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أود في البداية تقديم خالص الشكر والتقدير إلى كل
الدول األعضاء والمراقبين وفريق السكرتارية على الجهد

المبذول خالل العام 3102م وعلى حرصهم لتحقيق
أهداف المجموعة .أنجزت المجموعة بحمد اهلل وتوفيقه

ومن أهم اإلنجازات خالل العام -:


لألعوام 3102م 3102 -م وخطة العمل عن العام

خالل هذا العام العديد من المناشط والفعاليات ولم
يتحقق ذلك دون تعاون من الجميع.

3102م.


واألنشطة والفعاليات سواء على صعيد االستعداد للجولة

تتقيمها خالل السنوات الماضية.


(المملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية) من

دور المجموعة على مستوى المنطقة والمشاركة في عدد

عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين.

من الفعاليات الدولية واإلقليمية.


تبني تعديالت مذكرة التفاهم والنظام الداخلي
الموقعة من جميع الدول األعضاء.

واصلت المجموعة في عام 3102م تحقيق أهدافها حيث


بجمهورية السودان في شهر أبريل ،واالجتماع العام

عقد العديد من الدورات التدريبية والورش لشرح
التوصيات المعدلة لتعكس تلك الورش آخر

الثامن عشر بمدينة المنامة بمملكة البحرين في شهر

التطورات في شأن المعايير الدولية الحديثة ذات

نوفمبر ونوقشت خاللهما العديد من المواضيع الهامة

العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والمؤثرة على الصعيد اإلقليمي والدولي لتعزيز مكافحة
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح.

االستمرار في متابعة الدول األعضاء للرفع من
مستوى االلتزام بالمعايير الدولية وخروج دولتين

الثانية من عمليات التقييم المشترك أو على صعيد تفعيل

عقد االجتماع العام السابع عشر في مدينة الخرطوم

بدء االستعداد للجولة الثانية لعملية التقييم باعتماد
برنامج عمل بخصوص تقارير متابعة لتسع دول تم

عملت المجموعة خالل هذا العام لتنفيذ خطة العمل
لإلستراتيجية الثالثية والتي تتضمن العديد من المهام

تنفيذ الخطة االستراتيجية المعتمدة للمجموعة

وانتشار التسلح.


تنظيم عدد من الفعاليات التدريبية لرفع مستوى
الوعي وااللتزام بالمعايير الدولية.
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لقد تشرفت جمهورية السودان خالل عام 3102م برئاسة

وفي الختام أكرر شكري وتقديري للدول األعضاء

المجموعة في عامها التاسع ،وأتمنى أن أكون والزمالء

والمراقبين على دعمهم ومساندتهم للمجموعة وأقدم الشكر

العاملين قد ساهمنا في تحقيق األهداف التي تصبو

الجزيل إلي جميع العاملين بسكرتارية المجموعة على

المجموعة إلى تحقيقها .وبهذه المناسبة يسعدني تهنئة

الجهود الكبيرة المبذولة.

رئيس المجموعة القادم متمنيا له ولجمهورية العراق

الشقيقة التوفيق والسداد خالل العام 3102م.

وفق اهلل الجميع
مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق،،،،،
عصام الدين عبد القادر الزين
رئيس المجموعة
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كلمة سعادة السكرتير التنفيذي

بحمد ددد اهلل وتوفيقد دده شد ددهد العد ددام 3102م نشد دداطات عديد دددة

من خالل النقل المادي للنقد الذي يتوقع أن يتم االنتهاء

على صعيد العمل في المجموعة تكللت بالنجاح ،ولدم يكدن

منها في فبراير 3102م .ومن جهة أخرى ،حرصت

ذلددك ليتحقددق لددوال توفيددق اهلل عددز وجددل ،ثددم دعددم ومسدداندة

المجموعة على تعزيز عالقتها بالجهات النظيرة المنشأة

ف ددي س ددكرتارية المجموع ددة ال ددذي س ددعى جاه دددا إل ددى تحقي ددق

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في قيادة مشروع مشترك

الدددول األعضدداء والم دراقبين وتفدداني واخددالص فريددق العمددل

على غرار مجموعة العمل المالي حيث اشتركت مع

أهددداف خطددة العمددل للعددام 3102م ب دروح الفريددق الواح ددد.

حول أفضل الممارسات في توفير المساعدة الفنية

وآم دل أن نكددون قددد وفقنددا فددي عكددس تلددك النشدداطات علددى

والتدريب تحت مظلة فريق تنسيق الشبكة العالمية المنبثق

صفحات هذا التقرير.

عن مجموعة العمل المالي .كما اتفقت المجموعة مع

مجموعة العمل األورآسيوية على عقد ورشة عمل مشتركة

مغاير إلى
ا
سعت المجموعة خالل هذا العام التخاذ منحا

لخبراء التطبيقات في الربع األخير لعام 3102م.

من جهودها ومواردها المتاحة من أجل تعزيز العالقة

وفي سياق تعزيز وتقوية العالقات التي تسعى المجموعة

حد ما عن السنوات السابقة ،حيث كرست المجموعة جزءا
والتواصل بشكل مباشر مع مجموعة العمل المالي (فاتف)
والمجموعات اإلقليمية النظيرة .ففي هذا العام ،نظمت

دائما إلى تحقيقها ،فقد شاركت المجموعة في العديد من
الفعاليات الخارجية من أهمها:

المجموعة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في الدوحة
اجتماع خبراء التطبيقات المشترك الذي يعد أحد
االجتماعات السنوية الهامة التي تنظمها مجموعة العمل

 اجتماعات مجموعة العمل المالي وفرق العمل
المصاحبة لها خالل العام 3102م.

المالي ويشارك فيها عدد كبير من خبراء مكافحة غسل

 المؤتمر السنوي الثالث لمكافحة غسل األموال

باإلضافة إلى المنظمات الدولية ذات العالقة .واشتركت

المعتمدين لمكافحة غسل األموال خالل الفترة

العديد من الدول السيما دول المنطقة وهو غسل األموال

اإلمارات العربية المتحدة.

األموال وتمويل اإلرهاب من أغلب الدول في العالم
المجموعة مع مجموعة العمل المالي بدراسة موضوع يهم

والجريمة المالية الخاص بجمعية االختصاصيين

من  31إلى  30يناير 3102م ،في دبي ،بدولة

 مؤتمر اتحاد المصارف العربية حول "دور
المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما
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بعد النزاعات"

من  32إلى  32يونيو

3102م في فيينا بالنمسا.

 االجتماع العام الواحد والعشرون لمجموعة
إيجمونت خالل الفترة من  0إلى  2يوليو
3102م ،في جنوب أفريقيا.

 ورشة العمل المشتركة بين مجموعة آسيا
والمحيط الهادئ ومجموعة العمل األورآسيوية

ولتعزيز كفاءات العاملين لدى الجهات الحكومية المعنية
في دول المجموعة ،وحسب الخطة التدريبية لألعوام
3103م3102-م ،نجحت المجموعة مع شركاءها،
مجموعة العمل المالي والبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي والمديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب ،وفريق الرصد
والمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابعين

حول المساعدات الفنية والتطبيقات من  32إلى

لهيئة األمم المتحدة ،في عقد فعاليتين كان لهما األثر

 32سبتمبر 3102م في أوالن باتور بجمهورية

اإليجابي على جميع المشاركين :األولى كانت لتدريب

منغوليا.

 مؤتمر حول مكافحة أسلحة الدمار الشامل خالل
الفترة  06-02ديسمبر 3102م في الدوحة

بدولة قطر.

وحيث أن العام 3102م هو العام الذي تلى إصدار
مجموعة العمل المالي التوصيات األربعين (فبراير

3103م) ،وكذلك االنتهاء من الجولة األولى لعمليات
التقييم المشترك الخاصة بالمجموعة ،فقد فرض على
المجموعة النظر إلى المستقبل والتخطيط له أخذا

موظفي سلطات الرقابة على المؤسسات المالية غير
المصرفية في شأن الرقابة على االلتزام بتدابير مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي عقدت في تونس
خالل الفترة  02-00مارس 3102م باالشتراك مع البنك
الدولي وباستضافة اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
ارت مجلس
واألخرى كانت ندوة عن تنفيذ متطلبات قر ا
األمن واتفاقيات األمم المتحدة ذات العالقة بمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب والمعايير الدولية المرتبطة بها

باالعتبار الخبرة والتجارب التي خاضتها خالل السنوات

بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب

السابقة ،حيث تبنى االجتماع العام تعديل مذكرة التفاهم

وباستضافة وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الموقعة بين حكومات الدول األعضاء لتواكب التطورات

التي حدثت وتضيف عددا من المسائل التي تعزز عمل
المجموعة في المستقبل .باإلضافة إلى ذلك اعتمدت
المجموعة برنامجا خاصا لالستعداد للجولة الثانية من
عمليات التقييم المشترك يشمل جميع العناصر التي
ستساعد المجموعة والدول األعضاء على بدء الجولة

القادمة واتمامها بالشكل المطلوب .وال يفوتني أن

أهنئ الدول األعضاء التي خرجت من عملية المتابعة

التي تخضع لها الدول بعد عمليات التقييم المشترك،
وأتطلع إلى خروج المزيد من دول المجموعة من عملية

