ن�شرة ن�صف �سنوية ت�صدر عن �سكرتارية جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينافاتف)  -العدد ( ،)4دي�سمرب/كانون الأول 2011م
م�شاركات املجموعة
(يوليو/متوز � -أكتوبر/ت�شرين الأول 2011م)
• م�شاركة املجموعة ممثلة بالرئي�س
وال�������س���ك���رت���اري���ة يف االج���ت���م���اع ال���ع���ام
التا�سع ع�شر ملجموعة �إيجمونت ،وذل��ك
خ�ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن � 11إىل  15ي��ول��ي��و/
مت����وز 2011م يف ي���ري���ف���ان ب ��أرم��ي��ن��ي��ا.
• م�شاركة �سكرتارية املجموعة و�إح��دى
ال��دول الأع�ضاء (اجلمهورية الإ�سالمية
امل��وري��ت��ان��ي��ة) يف االج��ت��م��اع غ�ير ال���دوري
ل��ف��ري��ق ع��م��ل مت���وي���ل الإره�������اب وغ�����س��ل
الأم����وال ال��ت��اب��ع ملجموعة العمل امل��ايل،
وذل��ك خالل الفرتة من � 7إىل � 9سبتمرب/
�أي����ل����ول 2011م يف ب���اري�������س ب��ف��رن�����س��ا.
• م�����ش��ارك��ة ���س��ك��رت��اري��ة امل��ج��م��وع��ة يف
اج���ت���م���اع ف���ري���ق امل���راج���ع���ة الإق��ل��ي��م��ي
التابع لفريق مراجعة ال��ت��ع��اون ال��دويل
واملنبثق عن جمموعة العمل امل��ايل وذلك
خ�لال ال��ف�ترة م��ن � 14إىل � 15سبتمرب/
�أي����ل����ول 2011م يف ب���اري�������س ب��ف��رن�����س��ا.
• م�������ش���ارك���ة ����س���ك���رت���اري���ة امل��ج��م��وع��ة
و�إح����دى ال����دول الأع�����ض��اء (اجل��م��ه��وري��ة
اللبنانية) يف اج��ت��م��اع فريـق اخلبـراء
( �أ ) ال��ت��اب��ع ل��ف��ري��ق ع��م��ل التقييمات
وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��و���ص��ي��ات مب��ج��م��وع��ة العمل
امل��ايل وذل��ك خ�لال الفرتة من � 26إىل 30
�سبتمرب � /أيلول 2011م يف روما ب�إيطاليا.

الأخ�������������وة والأخ�����������������وات ال��������ك��������رام،،،
ت�شرفت اجلزائر با�ست�ضافة �أ�شغال االجتماع
ال��ع��ام ال��راب��ع ع�شر ملجموعة العمل امل��ايل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا من
� 26إىل  30نوفمرب /ت�شرين الثاين 2011م
بفندق هيلتون اجلزائر وكان ذلك من دواعي
ال�سرور واالفتخار لنا يف اجلزائر وباخل�صو�ص
يف خلية معاجلة اال�ستعالم امل��ايل الحت�ضان
ذل���ك احل���دث ال��ه��ام ون���ود �أن ن�شيد ب��ال��دور
الأ�سا�سي ال��ذي �أدت��ه جمموعة العمل املايل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا فيه.

ويف ه��ذا ال�سياق ي�سعدين �أن �أهنئ جمموعة
ال��ع��م��ل امل����ايل (ف���ات���ف) ال��ت��ي �أ���ش��رف��ت على
االنتهاء من مراجعة املعايري الدولية ال�صادرة
ع��ن��ه��ا ل�����ض��م��ان م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة
الدولية النا�شئة ك�أحد �أه��م الأ�سباب .و قد
عملت جمموعتنا جنبا �إىل جنب يف مراجعة
املعايري ال��دول��ي��ة م��ع جمموعة العمل امل��ايل.

