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  .  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا٢٠٠٨© 
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 رسالة الرئيس

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  السادة األعضاء

  السادة املراقبون
  السيد السكرتري التنفيذي

  السادة العاملون
  

  ركاته،،،السالم عليكم ورمحة اهللا وب
  

في البدء، يسرني أن أعرب عن تقديري للجهود الجديرة بالثناء التي قامت بها الدول              
قبل  ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    ـة العمل المالي لمنطق   ـالشقيقة التي تولت رئاسة مجموع    

ة وجمهورية مصر   ـدولة اإلمارات العربية المتحدة وهي على وجه التحديد الجمهورية اللبناني         
 بارزةمجموعة لجهودهم ال  لة الهاشمية وإلى كافة الرؤساء السابقين ل      ـلعربية والمملكة األردني  ا

ـ        كافحةمل إقليمياً ودولياً    هافي تعزيز دور   ل و غسل األموال وتمويل اإلرهاب والـشكر موص
السكرتارية لجهودهم بهذا   موظفي  حمد القليش، السكرتير التنفيذي، وإلى كافة       بن  عادل  / للسيد
  .صوصالخ
  

ـ  قـوي  ال اكما أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحـدة لـدعمه             دائم وال
سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة         / معاليإلى  للمجموعة، و 

 العربيـة المتحـدة    المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال في دولة اإلمارات         
والجهـات  إلى كافة الدول األعضاء والـدول       ك أتوجه بالشكر    لكذ. وتوجيهاته السديدة دته  لقيا

غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقـة  كافحة  لماللتزامهم المتواصل بالعمل سوياً  المراقبة  
  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا واإلسهام في الجهود الدولية في هذا الشأن

  
لسنوي الرابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق       اأقدم التقرير   أن  أنه لمن دواعي سروري     

األوسط وشمال أفريقيا الذي يلقي الضوء على إنجازات المجموعة خالل فترة رئاسـة دولـة               
  .اإلمارات العربية المتحدة لها

  



 

 ب  

م بعضوية متصاعدة مـن     ٢٠٠٤لقد خطت المجموعة خطوات واسعة منذ تأسيسها في نوفمبر          
مـدى نجـاح    الذي يعكـس   األمرم،  ٢٠٠٨ عام في   ةدول) ١٨(إلى  ذلك العام   في  دولة  ) ١٤(

المجموعة ودورها الفريد على مستوى المنطقة في مجال مكافحة غـسل األمـوال وتمويـل               
  .اإلرهاب

  
 واالجتماع الـسادس لفريـق      ،وباإلضافة إلى ذلك فقد تم عقد االجتماع العام السابع للمجموعة         

 واالجتماع الثامن لفريق عمل التقييم المشترك في أبوظبي،         ،والتطبيقاتعمل المساعدات الفنية    
ناقش االجتمـاع العـام     و. م٢٠٠٨ أبريل   ١٠ - ٧دولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة       ب

ضمن موضوعات أخرى تقارير التقييم المشترك لدولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة قطـر             
  .ادهاوتم اعتموالجمهورية اليمنية 

  
 واالجتماع السابع لفريق عمل المـساعدات الفنيـة         ،كما انعقد االجتماع العام الثامن للمجموعة     

 وورشة عمل وحدات المعلومـات      ، واالجتماع التاسع لفريق عمل التقييم المشترك      ،والتطبيقات
  نـوفمبر  ١٣-٨دولة اإلمارات العربية المتحدة فـي الفتـرة         بالمالية للمجموعة في الفجيرة،     

  :من ضمن اإلنجازات المشهودة لالجتماع العام ما يليو. م٢٠٠٨
  

 .قبول الجماهيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى العضو الثامن عشر بالمجموعة •

 . الجمارك العالمية بصفة مراقب بالمجموعةظمةقبول من •

دليل لتدريب الجهات المختلفة في مجال مكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل              اعتماد   •
 .مجالهذا الفي  بشأن التدريب األعضاءلدول للمجموعة ولكمرجع  اإلرهاب

مـع  لعقـد اجتماعـات مـشتركة        تبني مقترح بتقديم الدعوة لمجموعة العمل المالي       •
 .بغرض تعزيز التعاون بين المجموعتينالمجموعة 

  
م ٢٠٠٨ نـوفمبر    ١٣-١٢ الفتـرة    خـالل ات المعلومات المالية    ورشة عمل وحد  وتم تنظيم   

 الوفـود   من أعضاء ) ٤٣(حوالي   ها شارك في  ،)مباشرة بعد االجتماع العام الثامن للمجموعة     (
 المراقبة وأدارها خبراء متميزون من الواليات المتحـدة       والجهات  من الدول األعضاء والدول     

 ،غمونـت  ومجموعة إ  ، والبنك الدولي  ، النقد الدولي   وصندوق ، والجمهورية اللبنانية  األمريكية،
هذه كانت ا، ويإضافة إلى سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

  .يتم عقدها بشكل دوريورشة ناجحة جداً ونأمل أن ال
  

سعينا فيه لبناء    وفي الوقت الذي     ة العالمي ألزمة المالية هذه السنة تحدياً فيما يتعلق با     شهدت  لقد  
معالم هامة على طريق التقدم المستقبلي هناك احتمال بأن تقوم المؤسسات والدول بتخفـيض              



 

 ج  

 غسل األموال وتمويل اإلرهـاب مثـل بـرامج          مكافحةميزانياتها مما قد يؤثر على نشاطات       
ن وعلى أيـة حـال، فـإ   . التدريب وبناء القدرات والمشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية  

الحاجة تدعو إلى اليقظة السيما أن العناصر اإلجرامية واإلرهابيين قد يأخذون زمام المبـادرة              
وعليه فإن الدول األعضاء مطالبة باتخاذ اإلجراءات       . في هذه الوضع ويخترقون النظام المالي     

 الـبعض وبـدعم     اغسل األموال وتمويل اإلرهاب بتعاون وثيق بين بعـضه        مكافحة  لالالزمة  
  .المؤسسات اإلقليمية والدولية لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة

  
دولة اإلمارات العربية المتحدة    أن   هذه الفرصة ألكرر مجدداً      اغتنموقبل أن أختم كلمتي هذه،      

 المجموعـة   ملتزمة بالكامل بمبادئ   -الدول األعضاء المؤسسة للمجموعة     إحدى   هاباعتبار -
 قبل وخالل رئاستها    هاأنشطتها بما فيها كافة المقترحات والمبادرات المقدمة من        وتدعمها وتدعم 

  .للمجموعة، وسوف تواصل نفس هذا المسعى في المستقبل
  
عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيـذي لرقابـة         / ختاماً يسعدني أن ُأسلم الرئاسة لسعادة     و

والذي أثق في أنه سوف يرسي بنجاح األسـس       المركزي  مصرف البحرين   المؤسسات المالية ب  
  .م٢٠٠٩ عاممملكة البحرين كل النجاح في ل وتهوأتمنى لسعاد .التي وضعها الرؤساء السابقون

 
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،     

 

  عبدالرحيم محمد العوضي

 رئيـس مجمـوعـة العمـل المـالـي

  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

       
  



 

 د  

  كلمة السكرتري التنفيذي
  

  السيد الرئيس

   الدول األعضاء والمراقبينوالسادة ممثل

  السادة أعضاء سكرتارية المجموعة
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

عن أعمـال   لألعوام الثالثة األولى    ة  رير السنوي ابالتقتمت موافاتكم   بعد أن   ،  يسعدني  
التقريـر  يلقـي    أن ،ي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا       العمل المال  وإنجازات مجموعة 

  .م٢٠٠٨عام  تي تم تحقيقها خاللنجازات الاإلالضوء على لسنوي الرابع ا
  
لفترة ثانية مجموعة لمع إعادة تعييني سكرتيراً تنفيذياً لالتقرير هذا أن يتزامن عرض  يشرفنيو

م، وإنني اغتنم   ٢٠١٢م وحتى عام    ٢٠٠٩لمدة أربعة أعوام أخرى قادمة اعتباراً من بداية عام          
 التـي    الغاليـة  على الثقة جميع الدول األعضاء    هذه الفرصة ألتوجه بعظيم شكري وامتناني ل      

  . ، وأدعو اهللا عز وجل أن يكون لي عوناً خالل الفترة القادمةمنصبذلك اللشغل يت لي أول
  

فقد تأثرت بالحراك الـدولي     لذا  من العالم    جزءإن دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا        
 وجـاءت   .الذي بدء في العقود األخيرة لمكافحة ظاهرتي غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب            

مكافحة غسل لتدابير الجراءات واإلاتخذت العديد من ريعة حيث سدول هذه الاستجابة حكومات 
 ت هذه اإلجراءا أهموتتمثل .بالمعايير الدولية في هذا المجال لاللتزام  األموال وتمويل اإلرهاب  

 ، وفرض العقوبات   هذين الفعلين  تضمنت تجريم التي  تشريعات  القوانين و الإصدار  والتدابير في   
تتـولى  ل إنشاء وحدات المعلومات المالية    من بين أمور أخرى      كما تفرض ،  على من يرتكبهما  

  . تقارير المعامالت المشبوهةوتوجيه بشكل مباشر مسؤولية تلقي وتحليل 
  
 ،ودعم التعاون اإلقليمي لمكافحة هاتين الجـريمتين      جهودها  حشد   من دول المنطقة في      رغبةًو

وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل      مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط       نشئت  فقد أُ 
 بموجب مذكرة التفاهم التي تتضمن عدة أهداف        م٢٠٠٤األموال وتمويل اإلرهاب في نوفمبر      

