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عصام الدين
عبدالقادر الزين

األخوة واألخوات،
يس���عدني أن أرح���ب بك���م جميع���ًا عب���ر النش���رة
الصحفي���ة اإللكتروني���ة لمجموع���ة العم���ل المالي
لمنطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا التي
تس���لط الضوء على أهم الفعاليات واألحداث التي
تنظمها المجموعة وتشارك فيها.
ّ
ش���ك أن آفت���ي غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب
ال
تأثران وبش���كل كبير على األنظمة والمؤسس���ات
المالي���ة واالقتصادي���ة واألس���واق العالمي���ة ،حي���ث
أخ���ذت مكافح���ة هاتي���ن الجريمتي���ن مكان���ًا ب���ارزا
ضمن جداول أعمال االجتماعات الدولية واإلقليمية
واللقاءات على أعلى المس���تويات واألصعدة نظرا
مكونات النّسيج المالي
لمخاطرها الجسيمة على
ّ

واالقتصادي واالجتماعي لكافة بلدان العالم.
وف���ي هذا اإلط���ار ،تلع���ب مجموعة العم���ل المالي
لمنطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا دورًا
محوريا ف���ي المنطقة ،فهي بمثاب���ة حلقة الوصل
بين الدول األعضاء في المجموعة بعضها البعض
من جهة ،وبينها وبي���ن العالم الخارجي من جهة
أخ���رى م���ن خ�ل�ال مش���اركتها ممثلةً في الرئاس���ة
والس���كرتارية في اجتماعات أه���م الجهات الدولية
في مجال مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب
ومنه���ا مجموع���ة العم���ل المال���ي ،وعل���ى الجانب
اآلخر تش���جع المجموعة ال���دول األعضاء على تبني
وتنفيذ المعايير الدولية وتعمل على رفع مستوى
الوعي لديها حول طرق وأساليب واتجاهات غسل
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب ،والوص���ول إل���ى أفضل
الحلول اإلقليمية لمكافحتها.
ولعل أبلغ دليل على نجاحات وإنجازات المجموعة
إتمامه���ا الجول���ة األول���ى لبرنامج عملي���ة التقييم
المش���ترك ال���ذي ع���زز وبش���كل ملح���وظ أنظم���ة
المكافح���ة في ال���دول األعضاء .واس���تكماالً لذات
الجهود المبذولة في مجال التقييم ،تعد عمليات

المتابع���ة المرحل���ة التالي���ة لعملي���ات التقيي���م
المش���ترك ،وذلك لقياس مستوى اإلصالحات التي
قامت بها الدولة من حين آلخر في مجال المكافحة
وأيضًا قياس فاعلية أنظمتها وقوانينها الراهنة،
وتس���اهم عملي���ة المتابع���ة ف���ي تحفي���ز ال���دول
لإلس���تمرار في تحس���ين وتعزيز أنظم���ة وقوانين
المكافح���ة من أجل معالجة أوج���ه القصور الواردة
ف���ي تقرير تقييمها المش���ترك لضمان تحصينها
من مخاطر اختراق عمليات غسل األموال وتمويل
اإلره���اب ،وه���ذا اله���دف يكتس���ي أهمي���ة كب���رى
لس�ل�امة اس���تقرار النظام المالي واالقتصادي في
كل دول���ة .وم���ن أجل هذا تعم���ل المجموعة على
تعزي���ز االلتزام بالمعايير الدولي���ة ذات العالقة في
دول المنطقة.
وامتدادًا لتلك النجاحات التي حققتها المجموعة،
تس���عى جمهوري���ة الس���ودان من خالل رئاس���تها
للمجموع���ة خالل ه���ذا العام إلى المس���اهمة في
إنج���از المأم���ول والمتوق���ع ،إيمان���ا م���ن الس���ودان
بأهم ّي���ة األه���داف الت���ي م���ن أجله���ا أنش���ئت
المجموعة.
* رئيس المجموعة