المتابعة خالل العام 3102م.
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األردنية في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية خالل شهر
ديسمبر 3102م.
وفي الختام آمل أن تكون هذه الكلمات قد قدمت أبرز
المسائل التي تتضمنها صفحات هذا التقرير والذي أتمنى
أن تكون سكرتارية المجموعة قد ُوفقت في صياغته
واختيار موضوعاته .وال يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل
إلى كل من ساهم معنا في تحقيق األهداف المرجوة،
والشكر موصول إلى سعادة رئيس المجموعة المستشار
عصام الدين عبد القادر الزين – وكيل و ازرة العدل في

جمهورية السودان على الجهود التي بذلها وعلى تعاونه
ودعمه لسكرتارية المجموعة خالل هذا العام .كما أتمنى
لمعالي الدكتور عبد الباسط تركي سعيد ،محافظ البنك
المركزي العراقي وكالة ،ورئيس ديوان الرقابة المالية
بجمهورية العراق ،كل النجاح والتوفيق خالل فترة رئاسته
للمجموعة خالل العام 3102م .وتقبلوا جمعيا فائق
احترامي وتقديري.
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عدادل حدمدد الدقدلديدش

لمحة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

نبذه تـــاريـــخيــــــة

2

ُعقد بتاريخ  21نوفمبر 3112م اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين ،تقرر خالله إنشاء مجموعة العمل المدالي لمنطقدة
الشددرق األوسددط وشددمال افريقيددا "المجموعددة" مددن أجددل مكافحددة غسددل األم دوال وتمويددل اإلرهدداب .ووقعددت الدددول األعضدداء علددى
مدذكرة التفدداهم الخاصددة ب نشداء المجموعددة والتددي تدنص المددادة الثانيدة منهدا علددى أن " :المجموعددة ذات طبيعدة طوعيددة وتعاونيددة
مسددتقلة عددن أي هيئددة أو منظمددة دوليددة أخددرى ،تأسسددت باالتفدداق بددين حكومددات أعضددائها ،ولددم تنشددأ بندداء علددى معاهدددة دوليددة،

وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها واجراءاتهدا ،وتتعداون مدع الهيئدات الدوليدة األخدرى وخصوصدا مجموعدة العمدل المدالي
لتحقيق أهدافها"( ،يمكن اإلطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني للمجموعة).
وخالل االجتماع الوزاري المشار إليه تم االتفاق على تداول منصدبي الدرئيس ونائدب الدرئيس بعدد العدامين األول والثداني حسدب
الترتيب الهجائي في اللغة العربية بدءا بالمملكة األردنيدة الهاشميدة في عدام 3112م .وُينتخدب الدرئيس ونائدب الدرئيس مدن بدين
أعضاء المجموعة ممدن لديده خبدرة فدي مجدال مكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهداب ،علدى أن يشدغال هدذين المنصدبين لمددة

سنة ويشترط أال يكدون الدرئيس ونائدب الدرئيس مدن نفدس الدولدة .وتحتضدن مملكدة البحدرين مقدر سدكرتارية المجموعدة ،وتحملدت

نفقددات سددكرتارية المجموعددة لألع دوام الخمسددة األولددى مددن عمرهددا .وتأكيدددا علددى أهميددة الدددور المندداط بالمجموعددة فقددد تددم خددالل

العدام 3112م التصددديق علدى اتفاقيددة المقدر وبدددء نفاذهدا حيددث أقرهددا مجلسدي الشددورى والندواب وصدددق عليهدا صدداحب الجاللددة
ملددك مملكددة البح درين حفظدده اهلل وأصدددر القددانون رقددم ( )2لسددنة 3112م بالتصددديق علددى االتفاقيددة بتدداريخ  36مددارس 3112م

ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  3أبريل 3112م.
ُ
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أهداف المجموعة
2

تبني وتنفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح.

1

تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وق اررات مجلس األمن ذات الصلة.
التعاون فيما بينها لتعزيز االلتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق األوسط وشمال والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات اإلقليمية

3

والدولية األخرى لتعزيز اإللتزام بها دوليا.

العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة اإلقليمية ،وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول

4

للتعامل معها.

اتخاذ تدابير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بفاعلية وبما ال يتعارض مع القيم الثقافية للدول األعضاء

5

وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

التمــــويـــل

1

تُمددول نشدداطات المجموعددة مددن خددالل مسدداهمات أعضددائها طبقددا لألسددس التددي تتفددق عليهددا جميددع ال ددول األعضدداء ،وتتحمددل
الدددول األعضدداء والمراقبددون نفقددات مشدداركتهم فددي اجتماعددات ونشدداطات المجموعددة .وتقددوم سددكرتارية المجموعددة بالتشدداور مددع
الرئيس ونائب الرئيس سنويا ب عداد خطة العمل ومقترحا للتمويل لمناقشتهما خالل االجتماع العام للمجموعة .

وقد أقر االجتماع العام الرابع للمجموعة تمويل الزيادة في موازنة المجموعة عن المبلغ المخصدص مدن مملكدة البحدرين سدنويا
من خالل مساهمات الدول األعضداء .وخدالل الفتدرة مدن عدام 3112م إلدى عدام 3112م سداهمت الددول األعضداء فدي تمويدل
الزيادة في الموازنة عن المبلغ المخصص من مملكة البحرين .وساهمت الدول األعضاء في موازنات المجموعدة بالكامدل بددءا
من موازنة عام 3101م.
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3

األجهزة الرئيسية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

االجتماع العام هو الجهاز المسئول عن اتخاذ الق اررات في
المجموعة .ويتألف االجتماع العام من ممثلين من الدول
األعضاء من ذوي الخبرة في مجاالت مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب .وتعتبر السكرتارية مسؤولة عن تنفيذ

الوظائف الفنية واإلدارية للقيام بأعمال المجموعة مثل تنسيق
عمليات التقييم المشترك والتعاون مع الجهات الدولية والنظيرة

خاصة مجموعة العمل المالي ومهام أخرى وفق مايقرره
االجتماع العام .وقد تم تشكيل فريق عمل التقييم المشترك
من دول أعضاء المجموعة بهدف إعداد وتنظيم برنامج

التقييم المشترك للدول األعضاء والقيام بعدة مهام أهمها
إعداد اإلجراءات والعمل على تأهيل المقييمن ومتابعة
التطورات الدولية في هذا المجال.
وتم تشكيل فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات ليتولى مساعدة السكرتارية وتقديم المشورة لها في ما يخص التدريب

وتحديد احتياجات الدول األعضاء من المساعدات الفنية ورفع الوعي ومتابعة آخر التطورات العالمية وعرضها لالستفادة
منها وتحسين نظم المكافحة في المنطقة .أما بالنسبة لمنتدى وحدات المعلومات المالية فيعتبر آلية وقناة اتصال بين

وحدات المعلومات المالية بالدول األعضاء ويهدف إلى زيادة التعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات فيما بينها ،وتتولى
السكرتارية أعمال منسق المنتدى للتحضير لعقد لقاءاته.

4

تبني تعديل مذكرة التفاهم

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) النسخة المعدلة من المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وانتشار التسلح في فبراير 3103م .وبرزت الحاجة لهذا التغيير الستيعاب بعض المسائل المستحدثة من خالل تطبيق

التوصيات في شكلها القديم وعمليات التقييم في الجوالت السابقة ،حيث تمت إعادة هيكلة التوصيات ومنح اعتبارات أكثر
لموضوعات تقييم المخاطر وتطبيق التوصيات على أساس درجة ارتفاعها أو انخفاضها ،مع إضافة توصية خاصة

بانتشار التسلح .وظلت معظم التوصيات السابقة دون تغيير جوهري في المحتوى بيد أنه تم دمج بعضها في أخرى وفق
التقسيم الجديد للمعايير.
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وكما هو معلوم أن مذكرة التفاهم هي المستند الرسمي للمجموعة الذي يحدد طبيعتها وأهدافها ووظائفها واجراءات العمل

ووظائف األجهزة المعنية لديها .وبالنظر لهذه التعديالت التي طرأت على المعايير الدولية كان من الضروري إجراء تعديالت
حتمية على المذكرة بما يتالئم مع ذلك حيث وافق االجتماع العام السادس عشر للمجموعة (مراكش ،المملكة المغربية -

نوفمبر 3103م) على ذلك وأمر بتشكيل فريق لهذا الغرض على أن يرفع المذكرة المعدلة لالجتماع العام .ويمكن تصنيف

هذه التعديالت إلى :تعديالت نتيجة إلصدار المعايير الدولية حول مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وانتشار التسلح
(فبراير 1321م) ،وتعديالت مستمدة من تجربة المجموعة خالل السنوات السابقة .وقد تبنى االجتماع العام الثامن عشر
في المنامة بمملكة البحرين (نوفمبر 3102م) التعديالت التي أجريت على مذكرة التفاهم.
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القسم األول
نشر وترويج وتطبيق السياسات الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

2

عملية متابعة التزام الدول األعضاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإل رهاب

تقوم المجموعة بشكل مستمر بعملية متابعة التقدم المحرز في تحسين وتعزيز أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

لدى الدول األعضاء .وتعتبر عملية المتابعة إحدى المهام ضمن عملية التقييم التي تقوم بها المجموعة ،إذ تقوم الدول بعد

خضوعها لعملية التقييم بتقديم تقارير متابعة خالل فترات زمنية محددة بحسب ما تنص عليه إجراءات عملية التقييم المعتمدة
من قبل االجتماع العام للمجموعة .وقد كان آخر إصدار لهذه اإلجراءات في شهر سبتمبر 3102م علما بأن الدول

األعضاء في المجموعة بدأت بتقديم تقارير متابعة ومناقشتها في شهر مايو 3112م.
مبادئ وأهداف عامة تحكم عملية المتابعة
2

تهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول ودفعها لمعالجة أوجه القصور المشار إليها في تقرير التقييم المشترك ضمن إطار زمني معقول.