التطور في التـشريعات     ستوىمو،  لمجموعةمنذ بدء العمل با   و .تعمل المجموعة على تحقيقها   
اصة إذا ما قورن بفترة يتزايد من عام آلخر خبالدول األعضاء واإلجراءات واألدوات الرقابية    

   .ما قبل إنشاء المجموعة
  



 

 ه  

فـي عـام    استمرت المجموعة   تأكيداً على أهمية عملية التقييم المشترك للدول األعضاء، فقد          و
تمـت مناقـشة    حيـث    ،في تنفيذ البرنامج الزمني للجولة األولى من التقييم المشترك        م  ٢٠٠٨

 ودولة  ، هي دولة اإلمارات العربية المتحدة     أعضاءدول  لثالث  تقارير التقييم المشترك    واعتماد  
 ليصل مجموع الدول    لكتروني للمجموعة نشرها على الموقع اإل   تم  و،   والجمهورية اليمنية  ،قطر

، باإلضافة إلى إتمام الزيارة الميدانية للمملكـة    التي تم اعتماد تقارير التقييم لها إلى ثماني دول        
 اب بها خالل الفتـرة    ـ غسل األموال وتمويل اإلره    ةـة لتقييم نظام مكافح   ـاألردنية الهاشمي 

 وبذلك تكون المجموعة وفي وقت وجيز أنهت تقييم نظم مكافحة غسل            .م٢٠٠٨يوليو   ١٧-٦
  .األموال وتمويل اإلرهاب في نصف عدد الدول األعضاء بها

  
صدار إرشادات لتعزيز التزام الدول األعـضاء بالتوصـيات ذات          كما أن مبادرة المجموعة بإ    

العالقة بموضوعي األعمال والمهن غير المالية المحددة واألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر 
رفع مستوى التزام الدول بالمعايير الدوليـة فـي مجـال           بيبرهن على مدى اهتمام المجموعة      

يق األهداف التي ُأنشئت من أجلهـا،       يها نحو تحق  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وسع     
ويعد قطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة من القطاعات الهامة التي قد تكون معرضـة               

 والتي لم تُولى االهتمام الكاف      لمخاطر االستغالل في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب       
  .في الفترة السابقة

  
 اعتمـدت  والعمل على رفع مـستوى مهاراتـه فقـد           ر البشري  العنص  تدريب ونظراً ألهمية 

، دليل لتدريب الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب           المجموعة  
والندوات المختلفة  الدورات وورش العمل    في تنظيم   يكون مرجعاً للمجموعة وللدول األعضاء      

  .حسب احتياجات الدول األعضاء
  

لدعم عمل المجموعة في مجال تحسين مستوى وحـدات المعلومـات           وا الدليل   وفي إطار هذ  
المالية بالدول األعضاء خاصة في مجال التطبيقات نظمت المجموعة ورشة عمـل وحـدات              

والجهات  من وحدات المعلومات المالية اً خبير٤٣على مدار يومين حضرها المعلومات المالية 
خبراء من البنك الدولي وصندوق     كمتحدثين   هاوشارك في ،  المعنية األخرى في الدول األعضاء    

، باإلضافة إلى مشاركة قيمة من      النقد الدولي ومجموعة إغمونت والواليات المتحدة األمريكية      
  . من الحاالت العملية التي أثرت ورشة العملاًخبيرين من الجمهورية اللبنانية قدما عدد

  
، ولعـل   على المستويين اإلقليمي والدولي   التعاون  م  دعال بد أال نغفل مدى اهتمام المجموعة ب       و

مجلسي وزراء الداخليـة     على فتح باب التعاون مع    م  ٢٠٠٨خالل عام   موافقة االجتماع العام    
  .وانضمام منظمة الجمارك العالمية لخير دليل على ذلكوالعدل العرب 



 

 و  

  
نحو العمـل علـى     عة  مساعدة المجمو  لكل من ساهم في      التقديرأتقدم بالشكر و  ال يفوتني أن    و

ممثل دولة اإلمـارات    عبد الرحيم محمد العوضي،     / سعادة  ا  ـال سيم تحقيق أهدافها المنشودة    
العاملين بـسكرتارية    والشكر موصول لجميع     ،م٢٠٠٨ عام ل مجموعةالرئيس  العربية المتحدة،   

المدير التنفيـذي   عبد الرحمن محمد الباكر،     / سعادةلق والسداد    وأتمنى كامل التوفي   .المجموعة
، ورئيس المجموعة ممثالً عـن مملكـة        المركزيمصرف البحرين   لرقابة المؤسسات المالية ب   

  .م٢٠٠٩البحرين خالل عام 
  
يشرفني في الختام أن أتوجه بالشكر واالمتنان لجميع الدول األعضاء بالمجموعـة والـدول              و

  .تي تشغل مقعد مراقب بها على تعاونهم المثمر والبناءوالجهات ال
  

د والمساعي دائماً واهللا اسأل أن يديم التقدم والتوفيق لهذه المجموعة وأن تكلل جميع الجهو

  بالنجاح،،،
  

  عـادل بن حمد القليش

  "للمجموعة"السكــرتير التنــفيذي 
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١ 

 .العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا جمموعة لىنظرة عامة ع: أوال
  
 .النشأة والتأسيس .١
  

 عمليـات غـسل   تثيرهـا  التي رللمخاطمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    إدراكاً من دول    
 ،من خالل التعـاون اإلقليمـي     فعالةريقة  بط اوأنه يمكن التصدي له   األموال وتمويل اإلرهاب    
ستجابة للمبادرة التي أطلقتها مجموعـة العمـل المـالي          من خالل اال  ومواكبة للركب العالمي    

قررت أربعة عشرة دولة من  ،بالدعوة إلنشاء مجموعات عمل مالي إقليمية تعمل على غرارها
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشـمال  إنشاء م  ٢٠٠٤في نوفمبر   منطقة  الدول  
 من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لضرورة نـشر وتطبيـق المعـايير               ١أفريقيا

  .إقليميالدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى 
  

تقرر خالله  ملكة البحرين،    في المنامة بم   وزارياجتماع   م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣٠بتاريخ  قد  عحيث  
ووقعت الدول األعضاء على مذكرة التفاهم الخاصة بإنـشاء المجموعـة           ،  "مجموعةال"إنشاء  

وقد تـم تأسيـسها     وتعاونية،  طوعية  ذات طبيعة    مجموعةال"الثاني منها أن     يقضي البند التي  و
ـ   أ تنبثق عن معاهدة دولية، كما       ال وهي   باالتفاق بين أعضائها،   ن أيـة هيئـة أو      نها مستقلة ع

  المجموعة تحديد عمل يتم  و. التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها    مؤسسة دولية أخرى، وهي     
 األخـرى ، على أن تتعاون مـع الهيئـات الدوليـة          توافق آراء أعضائها   ب وإجراءاتها نظمهاو
  ." أهدافهالتحقيقجموعة العمل المالي خصوصاً مو
  

 بانتخـاب   العـام للمجموعـة   أن يقوم االجتماعها من٢-٨تتضمن مذكرة التفاهم في البند كما  
مـدة  ين المنـصبين ل  هذيشغال، على أن ن بين أعضائهنائب الرئيس م/قادمالرئيس ال و الرئيس
  .من نفس الدولة القادم ال يكون الرئيس والرئيسويشترط أ. سنة

  
ـ أن  اء علـى    ـاتفقت الدول األعض  المشار إليه أعاله    الوزاري  وخالل االجتماع    تم تـداول   ي

ـ حسب الترتيب األبجدي فـي الل     العامين األول والثاني    رئيس ونائب الرئيس بعد     لمنصبي ا  ة غ
 تعيـين   االجتمـاع قرر  كما  . م٢٠٠٧عام  في  ة  ـة الهاشمي ـة األردني ـك بالممل اًة بدء ـيالعرب
مـدة   عادل بن حمد القليش، من المملكة العربية السعودية، سكرتيراً تنفيذياً للمجموعة ل            /السيد

  . قابلة للتجديد مرة واحدةأربع سنوات
  

                                                 
  ".مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "إلى" المجموعة" في هذا التقرير بكلمة شاري -١



 

 ٢

  .أهداف المجموعة .٢
  

تتضمن مذكرة التفاهم ـ التي تم بموجبها إنشاء المجموعة ـ ستة أهداف على المجموعة أن 
  :تعمل على تحقيقها وهي

  
 .تبني تنفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل األموال -١

 

 . الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل اإلرهابتبني تنفيذ التوصيات -٢
  

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالموضوع تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة  -٣
 .التابع لألمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

منطقة الشرق األوسط  واإلجراءات في التعاون سوياً لتعزيز االلتزام بهذه المعايير -٤
وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية األخرى لتعزيز االلتزام بهذه المعايير 

 .واإلجراءات في جميع أنحاء العالم
  

العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة  -٥
 .اإلقليمية لمعالجتها الحلول حول هذه القضايا وتطويراإلقليمية وتبادل الخبرات 

  

في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اتخاذ ترتيبات فعالة  -٦
بطريقة فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول األعضاء وأطرها الدستورية ونظمها 

 .القانونية
 

 .هيكل المجموعة والتمويل .٣
  
  . هيكل المجموعة٣/١
  
  .االجتماع العام وسكرتارية المجموعة:  جهازينة منالمجموعكون تت
  
  .االجتماع العام -
  
 مجاالت فيلديهم خبرة ممن معينين من ِقبل الدول األعضاء ندوبين من ماالجتماع العام تألف  ي

هيكـل   بتـشكيل ال    العام للمجموعـة   ، ويقوم االجتماع  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب    
 القـرارات فـي     اتخـاذ الجهة المسئولة عن    االجتماع العام    عتبريوهذا   .مجموعةالتنظيمي لل 

