
 

 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

م۳۱۰۲التاسع    التقرير السنوي   



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 0241© 
 

لمتالي لمنطقتة الشترق ال يجـوز القيام بنشر هذا المستنن  أو ععتا إ عات ارو أو نرجمنتـلي ً يتاج أو جزديتاج  وو اللاتول ع تا عذو ًنتابي مستبق متو مجموعتـة العمتل ا جميع الحقوق محفوظـة.

 (. info@menafatf.org +ي عنواو البري  اإللًنروني:79749572309مم ًـة البلريو )فاًس:  –ي المنامـة 42004وشمال أفريقياي ص.ب:  األوسط

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 الموضوع  الصفحة

4-21 

 
 عصام الدين  المستشار / السيد م3102سعادة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام  كلمة

 .الزينعبد القادر 
 القليشبن حمد  عادلسعادة السكرتير التنفيذي السيد /  كلمة. 
 عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمحة.  
 

23-28 

 
 األوسط الشرق منطقة مستوى على اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة الدولية السياسات وتطبيق وترويج نشر األول: القسم
 أفريقيا وشمال

 
 ر الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمتابعة التزام الدول األعضاء بالمعايي. 
 للجولة الثانية من عملية التقييم االستعداد. 
 والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التنظيم. 

 
 

29-33 

 
 والدولي اإلقليمي المستويين على والتعاون التنسيق :الثاني القسم

 
 واللقاءات اإلجتماعات. 
 النظيرة اإلقليمية والمجموعات( فاتف) المالي عملال مجموعة مع العالقة. 

 
 

32-35 

 
 أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبناء تعزيز: الثالث القسم

 
 الفنية والتدريب المساعدات. 
 التطبيقات. 

 

33-38 
 

 القوائم المالية :الرابع القسم
  

 فهرس المواضيع
 

 



 

 

4 

 

كل  ىإلأود في البداية تقديم خالص الشكر والتقدير 
الجهد  ىعلالدول األعضاء والمراقبين وفريق السكرتارية 

حرصهم لتحقيق  ىوعلم 3102المبذول خالل العام 
أنجزت المجموعة بحمد اهلل وتوفيقه . أهداف المجموعة
ولم  العديد من المناشط والفعاليات خالل هذا العام

 يتحقق ذلك دون تعاون من الجميع.
 

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

للجولة ستعداد االصعيد  ىعلواألنشطة والفعاليات سواء 
صعيد تفعيل  ىعلأو  المشتركالثانية من عمليات التقييم 

المنطقة والمشاركة في عدد  ىتو مس على دور المجموعة
 من الفعاليات الدولية واإلقليمية.

 
حيث م تحقيق أهدافها 3102واصلت المجموعة في عام 

السابع عشر في مدينة الخرطوم  العاماالجتماع  عقد
 العامواالجتماع  بجمهورية السودان في شهر أبريل،

الثامن عشر بمدينة المنامة بمملكة البحرين في شهر 
ر ونوقشت خاللهما العديد من المواضيع الهامة نوفمب

الصعيد اإلقليمي والدولي لتعزيز مكافحة  على والمؤثرة
نتشار التسلحعمليات غسل األموا  .ل وتمويل اإلرهاب وا 

 
 
 
 

 
 -ومن أهم اإلنجازات خالل العام :

 المعتمدة للمجموعة االستراتيجية  تنفيذ الخطة
عن العام  م وخطة العمل3102 - م3102لألعوام 
 م.3102

 عتماد االتقييم ب لعملية الثانية لجولةلاالستعداد  بدء
متابعة لتسع دول تم  برنامج عمل بخصوص تقارير

 تتقيمها خالل السنوات الماضية.
 في متابعة الدول األعضاء للرفع من  االستمرار

بالمعايير الدولية وخروج دولتين  االلتزام ىمستو 
من  ة والمملكة المغربية()المملكة األردنية الهاشمي

 التحديث كل عامين. ىعملية المتابعة إل
  تبني تعديالت مذكرة التفاهم والنظام الداخلي

 الموقعة من جميع الدول األعضاء.
  عقد العديد من الدورات التدريبية والورش لشرح

التوصيات المعدلة لتعكس تلك الورش آخر 
ذات  التطورات في شأن المعايير الدولية الحديثة

العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 نتشار التسلح.او 

  ىتنظيم عدد من الفعاليات التدريبية لرفع مستو 
  .بالمعايير الدولية وااللتزاموعي ال
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م برئاسة 3102لقد تشرفت جمهورية السودان خالل عام 
أن أكون والزمالء  ىالمجموعة في عامها التاسع، وأتمن

ساهمنا في تحقيق األهداف التي تصبو العاملين قد 
عدني تهنئة وبهذه المناسبة يس تحقيقها. إلىالمجموعة 

جمهورية العراق لمتمنيا له و  رئيس المجموعة القادم
 م.3102عام الالشقيقة التوفيق والسداد خالل 

 
 
 
 

وفي الختام أكرر شكري وتقديري للدول األعضاء 
موعة وأقدم الشكر دعمهم ومساندتهم للمج على والمراقبين

 ىالجزيل إلي جميع العاملين بسكرتارية المجموعة عل
 الجهود الكبيرة المبذولة.

 
 
 

 وفق اهلل الجميع
 ،،،،والتوفيق،مع تمنياتي للجميع بالنجاح 

 
 
 
 
 

 الزينالدين عبد القادر  عصام
 المجموعة رئيس
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 عديدددددة نشدددداطاتم 3102بحمددددد اهلل وتوفيقدددده شددددهد العددددام 
ولدم يكدن  ،تكللت بالنجاحعلى صعيد العمل في المجموعة 

ثددم دعدددم ومسددداندة  ،وجدددل اهلل عددز  توفيدددق  اللددو ذلددك ليتحقدددق 
خددالصتفدداني و الدددول األعضدداء والمددراقبين و  عمددل الفريددق  ا 

لدددى تحقيدددق إسدددعى جاهددددا  الدددذي المجموعدددة سدددكرتارية فدددي 
 الواحدددد.روح الفريدددق م بددد3102أهدددداف خطدددة العمدددل للعدددام 

علددى تلددك النشدداطات فددي عكددس وفقنددا قددد ل أن نكددون مددآو 
 صفحات هذا التقرير.

 

إلى  ا  مغاير  ا  منح التخاذل هذا العام سعت المجموعة خال
جزءا   المجموعةكرست حيث  ،لسنوات السابقةما عن ا حد

تعزيز العالقة  من أجلمواردها المتاحة من جهودها و 
)فاتف(  والتواصل بشكل مباشر مع مجموعة العمل المالي

، نظمت العاموالمجموعات اإلقليمية النظيرة. ففي هذا 
مع مجموعة العمل المالي في الدوحة بالتعاون المجموعة 

اجتماع خبراء التطبيقات المشترك الذي يعد أحد 
االجتماعات السنوية الهامة التي تنظمها مجموعة العمل 
المالي ويشارك فيها عدد كبير من خبراء مكافحة غسل 

وال وتمويل اإلرهاب من أغلب الدول في العالم األم
باإلضافة إلى المنظمات الدولية ذات العالقة. واشتركت 
المجموعة مع مجموعة العمل المالي بدراسة موضوع يهم 
 العديد من الدول السيما دول المنطقة وهو غسل األموال 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هاء من خالل النقل المادي للنقد الذي يتوقع أن يتم االنت
حرصت  ،م. ومن جهة أخرى3102منها في فبراير 

المنشأة عالقتها بالجهات النظيرة  المجموعة على تعزيز
حيث اشتركت مع على غرار مجموعة العمل المالي 

 في قيادة مشروع مشترك الهادئآسيا والمحيط مجموعة 
حول أفضل الممارسات في توفير المساعدة الفنية 

المنبثق  سيق الشبكة العالميةفريق تنمظلة والتدريب تحت 
مع  المجموعة عن مجموعة العمل المالي. كما اتفقت

عقد ورشة عمل مشتركة  على األورآسيويةمجموعة العمل 
 .م3102الربع األخير لعام في لخبراء التطبيقات 

 

التي تسعى المجموعة  العالقاتوتقوية وفي سياق تعزيز 
 من العديد في ةالمجموع شاركتفقد ، دائما  إلى تحقيقها

  :أهمها من الخارجية الفعاليات
 

 مجموعة العمل المالي وفرق العمل  اجتماعات
 .م3102المصاحبة لها خالل العام 

  المؤتمر السنوي الثالث لمكافحة غسل األموال
 االختصاصيينوالجريمة المالية الخاص بجمعية 
خالل الفترة  المعتمدين لمكافحة غسل األموال

 دولة، بدبيفي  ،م3102 يناير 30 إلى 31 من
 .المتحدة العربية اإلمارات

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

 
  

 

 

 التنفيذي السكرتيرسعادة  كلمة
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يونيو  32إلى  32من  بعد النزاعات"
 .النمساب فيينافي  م3102

 ن لمجموعة و العام الواحد والعشر  االجتماع
يوليو  2لى إ 0خالل الفترة من  إيجمونت
 أفريقيا.جنوب في  ،م3102

 العمل المشتركة بين مجموعة آسيا  ورشة
 سيويةآاألور ومجموعة العمل  الهادئوالمحيط 

إلى  32من المساعدات الفنية والتطبيقات حول 
مهورية جب باتور أوالن في م3102سبتمبر  32

 .منغوليا
 خالل  مكافحة أسلحة الدمار الشاملحول  مؤتمر

الدوحة في م 3102ديسمبر  06-02الفترة 
 قطر.بدولة 

إصدار  ىم هو العام الذي تل3102العام  وحيث أن
مجموعة العمل المالي التوصيات األربعين )فبراير 

االنتهاء من الجولة األولى لعمليات م(، وكذلك 3103
على فرض فقد ، الخاصة بالمجموعة المشتركالتقييم 

أخذا   له المجموعة النظر إلى المستقبل والتخطيط
خالل السنوات  التجارب التي خاضتهاو خبرة باالعتبار ال

تبنى االجتماع العام تعديل مذكرة التفاهم السابقة، حيث 
الموقعة بين حكومات الدول األعضاء لتواكب التطورات 
التي حدثت وتضيف عددا  من المسائل التي تعزز عمل 

عتمدت المجموعة في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك ا
من  المجموعة برنامجا  خاصا  لالستعداد للجولة الثانية

يشمل جميع العناصر التي  المشتركعمليات التقييم 
ستساعد المجموعة والدول األعضاء على بدء الجولة 