عبد النور حيبو�ش
رئي�س «املجموعة»

هذا االجتماع هو االجتماع العام الثاين خالل
رئا�سة اجلزائر للمجموعة يف عام 2011م .وقد
�سخرت اجلزائر كل الإمكانيات و جندت كل الطاقات ل�ضمان ظروف
جناح فعاليات ذلك االجتماع واجتماعات فرق العمل واللجان
املنبثقة عن املجموعة بالإ�ضافة �إىل املنتدى الرابع لوحدات
املعلومات املالية لدول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ف��ق��د حت��ق��ق خ��ل�ال ال�����س��ب��ع ���س��ن��وات امل��ن�����ص��رم��ة ال��ك��ث�ير من
االجن�����ازات وخ��ا���ص��ة ع��ل��ى �صعيد التقييم امل�����ش�ترك ،ونتطلع
�سوي ًا للمزيد منها �إذ �أنها حتمي منطقتنا من اجلرمية وتدفق
الأم�����وال غ�ير ال�����ش��رع��ي��ة ،ك��م��ا نتطلع ���س��وي � ًا �إىل امل��زي��د من
ال��ت��ع��اون م��ع املجتمع ال���دويل واملنظمات الإقليمية النظرية.

لقد ت�شرفت اجلزائر يف عام 2011م برئا�سة
امل��ج��م��وع��ة ،و�سعت خ�لال��ه للتعاون الكامل،
�سواء مع باقي الدول الأع�ضاء �أو املراقبني �أو
ً
�سكرتارية املجموعة ،بغية حتقيق الأه��داف
ال��ت��ي �أن�شئت املجموعة م��ن �أج��ل��ه��ا يف جمال
مكافحة غ�سل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب.

و�أخ��ي�ر ًا �أت��وج��ه بخال�ص ال�شكر جلميع �أف����راد ف��ري��ق العمل
ب�����س��ك��رت��اري��ة امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ج��ه��ده��م وت��ع��اون��ه��م ال�����د�ؤوب.
و�أري�������د ال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى دع����م اجل����زائ����ر ال���ك���ام���ل مل��ج��م��وع��ة
ال��ع��م��ل امل����ايل مل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا.
ون���ه���ن���ئ امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ون���ت���م���ن���ى ل��ه��ا
ال��ت��وف��ي��ق يف ت��ول��ي��ه��ا رئ���ا����س���ة امل��ج��م��وع��ة ال���ع���ام ال���ق���ادم.
وال�������������س���ل��ام ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل وب������رك������ات������ه،،،

االجتماع العام الرابع ع�شر يف اجلزائر
هيئة الأمم املتحدة
وجمموعة العمل

• م�����ش��ارك��ة ال�����س��ك��رت�ير ال��ت��ن��ف��ي��ذي –
ك��م��ت��ح��دث – يف ور����ش���ة ع��م��ل مل��ك��اف��ح��ة
غ�سل الأم����وال ومت��وي��ل الإره����اب للنيابة
ال��ع��ام��ة وال��ق�����ض��اة ،وذل���ك خ�ل�ال ال��ف�ترة
م��ن � 9إىل � 13أك��ت��وب��ر  /ت�شرين الأول
2011م يف ال��ك��وي��ت ب���دول���ة ال��ك��وي��ت.

الأورو�آ�سيوية
ين�ضمان �إىل
املجموعة...

• م�شاركة املجموعة وع���دد م��ن ال��دول
الأع�ضاء يف االجتماع العام ملجموعة العمل
املايل والذي عقد بتاريخ � 28-24أكتوبر/
ت�شرين الأول 2011م يف باري�س بفرن�سا.