1

تركز عملية المتابعة بصفة أساسية على ما تقوم به الدول من أجل معالجة أوجه القصور المتعلقة بالتوصيات األساسية والرئيسية.

3

من المتوقع أن تستغرق معالجة أوجه القصور والخروج من عملية المتابعة فترة زمنية معقولة هي فترة أربع سنوات ونصف.
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تكون ق اررات االجتماع العام ملزمة لكافة الدول الخاضعة للمتابعة.

.2

عملية المتابعة العادية

يتددابع االجتمدداع العددام بانتظددام االج دراءات التددي اتخددذتها الدددول األعضدداء التددي تظهددر تقددارير التقيدديم الخاصددة بهددا وجددود أوجدده
قصددور تتعلددق بالتوصدديات ،ومدددى تقدددمها نحددو معالجددة أوجدده القصددور .وتنصددب مناقشددة االجتمدداع العددام علددى المسددائل التددي

ينبغي علدى الدولدة المعنيدة إنجازهدا ،مدع اعتبدار الفتدرة المنصدرمة مندذ اعتمداد تقريدر التقيديم المشدترك كأحدد العوامدل التدي يجدب
النظر فيها عند مناقشة تقارير المتابعة .كما تركز مناقشات االجتماع العام فدي حالدة التوصدية بتطبيدق أحدد إجدراءات المتابعدة

المعززة على مدى خطورة المسائل التي ينبغي على الدولة معالجتها وعلى جدوى تطبيق هذا اإلجراء.
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وخددالل العددام 3102م ندداقش االجتمدداع العددام تسددعة عشددر تقريددر متابعددة أوضددحت كددل منهددا بشددكل مفصددل التقدددم المحددرز لكددل
دولة منذ آخر تقرير متابعة لها .وبشكل عام يمكن القول أن هناك تطدورات كبيدرة حددثت علدى مسدتوى الددول األعضداء خدالل

العام المنصرم ،حيث شهدت تلك الفترة إصدار العديد من القوانين واألنظمة الخاصة بمكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهداب
س دواء لتحسددين تج دريم عمليددات غسددل األم دوال وتمويددل اإلرهدداب أو لفددرض متطلبددات جديدددة علددى المؤسسددات الماليددة واألعمددال
والمهددن غيددر الماليددة المحددددة كمتطلبددات العنايددة الواجبددة للعمددالء .باإلضددافة إلددى الرفددع مددن مسددتوى كفدداءة وفعاليددة الجهددات
الرقابيددة مددن خددالل تدددريب العناصددر البش درية لتلددك الجهددات س دواء مددن خددالل الب درامج التددي تقدددمها المجموعددة أو ب درامج أخددرى
مخصصددة .كمددا شددهد هددذا العددام أيضددا إصدددار العديددد مددن اإلرشددادات والتوجيهددات للجهددات الخاضددعة لإلبددال عددن العمليددات

المشبوهة وعدد مدن المتطلبدات لتعزيدز أنظمتهدا الداخليدة المتعلقدة بد دارة المخداطر وبالكشدف والتحقدق مدن المعلومدات والبياندات
المقدمة من العمالء ومتابعة ورصد العمليات .باإلضدافة إلدى تعزيدز التعداون اإلقليمدي والددولي مدن خدالل إبدرام اتفاقيدات ثنائيدة
أو متعددة األطراف لتعزيز تبادل المعلومات.
وفي هذا اإلطار اعتمد االجتماع العام السابع عشر إحدى عشر تقرير متابعة لكل من :دولة الكويت وسلطنة عمدان والمملكدة
العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهوريدة اليمنيدة

والجمهورية اإلسالمية الموريتانية والمملكة المغربية والجمهورية العربية السورية .كما اعتمد االجتماع العام الثامن عشر تسدعة
تق دارير متابعددة لكددل مددن :الجمهوريددة العربيددة السددورية والمملكددة المغربيددة وجمهوريددة الع دراق والجمهوريددة الجزائريددة الديمقراطيددة
الشدعبية والمملكدة العربيدة السدعودية والجمهوريدة التونسدية واإلمددارات العربيدة المتحددة والجمهوريدة اليمنيدة والجمهوريدة اإلسددالمية
الموريتانية .وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل
اإلرهاب في ضوء المالحظات الواردة في تقارير التقييم المشترك الخاصة بتلك الددول والمعتمددة فدي األعدوام مدن 3116م إلدى

3103م.

واستعرض االجتماع العام التقدم الكبيدر الدذي حققتداه المملكدة األردنيدة الهاشدمية والمملكدة المغربيدة ،وأثندى علدى إنجازاتهمدا فدي
مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهداب فدي ضدوء الخطدط الموضدوعة فدي تقريدري التقيديم المشدترك .ووافدق
االجتماع العام على خروجهما من عملية المتابعة العادية وانتقالهما إلى التحديث كل عامين.
.1

المتابعة المعززة

تعتبر عملية المتابعة المعززة جزءا من عملية المتابعة بشكل عدام ،وهدي لتعزيدز قددرة االجتمداع العدام علدى تحفيدز ودفدع الددول
المعنيدة علددى معالجدة أوجدده القصدور فددي نظدم مكافحددة غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهدداب فدي أسددرع وقدت .وقددد أخضدع االجتمدداع

الع ددام دولت ددين م ددن ال دددول األعض دداء إلجد دراءات عملي ددة المتابع ددة المع ددززة وق ددام ب خط ددار الجه ددة المعني ددة ل ددديهما بضددرورة اتخ دداذ
إجراءات فورية لتحسين أنظمتهما وتقديم تقارير أخرى عن عمليات التصحيح التي تقوم بها في هذا الشأن.
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إجراءات الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين
تتقدم الدولة المعنية بطلب لالنتقال من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين ،على أن يتضمن طلبها ما يفيد استيفاءها للمعايير

الالزمة لرفعها من عملية المتابعة العادية ،مشفوعا بتقرير واف يتضمن كافة القوانين واللوائح والمعلومات لتقييم الفعالية .ويجب أن يتضمن

التقرير التحليلي الذي تقدمه السكرتارية لالجتماع العام اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة أوجه القصور/العوامل ذات الصلة بكل توصية

حصلت فيها الدولة على درجة "ملتزمة جزئيا" أو "غير ملتزمة" ،ويشير إلى المدى الذي تم فيه معالجة أوجه القصور .وينظر االجتماع العام في
إخراج الدولة من عملية المتابعة العادية إذا كان لديها  -حسب ما يراه االجتماع العام  -نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

نشر نتائج عمليات المتابعة
في حال قرر االجتماع العام خروج الدولة من عملية المتابعة ،يتم نشر آخر تقرير متابعة تقدمت به الدولة مع نتائج تحليل هذا التقرير الذي
قامت به السكرتارية ،والذان بناء عليهما اتخذ قرار االجتماع العام.
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عمليــــة المتابعة في أرقام (مايو 1339م وحتى نهاية عام 1323م):
 عدد تقارير المتابعة التي نوقشت خالل االجتماع العام 62 :تقري ار لسبعة عشر دولة من الدول األعضاء.
 عدد الدول التي خرجت من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين  2دول حتى نهاية عام
3102م.

 عدد الدول التي تم تطبيق عملية المتابعة المعززة عليها( 3 :دولتين) من الدول األعضاء في
نوفمبر3101م.

 عدد الدول التي تم تطبيق عملية المتابعة المعززة عليها( 3 :دولتين) خالل عام 3102م ،وال زالت تحت
عملية المتابعة المعززة.
 عدد الدول التي مازالت خاضعة لعملية المتابعة 23 :دولة.
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1

االستعداد للجولـــــــة الثـــــــــــــــانية من عملية التقييـــــم

شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج االستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم الدول األعضاء والمعتمد في االجتماع الثامن

عشر (نوفمبر 3102م) .ويتضمن البرنامج أهم المسائل المرتبطة بالتقييم وفق أطر زمنية محددة ،بما فيها إعداد آليات

واجراءات لبرنامج عملية التقييم في الجولة الثانية ،وبرامج تدريبية للدول األعضاء والخبراء المشاركين في عمليات التقييم

القادمة .وينتظر أن تنتهي المجموعة من تنفيذ البرنامج خالل العام 3102م .وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة قامت بتقييم
اآلليات واإلجراءات التي اعتمدت عليها خالل الجولة األولى ،بهدف إعداد عناصر إضافية تعتمد عليها المجموعة خالل
الجولة الثانية من عمليات التقييم.
وعلى الصعيد ذاته ،قام فريق عمل التقييم المشترك ب عداد تصور مبدئي لشكل عملية التقييم المشترك في الجولة الثانية
يتضمن أهدافها وآليات العمل فيها ،حيث تسعى المجموعة إلى التركيز على قياس فعالية نظم مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب في الدول األعضاء ،باإلضافة إلى إعداد برامج مكثفة تهدف إلعدادها للجولة الثانية من عملية التقييم ،وتوفير
خبراء مؤهلين للمشاركة في عمليات التقييم التي تنوي القيام بها خالل الفترة القادمة ،كما تقوم المجموعة حاليا بمراجعة

الترجمة العربية لمنهجية التقييم المحدثة ،إلستخدامها عند تقييم الدول األعضاء في الجولة الثانية.
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أهم عناصر برنامج االستعداد للجولة الثانية

تواريخ التنفيذ
نوفمبر 1323م

وضع برنامج زمني للجولة الثانية من عمليات التقييم المشترك.

