
 

 

 

 

 

م االنضما  رمعایی  

مجموعة العمل المالي  ىإل  

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا 

 

 

 

 

 

 

م2019نوفمبر   



مذ�رة المرفقة بها خالل االجتماع العام الرا�ع للمجموعة الذي عقد في مدینة العین خالل  ال و  االنضمام اعتمدت معاییر 

م في المنامة �مملكة  2017د�سمبر    7االجتماع العام السادس والعشرون في  م. وقد عدلت من قبل  2006شهر نوفمبر  

م في القاهرة �جمهور�ة مصر  2019نوفمبر  26االجتماع العام التاسع والعشرون في  ، �ما عدلت من قبل حر�نال�

 العر��ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا أوال: معاییر االنضمام إلى عضو�ة مجموعة العمل المالي لمنطقة 

 �جب مراعاة المعاییر اآلت�ة لدى تقدم أي دولة جدیدة �طلب االنضمام إلى عضو�ة المجموعة:

 أن تكون الدولة صاح�ة طلب االنضمام من الدول العر��ة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا. )1

ل وتمو�ل اإلرهاب، أو على األقل أن تكون في أن �كون لدى الدولة قوانین صــــــــادرة �الفعل لمكافحة غســــــــل األموا )2

 سبیلها التخاذ خطوات فعالة وترتی�ات نحو إصدارها.

أن تطبق الـدولـة أو تكون �صــــــــــــــدد اتخـاذ خطوات و�جراءات للعمـل على االلتزام �ـاتفـاق�ـات األمم المتحـدة وقرارات  )3

 مجلس األمن ذات الصلة �مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

ــادرة عن مجموعة العمل المالي (أن  )4 ــ�ات الصــ ) والمعاییر الدول�ة لمكافحة غســــل األموال فاتفتتبنى الدولة التوصــ

 وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التسلح، وأ�ة تعدیالت تطرأ علیها.

 أال یؤثر انضمام هذه الدولة على استمرار المجموعة في عملها �كفاءة وفعال�ة. )5

 مراقب �مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا: معاییر شغل مقعد : ثان�اً 

�جب مراعاة المعاییر اآلت�ة لدى التقدم �طلب لشغل مقعد مراقب �المجموعة سواء من قبل الدول التي تقع في المنطقة 

منظمات الدول�ة وتقدمت �طل�ات االنضمام إلى عضو�ة المجموعة ولم یبت فیها، أو الدول من خارج المنطقة، أو ال 

 واإلقل�م�ة، مع األخذ �عین االعت�ار التوازن النسبي بین عدد الدول األعضاء والمراقبین لدى المجموعة: 

 أن تكون الدولة من دول المنطقة وتقدمت �طلب لالنضمام إلى عضو�ة المجموعة ولم یبت ف�ه �عد.  )1

ول�ة في مجال مكافحة غسل األموال وتمو�ل أن تكون الدولة من خارج المنطقة وتكون ملتزمة �المعاییر الد )2

اإلرهاب، وغیر خاضعة لعقو�ات دول�ة متعلقة �مجال مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب أو عمل�ة مراجعة  

 التعاون الدولي �مجموعة العمل المالي (فاتف).

اب، وأن تحدد األهداف المنظمة �خبرة واسعة في مجال مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلره /أن تتمتع الدولة  )3

المبتغاة من وراء شغلها مقعد مراقب �المجموعة، والنتائج التي ستعود علیها من ذلك، والمجاالت التي �مكن  

لها أن تقدم مساعدات للمجموعة فیها، و�ذلك تحدید الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة من جراء شغلها  

 مقعد مراقب. 



لها صفة دول�ة أو إقل�م�ة، وأن ال تمثل القطاع الخاص    )governmental-terInأن تكون المنظمة حكوم�ة ( )4

   وال تعمل وفق آل�اته.

 أن �كون للمنظمة المتقدمة �الطلب دور هام مؤثر في مجال عملها.  )5

 أال یؤثر شغل الدولة/المنظمة لمقعد مراقب �المجموعة على استمرار المجموعة في عملها �كفاءة وفعال�ة. )6

تقدم إحدى المجموعات اإلقل�م�ة النظیرة �طلب لشغل مقعد مراقب، �شترط أن تكون إحدى المجموعات  في حال   )7

)، وأن توافق على مبدأ  فاتفاإلقل�م�ة النظیرة الحاصلة على صفة "العضو المشارك" �مجموعة العمل المالي (

 المعاملة �المثل �منح المجموعة صفة مراقب لدیها. 

