كما
ناق� ��ش املنتدى يف اجلل�سة الثانية من ه ��ذا اللقاء مو�ضوع “العالقة بني
وحدة املعلومات املالية وقطاع الأعمال واملهن غري املالية املحددة» ،حيث
متت الإ�شارة �إلى �أهمية هذا املو�ضوع لوحدات املعلومات املالية ،و ُقدمت
عرو�ض تقدميية بهذا اخل�صو�ص بالإ�ضافة �إلى عرو�ض حلاالت عملية.
ومت ت ��داول �أهم امل�سائل التي �أثريت يف هذه العرو�ض وجتارب الوحدات
حول املو�ضوع وقد وجدت هذه العرو�ض ا�ستح�سان ًا لدى �أع�ضاء املنتدى.

اعتمد االجتماع العام يف الدوحة� ،أبريل 2016م ،تعيني الدكتور الوليد �آل ال�شيخ،
�سكرتري ًا تنفيذي ًا ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
اعتبارا من تاريخ  1يناير 2017م ،وذلك خلف ًا لل�سكرتري التنفيذي ال�سابق ال�سيد/
عادل بن حمد القلي�ش .الدكتور الوليد �آل ال�شيخ حا�صل على درجة الدكتوراه يف
االقت�صاد من جامعة مان�ش�سرت يف اململكة املتحدة ،وتقلد عدة منا�صب يف عدد من
املواقع يف القطاع العام ،كما عمل �سابق ًا مدير ًا لإدارة الإ�شراف البنكي يف م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.

مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق االوسط وشامل أفريقيا (مينافاتف)
الربيد اإللكرتوين  - info@menafatf.org:املوقع اإللكرتوين www.menafatf.org:
ص ب 10881 :املنامة  -مملكة البحرين
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محطات ورؤى مستقبلية ()2
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه ن�ستعني ،واحلمد هلل وال�صالة وال�سالم
على �سيد املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� .أما بعد،

عــادل القليـــش
السكرتير التنفيذي

ي�سرين �أن �أتوا�صل معكم من خالل هذا العدد اجلديد للن�شرة ال�صحفية
الإلكرتونية ،حيث تناولت يف العدد ال�سابق للن�شرة اجلزء الأول من
هذا املقال عن حمطات من الذاكرة كان �أبرزها انتهاء املجموعة من
اجلولة الأولى لعمليات التقييم املتبادل وحتقيق الدول مل�ستوى متقدم
من االلتزام باملتطلبات واملعايري الدولية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب من خالل عملية املتابعة .ويح�سب للمجموعة جناحها الباهر يف
جتربتها املميزة خالل فرتة وجيزة يف حتقيق مرتبة مرموقة بني اجلهات
الإقليمية والدولية واملنظمات املن�ش�أة على غرار جمموعة العمل املايل
ب�شهادة املتابعني واملهتمني بهذا ال�ش�أن ،على الرغم من التحديات التي
واجهتها منذ ان�شائها.
ويتوا�صل مقايل هذا عن الر�ؤى امل�ستقبلية للمجموعة بداي ًة من القيام
بعمليات التقييم �ضمن �إطار اجلولة الثانية جلميع الدول الأع�ضاء،
حيث تتطلع املجموعة لتحقيق م�ستويات �أكرث تقدم ًا يف جمال االلتزام
باملعايري الدولية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من �أجل �ضمان
اال�ستقرار املايل واالقت�صادي يف الدول الأع�ضاء ،ومرور ًا بدعم وتطوير

نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف الدول الأع�ضاء بالرتكيز
على دعم املوارد الب�شرية وبناء القدرات من خالل امل�ساعدات الفنية
وب�صفة خا�صة مل�سئويل القطاع اخلا�ص ،وتوثيق التعاون والعمل على نحو
�أكرث ات�صاال وقرب ًا مع هذا القطاع ملا له من �أهمية كربى وم�شاركة هامة
يف التعامالت املالية وامل�صرفية وحجم البيانات واملعلومات املفيدة التي
ميكن �أن يقدمها يف �سبيل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
و�ستوا�صل املجموعة العمل على حتقيق �أهدافها املو�ضوعة للفرتة املقبلة
وفق ًا للخطط والأولويات التي �سارت عليها ر�ؤية رئا�سة املجموعة خالل
العام احلايل 2016م بالرتكيز على مكافحة متويل الإرهاب ،والعمل
مع املنظمات الدولية والإقليمية والدول الأع�ضاء واملراقبني يف �سبيل
الت�صدي لهذه اجلرمية ،عالوة على دعم دور املجموعة يف ال�شبكة
العاملية للمكافحة عن طريق زيادة امل�شاركة يف واالجتماعات التي تقيمها
املجموعات الإقليمية املن�ش�أة على غرار جمموعة العمل املايل والتعاون
معها مبا يحقق �أهداف املجموعة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،،،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
تعالى وبركاته،،،

التحديات التشغيلية للقيام
بالتقييم الوطني للمخاطر
عقدت جلنة التقييم الوطني للمخاطر اجتماعها اخلام�س يوم الأحد
املوافق  13نوفمرب 2016م ،بالدوحة ،دولة قطر ،على هام�ش االجتماع العام
الرابع والع�شرون للمجموعة .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 �إلى �أهمية الإح�صائيات يف هذا
املجال ،بجانب �أهمية البيانات واملعلومات يف فهم وحتديد املخاطر.

