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 مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا. 2020© 

 دون ا�حصول ع�� إذن كتا�ي    جميع ا�حقوق محفوظـة.
ً
 أو جزئيا

ً
ال يجـوز القيام بنشر هذا املستند أو إعادة إصداره أو ترجمتـھ، �ليا

ص.ب:   أفر�قيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املا��  العمل  مجموعـة  من  املنامـة  10881مسبق  البحر�ن    –،   مملكـة 

). info@menafatf.org+، عنوان ال��يد اإللك��و�ي: 97317530627(فاكس: 
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 �سم هللا الرحمن الرحيم، و�ھ �ستع�ن 

 األخوة واألخوات الكرام، 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ، 

 

 يطيب أن أتقدم لكم بفائق االح��ام والتقدير، واسمحوا �� أن أرحب بكم ��  
ً
التقر�ر السنوي السادس عشر    فاتحة بداية

للمجموعة    جمهور�ة مصر العر�ية   مع رئاسة   �جموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، والذي ي��امن

 �� أفضل حال وأتّم عافية، وأدعوا هللا عز وجل أن يرفع الو�اء عن  م، متمنًيا من هللا  ٢٠٢٠�� العام  
ً
�عا�� أن ت�ونوا جميعا

 عاملنا.

سابق�ن للمجموعة، والعمل  الرؤساء المس��ة ون�ج اإلصالح الذي انت�جھ   إكمال م، ��  2020خالل العام  لقد سعت مصر  

لز�ادة الكفاءة التشغيلية  قدرات  الدوات و األ تطو�ر  و�عظيم امل�اسب ال�ي حققوها، ال سيما    إنجازا��م ع�� ا�حفاظ ع��  

    ��يملللمجموعة، وا
ً
دما

ُ
تنفيذ خطة العمل املوضوعة لز�ادة فعالية أداء ا�جموعة والسكرتار�ة بالتعاون مع مجموعة    ��  ق

املا��،   مالعمل   من 
ً
بداية ا�خطة  تنفيذ هذه   �� بما  راجعة أسوالنظر  العمل  العام وفرق  �� االجتماع  القرارات  اتخاذ  س 

و�جراء   ووا�حة،  محددة  معاي��  وضع  بم�شمل  يتعلق  فيما  أو  �عديالت  لألعضاء  سواء  للمجموعة،  االنضمام  عاي�� 

تحس�ن  ألية فوائض �� موازن��ا، إ�� جانب  � املث�للمراقب�ن، ودعم وتطو�ر املوارد املالية للمجموعة وتحديد االستخدامات  

ش�لة با�جموعة ��دف ز�ادة فعالي��ا ، والوقوف ع�� أهم  
ُ
العمل واملنتديات وال�جان امل املتبعة ��  فرق  من�جية العمل 

التحديات ال�ي تواجھ الدول األعضاء ��دف دراس��ا ومناقش��ا ووضع أ�سب ا�حلول ملواجه��ا باال�ساق مع خطة العمل  

 ا��.املوضوعة من ِقبل مجموعة العمل امل

-COVIDواملتمثلة �� انتشار جائحة �ورونا (  الظروف االستثنائية ال�ي تمر ��ا دول العالم  �سبب  دقيقةالوضاع  األ �� ظل  و

و 19 و )،  الصارمة  اإلجراءات  من  العديد  صاحب��ا  حاالت  ال�ي  الالفرض  عمل  و�عاقة  تجوال  وحظر  قطاعات  طوارئ 

ا�جموعة  رئيس سعادة �لمة  
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 ��ذه الظروف واضطرارها إ�� مزاولة    ف��ا   الدول األعضاءوا�خاصة ع�� حٍد سواء، فقد تأثرت ا�جموعة و   ا�ح�ومية 
ً
أيضا

 من مارس 
ً
��ا �� ذلك  أم،  ش2020العمل عن ُ�عد كما هو ا�حال لدى سكرتار�ة ا�جموعة، وال�ي طبقت هذا اإلجراء بداية

 عن  النظ��ة،    اإلقليميةالعمل املا��  مجموعات    شأن  
ً
  ل تأجي  إ��نفسها. وقد اضطرت ا�جموعة    مجموعة العمل املا��فضال

م، ليعقد  2020أبر�ل  والثالث�ن للمجموعة والذي �ان املقرر ا�عقاده �� مملكة البحر�ن ��    حاديفعاليات االجتماع العام ا�

) �� نوفم�� من العام ذاتھ. 
ً
 عن ُ�عد (اف��اضيا

ً
 الحقا

  املتبادل �� اطار ا�جولة الثانية،   وا�جدول الزم�ي لعملية التقييمالتقييم املتبادل    فقد تأثرت عمليات باإلضافة إ�� ما سبق،  