ة �االلتزام �الحضور المستمر لالجتماعات العامة للمجموعة واجتماعات فرق العمل،  المنظم/أن تتعهد الدولة )8

 والمشار�ة أثناء النقاشات إلثراء النقاش ورفع مستوى المعلومات. 

المنظمة على استعداد للمشار�ة في أغلب المجاالت التال�ة، إسهامًا في عمل ونشاطات  /أن تكون الدولة  )9

 المجموعة: 

   التقی�م المت�ادل للدول األعضاء (إعداد الدولة محل التقی�م، مراجعة تقار�ر التقی�م، تحسین جودة عمل�ة

 ).، المشار�ة �المق�مین في حال الحاجةتقار�ر التقی�م، المشار�ة في مناقشة التقر�ر

 .تقد�م المساعدة الفن�ة أو التقن�ة للمجموعة أو للدول األعضاء، إذا دعت الحاجة 

 در�ب والدعم للمجموعة أو الدول األعضاء، إذا دعت الحاجةتقد�م الت. 

 معاییر تقی�م أداء الدول والجهات المراق�ة : لثاً ثا

إن الغا�ة من وضع معاییر إضاف�ة لتقی�م أداء الدول والجهات المراق�ة في المجموعة هو دعم أهداف المجموعة من  

خالل تفعیل دور المراقب وتعز�زه، واالستفادة من خبراته الواسعة، واالستعانة �المساعدات التي �مكنه تقد�مها، وت�ادل  

وف�ما یلي  وقع أن تعود على المجموعة من حصوله على مقاعد المراقب. المنافع معه، والتأكد من تحقیق الفوائد المت

أخذها في االعت�ار عند تقی�م أداء الدول والجهات المراق�ة وذلك لمساعدة االجتماع العام على تقدیر حجم    سیتممعاییر  

 الفائدة المتحققة من منح مقعد مراقب: 

 

 : من خالل  المشار�ة الفاعلة في اجتماعات المجموعة -1

 حضور االجتماعات العامة للمجموعة واجتماعات فرق العمل �شكل مستمر. -



أثناء المناقشات إلثراء النقاش ورفع مستوى المعلومات، �اإلضافة  نظر إبداء ما یرونه ضرور�ًا من وجهات  -

 إلى أ�ة مقترحات لتحسین أداء المجموعة وذلك حسب خبرة �ل منهم وتجر�ته.

 

 المساهمة في نشاطات المجموعة من خالل:  -2

عقد المشار�ع والفعال�ات المشتر�ة مع المجموعة أو الدول األعضاء، وذلك لت�ادل التجارب والخبرات واستضافة   -

 .الفعال�ات على مستوى المنطقة ودعوة المجموعة والدول األعضاء فیها للمشار�ة والحضور 

ول األعضاء، على سبیل المثال: المساهمة في إعداد المواد والبرامج  توفیر التدر�ب الالزم للمجموعة أو الد -

 التدر�ب�ة، وفقًا لالحت�اجات.

 تقد�م المساعدات الفن�ة والتقن�ة والموارد المال�ة للدول األعضاء، إذا دعت الحاجة.   -

 توفیر خبراء حسب طب�عة العمل (تطبیق الدراسات، إعداد المستندات، الورش والفعال�ات)، إذا دعت الحاجة.  -

 

 المساهمة في أعمال المجموعة من خالل:  -3

 إبداء اآلراء وتقد�م المدخالت والمالحظات على األوراق والمشار�ع التي تعمل علیها المجموعة. -

 دعم سكرتار�ة المجموعة. -

المشار�ة في عمل�ات التقی�م المت�ادل من خالل إعداد الدولة محل التقی�م ومراجعة تقار�ر التقی�م وتحسین   -

جودتها، والمشار�ة في مناقشتها خالل االجتماع العام، �اإلضافة إلى المشار�ة �المق�مین في حال طلب 

 المجموعة. 

 

لمراق�ة تعبئة استب�ان تعده سكرتار�ة المجموعة �شكل دوري  و�ناًء على المعاییر أعاله، یتوجب على الدول والجهات ا

سنو�اً (االجتماع األول من �ل سنة) یوضح �افة الجهود والمساهمات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل األموال  

�ة من قبل سكرتار داء األوتمو�ل اإلرهاب على مستوى المنطقة وللدول األعضاء في المجموعة، ومن ثم یتم تقی�م 

تحقق من الفائدة المرجوة من انضمامه أو وجوده �عضو مراقب، على أن یتم عرض النتائج على  وذلك لل، المجموعة

 االجتماع العام. 

