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الأخ�������������وة والأخ�����������������وات ال��������ك��������رام،،،

الجتماع  اأ�شغال  با�شت�شافة  اجلزائر  ت�شرفت 
امل��ايل  العمل  ملجموعة  ع�شر  ال��راب��ع  ال��ع��ام 
من  اأفريقيا  �شمال  و  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 
2011م  الثاين  ت�شرين  نوفمرب/   30 اإىل   26
دواعي  من  ذلك  وكان  اجلزائر  هيلتون  بفندق 
ال�شرور والفتخار لنا يف اجلزائر وباخل�شو�ص 
لحت�شان  امل��ايل  ال�شتعالم  معاجلة  خلية  يف 
ب��ال��دور  ن�شيد  اأن  ون���ود  ال��ه��ام  احل���دث  ذل���ك 
املايل  العمل  جمموعة  اأدت��ه  ال��ذي  الأ�شا�شي 
فيه. اأفريقيا  �شمال  و  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 

الثاين خالل  العام  هذا الجتماع هو الجتماع 
رئا�شة اجلزائر للمجموعة يف عام 2011م. وقد 

�شخرت اجلزائر كل الإمكانيات و جندت كل الطاقات ل�شمان ظروف 
واللجان  العمل  فرق  واجتماعات  الجتماع  ذلك  فعاليات  جناح 
لوحدات  الرابع  املنتدى  اإىل  بالإ�شافة  املجموعة  عن  املنبثقة 
اأفريقيا. و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  لدول  املالية  املعلومات 

ف��ق��د حت��ق��ق خ����الل ال�����ش��ب��ع ���ش��ن��وات امل��ن�����ش��رم��ة ال��ك��ث��ر من 
ونتطلع  امل�����ش��رتك،  التقييم  �شعيد  ع��ل��ى  وخ��ا���ش��ة  الجن�����ازات 
وتدفق  اجلرمية  من  منطقتنا  حتمي  اأنها  اإذ  منها  للمزيد  �شويًا 
من  امل��زي��د  اإىل  ���ش��وي��ًا  نتطلع  ك��م��ا  ال�����ش��رع��ي��ة،  غ��ر  الأم�����وال 
النظرة. الإقليمية  واملنظمات  ال���دويل  املجتمع  م��ع  ال��ت��ع��اون 

جمموعة  اأهنئ  اأن  ي�شعدين  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
ال��ع��م��ل امل����ايل )ف���ات���ف( ال��ت��ي اأ���ش��رف��ت على 
ال�شادرة  الدولية  املعاير  مراجعة  من  النتهاء 
ع��ن��ه��ا ل�����ش��م��ان م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة 
قد  و  الأ�شباب.  اأه��م  كاأحد  النا�شئة  الدولية 
مراجعة  يف  جنب  اإىل  جنبا  جمموعتنا  عملت 
امل��ايل.  العمل  جمموعة  م��ع  ال��دول��ي��ة  املعاير 

برئا�شة  2011م  عام  يف  اجلزائر  ت�شرفت  لقد 
الكامل،  للتعاون  خ��الل��ه  و�شعت  امل��ج��م��وع��ة، 
اأو  املراقبني  اأو  الأع�شاء  الدول  باقي  مع  �شواًء 
الأه��داف  حتقيق  بغية  املجموعة،  �شكرتارية 
جمال  يف  اأج��ل��ه��ا  م��ن  املجموعة  اأن�شئت  ال��ت��ي 
الإره����اب. ومت��وي��ل  الأم�����وال  غ�شل  مكافحة 

العمل  ف��ري��ق  اأف����راد  جلميع  ال�شكر  بخال�ص  اأت��وج��ه  واأخ����رًا 
ب�����ش��ك��رت��اري��ة امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ج��ه��ده��م وت��ع��اون��ه��م ال�����دوؤوب. 
واأري�������د ال���ت���اأك���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����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا.

