
    
 

 

 

 الشرق األوسط وأفر�قیا منطقةلتطبیقات و�ناء القدرات �ورشة العمل المشتر�ة ل

 لاألموا غسل مكافحة ومجموعة ،)MENAFATF( أفر�قیا وشمال األوسط شرق ال لمنطقة المالي العمل مجموعة

 ومجموعة ،)GIABA( األموال غسل لمكافحة أفر�قیا غرب ومجموعة ،)ESAAMLG( أفر�قیا وجنوب لشرق 

 )GABAC( أفر�قیا وسط لمنطقة المالي العمل

 مغر�یة، المملكة الالر�اطم، 2018 ینایر 22-25

 الختامي البیان

حول مكافحة غسل األموال  وأفر�قیا األوسط الشرق  �منطقة القدرات و�ناء للتطبیقات األولى المشتر�ة العمل ورشةعقدت 

 مجموعة على غرار مجموعة العمل المالي، هيأر�ع مجموعات إقلیمیة  ظیمهااشتر�ت في تن والتي، وتمو�ل اإلرهاب

 وجنوب لشرق  األموال غسل مكافحة مجموعةو  ،)MENAFATF( أفر�قیا وشمال األوسط الشرق  لمنطقة المالي العمل

 لمكافحة أفر�قیا غرب ومجموعة ،)GABAC( أفر�قیا وسط لمنطقة المالي العمل ومجموعة ،)ESAAMLG( أفر�قیا

 الرعا�ة تحتالمغر�یة  �المملكة الر�اط مدینة في م،2018 ینایر 25 إلى 22 من الفترة في. )GIABA( األموال غسل

. المالیة المعلومات معالجة وحدة�التعاون مع ، المغر�یة المملكة ملك السادس، محمد الملك جاللةصاحب الل السامیة

 دولة. 50مشار�ًا من  260الورشة أكثر من وقد حضر 

 مجال في الطرق المستخدمةو  االتجاهاتو  الناشئة المخاطر في شأن والخبرات المعارف تبادلإلى هدف ورشة العمل ت

 وقد. اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل لمخاطر الوطني تقییمال عملیات �اإلضافة إلى اإلرهاب، وتمو�ل األموال غسل

 :التالیة الخمس الرئیسیة القضا�ا الورشة في جلساتها العامة والفرعیة ناقشت

 اإلرهاب. وتمو�ل األموال غسلو تهر�ب السلع  -أ

 .العقارات قطاع عبر األموال غسل -ب

 .اإلرهاب تمو�ل مخاطر -ج

 .�البشر االتجار عن الناتجة المالیة التدفقات -د

 .األموال لغسل المنظمة الشبكات -ه



 الهیئاتو  والمنظماتالمجموعات منها  ادتستفاو  الجار�ةوالدراسات  البحوث فيهامة  خالتامد الورشة نتائج توشكل

 .العاملة في هذا المجال

 اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل مكافحة �شأن الر�اط توصیات" واعتمدوا المشار�ون  وافق العمل، ورشة أهمیة إلى واستنادا

 .وتعز�زها المبادرة على الحفاظ �غیة "وأفر�قیا األوسط الشرق  في

 :تقدیر

 محمد الملك الجاللة صاحبالتي حفهم بها  رعا�ة السامیةلل العمیق تقدیرهم عن العمل ورشة في المشار�ون  أعرب

 المغر�یة، حكومةوال ،تهجالل حرص على واضح دلیلل الضیافةوحسن  والترحیب ن حفاوة االستقبالأ وأكدوا ،السادس

 .وأفر�قیا األوسط الشرق  بین العالقاتتقو�ة أواصر و  الدولي التعاون  تعز�زعلى  ،ي األصیلالمغر� شعبالو 
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   توصیات الرباط
 افحة غسل األموال وتمویل اإلرھابمكل

 في الشرق األوسط وافریقیا
 

 

 المشار�ون،  نحن

إثر اختتام أشغال ورشة العمل المشتر�ة األولى للتطبیقات و�ناء القدرات حول مكافحة غسل األموال  على

وتمو�ل اإلرهاب �الشرق األوسط وافر�قیا، التي نظمت تحت الرعا�ة الملكیة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد 

 اإلقلیمیة المجموعات طرف من ،لكة المغر�یةالمم، �الر�اط م2018ینایر  25إلى  22 منالسادس نصره هللا وأیده، 

مع وحدة معالجة المعلومات  تعاون ال�، GIABA"1" و"، GABAC"و"، ESAAMLG" و"، MENAFATF" األر�ع

 "؛UTRFالمالیة "

 

 األموال غسل مكافحة مجال في وافر�قیا األوسط الشرق  دول تواجهها التي المشتر�ة التحد�ات �االعتبار وأخذا

"، التي وافر�قیا األوسط الشرق  في اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل لمكافحة الر�اط توصیات" نعتمد اإلرهاب، وتمو�ل

 :إلى ئهاشر�او  ،األعضاء والدولتدعو المجموعات اإلقلیمیة األر�ع، 

 

 .المتدخلین �افة بین العمل أسالیب وتنسیقالجهود في مجال مكافحة تمو�ل اإلرهاب  تكثیفالتعاون من أجل  .1

 ابین المجموعات اإلقلیمیة األر�ع، ال سیما من خالل المشار�ة في أنشطة �عضه التعاون  وترسیخ تعز�ز .2

 . اإلرهاب وتمو�ل األموال غسلهامة لاالجتماعات العامة التي تناقش فیها قضا�ا  �شملالبعض �ما 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات االهتمام  مكافحةإطار إلنجاز تطبیقات ودراسات أخرى �شأن  وضع .3

 بین المنطقتین؛ المشتر�ة والمصالح

 المشتر�ة المبادرة هذه استمرار�ة ضمان أجل من منتظم، شكل�فعالیات لبناء القدرات وتبادل الخبرات،  تنظیم .4

 األولى؛

                                                           
1  MENAFATF :المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیاجموعة العمل م، GIABAمجموعة العمل المالي لغرب أفر�قیا لمكافحة غسل األموال :، 

ESSAMLG:  ،مجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفر�قیا لمكافحة غسل األموالGABAC: موعة العمل المالي لوسط أفر�قیا لمكافحة غسل مج
 .األموال



 �المنظمات األعضاءل التبادل والز�ارات بین مسؤولي مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب في الدو  دعم .5

 اإلقلیمیة األر�ع من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

 

 

 المشار�ون 
 المغر�یة، المملكة - الر�اط
 م2018ر ینای 25 بتار�خ
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