 

 

 



 و�حق لالجتماع العام توج�ه إنذار أو تعلیق أو سحب عضو�ة أي من المراقبین في حال:

 عذر.التغیب عن اجتماعات المجموعة �اجتماعین متتالیین بدون   -

 عدم المساهمة في نشاطات وأعمال المجموعة �الشكل المناسب، و�ترك تقدیر ذلك لالجتماع العام.  -

 

 تعلیق العضو�ة: آل�ة سحب أو: را�عاً 

إلى العضو    -من خالل السكرتار�ة  –بناًء على عرض السكرتار�ة، یتم توج�ه خطاب تنب�ه من رئ�س المجموعة   .1

 الضعف. المراقب ینص على أوجه 

في حال عدم بذل الجهود المناس�ة لمعالجة أوجه الضعف المشار إلیها أعاله، یتم توج�ه خطاب إنذار من   .2

 رئ�س المجموعة إلى العضو المراقب بتعلیق العضو�ة.

 في حال عدم االستجا�ة، یتم تعلیق العضو�ة. .3

 لى العضو المراقب �سحب العضو�ة. في حال تكرار عدم االلتزام، یتم توج�ه خطاب إنذار من رئ�س المجموعة إ .4

 في حال عدم االستجا�ة، یتم سحب العضو�ة �قرار من االجتماع العام.  .5

 الخطوات التنفیذ�ة سواء لالنضمام إلى عضو�ة المجموعة أو شغل مقعد مراقب بها.  :خامساً 

 المجموعة، أو شغل مقعد مراقب بها:یتم إت�اع الخطوات التنفیذ�ة اآلت�ة سواء �النس�ة لالنضمام إلى عضو�ة 

موقعا من جهة رســـم�ة مخول لها تمثیل  -من خالل الســـكرتار�ة    –أن یتم تقد�م خطاب موجه لرئ�س المجموعة   -1

 حكومة الدولة، أو من رئ�س المنظمة، على أن یتم النص في هذا الخطاب صراحة على ما یلي:

 عضو�ة المجموعة/شغل مقعد مراقب.رغ�ة الحكومة/المنظمة في االنضمام إلى  -

التعهد �االلتزام �ما جاء في مذ�رة التفاهم وما قد �طرأ علیها من تعدیالت مستقبل�ة، ودعم أهداف المجموعة  -

 منها. 1المذ�ورة في البند 

المســـــــــاهمة في تمو�ل موازنة المجموعة وفقا لق�مة المســـــــــاهمات التي �حددها االجتماع العام للمجموعة في  -

 الشأن (�النس�ة لطل�ات االنضمام إلى عضو�ة المجموعة).هذا 

ــار�ة في تقی�م دول  - ــوعها لعمل�ة التقی�م، وتوفیر خبراء للمشـــــــ ــار�ة في عمل�ات التقی�م من حیث خضـــــــ المشـــــــ

 أخرى، �اإلضافة إلى االلتزام �المشار�ة الفعالة في �افة أنشطة وأعمال المجموعة األخرى.



خاصــــة في مجال المســــاعدة الفن�ة والتدر�ب، والتطب�قات (�النســــ�ة لشــــغل المشــــار�ة في أنشــــطة المجموعة،   -

 مقعد مراقب).

الفوائد المتوقع أن تعود على المجموعة  لكتحدید أهداف الدولة/المنظمة من طلبها لشــــــغل مقعد مراقب، و�ذ -

 من ذلك، وما �مكن للدولة/المنظمة أن تقدمه من خدمات ومساعدات لدعم جهود المجموعة.

 رئ�س المجموعة �موافاة جم�ع الدول األعضاء بهذا الطلب. �قوم -2

ــوف تتخذ اإلجراءات الالزمة وتار�خ االجتماع العام  -3 ــتالم الطلب، وأنه ســــــــ كما �قوم �الكتا�ة للدولة/المنظمة �اســــــــ

 الذي سیتم ف�ه البت في القرار.