�إنعقاد االجتماع العام ال�سابع ع�شر يف اخلرطوم
أستضافت جمهوري����ة السودان
االجتم����اع الع����ام الس����ابع عش����ر
لمجموع����ة العمل المال����ي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
الخرطوم خالل الفترة من  30أبريل/
نيس����ان إل����ى  2مايو/أي����ار 2013م،
الذي أفتتحه معالي الس����يد /علي
محمود عبدالرس����ول ،وزي����ر المالية
واالقتصاد الوطني ف����ي جمهورية
الس����ودان بحضور معالي الدكتور/
محم����د خي����ر الزبي����ر ،محاف����ظ بن����ك
السودان المركزي.
وت����رأس س����عــــادة المستش����ــار/
عص����ام الدي����ن عبدالق����ادر الزي����ن،
وكيل وزارة الع����دل ورئيس اللجنة
اإلداري����ة لمكافح����ة جرائ����م غس����ل
األم����وال وتموي����ل اإلره����اب االجتماع

الع����ام الس����ابع عش����ر ،الذي ش����ارك
ف����ي أعمال����ه ع����دد كبير م����ن خبراء
مكافح����ة غس����ل األم����وال وتموي����ل
اإلرهاب لثماني عش����رة دولة عربية
م����ن الدول األعضاء كما ش����ارك من
ال����دول والجه����ات المراقبة كل من
(الس����لطة الوطنية الفلس����طينية،
والمملك����ة المتح����دة ،ومملك����ة
أسبانيا ،والبنك الدولي ،وصندوق
النق����د الدول����ي ،ومجل����س التعاون
ل����دول الخلي����ج العربي����ة ،ومجموعة
العم����ل المالي (الفات����ف) ،وصندوق
النق����د العرب����ي ،ومجموع����ة العمل
األوربية اآلس����يوية لمكافحة غس����ل
األم����وال وتموي����ل اإلره����اب ،وهيئ����ة
األمم المتحدة).
وتم خالل جلسات االجتماع مناقشة
كافة الموضوعات المطروحة ضمن

جدول أعماله والت����ي تناولت جملة
م����ن المس����ائل المتعلق����ة بعم����ل
المجموع����ة وأنش����طتها المختلفة،

وم����ن جانب آخر تق����رر عقد االجتماع
الع����ام الثام����ن عش����ر خ��ل�ال ش����هر
نوفمبر/تشرين الثاني 2013م.
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عادل بن حمد القليش

المنهجية الجديدة لتقييم أنظمة مكافحة
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ت��ع��ت��م��د م��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ل ال���م���ال���ي (ف���ات���ف)
والمجموعات اإلقليمية المنشأة على غرارها،
والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد
ال��دول��ي والبنك ال��دول��ي ،ف��ي عمليات تقييم
أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
على منهجية تقييم موحدة ،ومتفق عليها
من قبل جميع تلك المنظمات والمؤسسات.
وتعتبر منهجية التقييم من أهم األدوات التي
يعتمد عليها خبراء ف��رق التقييم المشترك
أو التفصيلي ف��ي قياس م��دى ال��ت��زام الدولة
الخاضعة للتقييم بالتوصيات ال��ص��ادرة عن
مجموعة العمل المالي (فاتف) .وكان أول إصدار
لمنهجية للتقييم في العام 2002م بعد عمل
مشترك بين مجموعة العمل المالي وصندوق
النقد والبنك الدوليين ،وخضعت غالب الدول
في العالم لعملية التقييم وفق تلك المنهجية
وحسب تعديالتها الالحقة ،حتى تم إنهاء جوالت
عمليات التقييم حول التوصيات األربعين بشأن
مكافحة غسل األم����وال وال��ت��وص��ي��ات الخاصة
التسع بشأن مكافحة تمويل اإلرهاب.
وبعد أن أنهت مجموعة العمل المالي (فاتف)