ون���ه���ن���ئ امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ون���ت���م���ن���ى ل��ه��ا 
ال��ت��وف��ي��ق يف ت��ول��ي��ه��ا رئ���ا����ش���ة امل��ج��م��وع��ة ال���ع���ام ال���ق���ادم.   

وب������رك������ات������ه،،،   اهلل  ورح������م������ة  ع���ل���ي���ك���م  وال�������������ش������الم 

انعقد يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية خالل الفرتة من 28 اإىل 30 نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2011م الجتماع العام الرابع ع�شر ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا برئا�شة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ممثلًة يف ال�شيد/ عبد النور حيبو�ص، رئي�ص جمل�ص خلية معاجلة ال�شتعالم املايل. حيث تف�شل معايل/ كرمي جودي، 

وزير املالية يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، بافتتاح هذا الجتماع.

وقد �شارك يف اأعمال الجتماع العام عدد كبر من خرباء مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب من الدول الأع�شاء )الأردن والإمارات والبحرين وتون�ص واجلزائر وال�شعودية وال�شودان 
والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وم�شر واملغرب واليمن( والدول واجلهات املراقبة )ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية واجلمهورية الفرن�شية والوليات املتحدة الأمريكية والبنك الدويل 
و�شندوق النقد الدويل وجمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية وجمموعة العمل املايل و�شندوق النقد العربي( ، بالإ�شافة اإىل جمموعة العمل الأورواآ�شيوية ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب التي ت�شارك للمرة الأوىل. ووافق الجتماع العام الرابع ع�شر على منح هيئة الأمم املتحدة مقعد مراقب باملجموعة، الأمر الذي �شيعزز التعاون مع  اأجهزة وكيانات الهيئة وميكنها من 
امل�شاركة يف ن�شاطات املجموعة حتت مظلة الهيئة، وبالأخ�ص مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية وفريق الر�شد ب�شاأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من اأفراد 

وكيانات واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. 

ومن جانب اأخر �شتتوىل اململكة العربية ال�شعودية رئا�شة جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا لعام 2012م ممثلة ب�شعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد املح�شن 
اخللف، وكيل حمافظ موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي لل�شوؤون الفنية. و�شتتوىل جمهورية ال�شودان ممثلة ب�شعادة امل�شت�شار ع�شام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل ورئي�ص اللجنة 

الإدارية ملكافحة جرائم غ�شيل الأموال من�شب نائب رئي�ص املجموعة. و�شتعقد املجموعة الجتماع العام اخلام�ص ع�شر خالل �شهر مايو / اآيار 2012م يف اململكة العربية ال�شعودية.

عبد النور حيبو�ص
رئي�ص »املجموعة«

الجتماع العام الرابع ع�شر يف اجلزائر

بالرئي�ص  ممثلة  املجموعة  م�شاركة   •
ال���ع���ام  الج���ت���م���اع  يف  وال�������ش���ك���رت���اري���ة 
وذل��ك  اإيجمونت،  ملجموعة  ع�شر  التا�شع 
ي��ول��ي��و/   15 اإىل   11 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 
ب��اأرم��ي��ن��ي��ا. ي���ري���ف���ان  يف  2011م  مت����وز 

واإح��دى  املجموعة  �شكرتارية  م�شاركة   •
الإ�شالمية  )اجلمهورية  الأع�شاء  ال��دول 
امل��وري��ت��ان��ي��ة( يف الج��ت��م��اع غ��ر ال���دوري 
ل��ف��ري��ق ع��م��ل مت���وي���ل الإره�������اب وغ�����ش��ل 
امل��ايل،  العمل  ملجموعة  ال��ت��اب��ع  الأم����وال 
�شبتمرب/   9 اإىل   7 من  الفرتة  خالل  وذل��ك 
ب��ف��رن�����ش��ا. ب���اري�������ص  يف  2011م  اأي����ل����ول 