یومًا  90ها قبل موعد االجتماع بـــــــــــــ یتم النظر في الطل�ات خالل االجتماع العام التالي في حال إذا ما تم تقد�م -4

یومـًا قبـل تـار�خ عقـد االجتمـاع فیتم النظر فیهـا خالل االجتمـاع العـام  90على األقـل، أمـا إذا تم تقـد�مهـا خالل 

 الذي یل�ه.

عرض الطل�ات على االجتماع العام ومناقشــــــــــة الدول األعضــــــــــاء لها، وتتم الموافقة على قبول الطل�ات ســــــــــواء  -5

 م إلى عضو�ة المجموعة أو شغل مقعد مراقب �موافقة جم�ع الدول األعضاء.�النس�ة لالنضما

 مناقشة الطل�ات المقدمة في االجتماع العام التالي في حال عدم البت فیها. -6

�الكتا�ة إلى للدولة/المنظمة،  -من خالل الســـــــــــكرتار�ة    –في حالة قبول الطلب، ســـــــــــوف �قوم رئ�س المجموعة   -7

 األعضاء �قرار موافقة االجتماع العام.و�ذلك �اقي 

ــو�ة الدولة الجدیدة، وذلك اعت�ارا  -8 ــوء قبول عضـ ــیب �ل دولة في تمو�ل الموازنة في ضـ ــاب نصـ ــتتم إعادة احتسـ سـ

 من الموازنة التال�ة.

التوق�ع من قبل ممثل عن الحكومة على "مذ�رة انضمام حكومة إلى مذ�رة التفاهم بین حكومات الدول األعضاء  -9

جموعة العمل المالي لمكافحة غســـــل األموال وتمو�ل اإلرهاب في منطقة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال أفر�ق�ا" في م

 (مرفقة). 



 (مرفق)

العمل   ) إلى مذ�رة التفاهم بین حكومات الدول العر��ة األعضاء في مجموعة_______مذ�رة انضمام حكومة (

 األموال وتمو�ل اإلرهاب    غسلمكافحة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا من أجل  المالي

 تمهید

 ")  ____________"(المشار إلیها ف�ما یلي بـ     ____________إن حكومة 

دراكًا منها للمخاطر التي تثیرها عمل�ات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا،  إ

 ؛ "MENA"منطقة 

و�اعت�ار أن هذه المخاطر �مكن معالجتها �طر�قة فعالة من خالل التعاون بین دول منطقة الشرق األوسط وشمال  

 أفر�ق�ا؛  

 األموال وتمو�ل اإلرهاب؛  غسلوتذ�یرا �اإلجراءات التي اتخذتها األمم المتحدة في شأن 

وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التسلح ومعاهدات األموال  غسل�شأن  )FATF(و�قرارًا �أن توص�ات مجموعة العمل المالي 

األموال وتمو�ل اإلرهاب   غسلاألمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، �مق�اس دولي مقبول �ه عالم�ًا لمكافحة  

ل  معاییر دول�ة مقبولة في هذا الشأن، و�ذلك أ�ة معاییر أخرى تتبناها الدول العر��ة لتعز�ز مكافحة غسل األموال وتمو�

 اإلرهاب وانتشار التسلح في المنطقة؛  

وحیث ین�غي على دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا العمل �صورة مشتر�ة من أجل االلتزام بهذه المعاییر 

بهدف إنشاء نظام فّعال یتعین على الدول تنفیذه، وذلك �ما ال یتعارض مع ق�مها الثقاف�ة وأطرها الدستور�ة ونظمها 

   القانون�ة؛

  في  في المنامة بین حكومات الدول العر��ة األعضاء 2004نوفمبر  30واعترافًا وقبوًال �مذ�رة التفاهم الموّقعة في 

 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا من أجل مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتعدیالتها،

 مة (___________) �اآلتي: فإنه و�موجب هذه المذ�رة تقبل وتتعّهد حكو 



العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط  االعتراف وتبني مواد مذ�رة التفاهم التي أنشئت �موجبها مجموعة -1

 ؛  وشمال أفر�ق�ا من أجل مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

 التقید �مواد مذ�رة التفاهم المذ�ورة أعاله؛  -2

 الصادرة عن االجتماعات العامة للمجموعة؛التقید �القرارات السا�قة  -3

 

 تم التوق�ع یوم ________ الموافق ___________  �اللغة العر��ة.  

 

   حكومة ____________:  عن

 اسم المخول �التوق�ع

 المنصب 

 التوق�ع

 

 

 

 

 