مراجعة التوصيات األربعين والخاصة التسع
في فبراير 2012م وأص��درت التوصيات األربعين
عوضًا عنها ،قامت بالعمل بشكل مركز على
تعديل منهجية التقييم السابقة والصادرة في
(2004م) ،حيث كان الهدف األساسي هو إدخال
عنصر فعالية تطبيق التوصيات ع�لاوة على
االلتزام الفني ،وهو ما لم تركز بشكل كبير
عليه منهجية التقييم السابقة ،لما للفعالية
من أهمية في معرفة م��دى تطبيق المعايير
الفنية الواردة في المنهجية .وبعد اإلنتهاء من
عملية التعديل ،تم إص��دار منهجية التقييم
الجديدة في شهر فبراير 2013م.
وت��ن��ق��س��م منهجية ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ج��دي��دة إل��ى
قسمين رئيسيين :القسم األول هو عبارة عن
معايير فنية لتقييم االلتزام الفني لكل توصية
من التوصيات األربعين على حدة .أما القسم
الثاني فهو يحدد النتائج والمؤشرات والبيانات
ال��ت��ي تستخدم ف��ي تقييم فعالية تطبيق
التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
ويشبه القسم األول من المنهجية الجديدة إلى
حد كبير منهجية التقييم السابقة (2004م)،
من حيث االعتماد على معايير فنية محددة،
للتأكد من مدى إستيفاء الدولة للمتطلبات
المحددة لكل توصية ،وب��ص��ورة أساسية من
ح��ي��ث صلتها ال��ق��ان��ون��ي��ة واإلط����ار المؤسسي
للدولة باإلضافة إلى الصالحيات واإلجراءات ذات
العالقة ،والجدير بالذكر ،أنه تمت إضافة معايير
فنية للتوصيات الجديدة التي ل��م يكن لها
معايير فنية محددة في المنهجية السابقة.
ويختلف تقييم الفعالية بشكل جوهري عن
االلتزام الفني ،حيث يهدف إلى تقييم مدى

كفاية تطبيق التوصيات ،وتحديد مدى تحقيق
الدولة الخاضعة للتقييم مجموعة من النتائج
تعتبر أساسية لنظام مكافحة قوي .وبالتالي
يركز تقييم الفعالية على قياس م��دى قدرة
اإلط����ار ال��ق��ان��ون��ي وال��م��ؤس��س��ي ع��ل��ى تحقيق
النتائج المتوقعة.
وبشكل عام ،فإن كال القسمين ،األول والثاني
م��ن المنهجية ،ي��وف��ران أس��اس��ًا ش��ام�ل ً
ا يمكن
ال متكام ً
من خالله التوصل إل��ى تحلي ً
ال لمدى
ال��ت��زام وفعالية أنظمة ال��دول��ة محل التقييم
ب��ال��ت��وص��ي��ات ،وم��س��ت��وى نجاحها ف��ي تحقيق
نظام مكافحة ق��وي .يذكر أن درج��ات التقييم
لاللتزام الفني (القسم األول من المنهجية)
تتضمن أرب���ع درج����ات رئيسية ه���ي :ملتزمة،
وملتزمة إلى حد كبير ،وملتزمة جزئيًا ،وغير
ملتزمة ،وفي ح��االت محددة ممكن استخدام
درجة التزام غير منطبقة .أما بالنسبة لقسم
تقييم الفعالية ،فهي تقاس من خ�لال مدى
تحقيق النتائج المباشرة المحددة ( 11نتيجة)،
منها على سبيل المثال “  :1ان تكون مخاطر
غسل األموال وتمويل االرهاب مفهومة ،وعند
االق��ت��ض��اء ،هناك اج���راءات ت��م تنسيقها على
الصعيد المحلي م��ن أج��ل مكافحة عمليات
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح”.
وتغذي النتائج المباشرة ثالث نتائج وسيطة
تمثل أهدافًا رئيسية لتدابير مكافحة عمليات
غسل األموال وتمويل االرهاب .علما بأن الهدف
األسمى هو حماية األنظمة المالية واالقتصاد
من تهديدات غسل األم���وال وتمويل االره��اب
وانتشار التسلح ،من أجل تقوية نزاهة القطاع
المالي والمساهمة في السالمة واألمن.
* السكرتير التنفيذي
للمجموعة