  .ها برنامج عملوتنفيذمجموعة ال
  



 

 ٣

 مرة واحدة في السنة      العام للمجموعة  االجتماع قدعي من مذكرة التفاهم بأن      ٤-٨ويقضي البند   
  :رئيسية تتضمن ما يليالالوظائف عدد من على األقل ويقوم ب

 .المجموعةات قوانين وإجراء و سياسةتحديد •

 . على التقرير السنوي للمجموعة وخطة عملها وميزانيتهاالموافقة •

ـ موافقة على هيكـل سـكرتارية المجمو       وال التنفيذي السكرتير   تعيين •  وظـائف الة و ع
 .خرىاأل

 . حسابات مستقلمدققتعيين  •

 . القرار فيما يتعلق باألعضاء والمراقبين الجدداتخاذ •

 بمعايير مجموعة العمـل     األعضاء المتعلقة بالتزام    ركشتتقارير التقييم الم  في   النظر •
 .المالي

 لهـا   المساعداتتقديم هذه   لتنسيق  الاحتياجات الدول األعضاء للمساعدة الفنية و     حديد  ت •
  .توفر مثل هذه المساعداتالتي قليمية اإل ودوليةالمؤسسات الدول والبالتعاون مع 

 .مهام خاصةلقيام ب عمل عند الضرورة لفرق إنشاء •
  
 .سكرتارية المجموعة -
 

وظـائف التقنيـة    تقوم سكرتارية المجموعة، ومقرها المنامة بمملكة البحرين، بتوفير جميع ال         
 من مذكرة التفاهم في القيام      ٤-٩ وفقاً للبند    دورهاتمثل   للقيام بأعمال المجموعة، إذ ي     واإلدارية

  :الوظائف التاليةب
 العام  االجتماع العمل وميزانية    خطة و الماليةالتقارير   و  مسودات التقرير السنوي   إعداد •

 .للمجموعة

 . العام للمجموعةاالجتماع العمل كما تم إقراره من ِقبل برنامج تنفيذ •

 .إحرازه حول التقدم الذي تم والمراقبين تقرير دوري إلى الرئاسة واألعضاء تقديم •

 .تمدةالميزانية المعمتابعة تنفيذ  •

 .شترك عمليات التقييم المتنسيق •

 توفير لتدريب والمساعدة الفنية وتسهيل   فيما يتعلق با   احتياجات الدول األعضاء     حديدت •
 .المساعدة الفنية المناسبة

 مكافحة غسل األموال وتمويل     فيات والدول األخرى التي تشترك      نظمالملتنسيق مع   ا •
 .اإلرهاب

ير  وتمويـل اإلرهـاب وتـوف      األمـوال  التطورات العالمية في مكافحة غسل       مراقبة •
 . العام للمجموعةلالجتماعالمعلومات المناسبة 

  . العام للمجموعةاالجتماع أية وظائف أخرى يحددها تنفيذ •
  



 

 ٤

الذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل         الرابع للمجموعة وقد اعتمد االجتماع العام     
لمدها بالكوادر  ل  الهيكل التنظيمي للسكرتارية الذي يشكل الطريقة األفض       م٢٠٠٦شهر نوفمبر   

 بمهامها باعتبارها المحرك األساسي للمجموعـة سـعياً وراء تحقيـق            لتقومالبشرية المناسبة   
  . األهداف المرجوة

  
 .لالتموي ٣/٢
  

مجموعة بواسطة مساهمات ال تمويل نشاطات في البند الخامس على أن يتم   تنص مذكرة التفاهم    
 مملكـة   وأن ، العـام للمجموعـة    االجتمـاع في   طبقاً لألسس التي يتم االتفاق عليها      األعضاء
حمل النفقات المعقولة لبدء    ت المجموعةباعتبارها الدولة المضيفة لسكرتارية     عرضت  البحرين  

، ها من تاريخ بدء عمل    للخمس سنوات األولى   المناسبةنشاط السكرتارية والمصاريف التشغيلية     
علـى  م  ٢٠٠٦القاهرة في شهر مـارس      الثالث للمجموعة الذي عقد ب    االجتماع العام   أكد  وقد  

في توزيع مساهمة التمويل بين الدول األعضاء على أسـاس الموازنـة            اعتماد مبدأ المساواة    
  .التقديرية التي تعرضها السكرتارية مستقبالً

  
تمويل الزيادة في موازنة المجموعة عن      المشار إليه   وقد أقر االجتماع العام الرابع للمجموعة       

وفـي عـام     .من مملكة البحرين سنوياً من خالل مساهمات الدول األعضاء        المبلغ المخصص   
م بدأت الدول األعضاء في تمويل الزيادة في الموازنة عن المبلغ المخصص من مملكة              ٢٠٠٧

البحرين حينما اعتمد االجتماع العام السادس للمجموعـة الذي عقد في الجمهوريـة العربيـة            
م والتـي زاد    ٢٠٠٨م الموازنة التقديرية للمجموعة لعام      ٢٠٠٧السوريـة خالل شهر نوفمبر     

  .إجماليها عن المبلغ المخصص من مملكة البحرين
  
 .نو األعضاء والمراقب .٤
  

 ودولة اإلمارات   ،المملكة األردنية الهاشمية   دولة هي    ١٨يبلغ عدد الدول األعضاء بالمجموعة      
 والجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة  ، والجمهورية التونسية، ومملكة البحرين،العربية المتحدة 

 والجمهورية  ،)م٢٠٠٦انضمت عام    (وجمهورية السودان  ، والمملكة العربية السعودية   ،الشعبية
 ، ودولـة قطـر    ، وسلطنة عمان  ،)م٢٠٠٥انضمت عام    (وجمهورية العراق  ،العربية السورية 

 ة الشعبية االشتراكية العظمـى    والجماهيرية العربية الليبي   ، والجمهورية اللبنانية  ،ودولة الكويت 
والجمهورية اإلسالمية   ، والمملكة المغربية  ،وجمهورية مصر العربية  ،  )م٢٠٠٨انضمت عام   (

  . والجمهورية اليمنية، )م٢٠٠٥انضمت عام  (الموريتانية
  



 

 ٥

انضمت عام   (السلطة الفلسطينية :  دولة وجهة هي كل من     ١٣ويشغل مقعد مراقب بالمجموعة     
 الواليات الشمالية،يرلندا  أرية الفرنسية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و      الجمهوو ،)م٢٠٠٦

صندوق النقـد الـدولي، البنـك       ، و )م٢٠٠٦انضمت عام    (ومملكة أسبانيا المتحدة األمريكية،   
، مكتب األمـم المتحـدة       لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي      التعاونالدولي، مجلس   

انضمت  (غمونت، ومجموعة آسيا والمحيط الهادي    لجريمة، ومجموعة إ  المعني بالمخدرات وا  
  .)م٢٠٠٨انضمت عام  (، ومنظمة الجمارك العالمية)م٢٠٠٧عام 

  

  .معايير االنضمام إلى عضوية المجموعة .٥
  

  :تهاالنضمام إلى عضوي المعايير التالية لللمجموعةالرابع اعتمد االجتماع العام 
  

 .نضمام من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأن تكون الدولة صاحبة طلب اال )١
 

أن يكون لدى الدولة قوانين صادرة بالفعل لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب أو               )٢
 .على األقل أن تكون في سبيلها التخاذ خطوات فعالة وترتيبات نحو إصدارها

  

اللتزام باتفاقيات  أن تطبق الدولة أو تكون بصدد اتخاذ خطوات وإجراءات للعمل على ا            )٣
األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل               

 .اإلرهاب
  

أن تتبنى الدولة التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المـالي فـي مجـال          )٤
مكافحة غسل األموال، وكذا التوصيات الخاصة التسع الصادرة عنها بـشان مكافحـة             

 .، وأية تعديالت تطرأ عليهاتمويل اإلرهاب
  

 .أال يؤثر انضمام هذه الدولة على استمرار المجموعة في عملها بكفاءة وفعالية )٥

  
  معايير شغل مقعد مراقب بالمجموعة .٦
  

  :لشغل مقعد مراقب بها المعايير التالية للمجموعةالرابع اعتمد االجتماع العام 
  

المعايير الدولية في مجال مكافحـة      أن تكون الدولة من خارج المنطقة وتكون ملتزمة ب         )١
 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

 الدولة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب، وأن             عأن تتمت  )٢
تحدد األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التي سـتعود             



 

 ٦

قدم مساعدات للمجموعة فيهـا، وكـذلك       عليها من ذلك، والمجاالت التي يمكن لها أن ت        
 .تحديد الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب

  

أن تكون الدولة من دول المنطقة وتقدمت بطلب لالنضمام إلى عضوية المجموعة ولـم               )٣
 .يبت فيه بعد

  

مة تعمل وفق آليات أن تكون المنظمة لها صفة الدولية أو اإلقليمية، وأال تكون هذه المنظ )٤
 .القطاع الخاص

  

 المنظمة بخبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن            عأن تتمت  )٥
تحدد األهداف المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب بالمجموعة، والنتائج التي سـتعود             

وكـذلك  عليها من ذلك، والمجاالت التي يمكن لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فيهـا،              
 .تحديد الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها مقعد مراقب

  

 .أن يكون للمنظمة المتقدمة بالطلب دور هام مؤثر في مجال عملها )٦
  

المنظمة لمقعد مراقب بالمجموعة على استمرار المجموعـة فـي          /أال يؤثر شغل الدولة    )٧
 .عملها بكفاءة وفعالية

  