تمامها بالشكل المطلوب. وال يفوتني أن   القادمة وا 
خرجت من عملية المتابعة األعضاء التي أهنئ الدول 

، المشتركبعد عمليات التقييم  ولالد خضع لهاتالتي 
من عملية المجموعة دول  المزيد من وأتطلع إلى خروج

 .م3102خالل العام  المتابعة
 

ولتعزيز كفاءات العاملين لدى الجهات الحكومية المعنية 
لألعوام  التدريبية الخطة وحسبفي دول المجموعة، 

نجحت المجموعة مع شركاءها،  ،م3102-م3103
المالي والبنك الدولي وصندوق النقد  مجموعة العمل

الدولي والمديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب، وفريق الرصد 
والمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابعين 
لهيئة األمم المتحدة، في عقد فعاليتين كان لهما األثر 

 لتدريبكانت  األولىاإليجابي على جميع المشاركين: 
المالية غير  المؤسسات على قابةالر  سلطات موظفي

شأن الرقابة على االلتزام بتدابير مكافحة في المصرفية 
تونس في  ، والتي عقدتغسل األموال وتمويل اإلرهاب

باالشتراك مع البنك  م3102مارس  02-00خالل الفترة 
 الدولي وباستضافة اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

مجلس  تاقرار تطلبات تنفيذ م ندوة عنكانت األخرى و 
األمم المتحدة ذات العالقة بمكافحة غسل  واتفاقياتاألمن 

 بهااألموال وتمويل اإلرهاب والمعايير الدولية المرتبطة 
بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب 
وباستضافة وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

خالل شهر ة الهاشمية المملكة األردنيبعمان األردنية في 
  .م3102ديسمبر 

 

أبرز  قد قدمت اتالكلم هذه تكون أن ملآ الختام فيو 
 تمنىأوالذي المسائل التي تتضمنها صفحات هذا التقرير 

 صياغتهفي  تقد ُوفقتكون سكرتارية المجموعة  أن
أن أقدم الشكر الجزيل ال يفوتني و  .عاتهموضو  واختيار

يق األهداف المرجوة، كل من ساهم معنا في تحق إلى
 المستشاررئيس المجموعة والشكر موصول إلى سعادة 

في وكيل وزارة العدل  – الزينعصام الدين عبد القادر 



 

  

8 

 

 

جمهورية السودان على الجهود التي بذلها وعلى تعاونه 
ودعمه لسكرتارية المجموعة خالل هذا العام. كما أتمنى 

افظ البنك لمعالي الدكتور عبد الباسط تركي سعيد، مح
المركزي العراقي وكالة، ورئيس ديوان الرقابة المالية 
بجمهورية العراق، كل النجاح والتوفيق خالل فترة رئاسته 

فائق جمعيا  وتقبلوا  م.3102للمجموعة خالل العام 
 وتقديري. حتراميا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عدادل حدمدد الدقدلديدش              
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 لمنطقدة المدالي العمل مجموعةم اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، تقرر خالله إنشاء 3112نوفمبر  21ُعقد بتاريخ 

قعددت الدددول األعضدداء علددى و و  .مددوال وتمويددل اإلرهددابافحددة غسددل األ"المجموعددة" مددن أجددل مك افريقيددااألوسددط وشددمال  الشددرق
أن : "المجموعددة ذات طبيعدة طوعيددة وتعاونيددة  علددىمنهدا  ةالثانيدد المددادة تدنصمدذكرة التفدداهم الخاصددة ب نشداء المجموعددة والتددي 
دوليددة، بندداء  علددى معاهدددة  تنشددأ ولددم ،بددين حكومددات أعضددائها تفدداقباال تأسسددتمسددتقلة عددن أي هيئددة أو منظمددة دوليددة أخددرى، 

جراءاتهدا، وقواعدها ونظمها عملها تحدد التيوهي  تتعداون مدع الهيئدات الدوليدة األخدرى وخصوصدا  مجموعدة العمدل المدالي و  وا 
 (.للمجموعةروني لكتاإلمن خالل الموقع )يمكن اإلطالع عليها  لتحقيق أهدافها"،

 
رئيس ونائدب الدرئيس بعدد العدامين األول والثداني حسدب المشار إليه تم االتفاق على تداول منصدبي الد الوزارياالجتماع  وخالل

نتخدب الدرئيس ونائدب الدرئيس مدن بدين يُ و م. 3112الترتيب الهجائي في اللغة العربية بدءا  بالمملكة األردنيدة الهاشميدة في عدام 
لمنصدبين لمددة أعضاء المجموعة ممدن لديده خبدرة فدي مجدال مكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهداب، علدى أن يشدغال هدذين ا

وتحملدت  ،وتحتضدن مملكدة البحدرين مقدر سدكرتارية المجموعدة .الدرئيس ونائدب الدرئيس مدن نفدس الدولدة يكدونسنة ويشترط أال 
 وتأكيدددا  علددى أهميددة الدددور المندداط بالمجموعددة فقددد تددم خددالل األولددى مددن عمرهددا. لألعددوام الخمسددةنفقددات سددكرتارية المجموعددة 

اقيددة المقدر وبدددء نفاذهدا حيددث أقرهددا مجلسدي الشددورى والندواب وصدددق عليهدا صدداحب الجاللددة م التصددديق علدى اتف3112عدام ال
م 3112مددارس  36م بالتصددديق علددى االتفاقيددة بتدداريخ 3112( لسددنة 2ملددك مملكددة البحددرين حفظدده اهلل وأصدددر القددانون رقددم )

 م.3112أبريل  3وُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
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 تتحمددلدول األعضدداء، و جميددع الدد عليهددا تتفددقلألسددس التددي  طبقددا   أعضددائهامسدداهمات  خددالل مددننشدداطات المجموعددة  ُتمددول
المجموعددة بالتشدداور مددع  سددكرتارية وتقددوم ونشدداطات المجموعددة.اجتماعددات  فددي مشدداركتهمالدددول األعضدداء والمراقبددون نفقددات 

 العام للمجموعة .االجتماع  العمل ومقترحا  للتمويل لمناقشتهما خالل خطة ب عدادالرئيس ونائب الرئيس سنويا  
 

ابع للمجموعة تمويل الزيادة في موازنة المجموعة عن المبلغ المخصدص مدن مملكدة البحدرين سدنويا  العام الر االجتماع  أقر وقد
م سداهمت الددول األعضداء فدي تمويدل 3112م إلدى عدام 3112الفتدرة مدن عدام  وخداللمن خالل مساهمات الدول األعضداء. 

في موازنات المجموعدة بالكامدل بددءا   ألعضاءاالزيادة في الموازنة عن المبلغ المخصص من مملكة البحرين. وساهمت الدول 
 م. 3101من موازنة عام 

 

  مجموعةالأهداف 

نتشار التسلح. تبني وتنفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  2 وا 

 1 ذات الصلة. تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن

مال والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات اإلقليمية التعاون فيما بينها لتعزيز االلتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق األوسط وش
 3 .والدولية األخرى لتعزيز اإللتزام بها دوليا  

لول العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة اإلقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الح
 4 .للتعامل معها

بير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بفاعلية وبما ال يتعارض مع القيم الثقافية للدول األعضاء تداتخاذ ا
 5 .وأطرها الدستورية ونظمها القانونية

 1 لـــويــــالتم
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 في القرارات تخاذا عن الجهاز المسئول هو العام جتماعاال

 الدول من ممثلين مناالجتماع العام  ويتألف .المجموعة
 األموال غسل مكافحة مجاالت في الخبرة ذوي من األعضاء
 تنفيذ عن ولةؤ مس السكرتاريةوتعتبر . اإلرهاب وتمويل

 تنسيق مثل المجموعة بأعمال للقيام واإلدارية الفنية الوظائف
 والنظيرة الدولية الجهات مع والتعاون المشترك التقييم عمليات
 رهمايقر  وفق خرىأ ومهام المالي العمل مجموعة خاصة

 المشترك التقييم عمل فريق تشكيل تموقد  .العاماالجتماع 
 برنامج وتنظيم إعداد بهدف المجموعة أعضاء دول من

 أهمها مهام بعدة القيامو  األعضاء للدول المشترك التقييم
 ومتابعة المقييمن تأهيل على والعمل اإلجراءات إعداد

 .المجال هذا في الدولية التطورات

 

 التدريب يخص ما في لها المشورة وتقديم السكرتارية مساعدة يتولىل والتطبيقات الفنية المساعدات عمل قفري تشكيل تمو
 ستفادةلال وعرضها العالمية التطورات آخر ومتابعة الوعي ورفع الفنية المساعدات مناألعضاء  الدول حتياجاتتحديد او 

 بين تصالا وقناة آلية يعتبرف المالية المعلومات وحدات تدىلمنأما بالنسبة  .المكافحة في المنطقة نظم وتحسين منها
 وتتولى بينها، فيما الخبرات وتبادل اإلقليمي التعاون زيادة إلى ويهدف األعضاء بالدول المالية المعلومات وحدات

 .لقاءاته لعقد للتحضير المنتدى منسق أعمال السكرتارية
 

 
 اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة الدولية المعايير من المعدلة النسخة)فاتف(  المالي العمل مجموعةأصدرت 

 تطبيق خالل من المستحدثة المسائل بعض ستيعابال التغيير لهذا الحاجة برزتو . م3103 فبراير فيوانتشار التسلح 
 أكثر عتباراتا ومنحة التوصيات هيكل إعادة تمت يثح ،في الجوالت السابقة التقييم وعمليات القديم شكلها في التوصيات

 خاصة توصية ضافةوتطبيق التوصيات على أساس درجة ارتفاعها أو انخفاضها، مع إ المخاطر تقييم لموضوعات
 وفق أخرى في بعضها دمج تم أنه بيد المحتوى في جوهري تغيير دون السابقة التوصيات معظم لتظو  .التسلح نتشاراب

 .رللمعايي ديدالج التقسيم
 

 3 أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل لمجموعة الرئيسية األجهزة

 4 مذكرة التفاهم تعديل تبني
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جراءات ووظائفها وأهدافها طبيعتها يحدد الذي للمجموعة الرسمي المستند هي التفاهم مذكرة أن معلوم هو وكما  العمل وا 
 تعديالت إجراء الضروري من كان الدولية المعايير على طرأت التي التعديالت لهذه وبالنظر. لديها المعنية األجهزة ووظائف
 - المغربية المملكة مراكش،) للمجموعة عشر السادس العاماالجتماع  وافقحيث  ذلك مع يتالئم ماب المذكرة على حتمية
 تصنيف ويمكن. العام لالجتماع المعدلة لمذكرةا يرفع أن على الغرض لهذا فريق بتشكيل وأمر ذلك على( م3103 نوفمبر

كافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وانتشار التسلح تعديالت نتيجة إلصدار المعايير الدولية حول م :إلى التعديالت هذه
العام الثامن عشر االجتماع  تبنى وقدمن تجربة المجموعة خالل السنوات السابقة.  مستمدة وتعديالت ،م(1321)فبراير 

 مذكرة التفاهم.  على أجريت التي التعديالتم( 3102 نوفمبرالبحرين ) مملكةب المنامة في
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اإلرهاب في تحسين وتعزيز أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل التقدم المحرز  عملية متابعةببشكل مستمر المجموعة تقوم 
عملية التقييم التي تقوم بها المجموعة، إذ تقوم الدول بعد  ضمنإحدى المهام وتعتبر عملية المتابعة  .لدى الدول األعضاء

التقييم المعتمدة عملية محددة بحسب ما تنص عليه إجراءات بتقديم تقارير متابعة خالل فترات زمنية  التقييم لعمليةخضوعها 
الدول  أنبعلما  م3102 سبتمبر شهر في اإلجراءات لهذه إصدار آخر كان وقد .العام للمجموعةاالجتماع  من قبل

 م. 3112شهر مايو  فيبتقديم تقارير متابعة ومناقشتها بدأت ي المجموعة األعضاء ف

 
 العادية عملية المتابعة .2

وجددود أوجدده  بهدداتقددارير التقيدديم الخاصددة  تظهددرالتددي األعضدداء الدددول  تهااالجددراءات التددي اتخددذ بانتظددام العددام االجتمدداع  يتددابع
التددي العددام علددى المسددائل االجتمدداع  مناقشددةوتنصددب  .، ومدددى تقدددمها نحددو معالجددة أوجدده القصددورقصددور تتعلددق بالتوصدديات

ترك كأحدد العوامدل التدي يجدب الفتدرة المنصدرمة مندذ اعتمداد تقريدر التقيديم المشد اعتبدارعلدى الدولدة المعنيدة إنجازهدا، مدع  ينبغي
العام فدي حالدة التوصدية بتطبيدق أحدد إجدراءات المتابعدة االجتماع  اتمناقش تركزالنظر فيها عند مناقشة تقارير المتابعة. كما 

   جدوى تطبيق هذا اإلجراء.معالجتها وعلى  على الدولة ينبغيالتي مدى خطورة المسائل المعززة على 
 

 

 القسم األول
 

نشر وترويج وتطبيق السياسات الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على 

 مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 2 رهاباإل بالمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل متابعة التزام الدول األعضاء  عملية

  ية المتابعةمبادئ وأهداف عامة تحكم عمل

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

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

 3 المتوقع أن تستغرق معالجة أوجه القصور والخروج من عملية المتابعة فترة زمنية معقولة هي فترة أربع سنوات ونصف. من

 4 العام ملزمة لكافة الدول الخاضعة للمتابعة.االجتماع  قرارات تكون
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بشددكل مفصددل التقدددم المحددرز لكددل كددل منهددا متابعددة أوضددحت  تقريددر عشددر ةتسددعاالجتمدداع العددام م ندداقش 3102وخددالل العددام 
خدالل الددول األعضداء تطدورات كبيدرة حددثت علدى مسدتوى دولة منذ آخر تقرير متابعة لها. وبشكل عام يمكن القول أن هناك 

لخاصة بمكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل اإلرهداب اواألنظمة من القوانين العديد إصدار تلك الفترة  تحيث شهد المنصرم، العام
تجددريم عمليددات غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب أو لفددرض متطلبددات جديدددة علددى المؤسسددات الماليددة واألعمددال  لتحسددينسددواء 

الرفددع مدددن مسددتوى كفددداءة وفعاليددة الجهدددات باإلضددافة إلدددى . الواجبدددة للعمددالء كمتطلبدددات العنايددةوالمهددن غيددر الماليدددة المحددددة 
سددواء  مددن خددالل البددرامج التددي تقدددمها المجموعددة أو بددرامج أخددرى  مددن خددالل تدددريب العناصددر البشددرية لتلددك الجهدداتلرقابيددة ا

عددن العمليددات لإلبددال  للجهددات الخاضددعة والتوجيهددات اإلرشددادات العديددد مددن إصدددار أيضددا   هددذا العددامكمددا شددهد . مخصصددة
 بالكشدف والتحقدق مدن المعلومدات والبيانداتالمخداطر و بد دارة خليدة المتعلقدة الداأنظمتهدا تعزيدز لعدد مدن المتطلبدات المشبوهة و 

ثنائيدة اتفاقيدات  إبدراموالددولي مدن خدالل اإلقليمدي تعزيدز التعداون  إلدىباإلضدافة . ومتابعة ورصد العمليات المقدمة من العمالء
 لتعزيز تبادل المعلومات. األطراف أو متعددة 
 

وسلطنة عمدان والمملكدة  كل من: دولة الكويترير متابعة لتق إحدى عشرع العام السابع عشر اطار اعتمد االجتمهذا اإلفي و 
 وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهوريدة اليمنيدة والمملكة األردنية الهاشمية العربية السعودية وجمهورية لبنان

 تسدعةالعام الثامن عشر  كما اعتمد االجتماعمهورية العربية السورية. والج هورية اإلسالمية الموريتانية والمملكة المغربيةوالجم
يددة الديمقراطيددة الجزائر الجمهوريددة و  العددراقوجمهوريددة والمملكددة المغربيددة  ةالجمهوريددة العربيددة السددوريرير متابعددة لكددل مددن: اتقدد

الجمهوريدة اإلسددالمية و  يدةاليمنوالجمهوريدة  حددةالعربيدة المت اإلمدداراتو  يةتونسدوالجمهوريدة الالسدعودية والمملكدة العربيدة  الشدعبية
وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحدة غسدل األمدوال وتمويدل  الموريتانية.

م إلدى 3116المعتمددة فدي األعدوام مدن و اإلرهاب في ضوء المالحظات الواردة في تقارير التقييم المشترك الخاصة بتلك الددول 
   .م3103

 
فدي  همدالمملكدة المغربيدة، وأثندى علدى إنجازاتوا المملكدة األردنيدة الهاشدمية اهع العام التقدم الكبيدر الدذي حققتداستعرض االجتماو 

ووافدق  .التقيديم المشدترك يالموضدوعة فدي تقريدر  طموال وتمويل اإلرهداب فدي ضدوء الخطدمجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل األ
 .ا إلى التحديث كل عامينموانتقاله ا من عملية المتابعة العاديةمعلى خروجهم االجتماع العا

  
 المتابعة المعززة .1

العدام علدى تحفيدز ودفدع الددول االجتمداع  من عملية المتابعة بشكل عدام، وهدي لتعزيدز قددرة ا  عملية المتابعة المعززة جزءتعتبر 
االجتمدداع أخضدع . وقددد وقدت األمددوال وتمويدل اإلرهدداب فدي أسددرعالمعنيدة علددى معالجدة أوجدده القصدور فددي نظدم مكافحددة غسدل 

اتخددداذ بضدددرورة خطدددار الجهدددة المعنيدددة لدددديهما  وقدددام بإلجدددراءات عمليدددة المتابعدددة المعدددززة العدددام دولتدددين مدددن الددددول األعضددداء 
 التي تقوم بها في هذا الشأن. عن عمليات التصحيحوتقديم تقارير أخرى أنظمتهما تحسين لإجراءات فورية 

  
 
 
 



 

    

05 

 

 

 

 
 :(م1323م وحتى نهاية عام 1339مايو عمليــــة المتابعة في أرقام ) .3

 
  لسبعة عشر دولة من الدول األعضاء.تقريرا   62التي نوقشت خالل االجتماع العام: متابعة ال يرعدد تقار 
  حتى نهاية عام دول  2 عامين كل التحديث إلى العادية المتابعة عملية منعدد الدول التي خرجت

  م.3102
  األعضاء في  من الدول )دولتين( 3: يهاتطبيق عملية المتابعة المعززة علتم الدول التي عدد

 م.3101نوفمبر
  تحت زالت والم، 3102 عام خالل )دولتين( 3يها: تطبيق عملية المتابعة المعززة علتم الدول التي عدد 

 .المعززة المتابعة عملية
  دولة.  23خاضعة لعملية المتابعة:  تمازالالدول التي عدد 

  الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامينإجراءات 

يير تتقدم الدولة المعنية بطلب لالنتقال من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين، على أن يتضمن طلبها ما يفيد استيفاءها للمعا
يجب أن يتضمن و واف يتضمن كافة القوانين واللوائح والمعلومات لتقييم الفعالية. الالزمة لرفعها من عملية المتابعة العادية، مشفوعا  بتقرير 

توصية  التقرير التحليلي الذي تقدمه السكرتارية لالجتماع العام اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة أوجه القصور/العوامل ذات الصلة بكل
العام في االجتماع  ينظرو  ملتزمة"، ويشير إلى المدى الذي تم فيه معالجة أوجه القصور.حصلت فيها الدولة على درجة "ملتزمة جزئيا" أو "غير 
 .نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -العام االجتماع  حسب ما يراه -إخراج الدولة من عملية المتابعة العادية إذا كان لديها 

 

  ئج عمليات المتابعةانشر نت

العام خروج الدولة من عملية المتابعة، يتم نشر آخر تقرير متابعة تقدمت به الدولة مع نتائج تحليل هذا التقرير الذي جتماع اال في حال قرر
 .العاماالجتماع  قرار بناء عليهما اتخذ انوالذقامت به السكرتارية، 
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الثامن االجتماع  والمعتمد في األعضاء الدول تقييم من عمليات الثانية للجولة الستعدادا برنامج تنفيذ فيمجموعة الشرعت 
، بما فيها إعداد آليات محددة زمنية أطرالتقييم وفق ب المرتبطةأهم المسائل البرنامج تضمن ي. و م(3102 عشر )نوفمبر

جراءات لبرنامج ع  التقييم عمليات في المشاركين والخبراء األعضاء للدول تدريبية وبرامج الثانية، الجولة فيملية التقييم وا 
 بتقييمم. وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة قامت 3102خالل العام  البرنامجأن تنتهي المجموعة من تنفيذ  وينتظر. القادمة

 خاللعليها المجموعة  تعتمدإضافية  إعداد عناصرلة األولى، بهدف اآلليات واإلجراءات التي اعتمدت عليها خالل الجو 
 الثانية من عمليات التقييم. لجولة ا