انعقد يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية خالل الفرتة من � 28إىل  30نوفمرب /ت�شرين الثاين 2011م االجتماع العام الرابع ع�شر ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط
ً
ممثلة يف ال�سيد /عبد النور حيبو�ش ،رئي�س جمل�س خلية معاجلة اال�ستعالم املايل .حيث تف�ضل معايل /كرمي جودي،
و�شمال �أفريقيا برئا�سة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزير املالية يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،بافتتاح هذا االجتماع.
وقد �شارك يف �أعمال االجتماع العام عدد كبري من خرباء مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من الدول الأع�ضاء (الأردن والإمارات والبحرين وتون�س واجلزائر وال�سعودية وال�سودان
والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وم�صر واملغرب واليمن) والدول واجلهات املراقبة (ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واجلمهورية الفرن�سية والواليات املتحدة الأمريكية والبنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمموعة العمل املايل و�صندوق النقد العربي)  ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة العمل الأورو�آ�سيوية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب التي ت�شارك للمرة الأوىل .ووافق االجتماع العام الرابع ع�شر على منح هيئة الأمم املتحدة مقعد مراقب باملجموعة ،الأمر الذي �سيعزز التعاون مع �أجهزة وكيانات الهيئة وميكنها من
امل�شاركة يف ن�شاطات املجموعة حتت مظلة الهيئة ،وبالأخ�ص مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية وفريق الر�صد ب�ش�أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من �أفراد
وكيانات واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
ومن جانب �أخر �ستتوىل اململكة العربية ال�سعودية رئا�سة جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعام 2012م ممثلة ب�سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد املح�سن
اخللف ،وكيل حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لل�ش�ؤون الفنية .و�ستتوىل جمهورية ال�سودان ممثلة ب�سعادة امل�ست�شار ع�صام الدين عبد القادر الزين ،وكيل وزارة العدل ورئي�س اللجنة
الإدارية ملكافحة جرائم غ�سيل الأموال من�صب نائب رئي�س املجموعة .و�ستعقد املجموعة االجتماع العام اخلام�س ع�شر خالل �شهر مايو � /آيار 2012م يف اململكة العربية ال�سعودية.

جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينافاتف)
الربيد االلكرتوين info@menafatf.org :املوقع االلكرتوينwww.menafatf.org :

�ص.ب 10881 :املنامة  -مملكة البحرين

كما تعودنا يف هذا الوقت وبعد انتهاء
عام كامل وحافل باالجنازات تطل
عليكم ن�شرة املجموعة االلكرتونية
لتطلعكم على �آخر الأحداث التي متت
خالل الأ�شهر ال�ستة الأخرية من العام.
�إن ما تقوم به جمموعة العمل املايل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
من عمليات متابعة للدول التي خ�ضعت
لعملية التقييم امل�شرتك اكت�سى �أهمية
كربى �سواء على م�ستوى االجتماع العام
�أو لدى �سكرتارية املجموعة خ�صو�ص ًا
�أنها تعك�س الو�ضع احلايل والقائم
مل�ستوى االلتزام والتطور املرحلي
لأنظمة املكافحة لدى الدول الأع�ضاء.
وت�ساعد عملية متابعة الدول الأع�ضاء
على بقاء الدولة يف امل�سار ال�صحيح
ل�ضمان الإ�صالحات املطلوبة �ضمن
�إطار زمني حمدد ،وكلما كان هناك
التزام بخطة العمل املو�ضوعة من قبل
فريق خرباء التقييم املعني كلما كانت
فر�صة خروج الدول من عملية املتابعة
�أكرب ويف فرتة معقولة .وتكون الدولة
حينها �أمتت تنفيذ معظم ما �أو�صى به
فريق التقييم نحو االرتقاء مب�ستوى
االلتزام باملعايري الدولية وتطبيقها
تطبيقا دقيقا وفعاال ،وهذا حقيقة
ما ت�صبو �إليه املجموعة ب�صفة عامة
ملا لذلك من �أثر ملمو�س يف م�شاركة
دول املجموعة اجلهود الدولية يف
جمال مكافحة جرميتي غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب .وهناك �أمثلة لعدد
من الدول على م�ستوى املنطقة ممن
قارب على االلتزام ب�أغلب التو�صيات
وخ�صو�ص ًا الرئي�سية منها ب�شكل كامل.
وي�سرين �أي�ض ًا �أن �أنوه اىل �أن جمموعة
العمل املايل (فاتف) تقوم بعمل على
درجة كبرية من الأهمية وال�ضخامة
منذ ما يزيد على العامني يف جمال
مراجعة التو�صيات الأربعني والت�سع
اخلا�صة و�إدخال تعديالت مهمة
على تلك التو�صيات وما يت�صل بها
من مذكرات تف�سريية و�أطر عامة،
واملتوقع �أن ي�ؤدي �إىل االعتماد النهائي
لهذه التعديالت خالل االجتماع العام
املقبل ملجموعة العمل املايل (فاتف)
يف �شهر فرباير من العام 2012م .كما