يف  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��ك��رت��اري��ة  • م�����ش��ارك��ة 
اج���ت���م���اع ف���ري���ق امل���راج���ع���ة الإق��ل��ي��م��ي 
ال��دويل  ال��ت��ع��اون  مراجعة  لفريق  التابع 
وذلك  امل��ايل  العمل  جمموعة  عن  واملنبثق 
�شبتمرب/   15 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
ب��ف��رن�����ش��ا. ب���اري�������ص  يف  2011م  اأي����ل����ول 

امل��ج��م��وع��ة  ����ش���ك���رت���اري���ة  م�������ش���ارك���ة   •
واإح����دى ال����دول الأع�����ش��اء )اجل��م��ه��وري��ة 
اخلب�راء  فري�ق  اج��ت��م��اع  يف  اللبنانية( 
التقييمات  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  ال��ت��اب��ع   ) اأ   (
العمل  مب��ج��م��وع��ة  ال��ت��و���ش��ي��ات  وت��ط��ب��ي��ق 
 30 اإىل   26 من  الفرتة  خ��الل  وذل��ك  امل��ايل 
باإيطاليا. روما  يف  2011م  اأيلول   / �شبتمرب 

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

ال��دول  م��ن  وع���دد  املجموعة  م�شاركة   •
الأع�شاء يف الجتماع العام ملجموعة العمل 
اأكتوبر/   28-24 بتاريخ  عقد  والذي  املايل 
بفرن�شا. باري�ص  يف  2011م  الأول  ت�شرين 

هيئة الأمم املتحدة 

وجمموعة العمل 

الأورواآ�شيوية 

ين�شمان اإىل 

املجموعة...



 عادل بن حمد القلي�ص
ال�شكرتر التنفيذي للمجموعة

انتهاء  وبعد  الوقت  هذا  يف  تعودنا  كما 
تطل  بالجنازات  وحافل  كامل  عام 
اللكرتونية  املجموعة  ن�شرة  عليكم 
التي متت  الأحداث  اآخر  لتطلعكم على 
خالل الأ�شهر ال�شتة الأخرة من العام. 
املايل  العمل  جمموعة  به  تقوم  ما  اإن 
ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
من عمليات متابعة للدول التي خ�شعت 
لعملية التقييم امل�شرتك اكت�شى اأهمية 
كربى �شواء على م�شتوى الجتماع العام 
خ�شو�شًا  املجموعة  �شكرتارية  لدى  اأو 
والقائم  احلايل  الو�شع  تعك�ص  اأنها 
املرحلي  والتطور  اللتزام  مل�شتوى 
لأنظمة املكافحة لدى الدول الأع�شاء. 
وت�شاعد عملية متابعة الدول الأع�شاء 
ال�شحيح  امل�شار  يف  الدولة  بقاء  على 
�شمن  املطلوبة  الإ�شالحات  ل�شمان 
هناك  كان  وكلما  حمدد،  زمني  اإطار 
التزام بخطة العمل املو�شوعة من قبل 
كانت  كلما  املعني  التقييم  خرباء  فريق 
فر�شة خروج الدول من عملية املتابعة 
الدولة  وتكون  معقولة.  اأكرب ويف فرتة 
به  اأو�شى  ما  معظم  تنفيذ  اأمتت  حينها 
مب�شتوى  الرتقاء  نحو  التقييم  فريق 
وتطبيقها  الدولية  باملعاير  اللتزام 
حقيقة  وهذا  وفعال،  دقيقا  تطبيقا 
عامة  ب�شفة  املجموعة  اإليه  ت�شبو  ما 
م�شاركة  يف  ملمو�ص  اأثر  من  لذلك  ملا 
يف  الدولية  اجلهود  املجموعة  دول 
الأموال  غ�شل  جرميتي  مكافحة  جمال 
لعدد  اأمثلة  وهناك  الإرهاب.  ومتويل 
ممن  املنطقة  م�شتوى  على  الدول  من 
التو�شيات  باأغلب  اللتزام  على  قارب 
كامل.  ب�شكل  منها  الرئي�شية  وخ�شو�شًا 
 وي�شرين اأي�شًا اأن اأنوه اىل اأن جمموعة 
على  بعمل  تقوم  )فاتف(  املايل  العمل 
وال�شخامة  الأهمية  من  كبرة  درجة 
جمال  يف  العامني  على  يزيد  ما  منذ 
والت�شع  الأربعني  التو�شيات  مراجعة 
مهمة  تعديالت  واإدخال  اخلا�شة 
بها  يت�شل  وما  التو�شيات  تلك  على 
عامة،  واأطر  تف�شرية  مذكرات  من 
واملتوقع اأن يوؤدي اإىل العتماد النهائي 
العام  الجتماع  خالل  التعديالت  لهذه 
)فاتف(  املايل  العمل  ملجموعة  املقبل 
كما  2012م.  العام  من  فرباير  �شهر  يف 