منتدى خبراء مكافحة اإلرهاب
يعقد اجتماعه األول
عقد اللقاء الأول ملنتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب الذي ترت�أ�سه
دولة قطر على هام�ش االجتماع العام الرابع والع�شرين للمجموعة
بتاريخ  ١٢نوفمرب 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.
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االجتماع العام يتابع تعزيز جهود المجموعة في مكافحة تمويل اإلرهاب

�أُختتمت يوم اخلمي�س املوافق  17نوفمرب 2016م �أعمال االجتماع العام الرابع  13نوفمرب 2016م ،كما مت عقد اللقاء الأول ملنتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب
والع�شرين ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أجل يوم ال�سبت املوافق  12نوفمرب 2016م ،وتبنى االجتماع العام تقارير ر�ؤ�ساء الفرق
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب الذي عقد يف الدوحة بدولة قطر ابتدا ًء من واللجان ووافق على تو�صياتها.
 15نوفمرب 2016م وعلى 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 .وتناول االجتماع
العام خالل انعقاده العديد من املو�ضوعات الهامة املتعلقة بعمل املجموعة و�أن�شطتها
املختلفة ،واتخذ جملة من القرارات فيما يخ�صها.
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).

تكريم السكرتير التنفيذي للمجموعة
على هام�ش االجتماع العام الرابع والع�شرين ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،قام رئي�س املجموعة� ،سعادة ال�شيخ /فهد بن في�صل �آل
ثاين ،نائب حمافظ م�صرف قطر املركزي ،رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،يف الدوحة بدولة قطر ،بتكرمي ال�سكرتري التنفيذي
للمجموعة الأ�ستاذ /عادل حمد القلي�ش ،وذلك مبنا�سبة انتهاء مدة تعيينه مع
نهاية العام 2016م وتقدير ًا جلهوده الكبرية التي بذلها خالل االثني ع�شر عام ًا
املا�ضية.

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.

كذلك قام احتاد امل�صارف العربية وحتت رعاية دولة رئي�س جمل�س الوزراء
اللبناين ،يف م�ؤمتره امل�صريف العربي ال�سنوي لعام 2016م ،بتقدمي جائزة
الإجناز �إلى ال�سكرتري التنفيذي ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ال�سيد /عادل حمد القلي�ش ،مبنا�سبة انتهاء مدة تعيينه بنهاية
العام 2016م.

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 �إلى 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.

وخالل فرتة قيادته ل�سكرتارية املجموعة� ،أ�صبحت املجموعة ع�ضو ًا م�شارك ًا
يف جمموعة العمل املايل (فاتف) ،وحققت العديد من الإجنازات والنجاحات
امللحوظة منذ �أن مت ت�أ�سي�سها ،حيث مت تقييم  17دولة ع�ضو خالل اجلولة الأولى
من عملية التقييم املتبادل يف �إطار مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ووقد
نالت تقاريرها االعرتاف والتقدير الدويل جلودتها العالية .من جانب �آخر ،بذل
الأ�ستاذ /عادل القلي�ش جهودا حثيثة مع املنظمات والدول املانحة كالبنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل و�أجهزة هيئة الأمم املتحدة ،من �أجل توفري امل�ساعدات
الفنية والتدريب للدول الأع�ضاء ،حيث كان لكافة الفعاليات التدريبية بالغ الأثر
يف ا�ستفادة الدول الأع�ضاء منها.

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.
على هام�ش االجتماع العام ،عقد اجتماعي فريق عمل التقييم املتبادل وفريق عمل
امل�ساعدات الفنية والتطبيقات يوم االثنني املوافق  14نوفمرب 2016م ،واجتماع
جلنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات املعلومات املالية يوم الأحد املوافق
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نجاح كبير لورشة عمل التطبيقات السنوية للمجموعة
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 .اجلدير بالذكر
�أن املجموعة كانت قد �أطلقت م�شروع ًا جديد ًا للتطبيقات 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 ،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 ،و�ساهمت هذه اجلل�سة يف تغذية
هذا امل�شروع مبعلومات قيمة وحاالت عملية ت�ساعد على فهم نطاق هذه امل�س�ألة.
◄اجلل�سة الثالثة حول حتديات مالحقة عائدات الف�ساد يف الدول
الأجنبية
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 �إلى 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.
◄اجلل�سة الرابعة حول التعرف على �أف�ضل املمار�سات الت�شغيلية
وحتديات تبادل املعلومات بني الأجهزة املحلية
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 �إلى 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.

برعاية كرمية وبالتعاون مع اللجنة الدائمة ملكافحة غ�سل الأموال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،نظمت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
باال�شرتاك مع جمموعة �آ�سيا واملحيط الهادىء ( ،)APGور�شة العمل امل�شرتكة
للتطبيقات وبناء القدرات ،وذلك خالل الفرتة من  27نوفمرب وحتى  1دي�سمرب
2016م ،مبدينة جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
وقد وجدت هذه الور�شة اهتمام بالغ من خمتلف اجلهات املعنية مبكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب على م�ستوى العامل ،حيث �شارك فيها حوايل  300م�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 �إلى 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 ( ،)Interpolوجلنة 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 �إلى �أف�ضل
احللول املمكنة ملواجهتها.
◄اجلل�سة الأولى حول متويل الإرهاب ومواقع التوا�صل 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 �إلى التعرف على
خماطر متويل الإرهاب عرب و�سائل وخدمات التوا�صل االجتماعي و�إلى 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.
◄اجلل�سة الثانية حول غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية
�شغل مو�ضوع «غ�سل الأموال عرب الو�سائل الإلكرتونية» الأو�ساط املهتمة مبكافحة
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