املنتدى الرابع لوحدات املعلومات املالية يف اجلزائر
التقت وحدات املعلومات املالية للدول
الأع�ضاء مبجموعة العمل املايل ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف اللقاء
الرابع ملنتدى وحدات املعلومات املالية
والذي عقدته املجموعة يف اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية يوم ال�سبت
املوافق  26نوفمرب /ت�شرين الثاين 2011م.

�أن من املقرر �أن ي�ستتبع ذلك مرحلة
جديدة من العمل ت�شمل نقا�شات حول
الآلية التي �ستتم فيها عمليات التقييم
امل�شرتك ،ولعل تزامن هذا املوعد مع
قرب انتهاء اجلولة الأوىل من عمليات
التقييم امل�شرتك ملجموعتنا ومع اقرتاح
املجموعة مبراجعة جميع ال�سيا�سات
الداخلية املرتبطة بعملية التقييم
امل�شرتك هو �أمر جدير باالهتمام
والدعم .ويف ر�أيي �أن علينا اال�ستعداد
ملرحلة مقبلة قد تكون خمتلفة �إىل
حد ما باختالف بع�ض املعايري وزيادة
بع�ض �آخر �أو الطريقة التي �سيتم من
خاللها تقييم االلتزام باملعايري ب�شكل
عام .وما ا�ستطيع قوله يف هذا الوقت
�أنه قد يكون هناك حتديا مقبال على
اجلميع و�أن ذلك التحدي قد يت�ضاءل
�أو ينخف�ض بدرجة معقولة من خالل
اال�ستعداد املبكر واملتابعة اجليدة
لتطورات هذا امللف وجعل هذه امل�س�ألة
من املو�ضوعات ذات الأولوية التي
تبحث �ضمن ا�سرتاتيجيات الدول
وال�سلطات املركزية املخت�صة يف جمال
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
وهو ما ت�ؤكد عليه دائما املجموعة.

عادل بن حمد القلي�ش
ال�سكرتري التنفيذي للمجموعة

وبحث املنتدى �ضمن جدول �أعماله عددا من
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك كت�شجيع
ومتابعة االن�ضمام ملجموعة �إغمونت لوحدات
املعلومات املالية والآليات املقرتحة من قبل
اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات
املعلومات املالية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع �آليات
للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة.

ويف �إطار تبادل اخلربات من واقع �أف�ضل
املمار�سات قدمت كل من وحدة مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب الأردنية ووحدة
التحريات املالية ال�سعودية وهيئة التحقيق
اخلا�صة اللبنانية ووحدة معاجلة املعلومات
املالية املغربية عرو�ض ًا تقدميية عن جتاربهم
وخرباتهم يف "تعاون الوحدة مع اجلهات
املحلية".
واجلدير بالذكر �أن هذا املنتدى يهدف �إىل
و�ضع �آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات
املعلومات املالية وتوحيد قنوات االت�صال
لدعم وتبادل اخلربات فيما بينها وحتقيق
تعاون �إقليمي دائم وم�ستمر يف جمال
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

االجتماع ال�سابع ع�شر لفريق عمل التقييم امل�شرتك
نُظم على هام�ش االجتماع العام الرابع ع�شر،
االجتماع ال�سابع ع�شر لفريق عمل التقييم
امل�شرتك يف اجلزائر يوم الأحد املوافق 27
نوفمرب /ت�شرين الثاين 2011م .وير�أ�س هذا
الفريق جمهورية م�صر العربية منذ �أن مت
ت�أ�سي�سه يف عام 2005م .ويتكون الفريق من
بع�ض الدول الأع�ضاء وهي (الأردن والإمارات
وتون�س واجلزائر وال�سعودية وال�سودان
و�سوريا والكويت ولبنان وم�صر واملغرب واليمن)
بالإ�ضافة �إىل املراقبني� :صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل وجمموعة العمل املايل «فاتف».