اللق��اء ال�س��ابع ملنت��دى وح��دات
املعلومات املالية يف اخلرطوم
بحث���ت وح���دات المعلوم���ات المالية لل���دول األعضاء بمجموع���ة العمل
المال���ي لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا في اللقاء الس���ابع
لمنت���دى وحدات المعلومات المالية الذي ُعقد في الخرطوم بجمهورية
السودان يوم األحد الموافق  28أبريل/نيسان 2013م عددًا من المواضيع
ذات االهتم���ام المش���ترك كتش���جيع ومتابع���ة االنضم���ام بمجموع���ة
إيجمونت لوحدات المعلومات المالية وآليات بناء وتعزيز قدرات وحدات
المعلوم���ات المالي���ة وعالق���ة المنت���دى باألجه���زة التابع���ة للمجموع���ة،
والجدير بالذكر أن عش���ر وح���دات معلومات مالية م���ن دول المجموعة
قد أنضمت إلى مجموعة إيجمونت في الفترة الماضية ،وتس���عى حاليًا
إل���ى االنضمام كل م���ن وحدات المعلوم���ات المالية ف���ي الجزائر (يوليو
2013م) ،والس���ودان ،وعم���ان ،والع���راق ،والكوي���ت ،وليبي���ا ،وموريتانيا،
واليم���ن .وف���ي إطار تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارس���ات ،قدمت
وح���دة التحريات المالي���ة بالمملكة العربية الس���عودية عرضا لتجربتها
ف���ي موضوع نظم المعلومات بوحدات المعلومات المالية ،وهدف هذا
العرض إلى توضيح الوس���ائل الت���ي اتبعتها أو يمكن إتباعها في إطار
حفظ البيانات التي تتلقاها وتقوم بتحليلها الوحدة في اطار تعقبها
للعمليات المش���بوهه ،باإلضافة إلى أهم المس���ائل المتعلقة بس���رية
البيانات المحفوظة.

اعتماد حتديث م�شروع التطبيقات عن م�ؤ�شرات
واجتاهات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
نوق���ش ف���ي االجتم���اع الس���ادس عش���ر لفري���ق عم���ل المس���اعدات الفني���ة
والتطبيقات الذي نُظم على هامش االجتماع العام السابع عشر يوم األثنين
الموافق  29أبريل/نيس���ان 2013م في الخرطوم بجمهورية السودان عددًا من
البن���ود الهامة الت���ي تتعلق بعمل الفريق ،وكان أبرزها أس���تعراض مش���روع
التطبيقات «مؤش���رات واتجاهات غس���ل األموال وتمويل اإلره���اب – تحديث»،
واقت���راح عق���د ورش عمل للدول األعض���اء حول المعايي���ر المحدثة ومنهجية
التقييم المشترك والتحليل االستراتيجي ،وذلك في نطاق توفير المساعدات
الفنية والتطبيقات .واعتمد االجتماع العام الس���ابع عشر مشروع التطبيقات
ح���ول «مؤش���رات واتجاهات غس���ل األموال وتموي���ل اإلره���اب – تحديث» الذي
أرتك���ز على تحليل أحدث المعلومات عن مؤش���رات واتجاهات غس���ل األموال
وتمويل اإلرهاب في منطقة الش���رق األوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها بتلك
التي تم تحديدها في المش���روع الس���ابق عام 2010م .وم���ن أهم النتائج التي
توصل إليها التقرير بشأن حاالت غسل األموال مقارنة مع عام 2010م ،إستمرار
اتجاه غسل األموال من خالل أساليب النصب واالحتيال واالتجار غير المشروع
في المخدرات واس���تغالل المصارف وشركات الصرافة ،وتكرار أسلوبي تحويل
األموال وإيداعها في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل األموال على
مستوى المنطقة .ومن اإلتجاهات الحديثة التي ذكرت في بعض الحاالت هي
إس���تعمال ش���بكة اإلنترنت للقيام بتحويالت مصرفية مش���بوهة وإستعمال
أجهزة السحب واإليداع اآللي.
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اجلدول الزمني لعملية التقييم امل�شرتك يف �إطار
اجلولة الثانية
عل���ى هام���ش االجتماع العام الس���ابع
عش���ر انعقد االجتماع العش���رين لفريق
عمل التقييم المش���ترك في جمهورية
الس���ودان بالخرط���وم ي���وم األثني���ن
المواف���ق  29أبريل/نيس���ان 2013م،
وناق���ش الفريق خالل اجتماعه عددًا من
المواضيع الهامة التي كان أبرزها اقتراح
عقد ورش���ة عمل لل���دول األعضاء حول
المعايي���ر المحدث���ة ومنهجي���ة التقييم
المش���ترك في النصف الثان���ي من عام
2013م ،باإلضاف���ة إل���ى تعدي���ل إج���راءات
التقييم المش���ترك واالستعداد للجولة
الثاني���ة م���ن عملية التقييم المش���ترك