" العـضو المـشارك   " اإلقليمية النظيرة الحاصلة على صفة       أن تكون إحدى المجموعات    )٨
بمجموعة العمل المالي، وأن توافق على مبدأ المعاملة بالمثل بمنح المجموعـة صـفة              

 .مراقب لديها
  

  .ابويل اإلرهوال ومتل األمة غسكافحملة العمل املايل وعات جممتطبيق توصي: ًثانيا
  

توصيات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل          وتنفيذ   بنييعد ت 
المالي من أهم األهداف التي تعمل المجموعة على تحقيقها والمذكورة في مذكرة التفاهم، ومنذ              
إنشائها والمجموعة مستمرة في السعي جاهدة نحو تحقيق هذا الهدف والمحافظة عليه، ومـن              

تعميم أفضل الممارسات واإلرشادات    يها المجموعة في هذا السياق      الوسائل التي تعتمد عل   هم  أ
  .لمساعدة الدول في تطبيق هذه التوصيات

  
وقد شكلت المجموعة حتى عامها الرابع خمس لجان خاصة أصدرت ثالثة أوراق عن أفضل              
الممارسات، وإرشادات لمساعدة الدول األعضاء في المجموعة في تطبيق بعض التوصـيات،            

  :ما يليوفقاً ل
  
  



 

 ٧

  
  

  .أفضل الممارسات العملية .١
  
  

 م٢٠٠٥عام 

  لجنة الحوالة −

وعناصرها وأطرافها وأسـباب    " الحوالة"تضمنت ورقة العمل الصادرة عن لجنة الحوالة تعريف         
انتشارها باإلضافة إلى المخاطر المترتبة على إمكانية استغالل غاسلي األموال وممولي اإلرهـاب             

، مع شرح ألفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على تلـك           ) الرسمي غير(لنظام التحويل البديل    
باإلضافة إلى توصيات اللجنة بشأن حث الدول األعضاء على تبني التوصيات الـصادرة          . األنظمة

عن مجموعة العمل المالي سواء األربعين لمكافحة غسل األموال أو الخاصة التسع لمكافحة تمويل              
). أو غيـر الرسـمية    (المتعلقة بمقدمي خدمة تحويل األموال البديلة       اإلرهاب، ال سيما التوصيات     

وكذلك حثها على تعيين سلطات رقابية مختصة ووضع تشريعات تنظم هذه الخدمة وكذلك تنظـيم               
حمالت توعية لمواطني البلدان المعنية ولمقدمي خدمات التحويل مع تعزيز عملية تبادل المعلومات             

  .والتعاون الدولي
  
  قلو النقد عبر الحدودلجنة نا −

اشتملت الورقة الصادرة عن لجنة ناقلو النقد عبر الحدود على مدى أهمية موضـوع نقـل النقـد                  
والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدول في حال استخدام نقل األموال عبر الحـدود كوسـيلة                 

تاسـعة مـن    كما تضمنت الورقة التوصـية الخاصـة ال       . لغسل األموال، أو في تمويل اإلرهاب     
تمويل اإلرهاب، واألنظمة الممكن تطبيقها     مكافحة  التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ل      

  .من قبل الدول األعضاء حسب أفضل الممارسات الدولية
  

  لجنة الجمعيات الخيرية  −

وم به  تضمنت ورقة لجنة الجمعيات الخيرية أهمية الدور اإليجابي اإلنساني الكبير والمميز الذي تق            
الجمعيات الخيرية لتعزيز الوحدة والروابط االجتماعية بين مختلف فئـات المجتمـع مـن جهـة                

غاسلي األموال أو ممولي  والمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها تلك الجمعيات نتيجة استغالل         
وقد قدمت اللجنة توصياتها حول أفضل الممارسات العمليـة التـي           . من جهة أخرى  لها  اإلرهاب  

تعتبر دليالً إرشادياً للدول األعضاء لتنظيم عمل الجمعيـات الخيريـة فـي الجوانـب القانونيـة                 
واإلشرافية والرقابية والجوانب المالية، باإلضافة إلى آلية مقترحـة لتنظـيم العمليـات الخيريـة               

  .الخارجية
  
  



 

 ٨

  .إرشادات للدول األعضاء لتعزيز التزامها بالتوصيات .٢
  

عن موضوعي األعمال والمهـن غيـر الماليـة المحـددة           ن خاصتين   شكلت المجموعة لجنتي  
بهدف إصدار إرشادات للدول األعضاء لتعزيز التزامها     المخاطر   ين ممثلي واألشخاص السياسي 

   .بالتوصيات ذات العالقة بهذين الموضوعين
  

مـن ضـمنها    وقد عقدت اللجنتان عدة لقاءات      
عقدت في الجمهوريـة الجزائريـة    ورشة عمل   

م، ٢٠٠٨الل شهر فبراير ديمقراطية الشعبية خ ال
إلى التعرف على أفضل الممارسات فـي       هدفت  

مجال عمل كل لجنة من خالل تجارب الـدول         
األعضاء وبعض الـدول والجهـات المراقبـة        

تمت بالمجموعة واالستفادة من المناقشات التي      
  . الذين شاركوا في الورشةفيما بين الخبراء

  
عمالً كان محل إشادة من جميع األطراف وأثنى عليه االجتمـاع العـام             اللجنتان  أنجزت  وقد  
االجتماع العام   على   ارضعتقريرين شاملين    حيث أصدرتا    ، الدول األعضاء والمراقبين   ووممثل

م ٢٠٠٨الثامن للمجموعة الذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل شـهر نـوفمبر               
تي خلصت إليها كل لجنة     اللموضوعين تضمنا اإلرشادات     ورقتين عن هذين ا    نشروافق على   و

  . بالمجموعة وتعميمهما على جميع الدول األعضاءعلى الموقع االلكتروني للمجموعة
  
  .لجنة األعمال والمهن غير المالية المحددةإرشادات  ٢/١

  
 األعمال  نظرة عامة على   لجنة األعمال والمهن غير المالية المحددة     تضمن التقرير الذي أعدته     
أظهـر  و .هـا تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ل       و ،والمهن غير المالية المحددة   

 فئات تزاول نشاطها في جميع الدول وهي المحامون والمحاسبون والـوكالء            ٤التقرير وجود   
عدم انتشار بعض فئات األعمال والمهن      والعقاريين وتجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة،       

غير المالية المحددة في معظم الدول مثل أندية القمار والصناديق االستئمانية وأصحاب المهن             
  :)١(رقم كما يوضحه الشكل . القانونية األخرى المستقلون ومقدمي خدمات الشركات

)صورة المشاركين في ورشة العمل(  



 

 ٩

  

األعمال والمهن غير المالية المحددة حسب وجودها في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  )١(شكل رقم 

  
يـة   ذات هيئـات كما أوضح التقرير خضوع هذه الفئات للرقابة واإلشراف بشكل عام من قبل             

التنظيم أو جهات حكومية، وأن غالبية الدول لديها نصوص تشريعية وضوابط تنظيمية تفرض             
المتطلبات بعض التدابير في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لكنها قد ال تتفق مع       

  . في بعض األحيانبشكل كاملالدولية 
  

بشأن األعمال والمهـن غيـر الماليـة         األعضاء بالمجموعة    للدولإرشادات  وأصدرت اللجنة   
األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل         "عن   أعدتها   ٢ضمن ورقة المحددة  

المخاطر المرتبطة باألعمال والمهـن غيـر الماليـة         أيضاً   شملت" األموال وتمويل اإلرهاب  
تطبيـق  ، و هـا سل األموال وتمويل اإلرهاب المتعلقة ب     المتطلبات الدولية لمكافحة غ   ، و المحددة

هـذه  أمثلة لمساعدة بعـض     ، و  والجهات المعنية األخرى   هاالمنهج القائم على المخاطر من قبل     
  .األعمال والمهن في التعرف على العمليات غير العادية

  
  
  

                                                 
  .  تم نشرها على الموقع االلكتروني للمجموعة ٢



 

 ١٠

  
  .لجنة األشخاص السياسيين ممثلي المخاطرإرشادات  ٢/٢

  
تجارب الدول األعضاء    األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر   دته لجنة   تضمن التقرير الذي أع   

في المجموعة في مجال االلتزامات المفروضة بشأن التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلـي             
 المعتمد لهذه الفئة من قبل مجموعـة        ، وما توصلت إليه اللجنة بشأن تحليل التعريف       المخاطر

  .العمل المالي
  

ضمن ادات للدول بشأن التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر          إرشوأصدرت اللجنة   
األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحـة غـسل األمـوال       "عن  أعدتها   ٢ورقة

المتطلبـات  تعريف األشخاص السياسيين ممثلـي المخـاطر و       أيضاً   شملت" وتمويل اإلرهاب 
قد تـؤثر علـى     التي  متغيرات  ، وبعض ال  همالمخاطر المرتبطة ب  ، و الدولية بشأن التعامل معهم   

نسية الـشخص   مثل ج  (تحديد درجة المخاطر المرتبطة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر       
، حجم وتعقيد عالقات العمل، ومنصب الشخص وسلطته وصالحياته، والسياسي ممثل المخاطر

تحديات ، و األطراف الخارجية التي يتعامل معها    ، و لمنتجات أو الخدمات التي تقدم له     نوعية ا و
  .المخاطر والحد منهاهذه إدارة ، و)مرتبطة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة

  
  .املشرتكالتقييم : ًثالثا

  
 للتقييم المشترك مذكرة التفاهم بأن ينظم االجتماع العام برنامجاً مستمراً من ١-١١البند قضي ي

المجموعة وتنفذ   .هبالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع األعضاء على االشتراك في         
الجولة األولى من عمليات التقييم ألعضائها للوقوف على مدى التزامهم بالتوصيات األربعـين             