واعتمد االجتماع العام الرابع ع�شر تقرير
رئي�س فريق عمل التقييم امل�شرتك الذي
ت�ضمن ما خل�ص �إليه الفريق من قرارات
وتو�صيات كاعتماد ورقة تعزيز عملية
املتابعة ودرا�سة مدى انطباق التو�صية
الرابعة والثالثني على الوقف ،واجلدولني
الزمنيني لعملية التقييم امل�شرتك ،بالإ�ضافة
�إىل اعتماد مقرتح ت�شكيل جلنة من الدول
الأع�ضاء لتقييم �سيا�سات املجموعة فيما
يتعلق بالتقييم امل�شرتك والذي من �ش�أنه �أن
يعزز جودة عمليات التقييم يف اجلولة الثانية.

االجتماع الثالث ع�شر لفريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات
انعقد االجتماع الثالث ع�شر لفريق عمل
امل�ساعدات الفنية والتطبيقات على هام�ش
االجتماع العام الرابع ع�شر يف اجلزائر
يوم الأحد املوافق  27نوفمرب /ت�شرين
الثاين 2011م .وير�أ�س هذا الفريق دولة
الإمارات العربية املتحدة منذ �أن مت ت�أ�سي�سه
يف عام 2005م ،ويتكون هذا الفريق من
ثمان دول �أع�ضاء هي (الأردن والإمارات
والبحرين واجلزائر وال�سودان ولبنان
واملغرب واليمن) بالإ�ضافة �إىل املراقبني:
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية و�صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل وجمموعة
العمل املايل «فاتف» والواليات املتحدة
الأمريكية ومكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية وجمموعة �أيجمونت.

ف
ع
ا
ل
ي
ا
ت قادمة

هذا وقد اعتمد االجتماع العام الرابع ع�شر

تو�صيات الفريق الذي كان �أبرزها �إجناز
م�شروع التطبيقات عن «االجتار غري امل�شروع
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وغ�سل الأموال»،
واخلطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام
2012م2014-م ،ومتابعة موقف تنظيم كل من
«ندوة جهات الإدعاء و�أجهزة الق�ضاء» وامل�ؤمتر
الإقليمي عن «النقل املادي للأموال عرب
احلدود :التحديات واالكت�شاف واملكافحة».
وور�شة عمل «نحو حوكمة جيدة لقطاع املنظمات
غري الهادفة للربح وااللتزام بالتو�صية
اخلا�صة الثامنة من تو�صيات جمموعة
العمل املايل» ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار
يف التن�سيق مع مانحي امل�ساعدات الفنية
لتوفري ما حتتاج �إليه بع�ض الدول الأع�ضاء
باملجموعة من م�ساعدات فنية لتطوير نظم
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فيها.

(يناير /كانون الثاين – يونيو /حزيران 2012م)

• مار�س� /آذار 2012م

• مايو� /آيار 2012م

• مايو� /آيار 2012م

برنامج تدريبي حول التحليل املنهجي بالتعاون مع البنك
الدويل وهيئة التحقيق اخلا�صة اللبنانية ،باجلمهورية
اللبنانية.

املرحلة الثانية من ور�شة العمل امل�شرتكة مع البنك الدويل
عن "تدريب موظفي �سلطات الرقابة على امل�صارف ب�ش�أن
الرقابة على االلتزام بتدابري مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب".

االجتماع العام اخلام�س ع�شر واجتماعي فرق العمل
للتقييم امل�شرتك وامل�ساعدات الفنية والتطبيقات ،اململكة
العربية ال�سعودية.

• �أبريل /ني�سان 2012م

• مايو� /آيار 2012م

• يونيو /حزيران 2012م

م�ؤمتر عن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالتعاون
مع �إحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الدوحة،
بدولة قطر.

اللقاء اخلام�س ملنتدى وحدات املعلومات املالية ،اململكة
العربية ال�سعودية.

ندوة جهات الإدعاء و�أجهزة الق�ضاء ،اململكة العربية
ال�سعودية.