في الجولة الثانية  المشتركالصعيد ذاته، قام فريق عمل التقييم المشترك ب عداد تصور مبدئي لشكل عملية التقييم  وعلى
 وتمويل األموال غسل مكافحة نظم فعالية قياس على التركيز إلى المجموعة تسعى حيث ها،وآليات العمل في هايتضمن أهداف

باإلضافة إلى إعداد برامج مكثفة تهدف إلعدادها للجولة الثانية من عملية التقييم، وتوفير  األعضاء، الدول في اإلرهاب
مراجعة تقوم المجموعة حاليا  بخالل الفترة القادمة، كما  بهاالتي تنوي القيام  التقييم عمليات فيخبراء مؤهلين للمشاركة 

 عند تقييم الدول األعضاء في الجولة الثانية. إلستخدامهامنهجية التقييم المحدثة، ل العربية ترجمةال

 

 

 1 التقييـــــماالستعداد للجولـــــــة الثـــــــــــــــانية من عملية 
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من جانب التنظيم والمشاركة في الفعاليات  والدولي اإلقليمي المستويين على للمجموعة مميزا   نشاطا   م3102 العام شهد

 ا  عدد وأقامت الفعاليات من العديد فيالمجموعة  شاركتة غسل االموال وتمويل االرهاب، حيث طار مكافحإالمهمة في 
قليمية دولية جهات مع باإلشتراك أو منفردة بصورة العمل وورش التدريبية البرامج من  لهذه حصر يلي فيماو  أخرى، وا 
 :م3102 العام خالل ألنشطةا
 

 المكان الفترة الفعالية
2. 

اير
ين

 

هادفة للربح لغرض الة اإلقليمية حول منع استغالل المنظمات غير ورشال
  .تمويل اإلرهاب

 قطردولة ، الدوحة م3102 يناير 02 - 02

السنوي الثالث لمكافحة غسل األموال والجريمة المالية الخاص  المؤتمر .1
  .المعتمدين لمكافحة غسل األموال ختصاصييناالبجمعية 

 المتحدة العربية اإلمارات، يدب م3102 يناير 30 - 31

 ورشة عمل حول مكافحة غسل األموال في الغرفة التجارية الصناعية  .3
  .بالمنطقة الشرقية

 المملكة العربية السعودية م3102 يناير 21

4. 

رس
ما

 

عمل إقليمية حول تدريب موظفي سلطات الرقابة على المؤسسات  ورشة
ة على االلتزام بتدابير مكافحة غسل المالية غير المصرفية في شأن الرقاب

األموال وتمويل اإلرهاب بالتعاون مع البنك الدولي واللجنة التونسية 
  .للتحاليل المالية

 الجمهورية التونسية، تونس م3102مارس  02 - 00

 الثانية للجولة االستعداد برنامج عناصر أهم التنفيذ تواريخ

 .المشتركالتقييم  عملياتبرنامج زمني للجولة الثانية من  وضع م1323 نوفمبر

 .المشترك التقييم عملية إلجراءات رئيسية وعناصر ومبادئ شكل تحديد م1324/مايو أبريل

 .المشترك التقييم من عمليات الثانية الجولة إجراءات إعداد م1324 نوفمبر

 .المشتركمنهجية التقييم  ترجمة م1324 نوفمبر

 من والثاني األول النصف
 .المشتركالتقييم  لعمليات األعضاءالدول  إعداد م.1324 عام

 عام من الثاني النصف
 .وتأهيل المقيمين تدريب م.1324

 3  والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التنظيم
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5. 

ريل
اب

 

ملتقى تطوير الدور اإلشرافي على حركة أموال المنظمات األهلية في دول 
  .الخليج العربية

 مملكة البحرين، المنامة م3102أبريل  2 - 2

3. 

ايو
م

 

ورشتي عمل حول مكافحة غسل األموال في الغرفة التجارية الصناعية في 
 المملكة العربية السعودية.

 المملكة العربية السعودية م3102 مايو 02 - 03

7. 

نيو
يو

 

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

 النمساجمهورية ، فيينا م3102 يونيو 32 - 32

8. 

مبر
سبت

 

بين مجموعة آسيا والمحيط للتطبيقات وبناء القدرات ورشة العمل المشتركة 
 .سيويةآاألور ومجموعة العمل  الهادئ

 جمهورية منغوليا، باتور أوالن م3102 سبتمبر 32 - 32

9. 

وبر
أكت

 

ل لقرارات مجلس األمن واتفاقيات هيئة األمم ورشة العمل عن "التنفيذ الفعا
المتحدة والمعايير الدولية ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب وانتشار التسلح"
 المملكة األردنية الهاشمية، عم ان م3102أكتوبر  2 - 3

عمل حول "المعايير الدولية المعدلة لمجموعة العمل المالي في  ورشة .23
 ال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب".مج

 ، دولة الكويتالكويت م3102 أكتوبر 00 - 2

22. 

مبر
يس
د

 

المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة  جتماعاال
 .لشرق األوسط وشمال أفريقيالمنطقة االعمل المالي 

 قطردولة  ،الدوحة م3102 ديسمبر 2 -3

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة م3102ديسمبر  00-01 .يمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربيةالمنتدى اإلقل .21

 قطردولة  ،الدوحة م3102 ديسمبر 06 -02 .مكافحة أسلحة الدمار الشامل مؤتمر .23
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نجازات المجموعة على المستو هذا القسم نشاطُيبرز  اإلقليمي والدولي، حيث قامدت المجموعدة بنشداطات عديددة علدى  يينات وا 
جمهوريددة السددودان والثددامن بالخرطددوم فددي سددتوى منطقددة الشددرق األوسددط وشددمال أفريقيددا، منهددا عقددد اجتماعيهددا السددابع عشددر م

وكدذلك اجتماعدات فريقدي العمدل ومنتددى وحددات المعلومدات الماليدة واللجندة المنبثقدة عنده.  ،مملكدة البحدرينبالمنامدة في عشر 
مددع مجموعددة العمددل المددالي ودعمددت عالقتهددا بشددكل مسددتمر فددي التواصددل عددة المجمو اسددتمرت  ، فقدددأمددا علددى الصددعيد الدددولي

 النظيددرة والجهددات الدوليددة ذات الصددلة، باإلضددافة إلددى مشدداركتها فددي العديددد مددناإلقليميددة عمددل المددالي هددا ومددع مجموعددات المع
 والمؤتمرات والندوات الدولية. االجتماعات 

 

 

 
 

مدددايو  3 إلدددىأبريدددل  21 مدددن خدددالل الفتدددرةجمهوريدددة السدددودان بعقددددت المجموعدددة اجتماعهدددا العدددام السدددابع عشدددر فدددي الخرطدددوم 
فريددق عمددل ل رالسددادس عشددواالجتمدداع  المشددتركالعشددرون لفريددق عمددل التقيدديم االجتمدداع  هعلددى هامشدد تكمددا عقددد .م3102

خبددراء فددي مجددال مكافحددة غسددل األمددوال العددام االجتمدداع  شددارك فدديو  .م3102أبريددل  32يددوم لفنيددة والتطبيقددات المسدداعدات ا
 أهدم وكاندتالموضدوعات المدرجدة علدى جددول األعمدال، االجتمداع  نداقشو  .وتمويل اإلرهداب مدن الددول األعضداء والمدراقبين

 تم اتخاذها ما يلي: القرارات التي
 

 

 القسم الثاني
 

 التنسيق والتعاون على المستويين اإلقليمي والدولي

 2 م1323مايو  1 –أبريل  33 ،السودان ،العام السابع عشر للمجموعة الخرطومجتماع اال
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  م الددذي يتضددمن النشدداطات واألعمددال واإلنجددازات التددي حققتهددا 3103عددن عددام  لثددامنااعتمدداد التقريددر السددنوي
 م.3103المجموعة خالل عام 

  م.3103المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للمجموعة عن العام 
  م.3102اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 
  تكليددف سددكرتارية المجموعددة باعددداد و  اب المخصددص للفددوائض.م إلددى الحسدد3103إضددافة الفددائض عددن عددام

 حول الفائض المرحل من السنوات السابقة. الذي يليهورقة عمل لالجتماع العام 
  موافدداة سددكرتارية المجموعدددة بددأي مقترحدددات مددن الددددول األعضدداء حددول ضدددوابط وآليددة االسدددتفادة مددن الفدددائض

 المرحل. 
 تعدددديل مدددذكرة التفددداهم الخاصدددة  الموافقدددة علدددى مبددددأسدددادس عشدددر بشدددأن التأكيدددد علدددى قدددرار االجتمددداع العدددام ال

 بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
  عمليددددة مراجعددددة وتعددددديل مددددذكرة التفدددداهم مددددع األخددددذ بعددددين االعتبددددار جميددددع لاسددددتمرار عمددددل الفريددددق المشددددكل

 .خالل االجتماع العام ةالمالحظات التي وردت من الدول األعضاء والجهات المراقب
  نظددام الموافقددة علددى الطلددب المقدددم مددن المملكددة األردنيددة الهاشددمية بددالخروج مددن عمليددة المتابعددة العاديددة إلددى

 التحديث كل عامين، لتقدم بذلك تقرير التحديث األول لها لالجتماع العام الحادي والعشرين للمجموعة.
  ومددات الماليددة بدددول مجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق رئدديس منتدددى وحدددات المعلالمصددادقة علددى تقريددر

 م.3102أبريل  32ألعضاء المنتدى يوم األحد  ابعاألوسط وشمال أفريقيا حول أهم ما دار في اللقاء الس
 ضددافة عضددوية جمهوريددة العددراق ليشددمل الفريددق  تعدديل ورقددة مهددام فريددق عمددل المسدداعدات الفنيددة والتطبيقددات ب

 .ستة عشر عضوا  
 تحددديث" ونشددره علددى  –تمدداد مشددروع التطبيقددات حددول "مؤشددرات واتجاهددات غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب اع

 موقع المجموعة.
 .حث المراقبين من المنظمات والدول على تعزيز دورها في التدريب 
 .اعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة 
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يونيو  6إلى  2البحرين خالل الفترة من مملكة )غير الدوري( في ن يوالعشر فريق عمل التقييم المشترك اجتماعه الحادي  عقد

 جولة األولى". وجاء هذاوتعديل ورقة "تنظيم عملية المتابعة في إطار ال المشتركم، لمناقشة تعديل إجراءات التقييم 3102
تسع دول من الدول األعضاء في فريق عمل االجتماع  وحضر .العام السابع عشراالجتماع  بناء  على توجيهاالجتماع 

ركزوا عام، أكد المشاركون على أهمية عملية المتابعة و  وبشكلفريق. الوثالث دول من غير األعضاء في  المشتركالتقييم 
لتساعد الدول وتحفزها في تحسين أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل  فعاليتهاعلى ضرورة بصورة خاصة 
الفريق على عدد من التعديالت على األوراق الخاصة بعملية المتابعة، بهدف إزالة أي  تفقااالجتماع  وخاللوقت قصير. 