أبريل/مايو 1324م

تحديد شكل ومبادئ وعناصر رئيسية إلجراءات عملية التقييم المشترك.
إعداد إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم المشترك.

نوفمبر 1324م

ترجمة منهجية التقييم المشترك.

نوفمبر 1324م
النصف األول والثاني من

إعداد الدول األعضاء لعمليات التقييم المشترك.

عام 1324م.
النصف الثاني من عام

تدريب وتأهيل المقيمين.

1324م.

التنظيم والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل

3

شهد العام 3102م نشاطا ممي از للمجموعة على المستويين اإلقليمي والدولي من جانب التنظيم والمشاركة في الفعاليات
المهمة في إطار مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ،حيث شاركت المجموعة في العديد من الفعاليات وأقامت عددا
من البرامج التدريبية وورش العمل بصورة منفردة أو باإلشتراك مع جهات دولية واقليمية أخرى ،وفيما يلي حصر لهذه

األنشطة خالل العام 3102م:
الفعالية
.2

الورشة اإلقليمية حول منع استغالل المنظمات غير الهادفة للربح لغرض
تمويل اإلرهاب.
يناير

.1

.3

المؤتمر السنوي الثالث لمكافحة غسل األموال والجريمة المالية الخاص
بجمعية االختصاصيين المعتمدين لمكافحة غسل األموال.
ورشة عمل حول مكافحة غسل األموال في الغرفة التجارية الصناعية
بالمنطقة الشرقية.

.4

 02 - 02يناير 3102م

الدوحة ،دولة قطر

 30 - 31يناير 3102م

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

 21يناير 3102م

المملكة العربية السعودية

ورشة عمل إقليمية حول تدريب موظفي سلطات الرقابة على المؤسسات
مارس

المالية غير المصرفية في شأن الرقابة على االلتزام بتدابير مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب بالتعاون مع البنك الدولي واللجنة التونسية
للتحاليل المالية.
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الفترة

المكان

 02 - 00مارس 3102م

تونس ،الجمهورية التونسية

سبتمبر

.8

يونيو

.7

مايو

.3

ابريل

.5

.9

الخليج العربية.
ورشتي عمل حول مكافحة غسل األموال في الغرفة التجارية الصناعية في
المملكة العربية السعودية.
مؤتمر حول "دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد
النزاعات".
ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بين مجموعة آسيا والمحيط
الهادئ ومجموعة العمل األورآسيوية.

المتحدة والمعايير الدولية ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل

.22

08

 32 - 32سبتمبر 3102م

أوالن باتور ،جمهورية منغوليا

 2 - 3أكتوبر 3102م

عمان ،المملكة األردنية الهاشمية

ورشة عمل حول "المعايير الدولية المعدلة لمجموعة العمل المالي في

 00 - 2أكتوبر 3102م

الكويت ،دولة الكويت

 2 -3ديسمبر 3102م

الدوحة ،دولة قطر

المنتدى اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

 00-01ديسمبر 3102م

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مؤتمر مكافحة أسلحة الدمار الشامل.

 06 -02ديسمبر 3102م

الدوحة ،دولة قطر

االجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة
ديسمبر

.23

 32 - 32يونيو 3102م

فيينا ،جمهورية النمسا

اإلرهاب وانتشار التسلح".
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب".

.21

 02 - 03مايو 3102م

المملكة العربية السعودية

ورشة العمل عن "التنفيذ الفعال لق اررات مجلس األمن واتفاقيات هيئة األمم
أكتوبر

.23

ملتقى تطوير الدور اإلشرافي على حركة أموال المنظمات األهلية في دول

 2 - 2أبريل 3102م

المنامة ،مملكة البحرين

العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

القسم الثاني
التنسيق والتعاون على المستويين اإلقليمي والدولي

ُيبرز هذا القسم نشاطات وانجازات المجموعة على المستويين اإلقليمي والدولي ،حيث قامدت المجموعدة بنشداطات عديددة علدى
مسددتوى منطقددة الشددرق األوسددط وشددمال أفريقيددا ،منهددا عقددد اجتماعيهددا السددابع عشددر فددي الخرطددوم بجمهوريددة السددودان والثددامن
عشر في المنامدة بمملكدة البحدرين ،وكدذلك اجتماعدات فريقدي العمدل ومنتددى وحددات المعلومدات الماليدة واللجندة المنبثقدة عنده.
أمددا علددى الصددعيد الدددولي ،فقددد اسددتمرت المجموعددة فددي التواصددل بشددكل مسددتمر مددع مجموعددة العمددل المددالي ودعمددت عالقتهددا
معهددا ومددع مجموعددات العمددل المددالي اإلقليميددة النظي درة والجهددات الدوليددة ذات الصددلة ،باإلضددافة إلددى مشدداركتها فددي العديددد مددن
االجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية.
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االجتماع العام السابع عشر للمجموعة الخرطوم ،السودان 33 ،أبريل –  1مايو 1323م

عقدددت المجموعددة اجتماعهددا العددام السددابع عشددر فددي الخرطددوم بجمهوريددة السددودان خددالل الفت درة مددن  21أبريددل إلددى  3مددايو
3102م .كمددا عقدددت علددى هامش ده االجتمدداع العشددرون لفريددق عمددل التقيدديم المشددترك واالجتمدداع السددادس عش در لفريددق عمددل

المسدداعدات الفنيددة والتطبيقددات يددوم  32أبريددل 3102م .وشددارك فددي االجتمدداع العددام خب دراء فددي مجددال مكافحددة غسددل األم دوال
وتمويل اإلرهداب مدن الددول األعضداء والمدراقبين .ونداقش االجتمداع الموضدوعات المدرجدة علدى جددول األعمدال ،وكاندت أهدم
الق اررات التي تم اتخاذها ما يلي:
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 اعتمدداد التقريددر السددنوي الثددامن عددن عددام 3103م الددذي يتضددمن النشدداطات واألعمددال واإلنجددازات التددي حققتهددا
المجموعة خالل عام 3103م.

 المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للمجموعة عن العام 3103م.
 اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 3102م.

 إضددافة الفددائض عددن عددام 3103م إلددى الحس داب المخصددص للف دوائض .وتكليددف سددكرتارية المجموعددة باعددداد
ورقة عمل لالجتماع العام الذي يليه حول الفائض المرحل من السنوات السابقة.


موافدداة سددكرتارية المجموعددة بددأي مقترحددات مددن الدددول األعضدداء حددول ض دوابط وآليددة االسددتفادة مددن الفددائض

المرحل.
 التأكيددد عل ددى قد درار االجتم دداع الع ددام السددادس عش ددر بش ددأن الموافق ددة عل ددى مبدددأ تع ددديل م ددذكرة التفدداهم الخاصددة
بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 اسد ددتمرار عمد ددل الفريد ددق المشد ددكل ل عمليد ددة مراجعد ددة وتعد ددديل مد ددذكرة التفد دداهم مد ددع األخد ددذ بعد ددين االعتبد ددار جميد ددع
المالحظات التي وردت من الدول األعضاء والجهات المراقبة خالل االجتماع العام.

 الموافقددة علددى الطلددب المقدددم مددن المملكددة األردنيددة الهاشددمية بددالخروج مددن عمليددة المتابعددة العاديددة إلددى نظددام
التحديث كل عامين ،لتقدم بذلك تقرير التحديث األول لها لالجتماع العام الحادي والعشرين للمجموعة.

 المصددادقة علددى تقريددر رئدديس منتدددى وحدددات المعلومددات الماليددة بدددول مجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق
األوسط وشمال أفريقيا حول أهم ما دار في اللقاء السابع ألعضاء المنتدى يوم األحد  32أبريل 3102م.
 تعدديل ورقددة مهددام فريددق عمددل المسدداعدات الفنيددة والتطبيقددات ب ضددافة عضددوية جمهوريددة العدراق ليشددمل الفريددق
ستة عشر عضوا.

 اعتمدداد مشددروع التطبيقددات حددول "مؤش درات واتجاهددات غسددل األم دوال وتمويددل اإلرهدداب – تحددديث" ونش دره علددى
موقع المجموعة.

 حث المراقبين من المنظمات والدول على تعزيز دورها في التدريب.
 اعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة.
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االجتماع الحادي والعشرون لفريق عمل التقييم المشترك (غير الدوري) ،المنامة ،مملكة البحرين 3-5 ،يونيو 1323م

1

عقد فريق عمل التقييم المشترك اجتماعه الحادي والعشرين (غير الدوري) في مملكة البحرين خالل الفترة من  2إلى  6يونيو
3102م ،لمناقشة تعديل إجراءات التقييم المشترك وتعديل ورقة "تنظيم عملية المتابعة في إطار الجولة األولى" .وجاء هذا

االجتماع بناء على توجيه االجتماع العام السابع عشر .وحضر االجتماع تسع دول من الدول األعضاء في فريق عمل
التقييم المشترك وثالث دول من غير األعضاء في الفريق .وبشكل عام ،أكد المشاركون على أهمية عملية المتابعة وركزوا
بصورة خاصة على ضرورة فعاليتها لتساعد الدول وتحفزها في تحسين أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل

وقت قصير .وخالل االجتماع اتفق الفريق على عدد من التعديالت على األوراق الخاصة بعملية المتابعة ،بهدف إزالة أي
لبس أو غموض فيها ،وجعلها محفزة أكثر للدول.