ور�شة "نحو حوكمة جيدة لقطاع املنظمات غري الهادفة للربح" يف ا لأردن

عقدت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالتعاون مع وحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب الأردنية ومفو�ضية امل�ؤ�س�سات اخلريية باململكة
املتحدة ور�شة عمل بعنوان "نحو حوكمة جيدة لقطاع املنظمات غري الهادفة للربح وااللتزام بالتو�صية اخلا�صة الثامنة من تو�صيات جمموعة العمل املايل" ،وذلك خالل الفرتة
من � 14إىل  15دي�سمرب/كانون الأول 2011م يف عمان باململكة الأردنية الها�شمية.
وافتتح ور�شة العمل كل من ال�سيد /عادل حمد القلي�ش ،ال�سكرتري
التنفيذي للمجموعة وال�سيدة /دانة حت�سني جنبالط ،رئي�س
وحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف اململكة
الأردنية الها�شمية وال�سيد /نايجل تارلنغ ،رئي�س الربنامج
الدويل مبفو�ضية امل�ؤ�س�سات اخلريية يف اململكة املتحدة.
وقد �شارك يف الور�شة نحو 40خبري ًا من الدول الأع�ضاء ،حيث
هدفت الور�شة �إىل رفع الوعي والتعرف على خماطر ا�ستغالل
املنظمات غري الهادفة للربح يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وفهم الأ�س�س احلالية ملراجعة هذا القطاع والوظائف
الرقابية وا�ستخدام رقابة �أف�ضل ملكافحة ا�ستغالل القطاع
ب�شكل عام.
وت�أتي هذه الور�شة يف مرحلة مهمة نتيجة لالنت�شار الوا�سع
للمنظمات غري الهادفة للربح يف املنطقة مما يحتم على
اجلهات املخت�صة االرتقاء مب�ستوى هذا القطاع وتعزيز
الوعي و�أ�ساليب الرقابة لدى اجلهات املعنية يف هذا املجال.

اجتماع مناق�شة تقرير "االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وغ�سل ا لأموال"

ا�ست�ضافت �سكرتارية جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبقرها يف املنامة مبملكة
البحرين عدد ًا من خرباء الدول الأع�ضاء املخت�صني يف مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،وذلك يف �إطار درا�سة
املجموعة االجتار غري امل�شروع باملخدرات وارتباط هذه اجلرمية بجرمية غ�سل الأموال والتي تعترب واحدة من �أكرث اجلرائم الأ�صلية انت�شار ًا على م�ستوى العامل.
وا�ستعر�ض اخلرباء خالل اليومني  12و� 13أكتوبر/ت�شرين الأول 2011م خماطر
جرمية االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية وغ�سل الأموال والآثار
ال�سلبية املرتبطة بهما .كما ناق�ش اخلرباء عدد ًا من احلاالت العملية التي تبني
الطرق والأ�ساليب احلديثة التي يعتمدها ويتبعها جمرمو جتار املخدرات يف غ�سل
املتح�صالت النا�شئة عن عملياتهم وذلك لإ�ضفاء ال�شرعية على تلك املتح�صالت.
وعلى �ضوء هذا االجتماع قامت املجموعة بعر�ض ومناق�شة م�سودة التقرير و�أعتمده
االجتماع العام الرابع ع�شر املنعقد يف �شهر نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�ضي باجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
وي�ساعد هذا التقرير على زيادة فهم طبيعة جرمية االجتار غري امل�شروع يف املخدرات
ونطاقها واملخاطر املرتتبة عليها .بالإ�ضافة �إىل التعرف على �أحدث الو�سائل امل�ستخدمة يف
عمليات زراعة وتهريب واالجتار غري امل�شروع يف املخدرات ،الأمر الذي �سيدعو �إىل تطوير
�سبل �أف�ضل لدعم جهود اجلهات املعنية ملكافحة جرميتي االجتار غري امل�شروع يف املخدرات
وغ�سل الأموال املتح�صلة عنها وم�ساعدتها يف القيام بدورها بفعالية �أكرب لتتبع املجرمني.