رهـاب الـصادرة عـن      مكافحة تمويل اإل  التسع ل لمكافحة غسل األموال والتوصيات الخاصة      
 منهجية مكافحة غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب لعـام            استخداممجموعة العمل المالي، وب   

  . ، وأية تعديالت تصدر بشأنهام٢٠٠٤
  

 لمكافحة غسل األمـوال     ة الحالي األنظمةالهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم         ويعد  
ين في شؤون مكافحة    تصيق من الخبراء المخ   وتمويل اإلرهاب في كل بلد على حده على يد فر         

ن فحص  والمقيمأن يتولى   تستلزم عملية التقييم المشترك      حيث   ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب   
 الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب        ساريةومراجعة جميع القوانين والضوابط ال    

  . الدوليةمعايير لل ومطابقتهاللدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها
  



 

 ١١

  .فريق عمل التقييم المشترك .١
  

جمهوريـة  برئاسة  يهدف فريق عمل التقييم المشترك الذي تم تشكيله في االجتماع العام األول             
الجزائريـة الديمقراطيـة     والجمهورية،  الجمهورية التونسية :  وعضوية كل من   مصر العربية 

وجمهورية الكويت،  ودولة  ،  ة العربية السورية  والجمهوريالسعودية،  والمملكة العربية   ،  الشعبية
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمـل        :  باإلضافة إلى المراقبين   ، العربية مصر
، إلى العمل مع سكرتارية المجموعة إلعداد وتنظيم برنامج التقيـيم المـشترك للـدول               المالي

  :م المشترك فيوتتمثل مهام فريق عمل التقيي. األعضاء في المجموعة
  

إعداد إجراءات التقييم المشترك ومراجعتها اعتمادا على منهجيـة مكافحـة غـسل              -١
صـندوق النقـد    األموال وتمويل اإلرهاب المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي و         

 .الدولي والبنك الدولي وتقديمها إلى االجتماع العام
 

يتسق مـع المفـاهيم التـي       العمل على وجود فهم مشترك للمنهجية المستخدمة بما          -٢
 .وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليتوصلت إليها مجموعة العمل المالي 

  

 .إعداد معايير لتحديد المؤهالت والخبرات الالزم توافرها في المقيمين -٣
  

إعداد الجدول الزمني للتقييم المشترك للدول األعضاء في المجموعة وتحديثه، مـع             -٤
ية األخرى لتالفي أي ازدواجية أو تضارب في المهـام          التنسيق مع المؤسسات المال   

 . التي تقوم بها
  

العمل على زيادة كفاءة وفعالية المقيمين بالتنسيق مع فـرق العمـل المنبثقـة عـن                 -٥
 .المجموعة

  

دراسة النتائج الكلية للتقييم المشترك للدول األعضاء الستخالص نقاط الـضعف أو             -٦
سل األموال وتمويل اإلرهاب التـي تتطلـب        المشاكل الرئيسية في مجال مكافحة غ     

 .    عناية خاصة وتقديم المقترحات الالزمة للتغلب عليها وتقديمها لالجتماع العام

  



 

 ١٢

، ويوضح البيان ه الثامن والتاسعم اجتماعي٢٠٠٨ خالل عام وعقد فريق عمل التقييم المشترك
  :الفريق منذ أن تم تشكيلهالتالي االجتماعات التي عقدها 

  
 المــكان التاريــخ م

الجمهورية العربية السوريةدمشق،   م ٢٠٠٥ يوليو ١١ ١  
الجمهورية اللبنانيةبيروت،   م ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٥ ٢  
  العربيةمصرجمهورية القاهرة،   م٢٠٠٦ مارس ١٩ ٣
الجمهورية التونسيةتونس،   م٢٠٠٦ يوليو ٤- ٣ ٤  
دةاإلمارات العربية المتحالعين،   م٢٠٠٦ نوفمبر ١٢ ٥  
المملكة األردنية الهاشميةالبحر الميت،   م٢٠٠٧ أبريل ١ ٦  
الجمهورية العربية السوريةدمشق،   م٢٠٠٧ نوفمبر ٤ ٧  
اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبي،   م٢٠٠٨ أبريل ٦ ٨  
اإلمارات العربية المتحدةالفجيرة،   م٢٠٠٨ نوفمبر ٩ و٨ ٩  

  

دد من الموضوعات الفنية الهامة في مجال التقييم        ناقش الفريق ع  األخيرين  وخالل االجتماعين   
المشترك وتابع التطورات التي حدثت بشأنها ورفع بخصوصها توصياته إلى االجتماع العـام،             

  :الموضوعاتهذه ومن بين 
  .الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك •
  .إجراءات التقييم المشتركالنسخة المعدلة من  •
  .متابعة الدول التي تم تقييمهاعملية  •
  .دراسة النتائج الكلية للتقييم المشترك للدول التي تم تقييمها •
  .صعوبة تطبيق بعض التوصيات •
  .كفاءة وفعالية المقيمين •
  .مسألة عدم توفر المقيمين •
  .آلية الدارسة الفنية للموضوعات التي تقع ضمن مهام الفريق •

  
  .ركالجولة األولى لعملية التقييم المشت .٢
  

اق نظم مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب فـي دول            سمن أجل الوقوف على مدى ات     
اعتمدت المجموعـة برنامجـاً     المجموعة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي،         

  . ألنظمة المكافحة في الدول األعضاءلتقييم المشتركإلتمام الجولة األولى لعملية ازمنياً 
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 . السابقةالتقييمات ٢/١

  
 فـي عـام     لتقييم المـشترك  للجولة األولى لعملية ا   بدأت المجموعة في تنفيذ البرنامج الزمني       

المجموعة تقارير تقييم مشترك    اعتمدت  م  ٢٠٠٨نهاية عام   م واستمرت في تنفيذه وحتى      ٢٠٠٦
  :البيان التاليلثماني دول حسبما يوضحه 

  
 تاريخ المناقشة واالعتماد الجهة التي قامت بالتقييم الدولة م

 صندوق النقد الدولي  مملكة البحرين  ١
 البنك الدولي  سالمية الموريتانيةالجمهورية اإل  ٢
 المجموعة  الجمهورية العربية السورية  ٣

)م٢٠٠٦نوفمبر (االجتماع العام الرابع   

)م٢٠٠٧أبريل (االجتماع العام الخامس  البنك الدولي  الجمهورية التونسية  ٤  
)م٢٠٠٧نوفمبر (االجتماع العام السادس  المجموعة  المملكة المغربية  ٥  
  دولة قطر  ٦
  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٧

 صندوق النقد الدولي

 المجموعة  الجمهورية اليمنية  ٨
)م٢٠٠٨أبريل (السابع االجتماع العام   

  
نشرها علـى الموقـع االلكترونـي       ورير تقييم مشترك    اتقثالثة   اعتمادتم  م  ٢٠٠٨عام  في  و

  .للمجموعة
  
 .تقرير التقييم المشترك لدولة قطر ٢/٢

  
يعمل تحت   )من المنطقة (لنقد الدولي وخبيراً     موظفي صندوق ا   قيمين ضم فريق من الم  أجرى  

لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب بدولـة قطـر           التقييم  عملية  إشراف الصندوق   
 كما حـدثت فـي      ٢٠٠٤منهجية تقييم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام          مباستخدا
فبرايـر   ٢٠-٤ خالل الفترة    قطردولة  إلى  حيث قام الفريق بالزيارة الميدانية      ،  ٢٠٠٧فبراير  
نظـر   ، وقد الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص    مسئولي وممثلي   خاللها  قابل   م،٢٠٠٧

القطرية قبل وأثناء وبعد فتـرة      التي قدمتها السلطات    والمعلومات  فريق التقييم في جميع المواد      
  .الزيارة الميدانية

  
ي، والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية والـشروط       اإلطار المؤسس فريق التقييم   واستعرض  

األخرى المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والنظم وغيرهـا المعمـول بهـا              
غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غيـر            لمكافحة  

  .ظم وتطبيقها وفعاليتهاالمالية المحددة، كما استعرضوا أيضاً كفاءة تلك الن



 

 ١٤

ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة قطر تقرير التقييم يوفر و
ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، . اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة

والتوصيات موال لمكافحة غسل األويحدد مستويات التزام دولة قطر بالتوصيات األربعين 
 كما يقدم التقرير. جموعة العمل الماليكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن مالخاصة التسع لم

 اإلجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من نظاموتعليقات فريق التقييم بشأن توصيات 
الذي عقد عة لمجموالسابع لاالجتماع العام  هذا التقرير على رضعو. دولة قطرالمكافحة في 

رض وأعتُمد أيضا من قبل االجتماع العام م وتم اعتماده، كما ع٢٠٠٨في شهر أبريل 
  .م٢٠٠٨لمجموعة العمل المالي الذي عقد في يونيو 

  
 .تقرير التقييم المشترك لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٢/٣
  

) أحدهما من المنطقـة   (وخبيران   موظفي صندوق النقد الدولي      قيمين ضم المأجرى فريق من    
لنظام مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب        التقييم  عملية   يعمالن تحت إشراف الصندوق   

منهجية تقييم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب        مبدولة اإلمارات العربية المتحدة باستخدا    
دولـة  إلـى   ، حيث قام الفريق بالزيـارة الميدانيـة         ٢٠٠٧براير   كما حدثت في ف    ٢٠٠٤لعام  

مسئولي خاللها  قابل   ،م٢٠٠٧ مارس   ١٥ - فبراير   ٢٨خالل الفترة   اإلمارات العربية المتحدة    
 نظر فريق التقييم في جميـع المـواد         ، وقد الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص    وممثلي  