ودراس���ة الجدول الزمني له���ا .وهدفت
دراس���ة الجدول الزمني للجول���ة الثانية
م���ن برنامج عملي���ة التقييم المش���ترك
إل���ى تحدي���د معايي���ر تصمي���م الجدول
الزمن���ي ال���ذي يح���دد مواعي���د عمليات
التقيي���م المش���ترك لل���دول األعض���اء،
وتحديد فترة زمنية معقولة بين الفترة
الت���ي خضعت الدولة له���ا للتقييم في
الجول���ة األول���ى والفت���رة الت���ي س���يتم
تقييمها مرة أخرى في الجولة الثانية.
هذا وقد اعتمد االجتماع العام الس���ابع
عش���ر تقرير رئيس فري���ق عمل التقييم
المش���ترك المتضم���ن توصي���ات الفريق
المتفق عليها في اجتماعه.

اململكة الأردنية الها�شمية تخرج
من عملية املتابعة العادية
خرجــــت المملـــكة األردنيـــــة الهاشمية
م���ن عملي���ة المتابع���ة العادي���ة إل���ى
التحدي���ث كل عامين ،حيث اس���تعرضت
المملك���ة تقريره���ا الثالث أم���ام االجتماع
العام الس���ابع عش���ر الذي أشاد بالتقدم
المحرز في مجال أنظمة مكافحة غس���ل
األموال وتمويل اإلرهاب.
يذك���ر أن المملك���ة األردني���ة الهاش���مية
خضعت لعملية التقييم المش���ترك في
ع���ام 2009م عل���ى ي���د فري���ق مؤل���ف من
س���كرتارية المجموع���ة وخب���راء من دول
المجموعة.

ور�شة عمل �إقليمية

ت�سليط ال�ضوء على قطاعات الرقابة على امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية

ف���ي إط���ار خط���ط مجموع���ة العم���ل المال���ي
لمنطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا
التدريبية عقدت المجموعة بالتعاون مع البنك
الدول���ي واللجنة التونس���ية للتحالي���ل المالية
ورش���ة عم���ل إقليمي���ة ح���ول تدري���ب موظفي
س���لطات الرقابة على المؤسس���ات المالية غير
المصرفية في شأن الرقابة على االلتزام بتدابير
مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب ،وذلك
بتون���س العاصمة ف���ي الجمهورية التونس���ية

خالل الفترة من  ١١إلى  ١٣مارس/آذار ٢٠١٣م.
وهدف���ت الورش���ة إلى نش���ر مفه���وم تطبيق
المنهج القائم على المخاطر كأساس لتطبيق
الفح���ص واإلش���راف الميدان���ي والمكتبي على
المؤسس���ات المالي���ة غي���ر المصرفي���ة ،كم���ا
اس���تعرضت الورش���ة أح���دث المعايي���ر الدولية
المعتم���دة م���ن قب���ل مجموعة العم���ل المالي
(الفات���ف) ف���ي ش���هر فبراي���ر 2012م ذات الصلة
بمجال خدمات تحويل األموال والتأمين واألوراق
المالي���ة .واس���تهدفت الورش���ة الت���ي تعتب���ر