مرحلة  ذلك  ي�شتتبع  اأن  املقرر  من  اأن 
حول  نقا�شات  ت�شمل  العمل  من  جديدة 
الآلية التي �شتتم فيها عمليات التقييم 
مع  املوعد  هذا  تزامن  ولعل  امل�شرتك، 
قرب انتهاء اجلولة الأوىل من عمليات 
التقييم امل�شرتك ملجموعتنا ومع اقرتاح 
ال�شيا�شات  جميع  مبراجعة  املجموعة 
التقييم  بعملية  املرتبطة  الداخلية 
بالهتمام  جدير  اأمر  هو  امل�شرتك 
اأن علينا ال�شتعداد  راأيي  والدعم. ويف 
اإىل  خمتلفة  تكون  قد  مقبلة  ملرحلة 
وزيادة  املعاير  بع�ص  باختالف  ما  حد 
من  �شيتم  التي  الطريقة  اأو  اآخر  بع�ص 
ب�شكل  باملعاير  اللتزام  تقييم  خاللها 
الوقت  هذا  يف  قوله  ا�شتطيع  وما  عام. 
على  مقبال  حتديا  هناك  يكون  قد  اأنه 
يت�شاءل  قد  التحدي  ذلك  واأن  اجلميع 
خالل  من  معقولة  بدرجة  ينخف�ص  اأو 
اجليدة  واملتابعة  املبكر  ال�شتعداد 
امل�شاألة  امللف وجعل هذه  لتطورات هذا 
التي  الأولوية  ذات  املو�شوعات  من 
الدول  ا�شرتاتيجيات  �شمن  تبحث 
جمال  يف  املخت�شة  املركزية  وال�شلطات 
مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 
املجموعة. دائما  عليه  توؤكد  ما  وهو 

اجلزائر يف  املالية  املعلومات  لوحدات  الرابع  املنتدى 
للدول  املالية  املعلومات  وحدات  التقت 
ملنطقة  املايل  العمل  مبجموعة  الأع�شاء 
اللقاء  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
املالية  املعلومات  وحدات  ملنتدى  الرابع 
اجلمهورية  يف  املجموعة  عقدته  والذي 
ال�شبت  يوم  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
2011م. الثاين  ت�شرين  نوفمرب/   26 املوافق 
من  عددا  اأعماله  جدول  �شمن  املنتدى  وبحث 
كت�شجيع  امل�شرتك  الهتمام  ذات  املوا�شيع 
لوحدات  اإغمونت  ملجموعة  الن�شمام  ومتابعة 
قبل  من  املقرتحة  والآليات  املالية  املعلومات 
اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات 
اآليات  و�شع  اإىل  بالإ�شافة  املالية،  املعلومات 
للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة.