أهم التعديالت المدخلة على إجراءات عملية المتابعة
توضيح عدد من المبادئ التي تحكم إجراءات عملية المتابعة (الهدف من عملية المتابعة ،تركيز عملية المتابعة ،الموعد المتوقع للخروج من
عملية المتابعة).
إدخال بعض التعريفات في عملية المتابعة (التحديث كل عامين ،عملية المتابعة ،المتابعة المعززة).
تفصيل دور سكرتارية المجموعة ومسؤولياتها تجاه تحليل تقارير عملية المتابعة وتوصياتها.
شرح آلية مناقشة تقارير عملية المتابعة من قبل االجتماع العام.
تنقيح وصياغة بعض نصوص ورقة " تنظيم عملية المتابعة ضمن إطار الجولة األولى" لتصبح على شكل ورقة إجراءات.
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3

االجتماع السادس للجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية ،الخرطوم ،السودان 18 ،أبريل 1323م

في إطار عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية بالمجموعة ،وافق أعضاء اللجنة في اجتماعهم
الرابع في مراكش بالمملكة المغربية في نوفمبر 3103م على دراسة موضوع قواعد نظم المعلومات بوحدات المعلومات

المالية في دول المجموعة واصدار دليل استرشادي يقترح قواعد نظم معلومات مناسبة تختص بعمل الوحدات .ويندرج هذا

المشروع ضمن استراتجية لتحقيق أحد مهام اللجنة الفرعية وهي متابعة واقتراح األدوات التي تساهم في تفعيل وتطوير عمل
الوحدات .وتهدف هذه الدراسة إلى:

 .0تحديد نظم المعلومات المستخدمة لدى الوحدات.
 .3تحديد نقاط القوة والضعف لنظم المعلومات المستخدمة حاليا لدى الوحدات.

 .2االستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية في مجال تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات لديها فيما يتعلق
بمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب.
 .2إبداء مقترحات لدعم تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الوحدات المالية في دول المجموعة واصدار دليل
إسترشادي في هذا الشأن.

وتم اعتماد آلية خاصة لمتابعة الدراسة وتنفيذ مراحلها بدءا من إعداد استبيان حول الدراسة وتوزيعه على الدول األعضاء في
يونيو 3102م وانتهاء بعرض صياغة نهائية للدليل وعرضها على اللجنة الفرعية.

4

اللقاء السابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية ،الخرطوم ،السودان 18 ،أبريل 1323م

عقد منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة لقاءه السابع في الخرطوم بجمهورية السودان في  32أبريل 3102م،
وتناول اللقاء البنود المدرجة في جدول أعماله على مدار ثالث جلسات ،وهي على النحو اآلتي:
خصصت الجلسة األولى لتشجيع ومتابعة االنضمام لمجموعة إيجمونت ،حيث تم خالل هذه الجلسة االستماع إلى تحديث
من وحدات المعلومات المالية غير األعضاء بمجموعة إيجمونت ،والتي عرضت مواقفها الحالية فيما يخص انضمامها،

والعقبات التي تواجهها .وتم بحث السبل الممكنة لمساعدتها في هذا الشأن.

وركزت الجلسة الثانية على موضوع تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات .وقدمت وحدات المعلومات المالية بكل من

المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق عروضا تقديمية عن موضوع نظم المعلومات بوحدات المعلومات المالية من واقع
ممارساتها.
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وتناولت الجلسة الثالثة آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية ،حيث تبنى المنتدى تقرير رئيس اللجنة الفرعية

التابعة له ،واطلع على ملخص لسير العمل في اللجنة ،وأيضا على قائمة الموضوعات الجديدة المقترحة من أعضاء اللجنة

لتقديم عروض تقديمية عنها في إطار تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات وركز على موضوع دور الوحدة في مجال
استرداد األصول المنهوبة وأهميته وطرق الكشف والتتبع للمتحصالت المرتبطة بالفساد واسترداد األصول.
واستعرض المنتدى نتائج دراسة االحتياجات التدريبية لوحدات المعلومات المالية التي ساعدت في تحديد موضوعات التدريب
وأهميتها وأولوياتها حسب ردود الدول األعضاء المشاركة ،إضافة إلى بعض المعلومات الهامة حول موضوع التدريب

بوحدات المعلومات المالية في المنطقة .ووافق المنتدى على عرض هذه الدراسة على فريق عمل المساعدات الفنية
والتطبيقات ليقوم بالنظر فى مدى تناسب الخطة التدريبية للمجموعة مع االحتياجات التدريبية الفعلية للوحدات وكيفية
االستجابة لهذه االحتياجات.
واطلع المنتدى أيضا على آخر المستجدات حول "دليل إجراءات استرشادي لعمل وحدات المعلومات المالية" التي تم
اعتمادها من قبل المنتدى .كما تم استعراض نموذج استرشادي لمذكرات التفاهم لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات

المالية ،وأبدى بعض األعضاء مالحظاتهم حوله ،وقرر المنتدى أن تقوم السكرتارية ب عادة صياغته وتوفيره للوحدات كدليل

إرشادي.

5

االجتماع العام الثامن عشر للمجموعة ،المنامة ،مملكة البحرين 18-13 ،نوفمبر 1323م

استضافت المجموعة االجتماع العام الثامن عشر في المنامة بمملكة البحدرين خدالل الفتدرة  32-36ندوفمبر 3102م ،وشدارك
فددي االجتمدداع عدددد كبيددر مددن خب دراء مكافحددة غسددل األم دوال وتمويددل اإلرهدداب مددن الدددول األعضدداء والم دراقبين .وعقدددت علددى
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ه ددامش االجتم دداع الع ددام ،االجتم دداع الث دداني والعش ددرون لفري ددق عم ددل التقي دديم المش ددترك واالجتم دداع الس ددابع عش ددر لفري ددق عم ددل

المساعدات الفنية والتطبيقات يوم  32نوفمبر 3102م .وتناول االجتماع العام فدي مداوالتده جملدة مدن المسدائل المتعلقدة بعمدل
وأنشطة المجموعة المختلفة ،وصدر عنه عدد من الق اررات كان أهمها اآلتي:

 اعتماد ورقة آلية المشاركة في فرق عمل مجموعة العمل المالي.

 تبني مقترح تشكيل لجنة من الدول األعضاء والمراقبين في شأن تقيديم المخداطر علدى المسدتوى الدوطني تعمدل
ضمن إطار فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات.
 اعتماد خطة عمل المجموعة لعام 3102م.
 تبني تعديل مذكرة التفاهم.
 اعتماد تعديالت النظام الداخلي التي اتفق عليها فريق مراجعة تعديل مذكرة التفاهم والنظام الداخلي.

 الم وافقددة علددى الطلددب المقدددم مددن المملكددة المغربيددة بددالخروج مددن عمليددة المتابعددة العاديددة إلددى التحددديث كددل
عامين ،لتقدم بذلك تقرير التحديث األول لها لالجتماع العام الثاني والعشرون للمجموعة.

 اعتماد برنامج االستعداد للجولة الثانية من عمليات التقييم المشترك.

 تكليف سكرتارية المجموعة ب عداد ورقة في شأن "أثر عملية المتابعة ضمن الجولة األولى على عمليدة التقيديم
المشترك خالل الجولة الثانية" مع األخذ في االعتبدار التوصديات األربعدين المنقحدة ومنهجيدة التقيديم المشدترك،
ومراعاة عدم التداخل بينهما.
 اعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة.

 اعتماد تعديل ورقة مهام فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات ب ضافة "سلطنة عمان" عضوا جديدا في
الفريق.

 اعتمدداد ونشددر تقريددر مشددروع التطبيقددات عددن "المتحصددالت المتأتيددة مددن عمليددات التزويددر والتزييددف لددألدوات
المالية واالعتمادات المستندية وعالقتها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب" على موقع المجموعة.

 الموافقددة علددى عقددد ورشددة عمددل مشددتركة لخب دراء التطبيقددات بمجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق األوسددط
وشمال أفريقيا والمجموعة األورآسيوية ) (EAGخالل الربع األخير من عام 3102م.

 اعتمدداد إج دراءات فددي شددأن إصدددار تقريددر تطبيقددات بمجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق األوسددط وشددمال
أفريقيا كل سنتين بداية من عام 3102م.

 اعتماد الخطة التدريبية المعدلة للمجموعة عن األعوام 3103م3102-م.
 اعتماد الخطة التدريبية المقترحة الخاصة باحتياجات وحدات المعلومات المالية.