 .وجعلها محفزة أكثر للدول ،هالبس أو غموض في
 

 

 

 1 م1323يونيو  3-5 ،مملكة البحرين ،المنامة، ر الدوري(والعشرون لفريق عمل التقييم المشترك )غي حاديجتماع الاال

 عملية المتابعةجراءات إالمدخلة على التعديالت أهم 

عدد من المبادئ التي تحكم إجراءات عملية المتابعة )الهدف من عملية المتابعة، تركيز عملية المتابعة، الموعد المتوقع للخروج من  توضيح
 عملية المتابعة(.

 .(متابعة المعززةعامين، عملية المتابعة، ال كلبعض التعريفات في عملية المتابعة )التحديث  إدخال

 دور سكرتارية المجموعة ومسؤولياتها تجاه تحليل تقارير عملية المتابعة وتوصياتها.  تفصيل

 العام. االجتماع  آلية مناقشة تقارير عملية المتابعة من قبل شرح

 .رقة إجراءاتلتصبح على شكل و وصياغة بعض نصوص ورقة " تنظيم عملية المتابعة ضمن إطار الجولة األولى"  تنقيح
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 ماجتماعه في اللجنة أعضاء وافق مجموعة،الب المالية المعلومات وحدات منتدى عن المنبثقة الفرعية اللجنة عمل إطار في
قواعد نظم المعلومات بوحدات المعلومات  موضوع دراسة على م3103 نوفمبر في المغربية لكةالممب شمراكفي  الرابع

صدارو مجموعة دول الالمالية في  يقترح قواعد نظم معلومات مناسبة تختص بعمل الوحدات. ويندرج هذا  سترشاديادليل  ا 
في تفعيل وتطوير عمل  راح األدوات التي تساهملتحقيق أحد مهام اللجنة الفرعية وهي متابعة واقت استراتجيةالمشروع ضمن 

 :إلى وتهدف هذه الدراسةالوحدات. 
 .الوحدات لدى المستخدمة المعلومات نظم تحديد .0
 .الوحدات لدى حاليا   المستخدمة المعلومات لنظم والضعف القوة نقاط تحديد .3
فيما يتعلق  ت وقواعد البيانات لديهامن خبرات الدول والمنظمات الدولية في مجال تطوير نظم المعلوما ستفادةاال .2

  بمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب.
صدار دليل و مقترحات لدعم تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الوحدات المالية في دول المجموعة  إبداء .2 ا 

 في هذا الشأن.  إسترشادي
 
وتوزيعه على الدول األعضاء في  الدراسةحول  ستبيانامن إعداد ا  ءبد مراحلهاوتنفيذ  الدراسةآلية خاصة لمتابعة  اعتماد تمو 

نتهاء  م 3102يونيو   بعرض صياغة نهائية للدليل وعرضها على اللجنة الفرعية. وا 
 

 
 ،م3102أبريل  32في الخرطوم بجمهورية السودان في  السابع لقاءه مجموعةال بدول المالية المعلومات وحدات منتدى عقد

 :تيعلى النحو اآل وهي جلسات، ثالث مدار على أعماله جدول في المدرجة البنود اللقاء وتناول
 

يث تم خالل هذه الجلسة االستماع إلى تحدحيث  ،تشجيع ومتابعة االنضمام لمجموعة إيجمونتلالجلسة األولى خصصت 
والتي عرضت مواقفها الحالية فيما يخص انضمامها،  ،من وحدات المعلومات المالية غير األعضاء بمجموعة إيجمونت

 بحث السبل الممكنة لمساعدتها في هذا الشأن. تم و  .والعقبات التي تواجهها
 

المعلومات المالية بكل من  قدمت وحدات. و موضوع تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارساتعلى  الجلسة الثانيةوركزت 
عن موضوع نظم المعلومات بوحدات المعلومات المالية من واقع تقديمية  المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق عروضا  

 ممارساتها. 
 

 3 م1323 أبريل 18 ،السودان، الخرطوم، منتدى وحدات المعلومات المالية المنبثقة عنالسادس للجنة الفرعية  جتماعاال

 4 م1323أبريل  18 ،السودان، الخرطوم ،السابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية اللقاء
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ة الفرعية ئيس اللجنتقرير ر المنتدى  تبنىآليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية، حيث  الجلسة الثالثةتناولت و 
قائمة الموضوعات الجديدة المقترحة من أعضاء اللجنة على  أيضا  و  ،ع على ملخص لسير العمل في اللجنةطلواالتابعة له، 

موضوع دور الوحدة في مجال  على وركز إطار تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات عنها في تقديميةلتقديم عروض 
 .الكشف والتتبع للمتحصالت المرتبطة بالفساد واسترداد األصولطرق استرداد األصول المنهوبة وأهميته و 

 
نتائج دراسة االحتياجات التدريبية لوحدات المعلومات المالية التي ساعدت في تحديد موضوعات التدريب واستعرض المنتدى 

حول موضوع التدريب  إضافة إلى بعض المعلومات الهامة ،حسب ردود الدول األعضاء المشاركةاتها وأهميتها وأولوي
فريق عمل المساعدات الفنية  علىووافق المنتدى على عرض هذه الدراسة المعلومات المالية في المنطقة.  بوحدات

مدى تناسب الخطة التدريبية للمجموعة مع االحتياجات التدريبية الفعلية للوحدات وكيفية  فىوالتطبيقات ليقوم بالنظر 
 .حتياجاتااللهذه  ستجابةاال
 

تم  التيآخر المستجدات حول "دليل إجراءات استرشادي لعمل وحدات المعلومات المالية" على أيضا  المنتدى  واطلع
كما تم استعراض نموذج استرشادي لمذكرات التفاهم لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات  .اعتمادها من قبل المنتدى

للوحدات كدليل  هر يتوفو قرر المنتدى أن تقوم السكرتارية ب عادة صياغته المالية، وأبدى بعض األعضاء مالحظاتهم حوله، و 
 إرشادي.

 

 

 
 
شدارك و  ،م3102 فمبرو ند 32-36 خدالل الفتدرة مملكة البحدرينب المنامةفي  العام الثامن عشراالجتماع  المجموعة ستضافتا

علددى  توعقدددعدددد كبيددر مددن خبددراء مكافحددة غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب مددن الدددول األعضدداء والمددراقبين.  االجتمدداع فددي

 5 م1323 برنوفم 18-13 ،مملكة البحرين، المنامة، العام الثامن عشر للمجموعةجتماع اال
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فريددددق عمددددل ل السددددابع عشددددر واالجتمدددداع المشددددتركالثدددداني والعشددددرون لفريددددق عمددددل التقيدددديم االجتمدددداع  ،هددددامش االجتمدددداع العددددام
مداوالتده جملدة مدن المسدائل المتعلقدة بعمدل  فديالعام االجتماع  وتناولم. 3102فمبر نو  32يوم المساعدات الفنية والتطبيقات 

 وأنشطة المجموعة المختلفة، وصدر عنه عدد من القرارات كان أهمها اآلتي:
 
 

 آلية المشاركة في فرق عمل مجموعة العمل المالي. ورقة اعتماد 
 شأن تقيديم المخداطر علدى المسدتوى الدوطني تعمدل  تبني مقترح تشكيل لجنة من الدول األعضاء والمراقبين في

 ضمن إطار فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات.

 م.3102لعام  المجموعة اعتماد خطة عمل      
 تبني تعديل مذكرة التفاهم. 
 .اعتماد تعديالت النظام الداخلي التي اتفق عليها فريق مراجعة تعديل مذكرة التفاهم والنظام الداخلي 
 وافقدددة علدددى الطلدددب المقددددم مدددن المملكدددة المغربيدددة بدددالخروج مدددن عمليدددة المتابعدددة العاديدددة إلدددى التحدددديث كدددل الم

 عامين، لتقدم بذلك تقرير التحديث األول لها لالجتماع العام الثاني والعشرون للمجموعة.
  المشتركالتقييم  عملياتاعتماد برنامج االستعداد للجولة الثانية من. 
  أثر عملية المتابعة ضمن الجولة األولى على عمليدة التقيديم  في شأنالمجموعة ب عداد ورقة تكليف سكرتارية"

، المشدتركومنهجيدة التقيديم  عتبدار التوصديات األربعدين المنقحدةخالل الجولة الثانية" مع األخذ في اال المشترك
 ومراعاة عدم التداخل بينهما.

 .اعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة 
 في  ا  جديد عضوا  "سلطنة عمان"  ب ضافةورقة مهام فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات  د تعديلاعتما

 الفريق.
  التطبيقددات عدددن "المتحصددالت المتأتيدددة مددن عمليدددات التزويددر والتزييدددف لدددألدوات  مشدددروعونشدددر تقريددر اعتمدداد

   .المجموعة موقع على" بوعالقتها بغسل األموال وتمويل اإلرها المستندية واالعتماداتالمالية 
 األوسددط الشددرق لمنطقددة لخبددراء التطبيقددات بمجموعددة العمددل المددالي الموافقددة علددى عقددد ورشددة عمددل مشددتركة 

 م. 3102عام من الربع األخير  خالل (EAG) سيويةآمجموعة األور الو  أفريقيا وشمال
 قددة الشددرق األوسددط وشددمال تطبيقددات بمجموعددة العمددل المددالي لمنطإصدددار تقريددر  شددأن فددي إجددراءات اعتمدداد

 م.3102أفريقيا كل سنتين بداية من عام 
  م3102-م3103 للمجموعة عن األعوامالمعدلة اعتماد الخطة التدريبية. 
 الخاصة باحتياجات وحدات المعلومات المالية. الخطة التدريبية المقترحة اعتماد 
  مجموعددة العمددل المددالي لمنطقددة الشددرق رئدديس منتدددى وحدددات المعلومددات الماليددة بدددول المصددادقة علددى تقريددر