عل��ا  امل��تبة  امليدانية  تأجيل  حيث ،  والز�ارات  العام  االجتماع  باإلضافة تقار�ر    قرر  عملية ا��    املتا�عة  التقييم    تأجيل 

واحد اجتماع عام  األعضاء ملدة دورة  الدول  �جميع  املا��.،  املتبادل  العمل  بالنسبة �جموعة  الشأن  هو  أثرت  قد  و   كما 

قدرة ا�خ��اء املقيم�ن واملراجع�ن �� االستمرار �� مهامهم، والبحث عن بدائل أخرى إلكمال أعمالهم ا�جار�ة،    ع��ا�جائحة  

مارس ذاتھ،   9م، وقطعت ��  2020مارس    1امليدانية �جمهور�ة مصر العر�ية �عد مباشر��ا ��    فقد تم قطع وتأجيل الز�ارة

 
َ
 بصورة اف��اضية مع ا�جهات واألطراف املعنية �عمليات التقييم املتبادل بحضور ممثل

ً
�ن عن سكرتار�ة  لتستكمل الحقا

تم تأجيل عملي�ي تقييم دولة فلسط�ن وا�جمهور�ة  كما  م.  2020أكتو�ر    7سبتم�� إ��    16ا�جموعة، وذلك خالل الف��ة من  

ألبر�ل  تقار�ر املتا�عة ال�ي �ان من املتوقع مناقش��ا واعتمادها �� االجتماع العام  أما      �سبب الظروف االستثنائية.  اللبنانية

 . 2020والذي تم تأجيلھ، فقد تمت مناقش��ا واعتمادها �� االجتماع العام الذي عقد �� نوفم��  2020

الدول محل التقييم أو املتا�عة �� اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك املتبعة �� الظروف االعتيادية،     كذلك شملت التأث��ات قدرات  

لتدر�بات املرتبطة �عملية التقييم املتبادل فقد تم تأجيل ال��نامج التدر��ي ا�خاص باملعاي�� الدولية  مثل االستفادة من ا

 �� االعتبار التحديات ال�ي واجه��ا سكرتار�ة ا�جموعة  وا�جهات املانحةوتدر�ب املقيم�نو�رنامج تأهيل  
ً
�� تنظيم    ، أخذا

، حيث تتطلب هذه التدر�بات تفاعل املشارك�ن ف��ا و�جراء تمار�ن عملية ع�� أرض الواقع،  
ً
وع�� هذه األ�شطة حضور�ا

ورشة تدر�بية اف��اضيا    �� عقدمجموعة العمل املا��  سكرتار�ة    التنسيق مع بسكرتار�ة ا�جموعة    تمكنت  الرغم من ذلك

 خ��اء من الدول األعضاء باإلضافة ا�� خب�� من السكرتار�ة.   7ف��ا  شارك

، فقد تأثرت أعمال ا�جموعة �� مجال املساعدات الفنية والتطبيقات، حيث واجهت ا�خطة التدر�بية  السياق  نفس  و��

إقرار وضع خطة فرعية لتنفيذ �عض املوضوعات ��   حيث تملتنفيذ ال��امج املوضوعة ف��ا،  بما �شبھ التجميد املؤقت  

من   عدد  لتنفيذ  أخرى  خطة  ووضع  اف��اضية،  بصورة  التدر�بية  الفراغ    السمناراتا�خطة  لسد  التعر�فية  وا�جلسات 
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�� مشروع   العمل  تأثر  التطبيقات،  ا�خطة. و�� جانب  تنفيذه حاليا حول غسل  الناجم عن �عطيل  ا�جاري  التطبيقات 

األموال الناتجة عن جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، وتم تمديد ف��ة التنفيذ إ�� ستة أشهر قادمة تنت�ي بتسليم  

 م. 2021املسودة األخرى لتقر�ر املشروع �� أبر�ل 

الرئاسة جهود  أن   
ً
إال  ،

ً
آنفا املذ�ورة  التحديات  من  الرغم  بالتعاون ��  تواصلت    وع��  ا�جموعة  أهداف    ا مع    تحقيق 

ال�ي صاحبت عمل   والتحديات  الصعاب  تذليل   �� وتفعيل دورهم  أثناء  واملراقب�ن،  هذه  ،  ا�جائحةا�جموعة  وع�� رأس 

ات  ، حيث تم التواصل معها لبحث املسائل ذ مجموعة العمل املا�� واملنظمات الدولية واإلقليمية وا�جهات النظ��ة  ا�جهات