  .اإلماراتية قبل وأثناء وبعد فترة الزيارة الميدانيةالسلطات التي قدمتها والمعلومات 
  

اإلطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية والـشروط        فريق التقييم   واستعرض  
األخرى المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والنظم وغيرهـا المعمـول بهـا              

من خالل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غيـر        غسل األموال وتمويل اإلرهاب     لمكافحة  
  .المالية المحددة، كما استعرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها

  
اإلمارات ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة تقرير التقييم يوفر و

ويصف التقرير تلك . أو بعدها مباشرة اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية العربية المتحدة
بالتوصيات األربعين  اإلمارات العربية المتحدةدولة التدابير ويحللها، ويحدد مستويات التزام 

كافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن والتوصيات الخاصة التسع لملمكافحة غسل األموال 
اإلجراءات التي  التقييم بشأن وتعليقات فريق توصيات كما يقدم التقرير. جموعة العمل الماليم

 رضعو. اإلمارات العربية المتحدةدولة في  المكافحة من شأنها تقوية جوانب معينة من نظام
م وتم ٢٠٠٨االجتماع العام السابع للمجموعة الذي عقد في شهر أبريل هذا التقرير على 

مل المالي الذي عقد في اعتماده، كما عرض وأعتُمد أيضا من قبل االجتماع العام لمجموعة الع
  .م٢٠٠٨يونيو 
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  .لجمهورية اليمينيةتقرير التقييم المشترك ل ٢/٤
  

بعض الدول األعـضاء    من  وخبراء  مجموعة  ال مؤلف من أعضاء من سكرتارية       أجرى فريق 
لنظـام  لتقيـيم   افي أمور القانون الجنائي، وإنفاذ القوانين، والنواحي المالية والمصرفية عملية           

منهجية تقيـيم مكافحـة      ممكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالجمهورية اليمنية باستخدا       
، حيث قام الفريـق     ٢٠٠٧في فبراير   عدلت   كما   ٢٠٠٤غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام      

قابـل   ،م٢٠٠٧ا أغسطس    - يوليو   ٢١الجمهورية اليمنية خالل الفترة     إلى  بالزيارة الميدانية   
 نظر فريق التقييم في     ، وقد الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاص    مسئولي وممثلي   خاللها  

  . قبل وأثناء وبعد فترة الزيارة الميدانيةاليمنيةالتي قدمتها السلطات والمعلومات جميع المواد 
  

لتوجيهية والـشروط   اإلطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ ا     فريق التقييم   واستعرض  
األخرى المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والنظم وغيرهـا المعمـول بهـا              

غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غيـر            لمكافحة  
  .المالية المحددة، كما استعرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها

  
الجمهورية ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في رير التقييم تقيوفر و

ويصف التقرير تلك التدابير .  اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرةاليمنية
لمكافحة غسل األموال بالتوصيات األربعين  الجمهورية اليمنيةويحللها، ويحدد مستويات التزام 

كما . جموعة العمل الماليكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن مت الخاصة التسع لموالتوصيا
اإلجراءات التي من شأنها تقوية جوانب وتعليقات فريق التقييم بشأن  توصيات يقدم التقرير

االجتماع العام  هذا التقرير على رضعو .الجمهورية اليمنية المكافحة في معينة من نظام
  .م وتم اعتماده٢٠٠٨الذي عقد في شهر أبريل لمجموعة السابع ل

  
  .الزيارة الميدانية للمملكة األردنية الهاشمية ٢/٥
  

 م٢٠٠٨ يوليو   ١٧-٦ خالل الفترة للمملكة األردنية الهاشمية    الزيارة الميدانية   أنهت المجموعة   
على تقرير التقييم المشترك     وتمويل اإلرهاب وسوف يعرض      لتقييم نظام مكافحة غسل األموال    

  .العتماده) م٢٠٠٩خالل عام (ع للمجموعة تاساالجتماع العام ال
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  .تدريب المقيّمين .٣
  

 فـي  األعـضاء  الدول من خبراء تدريب على العمل يتطلب المشترك التقييم عملية إن انجاز
األمـوال   مكافحـة غـسل   منهجية طبيقت على اإلرهاب وتمويل األموال مجال مكافحة غسل
الـدول   التـزام  مدى قياس في المالي العمل مجموعة عن  الصادرة٢٠٠٤وتمويل اإلرهاب 

من  على تدريب وتأهيل عدد عنها، لذا تحرص المجموعة دائماً الصادرة األعضاء بالتوصيات
م تم تنظـيم    ٢٠٠٨ نهاية عام حتى  والمقيمين من خالل عقد ورش عمل متخصصة لتدريبهم،         

  .ي عمل لتدريب المقيمينورشت
  
  .م٢٠٠٥ ديسمبر ،دولة الكويت  األولى لتدريب المقيمين،عمل الورشة ٣/١
 
المركزي بنك الكويت بالتعاون مع م٢٠٠٥ ديسمبر ٢١-١٧ الفترة فيقدت الورشة األولى ع 

 الـدول  شـاركت معظـم   ثحي. المالي ومجموعة العمل الدولي والبنك الدولي النقد وصندوق
 غـسل  عمليـات  مجال مكافحـة  في خبيراً ٤٥في هذه الورشة، وتم خاللها تدريب األعضاء 
المشترك  التقييمفي عمليات   المشاركةمن لتمكينهم وتأهيلهم إلعدادهم وتمويل اإلرهاب األموال
  .وفاعلية بكفاءة

  
  .م٢٠٠٧نوفمبر ،دولة قطر ،العمل الثانية لتدريب المقيمين ورشة ٣/٢
  
بالتعاون مع اللجنـة الوطنيـة       م٢٠٠٧ نوفمبر   ١٥ - ١١خالل الفترة   قدت الورشة الثانية    ع

وصندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي        بدولة قطر   لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      
في هذه الورشة، وتـم خاللهـا   األعضاء  الدول شاركت معظم ثحي. ومجموعة العمل المالي

 وتأهيلهم إلعدادهم وتمويل اإلرهاب األموال غسل عمليات مجال مكافحة في خبيراً ٤٠تدريب 
  .وفاعلية بكفاءةالمشترك  التقييمفي عمليات   المشاركةمن لتمكينهم

  
  .العمل الثالثة لتدريب المقيمين ورشة ٣/٣
  

ـ               ة في إطار مواصلة الجهود الحثيثة لتدريب وتأهيل عدد كاف من المقيمين تخطـط المجموع
تعتزم تنظيم ورشة العمـل     حيث  لتنظيم ورشة تدريب وتأهيل المقيمين بصفة منتظمة سنوياً،         

الثالثة لتدريب وتأهيل المقيمين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الـدولي ومجموعـة              
  .م٢٠٠٩العمل المالي خالل عام 
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  .األموال ومتويل اإلرهابطرق واجتاهات غسل دراسة : ًارابع
  

 . والتطبيقات المساعدات الفنيةق عملفري .١
  

تم تشكيل فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية والجمهورية اللبنانيةالبحرين ومملكة وعضوية كل من 
 ومكتب األمم المتحدة لمكافحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: باإلضافة للمراقبين
وتتمثل مهام . ، والواليات المتحدة األمريكية، ومجموعة العمل الماليالمخدرات والجريمة

  :الفريق في
  
فـي الوقـت    ولمعلومات المتاحة عن التطبيقات بغية الوصـول        لإجراء تحليل مفصل     -١

تجاهات العامة فـي    واال "التطبيقات"المناسب إلى مادة يمكن االستفادة منها عن أساليب         
 .مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 . القطاعين العام والخاصى لرفع سوية الوعي لدهاشرونإعداد مواد التطبيقات  -٢

 
عمليات غسل األموال   عن   واقعية باالستفادة من الحاالت ال    "تطبيقاتال"تنظيم ورش عمل     -٣

 . التطبيقات ومؤشراتها للبلدان المشاركةلتعريف، ةاصلة في المنطقالح وتمويل اإلرهاب
 

تقديم التدريب الالزم بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقـاً الحتياجـات              -٤
األعضاء وذلك عن طريق المجموعة وحدها أو بالتنـسيق مـع المنظمـات الدوليـة               

يز خبرات أعضاء المجموعة ورفع  واإلقليمية المعنية فضالً عن الدول األخرى بغية تعز       
  .سوية الوعي لديهم

 
  . في مجال اختصاص المجموعة ندواتتنظيم  -٥
 
تجميع مواد التدريب ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وجعلها فـي              -٦

والقطاع الخاص وبالتحديد البنوك والمؤسسات المالية      متناول الهيئات الحكومية المعنية     
 .ضاءالدول األعفي 

 
مناقشة احتياجات الدول األعضاء فيما يتعلق بالمـساعدات الفنيـة وتحديـد الوسـائل               -٧

واألدوات لتلبية هذه االحتياجات وتسهيل توفيرها عن طريـق المجموعـة وحـدها أو              
  بالتنسيق مع الدول والمؤسسات الدولية واإلقليمية التي توفر مثل هذه المساعدات
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، ه السادس والسابعم اجتماعي٢٠٠٨ية والتطبيقات خالل عام المساعدات الفنوعقد فريق عمل 
  :ويوضح البيان التالي االجتماعات التي عقدها الفريق منذ أن تم تشكيله