 م.3102نوفمبر  32األوسط وشمال أفريقيا حول أهم ما دار في اللقاء الثامن ألعضاء المنتدى يوم األحد 
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م، وبحثت 3102 نوفمبر 32 في يوم مملكة البحرينب المنامةجنة المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية في الل التقت
أهم الموضوعات مناقشة قائمة الموضوعات  ومن عددا  من المواضيع ذات االهتمام في المرحلة الحالية. جتماعهااخالل 

 ،عنها في إطار تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات يميةتقدالجديدة المقترحة من أعضاء اللجنة لتقديم عروض 
م تجربتها في الموضوع المحدد يتقيفي ومناقشة هذه العروض بهدف مساعدة وحدات المعلومات المالية  ختياراوعرض آللية 

ودورها  مات الماليةالمعلو  ذلك، فقد تم إحاطة أعضاء اللجنة بموضوع استعداد وحدة لىإ. باإلضافة جيدواإلعداد له بشكل 
 . وحدات المعلومات الماليةمنتدى  جتماعامناقشته في  وهو ما تم التقييم الوطني للمخاطر عمليةفي 
 
التعاون اإلقليمي بين وحدات المعلومات المالية واإلحصائيات التي أجريت لدراسة الوضع  نتائج دراسة تقييمناقشت اللجنة و 

تم  كمافي إتمامها بالشكل األمثل.  أملهاعبرت عن و أهمية هذه الدراسة  وأكدت علىحدات، المعلومات بين الو  الحالي لتبادل
على  وم السكرتارية ب عدادها وتوزيعهاتطوير مواد تدريبية تخصصية للعاملين في الوحدات، على أن تق قتراحا الىالتطرق 

طلعت اللجنة وأُ  .ل الموقع اآلمن للمجموعةمن خاللكترونية إكتيبات صغيرة أو بصورة  عن طريق وحدات دول المجموعة
صدار ا  و قواعد نظم معلومات مناسبة تختص بعمل الوحدات قتراح اعلى التقرير المرحلي حول تنفيذ المشروع المتمثل في 

 وتعديل خطة العمل الخاصة بالمشروع. ،بشأنهارشادي إدليل 
 

 
 ،م3102 نوفمبر 32 في مملكة البحرينب لمنامةافي  الثامن لقاءه مجموعةال بدول المالية المعلومات وحدات منتدى عقد

 :كاآلتي وهي جلسات، ثالث مدار على أعماله جدول في المدرجة المواد اللقاء وتناول
 

تم خالل هذه الجلسة االستماع إلى تحديث من حيث  ،النضمام لمجموعة إيجمونتتشجيع ومتابعة ا الجلسة األولىناقشت 
المالي  اإلستعالمخلية معالجة  نضماما الىوتجدر اإلشارة  .وحدات المعلومات المالية غير األعضاء بمجموعة إيجمونت

 م.3102ماعها الذي أقيم في يوليو في اجت إيجمونتالجزائرية إلى مجموعة 
 
 
 
 
 
 

 3 م1323 نوفمبر 14 ،مملكة البحرين ،المنامة، السابع للجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية جتماعاال

 7 م1323 نوفمبر 14 ،مملكة البحرين ،لمنامةا ،الثامن لمنتدى وحدات المعلومات المالية اللقاء
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 إيجمونتفي مجموعة  األعضاءلومات المالية المع وحدات
 االنضمام تاريخ  الدولة االنضمام تاريخ الدولة

 3112 المملكة العربية السعودية 3113 اإلمارات العربية المتحدة
 3100 المملكة المغربية 3112 الجمهورية اللبنانية

 3103 المملكة األردنية الهاشمية 3112 جمهورية مصر العربية
 3103 الجمهورية التونسية 3112 كة البحرينممل

الديمقراطية  يةجمهورية الجزائر  3112 دولة قطر
 الشعبية

3102 

 - - 3112 الجمهورية العربية السورية
 
وحدة موضوع تبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات، حيث ناقش المنتدى موضوع استعداد  الجلسة الثانيةتناولت و 

ضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص. وقد  لىإالتقييم الوطني للمخاطر، باإلضافة  عمليةودورها في  المعلومات المالية
وحدات  ستيعاباعبرت وحدات المعلومات المالية في المنتدى عن جهودها في التحضيرات لهذا التقييم، حيث لمس المنتدى 

البحرين، و اإلمارات، في مت كل من وحدات المعلومات المالية المعلومات المالية لموضوع التقييم الوطني للمخاطر. وقد
بالتقييم الوطني للمخاطر من حيث إعداد دراسات أولية  ستراتيجياتها المتعلقةامصر، ولبنان تجاربها و و السودان، و المغرب، و 

حصائيات وتلقي اإلرشادات ل إلعداد لدولي في بدء العمالالزمة من قبل المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك ا وا 
  .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 

ع وحدات المعلومات إيجمونت فيما يخص التعاون م
المالية غير األعضاء والمتصفة بالبطئ الشديد في 
الرد على الطلبات وبعض اإلشكاالت الفنية والقانونية، 
فضال  عن اختالف الصالحيات بين وحدات 

 المعلومات المالية.
 

صول المنهوبة بعنوان: األ سترداداوقد قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعرض تقديمي عن تجربتها حول موضوع 
ة اللبنانية في إطار استرجاع األموال المنهوبة". حيث  "التعاون بين اللجنة التونسي ة للتحاليل المالي ة وهيئة التحقيق الخاص 

بعض األصول  سترداداهيئة التحقيق الخاصة اللبنانية في عملية و أوضح هذا العرض نجاح التعاون بين الوحدة التونسية 
أهم المسائل التي أثيرت على هامش هذا العرض اقتراح شبكة إقليمية لتبادل المعلومات بين وحدات  ومن. المنهوبة

  المعلومات المالية.
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على تطبيق  تفاقاالعروض لحاالت عملية من وحدات المعلومات المالية. حيث تم  متنظي قتراحاتناول المنتدى موضوع كما 
سكرتارية المجموعة  لىإ رسال حالتين بعلومات المالية في المجموعة الراغبة بشكل طوعي وأن تقوم وحدات الم ،قتراحاالهذا 
نما أن تكون على قدر من األهمية والتعقيد ليستفاد منها.  نعقاداقبل   المنتدى. وال يشترط لتقديم الحاالت أن تكون ناجحة وا 
 

دات المعلومات المالية، حيث تناول المنتدى أوجه التعاون موضوعها آليات بناء وتعزيز قدرات وحفكان  الجلسة الثالثةأما 
ستراتيجيتها الجديدة في شأن تعزيز العالقة والتواصل مع المجموعات اإلقليمية المنشأة على غرار او  إيجمونتمع مجموعة 

حول  إيجمونتمداخالت من وحدات المعلومات المالية األعضاء في  لىإمجموعة العمل المالي. واستمع أعضاء المنتدى 
 لتبادل الجديدة والمبادئ الجديد الميثاقفي شأن  خصوصا للوقوف على آخر المستجدات في اجتماعها األخير أهم ما دار
 . بصفة عامة وآخر نشاطاتها ،إيجمونتالمالية والملزمة ألعضاء مجموعة  المعلومات وحدات بين المعلومات

 
على صفة  هاخاصة بعد حصول ،المنظمات الدولية واإلقليمية معالعالقات  طبيعةتطورا  ملحوظا  في  المجموعة شهدت

م، 3112منذ العام  الهادئوصفة العضو المراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط  ،في مجموعة العمل المالي المشاركالعضو 
 ،متواصل وبشكلبصورة أفضل الجهات  مع تلكمكنها من التواصل مما  ،م3100رآسيوية منذ العام األو  العمل ومجموعة

 أيضا  و  .فعالياتها األخرى للمشاركة في اوأن تدعو كل منه ،لعقد مشاريع أو نشاطات مشتركة هاوالعمل على إيجاد فرص بين
 حيث المالي، العمل مجموعة في عضويتها لخال من الدولي الصعيد على األعضاء دولال موقف من المجموعة عززت
وجهة نظرها  عن والتعبيرالفرق التابعة لها  جتماعاتاو مجموعة العمل المالي اجتماعات  حضور من الدول ذلك يمكن

 والوقوف على آخر التطورات الدولية. إضافية خبرات ويكسبها ،بالمشاركة في المناقشات
 
 فددي –بخددالف دول مجلددس التعدداون لدددول الخلدديج العربيددة  –المجموعددة  فدديألعضدداء الدددول ا البيددان التددالي مشدداركاتيوضددح و 

 .م3102 عام خالل عقدتالتي العامة لمجموعة العمل المالي االجتماعات 
 

 المشاركةاألعضاء  الدول العام االجتماع
جمهوريددددددددددددددة مصددددددددددددددر  الجمهورية اللبنانية فبراير

 العربية
ة الجمهوريدددة االسدددالمي المملكة المغربية

 الموريتانية
 

المملكدددددددددددددة االردنيدددددددددددددة  يونيو
 الهاشمية

 - المملكة المغربية الجمهورية اللبنانية جمهورية السودان

 - - المملكة المغربية الجمهورية اللبنانية جمهورية العراق أكتوبر
 
ة غسل األموال المجموعة جاهدة على رفع المستوى الفني للخبراء في المنطقة في مجال مكافحعملت جانب آخر  منو 

نتشاروتمويل اإلرهاب  الدوليين النقد صندوق حة والجهات الدولية مثل البنك و الجهات المانمع  تواصلهاالتسلح، من خالل  وا 

 8 النظيرة اإلقليمية مجموعاتوال( فاتف) المالي العمل مجموعة مع العالقة
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 تيأسفر عنها إقامة عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية الومجموعة إيجمونت والتي المختصة في األمم المتحدة  جهزةواأل
 .الحقا   عنها الحديث سيرد

 
 الفعـــــــــالية 
 م3102يناير 33 - 31 .قطر دولة، الدوحة، مديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب في األمم المتحدةلالزيارة الميدانية ل 2
، (الفاتفمع مجموعات العمل المالي اإلقليمية ومجموعة العمل المالي ) إيجمونتمجموعة  اجتماع 1

 .قطر، الدوحة
 م3102 أبريل 02 - 06

 م3102يوليو  2 - 0 االجتماع العام الواحد والعشرون لمجموعة إيجمونت، جنوب أفريقيا.  3
 

 
المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  جتماعاال

 م1323ديسمبر  4-1أفريقيا، الدوحة، قطر، 

 
الرابع في خطة عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمتمثل في تعزيز  إشارة إلى الهدف

عالقات المجموعة مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خاصة مجموعة 
لى العمل المالي مشاركة المجموعة في تنظيم أي فعاليات تنظمها  حول الرابعةيجية االسترات والمجموعات اإلقليمية النظيرة، وا 

المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة  عقد االجتماع تممجموعة العمل المالي، 
 م. 3102ديسمبر  2-3ا في الدوحة بدولة قطر وذلك خالل الفترة من الشرق األوسط وشمال أفريقي

 
 

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

مناقشة ودراسة أنماط عمليات غسل لمنظمة إقليمية،  02دولة و 21مشاركا  من  021 فاق والمنظمات الدولية واإلقليمية،
لها وسبل مواجهتها. وقد مثل هذا الحدث فرصة هامة لمجموعة العمل المالي  األموال وتمويل اإلرهاب واالتجاهات السائدة

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط شمال أفريقيا والمنظمات الدولية واإلقليمية النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات 
المنظمات مشاريع التطبيقات التالية: مشروع من خالل اللقاءات الرئيسية وورش العمل ذات الصلة ب في العديد من المواضيع
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عمليات ، مشروع التدفقات المالية المرتبطة باإلنتاج غير المشروع وتهريب المخدرات األفغانية، مشروع غير الهادفة للربح
 لمنطقة مشروع مشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي) غسل األموال من خالل النقل المادي للنقد

مشروع مشترك بين مجموعة العمل ) بالذهبمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مشروع و (، لشرق األوسط وشمال إفريقياا
 .(ئالهادمالي ومجموعة آسيا والمحيط ال
 

 
 للنقد المادي النقل عبر األموال غسل :المالي العمل مجموعة مع المشترك التطبيقات مشروع

 
بعد  – افريقيا وشمال األوسط للشرق المالي العمل مجموعة سكرتارية تقدمت م،3102 املع المجموعة عمل خطة ضوء في

 في وذلك مشترك، تطبيقات مشروع بمقترح( فاتف) المالي العمل مجموعة سكرتارية مع بالتباحث -موافقة االجتماع العام 
وافق   حيث م،3102 أكتوبرشهر  خالل باريس فيالذي عقد  المالي العمل لمجموعة التطبيقات عمل فريق اجتماع

 غسل" ليكون المشروع عنوان تحديد وتم ،به العمل إنطالق فورا   وُأعلن المشروع على المالي العمل لمجموعة العاماالجتماع 
 .م3102 فبراير في هذا المشروع من االنتهاء ويتوقع ."للنقد المادي النقل عبر األموال

 
 كشف حول المحدودة الدراسات بعض بالرغم من وجود ،الموضوع عن شاملة راساتد أية غياب من المشروع أهمية تنبعو

 للمشروع مساندتها الدول من العديد أعربت لذا. الحدود عبر لحاملها للتداول القابلة واألدوات للنقد المشروع غير النقل ومنع
 .العمل لفريق واإلنضمام الفعالة كةالمشار  إلى إضافة حوله عمليةال حاالتالو  والبيانات المعلومات وجمع بتوفير

 
 : اآلتي في ،أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة بالنسبة ،المشروع هذاومن المتوقع أن يسهم 

 أفضل؛ بشكل المسألة فهم في الدول مساعدة 
 لديها؛ والكشف المنع قدرات تحسين على الدول مساعدة 
 النقدية األموال تهريب ريقط عن األموال غسل محاربة في المجموعة جهود تعزيز. 

 
 

 لمنطقة المالي العمل مجموعة – والتدريب الفنية المساعدات شأن في الممارسات أفضل حول المشتركة العمل ورقة
 م1323 نوفمبر 13 ،الهادئ والمحيط آسيا ومجموعة أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال و  ئالهادوالمحيط سيا آم اتفقت كل من مجموعة 3103في أكتوبر 

أفضل الممارسات في شأن المساعدات الفنية والتدريب، وذلك بهدف معرفة  حولورقة افريقيا على التعاون في قيادة مشروع 
في خدمة تنسيق  ةالمتاحمواردها  بتوظيفكيفية قيام مجموعات العمل المالي اإلقليمية والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى 

العام الذي عقد في االجتماع  فريق تنسيق الشبكة العالمية خالل إليهلما أشار  ووفقا   المساعدة الفنية وجهود بناء القدرات.
المفيد  ومن اإلقليمية. المالي مجموعات العمل بها تتفردالمساعدة الفنية هي من المهام الرئيسية التي أن م إلى 3103أكتوبر 
مجموعة من أفضل الممارسات حول دور المجموعات في توفير المساعدة الفنية والتعرف على االحتياجات لى ع الحصول
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أن تساعد الجهات المانحة في تنسيق نشاطاتها . ومن شأن هذه الورقة وبشكل فعال المناسبالخاصة بها وتوفيرها في الوقت 
يجاد ،لالستفادة القصوى من الموارد التي تتوفر لديها االنتهاء من إعداد هذه الورقة في  ُيتوقعو الفرص للتعاون والمساعدة.  وا 

 م.3102يونيو 
 

 والمجموعة أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل بمجموعة التطبيقات لخبراء مشتركة عمل ورشة
 م1324 لعام األخير الربع - (EAG) األورآسيوية

 
عقددد ورشددة عمددل مشددتركة لخبددراء  علددى، م3102فددي شددهر نددوفمبر مملكددة البحددرين بمنامددة الفددي العددام الثددامن االجتمدداع  وافددق

الربدع األخيدر  خدالل (EAG)التطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيدا والمجموعدة األورآسديوية 
 م.3102ي من ديسمبر في النصف الثاناالجتماع  ستضافةابدولة قطر  مشكورةم، وقد تقدمت 3102عام من 
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 عدايير الدوليدةهامدا  مدن برندامج عمدل المجموعدة لمسداعدة الددول األعضداء فدي تطبيدق الم ا  ل المساعدة الفنية والتددريب جدزءتمث

. وتعد عملية تحديد احتياجات الدول األعضاء في مجال المساعدات الفنيدة والتددريب، لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بهددا سددكرتارية المجموعددة بالتعدداون مددع فريددق عمددل المسدداعدات الفنيددة طلع ضددتوتقددديم هددذه المسدداعدات مددن أبددرز المهددام التددي 

حتياجدات الددول مدن المسداعدات الفنيدة تقدوم السدكرتارية اوحسدب تنسيق مع مدانحي هدذه المسداعدات. والتطبيقات، ويتم ذلك بال
المسددداعدات الفنيدددة ومدددانحي هدددذه المسددداعدات لوضدددع خطدددط تدددوفير هدددذه  التدددي تطلدددبدولدددة البتنسددديق عقدددد لقددداءات ثنائيدددة بدددين 

يقيددا  لنشدداطات المجموعددة فددي جانددب المسدداعدات م تميددزا  حق3102العددام  شددهدو  المسدداعدات واالتفدداق علددى البدددء فددي تنفيددذها.
إطددار  وفددي. فددي هددذا الشددأن فعاليددات مختلفددةتنظدديم الفنيددة والتدددريب، حيددث قدددمت فددي هددذا العددام بددرامج متنوعددة وشدداركت فددي 

م، تدم تنفيدذ عددة بدرامج 3100الجزائدر ندوفمبر  –العدام الرابدع عشدر االجتمداع  م المعتمددة فدي3102-م3103الخطة التدريبية 
   :على ملتتشاخاصة 

 

ورشة عمل لتدريب موظفي سلطات الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية بشأن الرقابة على االلتزام بتدابير 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 

 

 القسم الثالث
 

تعزيز وبناء أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا

 2 والتدريب الفنية المساعدات
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شدين المكتبدي والميدداني، مستويات وظيفية متنوعة للجهات الرقابية واإلشدرافية والعداملين فدي إدارات التفتيهذه الورشة  ستهدفتا
 بدين المجموعدة والبندك الددولي بتنظديم مشدتركالجمهوريدة التونسدية، بتدونس  في م3102مارس  02إلى 00وذلك في الفترة من 

ا  مددن مشددارك 22بلددغ عدددد المشدداركين فدي الورشددة و  .مريكيدةاألالواليددات المتحدددة  مددن وبتمويدل ولجندة التحاليددل الماليددة التونيسددية
   .اليمنو المغرب و ليبيا و الكويت و  قطرو عمان و العراق و السعودية و تونس و اإلمارات و  األردنية: التال الدول

 
 افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابندوة عن متطلبات تنفيذ قرارات مجلس األمن واتفاقيات األمم المتحدة ذات العالقة بمك

 الدولية المرتبطة بها  والمعايير

 
مسددتويات وظيفيددة  سددتهدفتاو  ،الهاشددمية األردنيددة بالمملكددةع مددان مدينددة فددي م 3102أكتددوبر  2-3بتدداريخ  ت هددذه الندددوةعقددد

 اتوجهدددات إنفددداذ القدددانون والنيابدددة العامدددة ووزارة الخارجيدددة ووحدددد التشدددريعية والرقابيدددةمختلفدددة مدددن الجهدددات المعنيدددة كالجهدددات 
اإلرهدداب األردنيددة وتمويددل األمددوال وحدددة مكافحددة غسددل و مددن المجموعددة  مشددتركة برعايددةالندددوة  نعقدددتاو المعلومددات الماليددة. 

 اآلتيددة:مددن الدددول األعضدداء  خبيددرا   22الندددوة هددذه  حضددر. اإلرهدداب التابعددة لهيئددة األمددم المتحدددةوالمديريددة التنفيذيددة لمكافحددة 
 اليمن.و المغرب و  مصرو  ليبياو لبنان و الكويت و  قطرو فلسطين و  عمانو العراق و السعودية و  تونسو البحرين و اإلمارات و  األردن

 
نتشار التسلح وآليات تطبيقها جزء كبير و  أخذت قرارات مجلس األمن ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وا 

تضح من خالل ورشة امن اهتمام المشاركين وخصوصا  آلية التجميد ومصادرة أموال اإلرهابيين والجماعات اإلرهابية. و 
اإلرهاب وتجميد أصول مجال مكافحة في قرارات مجلس األمن الفعال ل وأهمية التنفيذجموعة بضرورة العمل إدراك دول الم

مع متطلبات أفضل بشكل أنظمتها وقوانينها لتتماشى  تحسينتعمل الدول جاهدة في الوقت الراهن على حيث  ،رهابييناإل
 . هاتنفيذ في اهههذه القرارات، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواج
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 م 1324 للعامالمتوقعة البرامج والورش التدريبية 

 المستضيفة الدولة المستهدفة الفئة الموضوع
عن دور الجهات الرقابية  ةورشة العمل التدريبي

الجهات الرقابية على األعمال والمهن غير  –
 المالية المحددة.