اأف�شل  واقع  من  اخلربات  تبادل  اإطار  ويف 
غ�شل  مكافحة  وحدة  من  كل  قدمت  املمار�شات 
ووحدة  الأردنية  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
التحقيق  وهيئة  ال�شعودية  املالية  التحريات 
املعلومات  معاجلة  ووحدة  اللبنانية  اخلا�شة 
جتاربهم  عن  تقدميية  عرو�شًا  املغربية  املالية 
اجلهات  مع  الوحدة  "تعاون  يف  وخرباتهم 

املحلية". 
اإىل  يهدف  املنتدى  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 
وحدات  قدرات  وتعزيز  بناء  اآليات  و�شع 
الت�شال  قنوات  وتوحيد  املالية  املعلومات 
وحتقيق  بينها  فيما  اخلربات  وتبادل  لدعم 
جمال  يف  وم�شتمر  دائم  اإقليمي  تعاون 
الإرهاب. ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة 

ع�شر،  الرابع  العام  الجتماع  هام�ص  على  ُنظم 
التقييم  عمل  لفريق  ع�شر  ال�شابع  الجتماع 
 27 املوافق  الأحد  يوم  اجلزائر  يف  امل�شرتك 
هذا  ويراأ�ص  2011م.  الثاين  ت�شرين  نوفمرب/ 
مت  اأن  منذ  العربية  م�شر  جمهورية  الفريق 
من  الفريق  ويتكون  2005م.  عام  يف  تاأ�شي�شه 
والإمارات  )الأردن  وهي  الأع�شاء  الدول  بع�ص 
وال�شودان  وال�شعودية  واجلزائر  وتون�ص 
و�شوريا والكويت ولبنان وم�شر واملغرب واليمن( 
بالإ�شافة اإىل املراقبني: �شندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل وجمموعة العمل املايل »فاتف«.

تقرير  ع�شر  الرابع  العام  الجتماع  واعتمد 
الذي  امل�شرتك  التقييم  عمل  فريق  رئي�ص 
قرارات  من  الفريق  اإليه  خل�ص  ما  ت�شمن 
عملية  تعزيز  ورقة  كاعتماد  وتو�شيات 
التو�شية  انطباق  مدى  ودرا�شة  املتابعة 
واجلدولني  الوقف،  على  والثالثني  الرابعة 
بالإ�شافة  امل�شرتك،  التقييم  لعملية  الزمنيني 
الدول  من  جلنة  ت�شكيل  مقرتح  اعتماد  اإىل 
فيما  املجموعة  �شيا�شات  لتقييم  الأع�شاء 
اأن  �شاأنه  من  والذي  امل�شرتك  بالتقييم  يتعلق 
يعزز جودة عمليات التقييم يف اجلولة الثانية.

عمل  لفريق  ع�شر  الثالث  الجتماع  انعقد 
هام�ص  على  والتطبيقات  الفنية  امل�شاعدات 
اجلزائر  يف  ع�شر  الرابع  العام  الجتماع 
ت�شرين  نوفمرب/   27 املوافق  الأحد  يوم 
دولة  الفريق  هذا  ويراأ�ص  2011م.  الثاين 
تاأ�شي�شه  مت  اأن  منذ  املتحدة  العربية  الإمارات 
من  الفريق  هذا  ويتكون  2005م،  عام  يف 
والإمارات  )الأردن  هي  اأع�شاء  دول  ثمان 
ولبنان  وال�شودان  واجلزائر  والبحرين 
املراقبني:  اإىل  بالإ�شافة  واليمن(  واملغرب 
و�شندوق  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة 
وجمموعة  الدويل  والبنك  الدويل  النقد 
املتحدة  والوليات  »فاتف«  املايل  العمل 
املعني  املتحدة  الأمم  ومكتب  الأمريكية 
اأيجمونت. وجمموعة  واجلرمية  باملخدرات 
ع�شر  الرابع  العام  الجتماع  اعتمد  وقد  هذا 

اإجناز  اأبرزها  كان  الذي  الفريق  تو�شيات 
امل�شروع  غر  »الجتار  عن  التطبيقات  م�شروع 
الأموال«،  وغ�شل  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
الأعوام  عن  للمجموعة  التدريبية  واخلطة 
2012م-2014م، ومتابعة موقف تنظيم كل من 
»ندوة جهات الإدعاء واأجهزة الق�شاء« واملوؤمتر 
عرب  لالأموال  املادي  »النقل  عن  الإقليمي 
واملكافحة«.  والكت�شاف  التحديات  احلدود: 
وور�شة عمل »نحو حوكمة جيدة لقطاع املنظمات 
بالتو�شية  واللتزام  للربح   الهادفة  غر 
جمموعة  تو�شيات  من  الثامنة  اخلا�شة 
ال�شتمرار  اإىل  بالإ�شافة  املايل«،  العمل 
الفنية  امل�شاعدات  مانحي  مع  التن�شيق  يف 
الأع�شاء  الدول  بع�ص  اإليه  حتتاج  ما  لتوفر 
نظم  لتطوير  فنية  م�شاعدات  من  باملجموعة 
فيها. الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة 