  
تاريــخال م  المــكان 

الجمهورية اللبنانيةبيروت،   م ٢٠٠٥ سبتمبر ١٢٥  
م٢٠٠٦ مارس ٢١٩   العربيةمصرجمهورية القاهرة،  
م٢٠٠٦ نوفمبر ٣١٢ اإلمارات العربية المتحدةلعين، ا   
م٢٠٠٧ أبريل ٤١  البحر الميت، المملكة األردنية الهاشمية 
م٢٠٠٧ نوفمبر ٥٤ سوريةالجمهورية العربية الدمشق،    
م٢٠٠٨ أبريل ٦٦ اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبي،    
م٢٠٠٨ نوفمبر ٧٩ اإلمارات العربية المتحدةالفجيرة،    

  
 ناقش الفريق عدد من الموضوعات الفنية الهامـة فـي مجـال              األخيرين ينوخالل االجتماع 

المساعدات الفنية والتطبيقات وتابع التطورات التي حدثت بشأنها ورفع بخصوصها توصـياته            
  :الموضوعاتهذه بين إلى االجتماع العام، ومن 

  .عضاء بالمجموعةجهود المانحين في توفير المساعدات الفنية للدول األ •
مشروع دليل لتدريب الجهات المختلفة في مجال مكافحة غـسل األمـوال وتمويـل               •

  .اإلرهاب
المؤتمر السنوي األول للمجموعات اإلقليمية حول التنسيق وتعزيـز         تطورات موقف    •

المـؤتمر الـسنوي األول لـسلطات        و التعاون فيما بينها وبين مجموعة العمل المالي      
وورشة العمل الثالثـة     ذات النفع العام  / ول الجمعيات الخيرية    الترخيص والرقابة ح  

  .لتدريب المقيمين
  .ندوة مسؤولي إنفاذ القانون وعقد ورشة عمل وحدات المعلومات المالية •

  

  .موضوعات التطبيقات .٢
  
المرتبطـة   الموضـوعات  تحقيقها، تحديـد  على المجموعة الرئيسية التي تعمل األهداف من

هـذه   حـول  وتبادل الخبرات اإلقليمية، الطبيعة ذات اإلرهاب وتمويل لاألموا بعمليات غسل
األمـوال   غسل وطرق أساليب على التعرف يتم و.لمعالجتها اإلقليمية وتطوير الحلول القضايا
 التطبيقـات  موضـوعات  حول دراسة مقترحات الدول األعضاء اإلرهاب من خالل وتمويل

 لجمـع  لها عمل فرق تكوين ثم ومن والتطبيقات يةعمل المساعدات الفن فريق في ومناقشاتها
 .خاصة عمل ورش في وعرضها العملية ومناقشتها الحاالت عن المعلومات
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، الفجيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل       ورشة عمل عن دور وحدات المعلومات المالية      
 .م٢٠٠٨ نوفمبر ١٣-١٢الفترة 

  
ورشة عمل وحدات مجموعة النظمت 

 نوفمبر ١٣-١٢ خالل الفترة لومات الماليةالمع
على هامش االجتماع العام الثامن  م٢٠٠٨

دولة بالفجيرة  للمجموعة الذي عقد في
هدفت هذه الورشة ، اإلمارات العربية المتحدة

ز قدرات الدول األعضاء في يإلى دعم وتعز
مجال وحدات المعلومات المالية بشكل عام 

. ر تفصيالًوفي مجال التطبيقات بشكل أكث
معظمهم  اً خبير٤٣ هاوشارك في أعمال

يمثلون غالبية الدول متخصصون في مجال تلقي تقارير المعامالت المشبوهة وتحليلها 
وتحدث فيها خبراء متميزون من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . األعضاء بالمجموعة

تمت و .ألعضاء بالمجموعةومجموعة إغمونت والواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول ا
   :هيمناقشة عدة موضوعات في هذه الورشة 

  .التعريف بوحدة المعلومات المالية ومهامها ووظائفها ومتطلبات إنشائها )١(
 .عالقة وحدة المعلومات المالية بالجهات المحلية المختلفة )٢(

 .التعاون الدولي )٣(

 .التحليل المالي ودوره في استخراج مؤشرات ودالئل االشتباه )٤(

 . فيهاالوحدةلتطبيقات ودور ا )٥(

 .عرض عدد من الحاالت العملية من قبل ممثلي بعض الدول األعضاء بالمجموعة )٦(
 
  .تحديد احتياجات الدول من المساعدات الفنية والتنسيق لتوفيرها .٣

  
الـدول    من برنامج عمـل المجموعـة لمـساعدة        اً هام اً الفنية والتدريب جزء   المساعدةتعتبر  

في مجـال   تحديد احتياجات الدول األعضاء     وتعد عملية   . لمعايير الدولية األعضاء في تطبيق ا   
 بها سكرتارية ضطلع التي تالمهاممن أبرز المساعدات الفنية والتدريب، وتقديم هذه المساعدات 

بالتنـسيق مـع    ويتم ذلـك    ،  بالتعاون مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات      مجموعة  ال
 بالنـسبة   الموضـوع وتكمن أهمية هـذا      .لمساعداتلهذه ا المانحة  المنظمات الدولية والدول    

التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى دعم في أنظمة مكافحة غـسل األمـوال              للمجموعة في   
على  المجموعة من مساعدة الدول األعضاء تتمكنالدول األعضاء، وبالتالي وتمويل اإلرهاب ب
  . الدوليةاييرلمعالتزامها بارفع مستوى معالجة القصور و

)صورة من ورشة العمل(  
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التعرف على  من مرحلة    عمل واضحة تتدرج     إستراتيجيةمن هذا المنطلق وضعت المجموعة      

دراسة تلك االحتياجات   إلى   )عن طريق إعداد استبيان خاص بذلك     (احتياجات الدول األعضاء    
 توفير المـساعدات الفنيـة      تساعد على ومناقشتها للتوصل إلى آلية مناسبة ووضع أطر عملية         

باإلضافة إلى ذلك فإن المانحين يقومـون بتقـديم          .تدريب بأفضل الطرق والوسائل المتاحة    وال
  .المساعدات الفنية للدول األعضاء مباشرة عن طريق اتفاقيات ثنائية

  
م بذل المانحون جهود مشكورة في مجال توفير المساعدات الفنية الالزمـة            ٢٠٠٨وخالل عام   

  :ت متعددة من أهمهافي مجاالوعة مللدول األعضاء بالمج
  .تدريب المدربين على تنفيذ التحليل المالي −
  .رفع الدعاوى بالنسبة لحاالت غسل األموالعلى تدريب القضاة ومسؤولي النيابة  −
  .تدريب متعدد األطراف في مجال الرقابة المصرفية −
برنامج تدريبي للجهات الرقابية في مجال األوراق المالية فيما يتعلق بمكافحة غسل  −

 .األموال وتمويل اإلرهاب

 . في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالصياغة التشريعية −

  .تعزيز دور وحدات المعلومات المالية  −
 .األدوات القانونية العالمية لمكافحة اإلرهاب −

 .حماية حقوق اإلنسان لمكافحة اإلرهاب وتمويله −

إلطار القانوني العالمي لمكافحة آليات التعاون الدولي لمسؤولي إنفاذ القانون في ا −
 .اإلرهاب

 شهراً لمساعدة إحدى الدول في إنشاء وحدة المعلومات ١٨برنامج استشاري مدته  −
  .المالية

 شهراً لمساعدة دولة أخرى في تأسيس برنامج رقابة فعال ١٨برنامج استشاري مدته  −
 .في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للقطاع المصرفي

 مهارات مسؤولي العدالة الجنائية المعنيين بشأن تفعيل الصكوك القانونية الدولية صقل −
 .بالخاصة بمكافحة اإلرها

 . وتمويلهآليات التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب −

 .ه وتمويلالصياغة التشريعية لإلطار القانوني لمكافحة اإلرهاب −

كوك القانونية الدولية الخاصة التطبيق الفعال لألحكام والنصوص الواردة بالص −
 المنظمة عبر الجريمة األمم المتحدة لمكافحة واتفاقيةبمكافحة اإلرهاب وتمويله 

 .الحدود الوطنية
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  .التنسيق والتعاون على املستويني اإلقليمي والدويل: ًاخامس
  

عـدة  قامت المجموعـة ب   حيث  ،  إقليمياً ودولياً نجازات المجموعة   إنشاطات و قسم  يعرض هذا ال  
ـ ي وكذلك اجتماعات فر   السابع والثامن  منها عقد اجتماعيها      على المستوى اإلقليمي   نشاطات  يق
استمرت في التواصل مع مجموعة العمل المالي ودعمت عالقتها          الدوليوعلى الصعيد   . العمل

في العديـد مـن االجتماعـات       مع مجموعات العمل المالي اإلقليمية، باإلضافة إلى مشاركتها         
  .رات والندوات الدوليةوالمؤتم

  
 .لمجموعةالعامة لجتماعات اال .١
  

  .للمجموعة سابعالاالجتماع العام 
  

فـي  مجموعة اجتماعها العام السابع     العقدت  
أبوظبي بدولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة      

بحـضور  ،  م٢٠٠٨ أبريل   ٩-٧خالل الفترة   
خبراء في مجال مكافحـة غـسل األمـوال         

ب مـن الـدول األعـضاء       وتمويل اإلرهـا  
ناقش االجتمـاع الموضـوعات     والمراقبين و 

 أهـم  المدرجة على جدول األعمال، وكانـت 
هذا االجتماع ما  اتخاذها في تم القرارات التي

  :يلي
 .م٢٠١٢م إلى عام ٢٠٠٩إعادة تعيين السكرتير التنفيذي للمجموعة لفترة ثانية من عام  -
 
م، والحسابات الختامية عن ذات ٢٠٠٧عة عن عام اعتماد التقرير السنوي الثالث للمجمو -

 .العام وتقرير مدقق الحسابات الخارجي
  

اعتماد تقارير التقييم المشترك لكل من دولة اإلمارات العربية المتحـدة ودولـة قطـر                -
 ).الذي أعدته المجموعة(والجمهورية اليمنية ) اللذين أعدهما صندوق النقد الدولي (