األولى من نوعها على مس���توى المنطقة ثالث
قطاع���ات ذات أهمية كبرى في مي���دان الرقابة
على المؤسسات المالية غير المصرفية.
وتأتي ه���ذه الورش���ة ضمن خط���ط المجموعة
التدريبية التي تهدف الى رفع مس���توى قدرات
األش���خاص المعنيين بالرقابة ،وقد ش���ارك في
هذه الورش���ة نحو خمس���ة وثالث���ون خبيرًا من
األجه���زة الرقابي���ة عل���ى قطاع خدم���ات تحويل
األم���وال وقط���اع التأمي���ن واألوراق المالي���ة من
مختلف الدول العربية األعضاء.
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الف�ساد وغ�سل الأموال
تعم���ل دول العال���م بش���كل حثي���ث عل���ى
محارب���ة الفس���اد بمختلف أنواعه لم���ا له من
آثار سياس���ية واقتصادي���ة واجتماعية تعيق
التنمي���ة وته���دد اس���تقرار ال���دول ،ويش���ير
أح���د تقاري���ر مكت���ب األمم المتح���دة المعني
بالمخ���درات والجريم���ة إل���ى أن���ه «يدف���ع اكثر
م���ن ترليون دوالر من الرش���اوي س���نويًا على
مستوى دول العالم المتقدمة والنامية».
ويس���عى ممارس���و الفس���اد بالخف���اء إل���ى
س���واء فردي���ة أو
االس���تفادة م���ن مكاس���ب
ً
جماعي���ة بصورة غير مش���روعة لها تداعيات
خطيرة على األمن والسلم العالمي.
وتس���اهم العالق���ة القائم���ة بي���ن الفس���اد
وعملي���ات غس���ل األم���وال إلى زي���ادة معدل
النش���اط اإلجرام���ي ،حي���ث يضف���ي مجرم���و
الفس���اد الصف���ة الش���رعية عل���ى ثرواته���م
المكتس���بة بص���ورة غير ش���رعية مم���ا يؤدي
إلى تشجيعها بمختلف أشكالها وأنواعها،
وبالتال���ي يؤدي نجاح هاتي���ن الجريمتين إلى
دعم األعمال اإلجرامية واإلرهابية التي تهدد

األستقرار في مختلف قطاعات الدولة.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن هاتي���ن الجريمتي���ن
يمك���ن أن تقع���ا ف���ي أي دولة ف���ي العالم ،إال
أن آثارها األقتصادية واالجتماعية تعتبر أكثر
جسامة في الدول النامية.
التالعب أنواعه كثيره ،وأخطرها
أستغالل السلطة
ويسبب نقص السياسات والتدابير الوقائية
الفعال���ة لمن���ع وكش���ف وردع ه���ذه الجريمة
عل���ى مس���اعدة عملي���ات التالع���ب لتحقي���ق
أنشطة غير مشروعه ،مما يتعين على فاعل
هذه الجريمة غسل تلك المتحصالت لغرض
إخف���اء مصدرها غي���ر المش���روع (التغطية)،
وبطبيع���ة الح���ال يس���اهم ه���ذا الن���وع من
الفس���اد في أنتشار عمليات غس���ل األموال،
فعل���ى س���بيل المث���ال يح���اول المجرم���ون
رش���وة المس���ؤلين الحكوميين أو المحامون
وغيره���م م���ن أصح���اب المه���ن القانوني���ة
والمالي���ة أو غي���ر المالي���ة بحي���ث يمكنه���م
متابع���ة س���ير أنش���طتهم غير المش���روعة،
وكلم���ا كانت قوانين وتش���ريعات المكافحة
رادعة وفعالة ،كلما زاد معدل األس���تقرار في
تلك القطاعات.