 المصددادقة علددى تقريددر رئدديس منتدددى وحدددات المعلومددات الماليددة بدددول مجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق
األوسط وشمال أفريقيا حول أهم ما دار في اللقاء الثامن ألعضاء المنتدى يوم األحد  32نوفمبر 3102م.
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3

االجتماع السابع للجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية ،المنامة ،مملكة البحرين 14 ،نوفمبر 1323م

التقت اللجنة المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية في المنامة بمملكة البحرين في يوم  32نوفمبر 3102م ،وبحثت
خالل اجتماعها عددا من المواضيع ذات االهتمام في المرحلة الحالية .ومن أهم الموضوعات مناقشة قائمة الموضوعات
الجديدة المقترحة من أعضاء اللجنة لتقديم عروض تقديمية عنها في إطار تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات،

وعرض آللية اختيار ومناقشة هذه العروض بهدف مساعدة وحدات المعلومات المالية في تقييم تجربتها في الموضوع المحدد
واإلعداد له بشكل جيد .باإلضافة إلى ذلك ،فقد تم إحاطة أعضاء اللجنة بموضوع استعداد وحدة المعلومات المالية ودورها
في عملية التقييم الوطني للمخاطر وهو ما تم مناقشته في اجتماع منتدى وحدات المعلومات المالية.
وناقشت اللجنة نتائج دراسة تقييم التعاون اإلقليمي بين وحدات المعلومات المالية واإلحصائيات التي أجريت لدراسة الوضع
الحالي لتبادل المعلومات بين الوحدات ،وأكدت على أهمية هذه الدراسة وعبرت عن أملها في إتمامها بالشكل األمثل .كما تم

التطرق الى اقتراح تطوير مواد تدريبية تخصصية للعاملين في الوحدات ،على أن تقوم السكرتارية ب عدادها وتوزيعها على
وحدات دول المجموعة عن طريق كتيبات صغيرة أو بصورة إلكترونية من خالل الموقع اآلمن للمجموعة .وأُطلعت اللجنة
على التقرير المرحلي حول تنفيذ المشروع المتمثل في اقتراح قواعد نظم معلومات مناسبة تختص بعمل الوحدات واصدار
دليل إرشادي بشأنها ،وتعديل خطة العمل الخاصة بالمشروع.

7

اللقاء الثامن لمنتدى وحدات المعلومات المالية ،المنامة ،مملكة البحرين 14 ،نوفمبر 1323م

عقد منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة لقاءه الثامن في المنامة بمملكة البحرين في  32نوفمبر 3102م،
وتناول اللقاء المواد المدرجة في جدول أعماله على مدار ثالث جلسات ،وهي كاآلتي:

ناقشت الجلسة األولى تشجيع ومتابعة االنضمام لمجموعة إيجمونت ،حيث تم خالل هذه الجلسة االستماع إلى تحديث من
وحدات المعلومات المالية غير األعضاء بمجموعة إيجمونت .وتجدر اإلشارة الى انضمام خلية معالجة اإلستعالم المالي

الجزائرية إلى مجموعة إيجمونت في اجتماعها الذي أقيم في يوليو 3102م.
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وحدات المعلومات المالية األعضاء في مجموعة إيجمونت
الدولة

تاريخ االنضمام

الدولة

تاريخ االنضمام

اإلمارات العربية المتحدة

3113

المملكة العربية السعودية

3112

الجمهورية اللبنانية

3112

المملكة المغربية

3100

جمهورية مصر العربية

3112

المملكة األردنية الهاشمية

3103

مملكة البحرين

3112

الجمهورية التونسية

3103

دولة قطر

3112

جمهورية الجزائرية الديمقراطية 3102

الجمهورية العربية السورية

3112

الشعبية
-

-

وتناولت الجلسة الثانية موضوع تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات ،حيث ناقش المنتدى موضوع استعداد وحدة

المعلومات المالية ودورها في عملية التقييم الوطني للمخاطر ،باإلضافة إلى ضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص .وقد
عبرت وحدات المعلومات المالية في المنتدى عن جهودها في التحضيرات لهذا التقييم ،حيث لمس المنتدى استيعاب وحدات
المعلومات المالية لموضوع التقييم الوطني للمخاطر .وقد مت كل من وحدات المعلومات المالية في اإلمارات ،والبحرين،

والمغرب ،والسودان ،ومصر ،ولبنان تجاربها واستراتيجياتها المتعلقة بالتقييم الوطني للمخاطر من حيث إعداد دراسات أولية
واحصائيات وتلقي اإلرشادات الالزمة من قبل المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بدء العمل إلعداد
التقييم الوطني للمخاطر.
كما تم طرح ومناقشة موضوع دور وحدات المعلومات

المالية في استرداد األصول المنهوبة ،وأهمية دور
الوحدات في مجال رصد وتتبع تلك األصول ،ورصدت

الصعوبات التي تواجهها الوحدات األعضاء في
إيجمونت فيما يخص التعاون مع وحدات المعلومات
المالية غير األعضاء والمتصفة بالبطئ الشديد في

الرد على الطلبات وبعض اإلشكاالت الفنية والقانونية،
فضال عن اختالف الصالحيات بين وحدات

المعلومات المالية.

وقد قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعرض تقديمي عن تجربتها حول موضوع استرداد األصول المنهوبة بعنوان:

"التعاون بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية وهيئة التحقيق الخاصة اللبنانية في إطار استرجاع األموال المنهوبة" .حيث

أوضح هذا العرض نجاح التعاون بين الوحدة التونسية وهيئة التحقيق الخاصة اللبنانية في عملية استرداد بعض األصول
المنهوبة .ومن أهم المسائل التي أثيرت على هامش هذا العرض اقتراح شبكة إقليمية لتبادل المعلومات بين وحدات
المعلومات المالية.
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كما تناول المنتدى موضوع اقتراح تنظيم عروض لحاالت عملية من وحدات المعلومات المالية .حيث تم االتفاق على تطبيق
هذا االقتراح ،وأن تقوم وحدات المعلومات المالية في المجموعة الراغبة بشكل طوعي ب رسال حالتين إلى سكرتارية المجموعة

قبل انعقاد المنتدى .وال يشترط لتقديم الحاالت أن تكون ناجحة وانما أن تكون على قدر من األهمية والتعقيد ليستفاد منها.

أما الجلسة الثالثة فكان موضوعها آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية ،حيث تناول المنتدى أوجه التعاون
مع مجموعة إيجمونت وا ستراتيجيتها الجديدة في شأن تعزيز العالقة والتواصل مع المجموعات اإلقليمية المنشأة على غرار

مجموعة العمل المالي .واستمع أعضاء المنتدى إلى مداخالت من وحدات المعلومات المالية األعضاء في إيجمونت حول

أهم ما دار في اجتماعها األخير للوقوف على آخر المستجدات خصوصا في شأن الميثاق الجديد والمبادئ الجديدة لتبادل
المعلومات بين وحدات المعلومات المالية والملزمة ألعضاء مجموعة إيجمونت ،وآخر نشاطاتها بصفة عامة.
العالقة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات اإلقليمية النظيرة

8

شهدت المجموعة تطو ار ملحوظا في طبيعة العالقات مع المنظمات الدولية واإلقليمية ،خاصة بعد حصولها على صفة
العضو المشارك في مجموعة العمل المالي ،وصفة العضو المراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ منذ العام 3112م،
ومجموعة العمل األورآسيوية منذ العام 3100م ،مما مكنها من التواصل مع تلك الجهات بصورة أفضل وبشكل متواصل،
والعمل على إيجاد فرص بينها لعقد مشاريع أو نشاطات مشتركة ،وأن تدعو كل منها األخرى للمشاركة في فعالياتها .وأيضا

عززت المجموعة من موقف الدول األعضاء على الصعيد الدولي من خالل عضويتها في مجموعة العمل المالي ،حيث
يمكن ذلك الدول من حضور اجتماعات مجموعة العمل المالي واجتماعات الفرق التابعة لها والتعبير عن وجهة نظرها
بالمشاركة في المناقشات ،ويكسبها خبرات إضافية والوقوف على آخر التطورات الدولية.

ويوضددح البيددان التددالي مشدداركات الدددول األعضدداء فددي المجموعددة – بخددالف دول مجلددس التعدداون لدددول الخلدديج العربيددة – فددي
االجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي التي عقدت خالل عام 3102م.
الدول األعضاء المشاركة

االجتماع العام

جمهوري د د د د د ددة مص د د د د د ددر المملكة المغربية

فبراير

الجمهورية اللبنانية

يونيو

المملك د د د د د ددة االردني د د د د د ددة جمهورية السودان

أكتوبر

الجمهورية اللبنانية

العربية

الهاشمية

جمهورية العراق

الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية

الجمهوري ددة االس ددالمية

الموريتانية

المملكة المغربية
-

-

ومن جانب آخر عملت المجموعة جاهدة على رفع المستوى الفني للخبراء في المنطقة في مجال مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح ،من خالل تواصلها مع الجهات المانحة والجهات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين
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واألجهزة المختصة في األمم المتحدة ومجموعة إيجمونت والتي أسفر عنها إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية التي

سيرد الحديث عنها الحقا.

الفعـــــــــالية
2

الزيارة الميدانية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة ،الدوحة ،دولة قطر.

 33 - 31يناير3102م

1

اجتماع مجموعة إيجمونت مع مجموعات العمل المالي اإلقليمية ومجموعة العمل المالي (الفاتف)،

 02 - 06أبريل 3102م

3

االجتماع العام الواحد والعشرون لمجموعة إيجمونت ،جنوب أفريقيا.

 2 - 0يوليو 3102م

الدوحة ،قطر.

االجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،الدوحة ،قطر 4-1 ،ديسمبر 1323م
إشارة إلى الهدف الرابع في خطة عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمتمثل في تعزيز
عالقات المجموعة مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خاصة مجموعة
العمل المالي والمجموعات اإلقليمية النظيرة ،والى االستراتيجية الرابعة حول مشاركة المجموعة في تنظيم أي فعاليات تنظمها
مجموعة العمل المالي ،تم عقد االجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الدوحة بدولة قطر وذلك خالل الفترة من  2-3ديسمبر 3102م.