  
 .لمعلومات الماليةعقد ورشة عمل وحدات ا -

  
 .اجتماع مشترك مع مجموعة العمل الماليالموافقة على تنظيم  -

 

)صورة من االجتماع العام السابع(  
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 . للمجموعةثامنال االجتماع العام 
    

فـي   ثامنمجموعة اجتماعها العام ال   العقدت  
 بدولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة      الفجيرة

ــرة  ــالل الفت ــوفمبر ١١-١٠خ ، م٢٠٠٨ ن
 بحضور خبراء في مجـال مكافحـة غـسل        

األموال وتمويل اإلرهاب من الدول األعضاء      
ناقش االجتمـاع الموضـوعات     والمراقبين و 

 أهـم  المدرجة على جدول األعمال، وكانـت 
هذا االجتماع ما  اتخاذها في تم القرارات التي

  :يلي
 .م٢٠٠٩الموازنة التقديرية عن عام ، واعتماد خطة عمل المجموعة -
 
المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال       عن األعمال والمهن غير     إصدار ورقة    -

وتمويل اإلرهاب والموافقة على تعميمها على جميع الدول األعـضاء ونـشرها علـى              
 .الموقع االلكتروني للمجموعة

  
عن األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل األموال          إصدار ورقة    -

 جميع الدول األعـضاء ونـشرها علـى         وتمويل اإلرهاب والموافقة على تعميمها على     
 .الموقع االلكتروني للمجموعة

  
دليل تدريب أهم الجهات المعنية في مجال مكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل                اعتماد -

 .اإلرهاب
  

الموافقة على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى لعـضوية            -
 .المجموعة

  
  .لجمارك العالمية صفة مراقب بالمجموعةالموافقة على منح منظمة ا -

)صورة من االجتماع العام الثامن(  
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 .مجموعة العمل الماليالعالقة مع  .٢
  

فهي تعمل على غرارها كواحدة من      تتمتع المجموعة بعالقة وطيدة مع مجموعة العمل المالي         
مجموعة العمل المالي   كانت  الثماني المنتشرة حول العالم، و    مجموعات العمل المالي اإلقليمية     

تشغل مقعد مراقب بهـذه المجموعـة وتـشارك فـي           ط وشمال أفريقيا    لمنطقة الشرق األوس  
االجتماعات العامة لها واجتماعات فرق العمل المنبثقة عنها وأية أحداث أو فعاليات تنظمهـا              

بعد حصول مجموعة العمـل المـالي        إال إن هذه العالقة تطورت       .م٢٠٠٧حتى شهر يونيو    
 في   بمجموعة العمل المالي   "العضو المشارك "ة  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على صف      

االجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي في دورته الثامنة عشرة في مقر منظمة التعاون              
  .م٢٠٠٧ يونيو ٢٩-٢٧والتنمية االقتصاديين في باريس، فرنسا، في الفترة 

  
من العمل المالي موعة زيادة المشاركة في أعمال مجويتيح حصول المجموعة على هذه الصفة 

خمس دول أعضاء الفرصة لحضور اجتماعات مجموعة العمل المالي واجتماعات          منح  خالل  
التعبيـر عـن وجهـة النظـر        فرق العمل التابعة لها، والمشاركة في المناقشات والقرارات و        

  :م٢٠٠٨بيان التالي مشاركات المجموعة خالل العام ويوضح ال .اإلقليمية
  
  المكان  اريخالت  االجتماع  م
  باريس، فرنسا  .م٢٠٠٨ فبراير ٢٩-٢٥  .االجتماع العام لمجموعة العمل المالي  ١
  لندن، المملكة المتحدة  .م٢٠٠٨ يونيو ٢٠-١٦  .االجتماع العام لمجموعة العمل المالي  ٢
اجتماع فريقي العمل الخاصين بالمسائل   ٣

المتعلقة بتمويل اإلرهاب وغسل األموال، 
التوصيات التابعين لمجموعة والتقييم وتنفيذ 
  .العمل المالي

  كنداتورنتو،   .م٢٠٠٨ سبتمبر ١٧-١٤

  ريو دي جانيرو، البرازيل  .م٢٠٠٨ أكتوبر ١٧-١٣  .االجتماع العام لمجموعة العمل المالي  ٤
اجتماع التطبيقات وورش العمل لمجموعة   ٥

  .العمل المالي
  موناكو  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٢٦-٢٤

  
  . األخرىالمنظمات الدولية واإلقليميةالجهات والعالقة مع  .٣
  

تحرص المجموعة باستمرار على دعم عالقاتها مع الجهات والمنظمات اإلقليميـة والدوليـة             
  المعنـي  األمم المتحـدة  ومكتب  كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي      األخرى والتعاون معها،    

وعة إغمونت ومجموعة آسيا    المخدرات والجريمة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجم       ب
أضف إلـى   . تشغل مقعد مراقب بالمجموعة   المنظمات  الجهات و فجميع تلك   . والمحيط الهادي 

ذلك المساعدات التي يمكن لبعض هذه المنظمات تقديمها لدول المجموعة مـن حيـث تقـديم                
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 المساعدات الفنية وكذلك االستفادة من خبراتها في مجال مكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل               
  .اإلرهاب

  
وتعد المشاركة في الفعاليات التي تنظمها هذه الجهات والمنظمات ومن أهم الوسائل التي تعتمد              
عليها المجموعة الستمرار في دعم عالقاتها مع هذه الجهات والمنظمـات، حيـث شـاركت               

  :م٢٠٠٨المجموعة في الفعاليات التالية خالل عام 
  
  الحدث  المكان  التاريخ  م

شاركت المجموعة ممثلة في السكرتير   .لسعوديةاالمملكة العربية  .م٢٠٠٨ مارس ٢٩-٢٢  ١
التنفيذي ضمن فريق هيئة األمم المتحدة 
لزيارة المملكة العربية السعودية لتقييم 

  .التزامها بقرارات مجلس األمن ذات الصلة
  .اجتماع إغمونت  .سول، كوريا الجنوبية  .م٢٠٠٨ مايو ٣٠-٢٦  ٢
  
  .مرات والندواتالمؤتالمشاركة في  .٤
  

المجموعة على متابعة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة غسل األموال تحرص 
، حيث  االجتماعات والمؤتمرات والندوات العديد منمشاركة فيالوتمويل اإلرهاب من خالل 

باالشتراك مع بعض  هذه الفعاليات م في تنظيم العديد من٢٠٠٨شاركت المجموعة خالل عام 
  :من أهمها الجهات،

  
  الحدث  خالتاري  م

  .م٢٠٠٨ يونيو ١٥ ١
في ندوة حول غسل األمـوال فـي        كمتحدث  مشاركة السكرتير التنفيذي    
  .المملكة العربية السعودية

 .م٢٠٠٨ أغسطس ٢٤-٢٠ ٢

عقدت بالتعاون مع   في ورشة عمل    كمتحدث  مشاركة السكرتير التنفيذي    
ـ         م المتحـدة المعنـي     صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتـب األم

 فـي   مسؤولي جمهورية العراق  زيادة الوعي لدى    بالمخدرات والجريمة ل  
جمهورية مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في شرم الشيخ ب         

  .مصر العربية

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ١٣-١٢ ٣
ورشة عمل عن دور وحدات المعلومات المالية بالدول األعـضاء فـي            

  .ف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالمجموعة بالتعاون مع مصر

  .م٢٠٠٨ ديسمبر ١٨-١٤ ٤
لمنتدى السنوي الثالث الخليجي    كمتحدث في ا   السكرتير التنفيذي    مشاركة
  .بدبي، في دولة اإلمارات العربية المتحدةم لاللتزا

  .م٢٠٠٨ ديسمبر ٢٢-٢١ ٥
منتـدى تحـديات الـشفافية      كمتحدث فـي    مشاركة السكرتير التنفيذي    

  .سوريةالجمهورية العربية ال، صاح في القطاع المصرفي بدمشقواإلف
  



 

 ٢٥

  .الحوار مع القطاع الخاص .٥
  

تحرص المجموعة على الوصول إلى القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل             
فمن خالل التعاون مع اتحاد المصارف العربية بدأت المجموعة فتح الحـوار معـه      . اإلرهاب

كة حقيقية بين البنوك التجارية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا           إنشاء شرا عن طريق   
والبنوك التجارية األمريكية من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ونشر المبادرات            
الدولية الخاصة بقضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك التعاون على تقـديم المـساعدة          

لتدريبية والتعليمية لزيادة الوعي وتحسين قنوات االتصال وبناء صلة         الفنية إلى جانب البرامج ا    
  .وصل بين مختلف الثقافات

  
وذلك لتعزيز التواصـل مـع      وتدرس المجموعة حالياً آلية مناسبة للحوار مع القطاع الخاص          

القطاع الخاص والتعرف على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتقديم الحلول المناسـبة             
وكذلك االستفادة من تجارب وخبرات هذا القطاع وعكسها على اإلرشادات واألوراق ذات            لها  

العالقة التي تصدرها المجموعة باإلضافة إلى رفع خصائص المنطقة إلى مجموعـة العمـل              
  . المالي لعكسها في المعايير الدولية إذا تطلب األمر



 

٢٦ 

  .تقرير مدقق احلسابات والقوائم املالية: ًاسادس
  
  ير مدقق الحساباتتقر .١

 

 



 

 ٢٧

 القوائم المالية .٢



 

 ٢٨

 
 



 

 ٢٩

 

  