امل�شرتك التقييم  عمل  لفريق  ع�شر  ال�شابع  الجتماع 

والتطبيقات الفنية  امل�شاعدات  عمل  لفريق  ع�شر  الثالث  الجتماع 

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

2012م اآيار  •   مايو/ 
العمل  فرق  واجتماعي  ع�شر  اخلام�ص  العام  الجتماع 
اململكة  والتطبيقات،  الفنية  وامل�شاعدات  امل�شرتك  للتقييم 

العربية ال�شعودية.

2012م حزيران  •   يونيو/ 
العربية  اململكة  الق�شاء،  واأجهزة  الإدعاء  جهات  ندوة 

ال�شعودية.

2012م اآيار  •   مايو/ 
املرحلة الثانية من ور�شة العمل امل�شرتكة مع البنك الدويل 
ب�شاأن  امل�شارف  على  الرقابة  �شلطات  موظفي  "تدريب  عن 
الأموال  غ�شل  مكافحة  بتدابر  اللتزام  على  الرقابة 

ومتويل الإرهاب".

2012م اآيار  •   مايو/ 
اململكة  املالية،  املعلومات  وحدات  ملنتدى  اخلام�ص  اللقاء 

العربية ال�شعودية.

2012م اآذار  •   مار�ص/ 
البنك  بالتعاون مع  املنهجي  التحليل  برنامج تدريبي حول 
باجلمهورية  اللبنانية،  اخلا�شة  التحقيق  وهيئة  الدويل 

اللبنانية.

2012م ني�شان  •   اأبريل/ 
موؤمتر عن مكافحة غ�شل الأموال  ومتويل الإرهاب بالتعاون 
مع اإحتاد غرف دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف الدوحة، 

بدولة قطر.
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وافتتح ور�شة العمل كل من ال�شيد/ عادل حمد القلي�ص، ال�شكرتر 
التنفيذي للمجموعة وال�شيدة/ دانة حت�شني جنبالط، رئي�ص 
اململكة  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  وحدة 
الربنامج  رئي�ص  تارلنغ،  نايجل  وال�شيد/  الها�شمية  الأردنية 
املتحدة.  اململكة  يف  اخلرية  املوؤ�ش�شات  مبفو�شية  الدويل 
وقد �شارك يف الور�شة نحو40 خبرًا من الدول الأع�شاء، حيث 
هدفت الور�شة اإىل رفع الوعي والتعرف على خماطر ا�شتغالل 
املنظمات غر الهادفة للربح يف عمليات غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب وفهم الأ�ش�ص احلالية ملراجعة هذا القطاع والوظائف 
القطاع  ا�شتغالل  ملكافحة  اأف�شل  رقابة  وا�شتخدام  الرقابية 

ب�شكل عام.
الوا�شع  لالنت�شار  نتيجة  مهمة  مرحلة  يف  الور�شة  هذه  وتاأتي 
على  يحتم  مما  املنطقة  يف  للربح  الهادفة  غر  للمنظمات 
وتعزيز  القطاع  هذا  مب�شتوى  الرتقاء  املخت�شة  اجلهات 
املجال. هذا  يف  املعنية  اجلهات  لدى  الرقابة  واأ�شاليب  الوعي 