شرافية المستويات الوظيفية اإل مستويات وظيفية متنوعة يشمل
 والعاملين في إدارات أو قطاعات التفتيشين المكتبي والميداني.

 يحدد الحقا  

مختلف المستويات الوظيفية من العاملين في مجال العمل  ورشة العمل الخامسة لتدريب المقيمين
الرقابي على القطاع المالي والمصرفي والمهن الحرة األخرى أو 

 .ال التحقيق الماليفي تنفيذ أحكام القوانين أو في مج

 اإلمارات العربية
 المتحدة 

ورشة عمل حول التوصيات المعدلة ومنهجية 
 التقييم الجديدة

مختلف المستويات الوظيفية من العاملين في مجال إنفاذ القانون، 
المسئوليات القانونية والمالية  ووحدات المعلومات المالية، ذوي

والتغييرات على لوائح  /التنظيمية ممن يشاركون في صنع القرار
 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المملكة األردنية 
 الهاشمية

ورشة العمل التدريبية عن دور القطاع الخاص 
 المصارف. -

مختلف المستويات الوظيفية ومن الممكن أن تشمل قيادات 
 اإلدارة العليا ومسؤولي االلتزام.

 

المملكة األردنية 
 الهاشمية

مل التدريبية عن دور القطاع الخاص ورشة الع
واألوراق  الشركات العاملة في مجال التأمين -

 المالية.

)قيادات اإلدارة العليا ومسؤولي  مختلف المستويات الوظيفية
 االلتزام(.

 المملكة المغربية

ورشة العمل التدريبية عن دور القطاع الخاص 
 األعمال والمهن غير المالية المحددة. -

)قيادات اإلدارة العليا ومسؤولي  لمستويات الوظيفيةمختلف ا
 االلتزام(.

 يحدد الحقا  

ورشة عمل حول التوصيات المعدلة ومنهجية 
 التقييم الجديدة.

 القانووي عنفاذ مختلف المستويات الوظيفية من العاملين في مجال

 القانونية والمالية المسؤولياتات المع ومات الماليةي وذوي ول 

 نغييرات ع اوال القرار في انع ممن يشاركونمية الننظي /

 .نمويل اإلرهاب و مًافلة غسل األموال لوادح

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

 المالية المعلومات وحدات باحتياجات الخاصة التدريبية الخطة

 
ة التدريبيدة المقترحدة الخاصدة م اعتمداد الخطد3102 ندوفمبرمملكدة البحدرين بالمنامدة في العام الثامن عشر االجتماع  خالل تم

 واسدتراتيجيةوضعت اللجنة الفرعيدة لمنتددى وحددات المعلومدات الماليدة خطدة عمدل  كماباحتياجات وحدات المعلومات المالية. 
لتطوير مواد تدريبية تخصصية للعاملين في الوحدات تشمل عددا  من آليات التنفيذ تتمثل أحدها فدي تحديدد الموضدوعات التدي 

للجندددة إلدددى وضدددع مدددواد تدريبيدددة عنهدددا مدددع تحديدددد أهميتهدددا وأولويدددة العمدددل عليهدددا وذلدددك بالتعددداون مدددع فريدددق عمدددل ستسدددعى ا
خدالل  الخطدة التدريبيدة احتياجدات وحددات المعلومدات الماليدةوتشدمل  المساعدات الفنية والتطبيقات كل في مجال اختصاصده.

جددات التدريبيددة لوحدددات المعلومددات الماليددة المعتمددد مددن قبددل االحتيا دراسددة م بندداء  علددى تقريددر نتددائج3102 -م3102عددامي 
 م.3102نوفمبر  32فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات باجتماعه السابع عشر بتاريخ 
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 المالية المعلومات وحدات باحتياجات الخاصة التدريبية الخطة
 المستضيفة الدولة التدريب من المستهدفون الفعالية موضوع األعوام

 عام
13

24
 م

دور وحدة المعلومات المالية في عملية 
تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل 

على المستوى الوطني والمنهج  اإلرهاب
 .المخاطرالقائم على 

 شملتمختلفة من الجهات المعنية  وظيفية مستويات
 البنوك وممثلي المالية المعلوماتموظفي وحدات 

 .العامة والنيابة المركزية

 اللبنانية ةالجمهوري
 

تقنية المعلومات وخصوصية قاعدة 
 البيانات لدى وحدة المعلومات المالية.

وظيفية متنوعة من موظفي وحدات  مستويات
المعلومات المالية وأقسام تكنولوجيا المعلومات لدى هذه 

  عنها. ينوبالوحدات أو ما 

 
 السودان  جمهورية

تعاون الوحدة مع الجهات الوطنية 
 وفعالية تبادل المعلومات دوليا . المختصة

 مختلفة من الجهات المعنية يشمل وظيفية مستويات
موظفي وحدات المعلومات المالية والبنوك المركزية 

 والنيابة العامة.

 الحقا   يحدد

 عام
13

25
 م

البرامج التحليلية والتحليل العملي 
للمعامالت المشبوهة لدى وحدات 

 المعلومات المالية.
 

مستويات الوظيفية لدى وحدات المعلومات ال مختلف
التحليل المالي لدى  أقسامالمالية وبما يشمل موظفي 

 الوحدات.

العربية  اإلمارات
 المتحدة

 

قياس فعالية نظام اإلبال  عن المعامالت 
المشبوهة والمعلومات والبيانات الالزمة في 

تقرير وحدة المعلومات المالية الصادر 
 م.لجهات االدعاء العا

المعلومات  وحداتالمستويات الوظيفية لدى  مختلف
 االلتزام(. ومسؤوليالمالية )قيادات اإلدارة العليا 

 العراقجمهورية 
 

 
 

 
 بغسل وعالقتها المستندية عتماداتواالالمالية  اتدو لأل والتزيييفالمتحصالت المتأتية من عمليات التزوير  مشروع
 هاباإلر  وتمويل األموال

 
 "المتحصالت م تقرير التطبيقات حول3102العام الثامن عشر الذي عقد بمملكة البحرين في شهر نوفمبر االجتماع  عتمدا

اإلرهاب" الذي  وتمويل األموال بغسل وعالقتها المستندية واالعتمادات المالية لألدوات والتزييف التزوير من عمليات المتأتية
 من تتم والتزوير التزييف أوضح التقرير أن جرائمو ء بتوفير المعلومات والحاالت العملية. شاركت فيه أغلب الدول األعضا

السويفت  االئتمانية ورسائل والشخصية والبطاقات البنكية كالشيكات المحررات الخاصة وتزوير النقدية العمالت تزييف خالل
 المشروعة. وأشارت هذه غير أهدافهم لتحقيق والتقنية نيةوالف الثغرات القانونية من عادة وغيرها. وأن المجرمين يستفيدون
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 لألدوات والتزوير جرائم التزييف عن الناتجة المتحصالت لغسل األموال غاسلو إليها يعمد عديدة أساليب الدراسة إلى وجود
 األموال سحبمزورة، و  وكاالت حسابات بموجب بضمانها، وفتح قتراضاالثم  مصرفية أدوات شراء أبرزها من المالية،
 جانب آخر من .والشخصية البنكية نقدية، وكذلك تزوير الشيكات تحويالت وشيكات وسحوبات بموجب التزوير عن الناتجة

 الجرمي ستغاللاال أن عتباراباألموال،  غسل بجرائم وعالقتها المستندية االعتمادات استغالل مجال أوضح التقرير فقد
 مخرجات هي التزوير عملية من المتحصالت وأن تزوير الوثائق المصاحبة لالعتماد يقطر  عن يأتي المستندية لالعتمادات

 أو الواردات بنوعية أو بالكمية أو بالسعر المتعلقة المعلومات األموال، علما أن تزوير الوثائق يقع عند تحريف غسل عمليات
التزوير  جرائم متحصالت غسل افحةمك أساليب أفضل حول التوصيات من عدد إلى الصادرات. كما توصل التقرير

 المستندية. واالعتمادات المالية والتزييف لألدوات
 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب تجاهاتاو تحديث مشروع التطبيقات عن مؤشرات 
 

 الخرطومفي العام السابع عشر االجتماع  على هامشالسادس عشر  جتماعهافريق المساعدات الفنية والتطبيقات في  ناقش
 –غسل األموال وتمويل اإلرهاب  تجاهاتاو "مؤشرات  همهاأمن كان  من البنود ام، عدد3102أبريل في شهر السودان ب

هذا المشروع على تحليل  رتكزوا بناء على توصية الفريق.العام السابع عشر مشروع التطبيقات االجتماع  عتمداو  تحديث"
فريقيا ومقارنتها مع تلك التي تم أرهاب في الشرق األوسط وشمال أحدث المعلومات عن مؤشرات غسل األموال وتمويل اإل

أهم النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن حاالت غسل األموال مقارنة مع العام  ومنم. 3101تحديدها في المشروع عام 
 ستغاللاو المخدرات بغير المشروع  تجارواال حتيالواالغسل األموال من خالل أساليب النصب  تجاها ستمرارا ،م3101

يداعها في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل األموال  المصارف وشركات الصرافة، وتكرار أسلوبي تحويل األموال وا 
شبكة اإلنترنت للقيام بتحويالت  ستعمالاالحديثة التي ذكرت في بعض الحاالت هي  تجاهاتاالعلى مستوى المنطقة. ومن 

 جهزة السحب واإليداع اآللي.أ ستعمالاو مصرفية مشبوهة 
 

 من بداية كل سنتين "أفريقيا وشمالإصدار "تقرير للتطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط  إجراءات
 م1324 عام
 
 شددأن فددي إجددراءات اعتمددادم، 3102فددي شددهر نددوفمبر مملكددة البحددرين بالمنامددة فددي العددام الثددامن عشددر االجتمدداع  خددالل تددم

 م.3102 عددام مددن بدايددة سددنتين كددل أفريقيددا وشددمال األوسددط الشددرق لمنطقددة المددالي العمددل بمجموعددة تطبيقددات يددرتقر  إصدددار
م 3102الثالثدة للمجموعدة عدن األعدوام مدن االسدتراتيجية  مشروع تقرير التطبيقات كل سنتين أحدد أهدم مخرجدات الخطدة يمثلو 

الطدددرق واألسدداليب واالتجاهدددات الحديثددة فدددي عمليددات غسدددل علددى  التعدددرف" :الثالددث الهددددف تحقيددق آليدددات أحدددو  م3102إلددى 
 األموال وتمويل اإلرهاب ودراستها، وتحديد أفضل الحلول اإلقليمية لمواجهتها".
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