مينافاتف يف اجتماعات جمموعة العمل املايل يف فرن�سا

�شاركت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف االجتماع العام الأول من الدورة
الثالثة والع�شرين ملجموعة العمل املايل (فاتف) الذي انعقد خالل الفرتة من � 27إىل � 28أكتوبر /ت�شرين
ً
ممثلة ب�سكرتارية املجموعة وعدد من الدول الأع�ضاء وهي
الأول 2011م يف باري�س باجلمهورية الفرن�سية،
تون�س واجلزائر وال�سودان ولبنان واملغرب.
وتو�صل االجتماع العام للمجموعة �إىل عدد من النتائج كان �أبرزها حتديث الورقتني العامتني كجزء من
�أعمالها امل�ستمرة لتحديد الدول التي قد ت�شكل خطر ًا على النظام املايل الدويل ،كما مت ن�شر تقرير املتابعة
لليونان بالإ�ضافة �إىل ن�شر بيان ب�ش�أن برنامج �ضريبة االمتثال الطوعي يف بنغالد�ش.
ويف �إطار �أخر التطورات التي تقوم بها جمموعة العمل املايل (فاتف) ملراجعة التعديالت لعدد من التو�صيات
الأربعني والتو�صيات اخلا�صة الت�سع حققت املجموعة تقدم ًا كبري ًا يف عملها وذلك ل�ضمان ا�ستمرارها يف توفري
�إطار �شامل ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والبناء على اخلربة املكت�سبة من اجلولة الثالثة للتقييم
امل�شرتك ،ال�سيما وجود اتفاق كبري على التعديالت املقرتحة ملعايري جمموعة العمل املايل.
وعلى �صعيد �أخر تلقت املجموعة عدد ًا كبري ًا من املالحظات يف اجلولة الثانية من امل�شاورات مع العموم والتي
مت مناق�شتها و �أخذها بعني االعتبار .و�أن بع�ض النقاط التي وردت يف امل�شاورات قد مت بالفعل تناولها �سابق ًا
كجزء من مراجعة املعايري .ولقد مت جمع كافة املالحظات بهدف �إ�ست�شارة القطاع اخلا�ص يف التعديالت
املقرتحة على التو�صيات وذلك يف اللقاء الت�شاوري ملجموعة العمل املايل (فاتف) مع القطاع اخلا�ص الذي
عقد يف �شهر دي�سمرب/كانون الأول 2011م.
واجلدير بالذكر �أن جمموعة العمل املايل (فاتف) �ستقوم بعد ذلك بعقد اجتماع عام خا�ص خالل �شهر يناير
/كانون الثاين 2012م ،وذلك لو�ضع التعديالت الأخرية ب�شكل نهائي والتي من املتوقع �أن يتم اعتمادها يف �شهر
فرباير�/شباط 2012م.

دول املنطقة تدار�ست يف البحرين
�أخر التعديالت على املعايري الدولية

عقدت جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا «مينافاتف» خالل الفرتة � 12-11سبتمرب� /أيلول
2011م اجتماع ًا فني ًا ملناق�شة �آخر التعديالت على املعايري
الدولية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل (فاتف) ،وذلك با�ست�ضافة
م�صرف البحرين املركزي يف املنامة مبملكة البحرين.
و�شارك يف االجتماع  20ممث ًال عن الدول الأع�ضاء
وممثل عن �أمانة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وذلك لتدار�س �أخر التعديالت على املعايري الدولية
يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التي
قامت بها جمموعة العمل املايل (فاتف) م�ؤخراً.
ومت خالل االجتماع مناق�شة عدد من التو�صيات االربعني
واخلا�صة الت�سع يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل (فاتف)،
حيث هدف هذا االجتماع �إىل اطالع الدول الأع�ضاء
بر�ؤية �أكرث �شمولية على �آخر التعديالت التي �أدخلت
م�ؤخراً ،والتعرف ب�شكل كبري على �أي م�سائل حديثة من
املمكن �أن تخلق حتدي ًا كبري ًا لاللتزام الكامل بها م�ستقب ًال.
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