الأردن يف  للربح"  الهادفة  غر  املنظمات  لقطاع  جيدة  حوكمة  "نحو  ور�شة 

خماطر  2011م  الأول  اأكتوبر/ت�شرين  و13   12 اليومني  خالل  اخلرباء  وا�شتعر�ص 
والآثار  الأموال  وغ�شل  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  يف  امل�شروع  غر  الجتار  جرمية 
تبني  التي  العملية  احلالت  من  عددًا  اخلرباء  ناق�ص  كما  بهما.  املرتبطة  ال�شلبية 
غ�شل  يف  املخدرات  جتار  جمرمو  ويتبعها  يعتمدها  التي  احلديثة  والأ�شاليب  الطرق 
املتح�شالت. تلك  على  ال�شرعية  لإ�شفاء  وذلك  عملياتهم  عن  النا�شئة  املتح�شالت 
واأعتمده  التقرير  م�شودة  ومناق�شة  بعر�ص  املجموعة  قامت  الجتماع  هذا  �شوء  وعلى 
باجلمهورية  املا�شي  الثاين  نوفمرب/ت�شرين  �شهر  يف  املنعقد  ع�شر  الرابع  العام  الجتماع 

ال�شعبية. الدميقراطية  اجلزائرية 
املخدرات  يف  امل�شروع  غر  الجتار  جرمية  طبيعة  فهم  زيادة  على  التقرير  هذا  وي�شاعد 
ونطاقها واملخاطر املرتتبة عليها. بالإ�شافة اإىل التعرف على اأحدث الو�شائل امل�شتخدمة يف 
عمليات زراعة وتهريب والجتار غر امل�شروع يف املخدرات، الأمر الذي �شيدعو اإىل تطوير 
�شبل اأف�شل لدعم جهود اجلهات املعنية ملكافحة جرميتي الجتار غر امل�شروع يف املخدرات 
وغ�شل الأموال املتح�شلة عنها وم�شاعدتها يف القيام بدورها بفعالية اأكرب لتتبع املجرمني.

الأموال" وغ�شل  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  امل�شروع  غر  "الجتار  تقرير  مناق�شة  اجتماع 

فرن�شا  يف  املايل  العمل  جمموعة  اجتماعات  يف  مينافاتف 
الدورة  من  الأول  العام  الجتماع  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  �شاركت 
ت�شرين  اأكتوبر/   28 اإىل   27 من  الفرتة  خالل  انعقد  الذي  )فاتف(  املايل  العمل  ملجموعة  والع�شرين  الثالثة 
الأول 2011م يف باري�ص باجلمهورية الفرن�شية، ممثلًة ب�شكرتارية املجموعة وعدد من الدول الأع�شاء وهي 

تون�ص واجلزائر وال�شودان ولبنان واملغرب.
من  كجزء  العامتني  الورقتني  حتديث  اأبرزها  كان  النتائج  من  عدد  اإىل  للمجموعة  العام  الجتماع  وتو�شل 
اأعمالها امل�شتمرة لتحديد الدول التي قد ت�شكل خطرًا على النظام املايل الدويل، كما مت ن�شر تقرير املتابعة 

لليونان بالإ�شافة اإىل ن�شر بيان ب�شاأن برنامج �شريبة المتثال الطوعي يف بنغالد�ص.
 ويف اإطار اأخر التطورات التي تقوم بها جمموعة العمل املايل )فاتف( ملراجعة التعديالت لعدد من التو�شيات 
الأربعني والتو�شيات اخلا�شة الت�شع حققت املجموعة تقدمًا كبرًا يف عملها وذلك ل�شمان ا�شتمرارها يف توفر 
للتقييم  الثالثة  اجلولة  من  املكت�شبة  اخلربة  على  والبناء  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  ملكافحة  �شامل  اإطار 