كيف يمكن لمجموعة العمل المالي
(الفاتف) أن تكون داعمة في مكافحة
الفساد؟
وف���ي ه���ذا اإلط���ار أص���درت مجموع���ة العمل
المال���ي (الفات���ف) مؤخ���را دليل استرش���ادي
ومذكرة حول اس���تخدام توصيات المجموعة
(التوصي���ات المعتم���دة ف���ي فبراي���ر 2012م)
لمس���اعدة ال���دول ف���ي دع���م جهوده���ا
لمكافح���ة الفس���اد حي���ث يس���لط الدلي���ل
الضوءعلى التوصيات المعنية وعلى الصلة
القائمة بين الفس���اد وغسل األموال .ويشير
الدليل اإلسترشادي لمجموعة العمل المالي
(الفات���ف) إل���ى واح���د وثالثي���ن توصي���ة م���ن
أصل التوصي���ات األربعين حيث أن تطبيقها
الفع���ال يس���اعد ال���دول عل���ى الحف���اظ على
س�ل�امة القطاع العام وحماية القطاع الخاص
من اإلستغالل وتعزيز الشفافية في النظام
المال���ي والمس���اعدة عل���ى كش���ف وتح���ري
ومالحق���ة مرتكبي الفس���اد وغس���ل األموال
واسترداد األصول المنهوبة.
كما أش���ار الدليل إلى أن إرساء ثقافة اإللتزام
بالمعايي���ر الدولي���ة لمكافحة غس���ل األموال
وتموي���ل اإلره���اب يخل���ق بيئة يس���هل فيها
كشف جرائم الفساد وعقاب مرتكبيها.

التزوير والتزييف للأدوات املالية وعالقتها بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
تعم���ل المجموع���ة حالي���ًا عل���ى مش���روع
التطبيق���ات ح���ول «المتحص�ل�ات المتأتية من
عملي���ات التزوي���ر والتزيي���ف ل�ل�أدوات المالي���ة
واالعتم���ادات المس���تندية وعالقتها بغس���ل
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب» ال���ذي واف���ق عليه
االجتماع العام الرابع عشر للمجموعة (الجزائر،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش���عبية،
نوفمبر 2011م).
وتكم���ن أهمي���ة موض���وع المش���روع ف���ي أن
عملي���ات التزوي���ر والتزيي���ف تعتب���ر جرائ���م
خطيرة عل���ى الصعيد االقتص���ادي وترتبط –
كواحدة من الجرائم األصلية  -بجريمة غس���ل
األم���وال حيث تعد جريمت���ي التزوير والتزييف
من أكثر الجرائم األصلية انتش���ارًا .كما توضح
النتائج الت���ي توصل إليها تقري���ر التطبيقات
ال���ذي أعدت���ه المجموع���ة واعتم���ده االجتم���اع
الع���ام ع���ام 2010م ع���ن «مؤش���رات واتجاه���ات
غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب ف���ي منطقة
الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا» أن جريمة

التزوي���ر هي أكثر الجرائ���م األصلية تكرارًا في
الحاالت التي تمت دراستها وهو ما يشير إلى
تأثي���ر هذه الجريمة على جميع الدول األعضاء
في المجموعة.
ويه���دف المش���روع إل���ى زيادة فه���م طبيعة
جرائ���م التزوير والتزيي���ف ونطاقها والمخاطر
المترتبة عليها والتعرف على أكثر األس���اليب
المتبعة لغسل األموال المتحصلة من جرائم
التزوي���ر والتزييف لألدوات المالية واالعتمادات
المستندية.
كما يهدف المشروع إلى التوصل إلى تطوير
س���بل أفضل لدعم جهود الجه���ات المعنية
لمكافح���ة جرائ���م التزوي���ر وغس���ل األم���وال
المتحصل���ة عنه���ا ومس���اعدتها ف���ي القيام
بدورها بفعالية أكبر.
ه���ذا وس���يتم تقدي���م المس���ودة النهائي���ة
للتقري���ر إلى فري���ق عمل المس���اعدات الفنية
والتطبيق���ات واالجتم���اع الع���ام الثامن عش���ر
لالعتماد في نهاية نوفمبر2013م.

تزوير
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