ويعتبر هذا االجتماع األول من نوعه في المنطقة حيث سجل مشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلين من دول العالم

والمنظمات الدولية واإلقليمية ،فاق  021مشاركا من  21دولة و 02منظمة إقليمية ،لمناقشة ودراسة أنماط عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب واالتجاهات السائدة لها وسبل مواجهتها .وقد مثل هذا الحدث فرصة هامة لمجموعة العمل المالي
ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط شمال أفريقيا والمنظمات الدولية واإلقليمية النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات
في العديد من المواضيع من خالل اللقاءات الرئيسية وورش العمل ذات الصلة بمشاريع التطبيقات التالية :مشروع المنظمات
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غير الهادفة للربح ،مشروع التدفقات المالية المرتبطة باإلنتاج غير المشروع وتهريب المخدرات األفغانية ،مشروع عمليات
غسل األموال من خالل النقل المادي للنقد ( مشروع مشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا) ،ومشروع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالذهب (مشروع مشترك بين مجموعة العمل

المالي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ).

مشروع التطبيقات المشترك مع مجموعة العمل المالي :غسل األموال عبر النقل المادي للنقد
في ضوء خطة عمل المجموعة لعام 3102م ،تقدمت سكرتارية مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال افريقيا – بعد
موافقة االجتماع العام  -بالتباحث مع سكرتارية مجموعة العمل المالي (فاتف) بمقترح مشروع تطبيقات مشترك ،وذلك في
اجتماع فريق عمل التطبيقات لمجموعة العمل المالي الذي عقد في باريس خالل شهر أكتوبر 3102م ،حيث وافق
االجتماع العام لمجموعة العمل المالي على المشروع وأُعلن فو ار إنطالق العمل به ،وتم تحديد عنوان المشروع ليكون "غسل
األموال عبر النقل المادي للنقد" .ويتوقع االنتهاء من هذا المشروع في فبراير 3102م.
وتنبع أهمية المشروع من غياب أية دراسات شاملة عن الموضوع ،بالرغم من وجود بعض الدراسات المحدودة حول كشف
ومنع النقل غير المشروع للنقد واألدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود .لذا أعربت العديد من الدول مساندتها للمشروع

بتوفير وجمع المعلومات والبيانات والحاالت العملية حوله إضافة إلى المشاركة الفعالة واإلنضمام لفريق العمل.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع ،بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في اآلتي:
 مساعدة الدول في فهم المسألة بشكل أفضل؛

 مساعدة الدول على تحسين قدرات المنع والكشف لديها؛
 تعزيز جهود المجموعة في محاربة غسل األموال عن طريق تهريب األموال النقدية.

ورقة العمل المشتركة حول أفضل الممارسات في شأن المساعدات الفنية والتدريب – مجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ 13 ،نوفمبر 1323م
في أكتوبر 3103م اتفقت كل من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا على التعاون في قيادة مشروع ورقة حول أفضل الممارسات في شأن المساعدات الفنية والتدريب ،وذلك بهدف معرفة
كيفية قيام مجموعات العمل المالي اإلقليمية والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى بتوظيف مواردها المتاحة في خدمة تنسيق

المساعدة الفنية وجهود بناء القدرات .ووفقا لما أشار إليه فريق تنسيق الشبكة العالمية خالل االجتماع العام الذي عقد في
أكتوبر 3103م إلى أن المساعدة الفنية هي من المهام الرئيسية التي تتفرد بها مجموعات العمل المالي اإلقليمية .ومن المفيد
الحصول على مجموعة من أفضل الممارسات حول دور المجموعات في توفير المساعدة الفنية والتعرف على االحتياجات
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الخاصة بها وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل فعال .ومن شأن هذه الورقة أن تساعد الجهات المانحة في تنسيق نشاطاتها

لالستفادة القصوى من الموارد التي تتوفر لديها ،وايجاد الفرص للتعاون والمساعدة .وُيتوقع االنتهاء من إعداد هذه الورقة في
يونيو 3102م.
ورشة عمل مشتركة لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمجموعة
األورآسيوية ) - (EAGالربع األخير لعام 1324م
وافددق االجتمدداع العددام الثددامن فددي المنامددة بمملكددة البح درين فددي شددهر نددوفمبر 3102م ،علددى عقددد ورشددة عمددل مشددتركة لخب دراء
التطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيدا والمجموعدة األورآسديوية ) (EAGخدالل الربدع األخيدر

من عام 3102م ،وقد تقدمت مشكورة دولة قطر باستضافة االجتماع في النصف الثاني من ديسمبر 3102م.
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القسم الثالث
تعزيز وبناء أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

المساعدات الفنية والتدريب

2

تمثل المساعدة الفنية والتددريب جدزءا هامدا مدن برندامج عمدل المجموعدة لمسداعدة الددول األعضداء فدي تطبيدق المعدايير الدوليدة
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وتعد عملية تحديد احتياجات الدول األعضاء في مجال المساعدات الفنيدة والتددريب،
وتقددديم هددذه المسدداعدات مددن أبددرز المهددام التددي تض دطلع بهددا سددكرتارية المجموعددة بالتعدداون مددع فريددق عمددل المسدداعدات الفنيددة
والتطبيقات ،ويتم ذلك بالتنسيق مع مدانحي هدذه المسداعدات .وحسدب احتياجدات الددول مدن المسداعدات الفنيدة تقدوم السدكرتارية

بتنسدديق عقددد لقدداءات ثنائيددة بددين الدولددة التددي تطلددب المسدداعدات الفنيددة ومددانحي هددذه المسدداعدات لوضددع خطددط تددوفير هددذه
المسدداعدات واالتفدداق علددى البدددء فددي تنفيددذها .وشددهد العددام 3102م تمي د از حقيقيددا لنشدداطات المجموعددة فددي جانددب المسدداعدات
الفنيددة والتدددريب ،حيددث قدددمت فددي هددذا العددام ب درامج متنوعددة وشدداركت فددي تنظدديم فعاليددات مختلفددة فددي هددذا الشددأن .وفددي إطددار
الخطة التدريبية 3103م3102-م المعتمددة فدي االجتمداع العدام ال اربدع عشدر – الج ازئدر ندوفمبر 3100م ،تدم تنفيدذ عددة بدرامج
خاصة اشتملت على:
ورشة عمل لتدريب موظفي سلطات الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية بشأن الرقابة على االلتزام بتدابير
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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استهدفت هذه الورشة مستويات وظيفية متنوعة للجهات الرقابية واإلشدرافية والعداملين فدي إدارات التفتيشدين المكتبدي والميدداني،

وذلك في الفترة من  00إلى 02مارس 3102م في تدونس بالجمهوريدة التونسدية ،بتنظديم مشدترك بدين المجموعدة والبندك الددولي
ولجندة التحاليددل الماليددة التونيسددية وبتمويدل مددن الواليددات المتحدددة األمريكيدة .وبلددغ عدددد المشدداركين فدي الورشددة  22مشدداركا مددن

الدول التالية :األردن واإلمارات وتونس والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا والمغرب واليمن.
ندوة عن متطلبات تنفيذ ق اررات مجلس األمن واتفاقيات األمم المتحدة ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
والمعايير الدولية المرتبطة بها
عقدددت هددذه الندددوة بتدداريخ  2-3أكتددوبر 3102م فددي مدينددة عمددان بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية ،واسددتهدفت مسددتويات وظيفيددة
مختلف ددة م ددن الجه ددات المعني ددة كالجه ددات التشد دريعية والرقابي ددة وجه ددات إنف دداذ الق ددانون والنياب ددة العام ددة وو ازرة الخارجي ددة ووح دددات

المعلومددات الماليددة .وانعقدددت الندددوة برعايددة مشددتركة مددن المجموعددة ووحدددة مكافحددة غسددل األم دوال وتمويددل اإلرهدداب األردنيددة

والمديريددة التنفيذيددة لمكافحددة اإلرهدداب التابعددة لهيئددة األمددم المتحدددة .حضددر هددذه الندددوة  22خبي د ار مددن الدددول األعضدداء اآلتيددة:
األردن واإلمارات والبحرين وتونس والسعودية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
وأخذت ق اررات مجلس األمن ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح وآليات تطبيقها جزء كبير

من اهتمام المشاركين وخصوصا آلية التجميد ومصادرة أموال اإلرهابيين والجماعات اإلرهابية .واتضح من خالل ورشة

العمل إدراك دول المجموعة بضرورة وأهمية التنفيذ الفعال لق اررات مجلس األمن في مجال مكافحة اإلرهاب وتجميد أصول
اإلرهابيين ،حيث تعمل الدول جاهدة في الوقت الراهن على تحسين أنظمتها وقوانينها لتتماشى بشكل أفضل مع متطلبات
هذه الق اررات ،على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها في تنفيذها.
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البرامج والورش التدريبية المتوقعة للعام 1324م
الموضوع
ورشة العمل التدريبية عن دور الجهات الرقابية
– الجهات الرقابية على األعمال والمهن غير

الفئة المستهدفة
مستويات وظيفية متنوعة يشمل المستويات الوظيفية اإلشرافية

والعاملين في إدارات أو قطاعات التفتيشين المكتبي والميداني.