امل�شرتك، ل�شيما وجود اتفاق كبر على التعديالت املقرتحة ملعاير جمموعة العمل املايل.
وعلى �شعيد اأخر تلقت املجموعة عددًا كبرًا من املالحظات يف اجلولة الثانية من امل�شاورات مع العموم والتي 
مت مناق�شتها و اأخذها بعني العتبار. واأن بع�ص النقاط التي وردت يف امل�شاورات قد مت بالفعل تناولها �شابقًا 
التعديالت  يف  اخلا�ص  القطاع  اإ�شت�شارة  بهدف  املالحظات  كافة  جمع  مت  ولقد  املعاير.  مراجعة  من  كجزء 
الذي  اخلا�ص  القطاع  مع  )فاتف(  املايل  العمل  ملجموعة  الت�شاوري  اللقاء  يف  وذلك  التو�شيات  على  املقرتحة 

عقد يف �شهر دي�شمرب/كانون الأول 2011م.
واجلدير بالذكر اأن جمموعة العمل املايل )فاتف( �شتقوم بعد ذلك بعقد اجتماع عام خا�ص خالل �شهر يناير 
/كانون الثاين 2012م، وذلك لو�شع التعديالت الأخرة ب�شكل نهائي والتي من املتوقع اأن يتم اعتمادها يف �شهر 

فرباير/�شباط 2012م.

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  عقدت 
اأيلول  �شبتمرب/   12-11 الفرتة  خالل  »مينافاتف«  اأفريقيا 
املعاير  على  التعديالت  اآخر  ملناق�شة  فنيًا  اجتماعًا  2011م 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  جمال  يف  الدولية 
با�شت�شافة  وذلك  )فاتف(،  املايل  العمل  جمموعة  عن  ال�شادرة 
البحرين. مبملكة  املنامة  يف  املركزي  البحرين  م�شرف 
الأع�شاء  الدول  عن  ممثاًلً   20 الجتماع  يف  و�شارك 
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  اأمانة  عن  وممثل 
الدولية  املعاير  على  التعديالت  اأخر  لتدار�ص  وذلك 
التي  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  جمال  يف 
موؤخرًا. )فاتف(  املايل  العمل  جمموعة  بها  قامت 
الربعني  التو�شيات  من  عدد  مناق�شة  الجتماع   خالل   ومت 
ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  جمال  يف  الت�شع  واخلا�شة 
)فاتف(،  املايل  العمل  جمموعة  عن  ال�شادرة  الإرهاب 
الأع�شاء  الدول  اطالع  اإىل  الجتماع  هذا  هدف  حيث 
اأدخلت  التي  التعديالت  اآخر  على  �شمولية  اأكرث  بروؤية 
من  حديثة  م�شائل  اأي  على  كبر  ب�شكل  والتعرف  موؤخرًا، 
م�شتقباًل. بها  الكامل  لاللتزام  كبرًا  حتديًا  تخلق  اأن  املمكن 

البحرين  يف  تدار�شت  املنطقة  دول 
الدولية املعاير  على  التعديالت  اأخر 

باململكة  املوؤ�ش�شات اخلرية  الأردنية ومفو�شية  الإرهاب  الأموال ومتويل  بالتعاون مع وحدة مكافحة غ�شل  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  املايل  العمل  عقدت جمموعة 
املتحدة ور�شة عمل بعنوان "نحو حوكمة جيدة لقطاع املنظمات غر الهادفة للربح واللتزام بالتو�شية اخلا�شة الثامنة من تو�شيات جمموعة العمل املايل"، وذلك خالل الفرتة 

من 14 اإىل 15 دي�شمرب/كانون الأول 2011م يف عمان باململكة الأردنية الها�شمية. 

مبملكة  املنامة  يف  مبقرها  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  اأجل  من  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  �شكرتارية  ا�شت�شافت 
درا�شة  اإطار  يف  وذلك  العقلية،  واملوؤثرات  باملخدرات  امل�شروع  غر  الجتار  ومكافحة  الأموال  غ�شل  مكافحة  يف  املخت�شني  الأع�شاء  الدول  خرباء  من  عددًا  البحرين 
العامل.  م�شتوى  على  انت�شارًا  الأ�شلية  اجلرائم  اأكرث  من  واحدة  تعترب  والتي  الأموال  غ�شل  بجرمية  اجلرمية  هذه  وارتباط  باملخدرات  امل�شروع  غر  الجتار  املجموعة 