الدولة المستضيفة
يحدد الحقا

المالية المحددة.
ورشة العمل الخامسة لتدريب المقيمين

مختلف المستويات الوظيفية من العاملين في مجال العمل

الرقابي على القطاع المالي والمصرفي والمهن الحرة األخرى أو

في تنفيذ أحكام القوانين أو في مجال التحقيق المالي.
ورشة عمل حول التوصيات المعدلة ومنهجية
التقييم الجديدة

مختلف المستويات الوظيفية من العاملين في مجال إنفاذ القانون،

ووحدات المعلومات المالية ،ذوي المسئوليات القانونية والمالية

/التنظيمية ممن يشاركون في صنع القرار والتغييرات على لوائح

اإلمارات العربية
المتحدة

المملكة األردنية
الهاشمية

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ورشة العمل التدريبية عن دور القطاع الخاص مختلف المستويات الوظيفية ومن الممكن أن تشمل قيادات

 -المصارف.

اإلدارة العليا ومسؤولي االلتزام.

ورشة العمل التدريبية عن دور القطاع الخاص

مختلف المستويات الوظيفية (قيادات اإلدارة العليا ومسؤولي

 -الشركات العاملة في مجال التأمين واألوراق

االلتزام).

المملكة األردنية
الهاشمية

المملكة المغربية

المالية.
ورشة العمل التدريبية عن دور القطاع الخاص
 األعمال والمهن غير المالية المحددة.ورشة عمل حول التوصيات المعدلة ومنهجية

التقييم الجديدة.

مختلف المستويات الوظيفية (قيادات اإلدارة العليا ومسؤولي

االلتزام).

مختلف المستويات الوظيفية من العاملين في مجال عنفاذ القانووي
ول ات المع ومات الماليةي وذوي المسؤوليات القانونية والمالية
 /الننظيمية ممن يشاركون في انع القرار والنغييرات ع ا
لوادح مًافلة غسل األموال و نمويل اإلرهاب.

يحدد الحقا
اإلمارات العربية
المتحدة

الخطة التدريبية الخاصة باحتياجات وحدات المعلومات المالية
تم خالل االجتماع العام الثامن عشر في المنامدة بمملكدة البحدرين ندوفمبر 3102م اعتمداد الخطدة التدريبيدة المقترحدة الخاصدة
باحتياجات وحدات المعلومات المالية .كما وضعت اللجنة الفرعيدة لمنتددى وحددات المعلومدات الماليدة خطدة عمدل واسدتراتيجية

لتطوير مواد تدريبية تخصصية للعاملين في الوحدات تشمل عددا من آليات التنفيذ تتمثل أحدها فدي تحديدد الموضدوعات التدي
ستس ددعى ا للجن ددة إل ددى وض ددع مد دواد تدريبي ددة عنه ددا م ددع تحدي ددد أهميته ددا وأولوي ددة العم ددل عليه ددا وذل ددك بالتع دداون م ددع فري ددق عم ددل
المساعدات الفنية والتطبيقات كل في مجال اختصاصده .وتشدمل الخطدة التدريبيدة احتياجدات وحددات المعلومدات الماليدة خدالل

عددامي 3102م3102 -م بندداء علددى تقريددر نتددائج د ارسددة االحتياجددات التدريبيددة لوحدددات المعلومددات الماليددة المعتمددد مددن قبددل
فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات باجتماعه السابع عشر بتاريخ  32نوفمبر 3102م.

11

الخطة التدريبية الخاصة باحتياجات وحدات المعلومات المالية
األعوام

موضوع الفعالية

المستهدفون من التدريب

الدولة المستضيفة

دور وحدة المعلومات المالية في عملية

مستويات وظيفية مختلفة من الجهات المعنية تشمل

الجمهورية اللبنانية

اإلرهاب على المستوى الوطني والمنهج

المركزية والنيابة العامة.

تقنية المعلومات وخصوصية قاعدة

مستويات وظيفية متنوعة من موظفي وحدات

تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل

عام 1324م

القائم على المخاطر.

موظفي وحدات المعلومات المالية وممثلي البنوك

البيانات لدى وحدة المعلومات المالية.

المعلومات المالية وأقسام تكنولوجيا المعلومات لدى هذه

جمهورية السودان

تعاون الوحدة مع الجهات الوطنية

مستويات وظيفية مختلفة من الجهات المعنية يشمل

يحدد الحقا

الوحدات أو ما ينوب عنها.

المختصة وفعالية تبادل المعلومات دوليا.

موظفي وحدات المعلومات المالية والبنوك المركزية

البرامج التحليلية والتحليل العملي

مختلف المستويات الوظيفية لدى وحدات المعلومات

والنيابة العامة.

اإلمارات العربية

عام 1325م

للمعامالت المشبوهة لدى وحدات

المالية وبما يشمل موظفي أقسام التحليل المالي لدى

المتحدة

قياس فعالية نظام اإلبال عن المعامالت

مختلف المستويات الوظيفية لدى وحدات المعلومات

جمهورية العراق

المعلومات المالية.

المشبوهة والمعلومات والبيانات الالزمة في

تقرير وحدة المعلومات المالية الصادر

الوحدات.

المالية (قيادات اإلدارة العليا ومسؤولي االلتزام).

لجهات االدعاء العام.

1

التطبيقات

مشروع المتحصالت المتأتية من عمليات التزوير والتزيييف لألدوات المالية واالعتمادات المستندية وعالقتها -بغسل- 2
األموال وتمويل اإلرهاب
اعتمد االجتماع العام الثامن عشر الذي عقد بمملكة البحرين في شهر نوفمبر 3102م تقرير التطبيقات حول "المتحصالت

المتأتية من عمليات التزوير والتزييف لألدوات المالية واالعتمادات المستندية وعالقتها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب" الذي
شاركت فيه أغلب الدول األعضاء بتوفير المعلومات والحاالت العملية .وأوضح التقرير أن جرائم التزييف والتزوير تتم من
خالل تزييف العمالت النقدية وتزوير المحررات الخاصة كالشيكات البنكية والشخصية والبطاقات االئتمانية ورسائل السويفت
وغيرها .وأن المجرمين يستفيدون عادة من الثغرات القانونية والفنية والتقنية لتحقيق أهدافهم غير المشروعة .وأشارت هذه
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الدراسة إلى وجود أساليب عديدة يعمد إليها غاسلو األموال لغسل المتحصالت الناتجة عن جرائم التزييف والتزوير لألدوات

المالية ،من أبرزها شراء أدوات مصرفية ثم االقتراض بضمانها ،وفتح حسابات بموجب وكاالت مزورة ،وسحب األموال

الناتجة عن التزوير بموجب تحويالت وشيكات وسحوبات نقدية ،وكذلك تزوير الشيكات البنكية والشخصية .من جانب آخر
فقد أوضح التقرير مجال استغالل االعتمادات المستندية وعالقتها بجرائم غسل األموال ،باعتبار أن االستغالل الجرمي

لالعتمادات المستندية يأتي عن طريق تزوير الوثائق المصاحبة لالعتماد وأن المتحصالت من عملية التزوير هي مخرجات
عمليات غسل األموال ،علما أن تزوير الوثائق يقع عند تحريف المعلومات المتعلقة بالكمية أو بالسعر أو بنوعية الواردات أو

الصادرات .كما توصل التقرير إلى عدد من التوصيات حول أفضل أساليب مكافحة غسل متحصالت جرائم التزوير

والتزييف لألدوات المالية واالعتمادات المستندية.
تحديث مشروع التطبيقات عن مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ناقش فريق المساعدات الفنية والتطبيقات في اجتماعه السادس عشر على هامش االجتماع العام السابع عشر في الخرطوم
بالسودان في شهر أبريل 3102م ،عددا من البنود كان من أهمها "مؤشرات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب –

تحديث" واعتمد االجتماع العام السابع عشر مشروع التطبيقات بناء على توصية الفريق .وارتكز هذا المشروع على تحليل
أحدث المعلومات عن مؤشرات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها مع تلك التي تم
تحديدها في المشروع عام 3101م .ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن حاالت غسل األموال مقارنة مع العام
3101م ،استمرار اتجاه غسل األموال من خالل أساليب النصب واالحتيال واالتجار غير المشروع بالمخدرات واستغالل
المصارف وشركات الصرافة ،وتكرار أسلوبي تحويل األموال وايداعها في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل األموال

على مستوى المنطقة .ومن االتجاهات الحديثة التي ذكرت في بعض الحاالت هي استعمال شبكة اإلنترنت للقيام بتحويالت

مصرفية مشبوهة واستعمال أجهزة السحب واإليداع اآللي.
إجراءات إصدار "تقرير للتطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" كل سنتين بداية من
عام 1324م
تددم خددالل االجتمدداع العددام الثددامن عشددر فددي المنامددة بمملكددة البح درين فددي شددهر نددوفمبر 3102م ،اعتمدداد إج دراءات فددي شددأن
إصدددار تقريددر تطبيقددات بمجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق األوسددط وشددمال أفريقيددا كددل سددنتين بدايددة مددن عددام 3102م.
ويمثل مشروع تقرير التطبيقات كل سنتين أحدد أهدم مخرجدات الخطدة االسدتراتيجية الثالثدة للمجموعدة عدن األعدوام مدن 3102م

إلددى 3102م وأحددد آليددات تحقيددق الهدددف الثالددث" :التعددرف علددى الطددرق واألسدداليب واالتجاهددات الحديثددة فددي عمليددات غسددل
األموال وتمويل اإلرهاب ودراستها ،وتحديد أفضل الحلول اإلقليمية لمواجهتها".
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القسم الرابع
القوائم المالية
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