 التقييم املتبادل والز�ارات امليدانيةالصلة بموضوعات  
ً
للدول ال�ي �ان مقرًرا ا�عقادها أو استكمالها خالل الف��ة    ، وخاصة

، فلهم منا جز�ل الشكر والتقدير ع�� وقف��م الصلبة �� ظل هذه األوضاع ا�حرجة، وستبذل الرئاسة جهدها �� املاضية

 الف��ة بفضل الت�اتف والتعاون معكم �� تجاوز هذه املرحلة.  تنقيذ األهداف املوضوعة خالل هذه

بكم �� ظروف  املو�� الع�� القدير أن يحفظ ا�جميع من �ل مكروه ع�� أمل اللقاء  أتم�ى من  و�� ا�ختام، ال �سع�ي إال أن  

 بال�حة والعافية ونؤدي ف��ا أعمالنا وحياتنا بصورة طبيعية كما �� ال
ً
سابق وأفضل بإذن هللا عز  طيبة، ننعم ف��ا جميعا

   وجل. 

 

 ، والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،ودمتم �� حفظ هللا سامل�ن

ٔ��د 
ل   أ ��ي نخ �خ د �سني  ��ني

 

،  رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس أمناء وحدة م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املصر�ة ونائباملستشار 

 رئيس مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا
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 �سم هللا الرحمن الرح�م، و�ه نستعین  
 

 أما �عد 
 

 ه، األخوة واألخوات الفضالء السالم عل�كم ورحمة هللا تعالى و�ر�ات
 

�� افتتاحية هذا العدد السادس عشر من التقر�ر السنوي �جموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا،  

اسمحوا �� أن أتقدم ل�ل الدول األعضاء واملراقب�ن �� ا�جموعة بخالص التحايا والتقدير ع�� دعمهم ملس��ة ا�جوعة ��  

م، والشكر موصول ل�جهات اإلقليمية والدولية ال�ي �انت حاضرة ومساهمة  2020سبيل أداء رسال��ا خالل العام املنصرم  

أشكر بصفة خاصة   كما  العام.  هذا  شهدها  ال�ي  اإلنجازات  تحقيق  للعام  رئاسة  ��  مصر  م،  2020ا�جموعة  جمهور�ة 

رق األوسط وشمال  رئيس مجموعة العمل املا�� ملنطقة الش  –سعيد حس�ن خليل    أحمدالعر�ية ممثلة بمعا�� املستشار/ 

النقض نائب رئيس محكمة  املصر�ة  ،أفر�قيا،  اإلرهاب  األموال وتمو�ل  أمناء وحدة م�افحة غسل  ، ع��  ورئيس مجلس 

�عاو��م وتوج��ا��م السديدة �� قيادة دفة العمل خالل هذه الف��ة املفصلية �� تار�خ ا�جموعة، وال�ي �ان لها دور هام ��  

ها ا�جموعة والعالم ك�ل، ال سيما، �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا �� ظل تف��ي  تجاوز التحديات ال�ي �شهد

تجاه املعاي��     م جائحة �ورونا، وا�ع�اسا��ا ع�� أداء ا�جموعة والدول األعضاء ف��ا من حيث التنفيذ الفعال الل��اما��

 الدولية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. 

 وهو جائحة �ورونا، وال�ي امتدت آثارها ل�افة مجاالت    ابحدث فر�د عا�شناه وما زلنم،  2020تم�� العام  
ً
�� خضم غماره أال

 من مارس  
ً
العمل عن ُ�عد بداية ضطرت سكرتار�ة ا�جموعة إ�� مزاولة 

ُ
العمل الداخ��، ا عمل ا�جموعة.  فع�� صعيد 

 لإلجراءات االح�ل�حد من آثار هذا الو�اء  م،  2020
ً
�از�ة املعمول ��ا �� دولة املقر، كما �جأت ا�جموعة إ�� تأجيل  وامتثاال

للمجموعة التنفيذي  السكرت��   سعادة �لمة  
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العديد الفعاليات إلغاء  املقرر ا�عقاده �� مملكة    ع�� رأسها  أو  العام ا�حادي والثالث�ن للمجموعة والذي �ان  االجتماع 

) �� نوفم�� من العام ذاتھ2020البحر�ن �� أبر�ل 
ً
 عن ُ�عد (اف��اضيا

ً
 . م، ليعقد الحقا

عملية التقييم املتبادل ل�جمهور�ة اللبنانية ملدة سنة �سبب الظروف االستثنائية  � إطار التقييم املتبادل، فقد تم تأجيل  و�

أثر الو�اء ع�� قدرة ا�خ��اء  فقد  من ناحية أخرى،    .للدولة خالل جائحة �ورونا، وتأجيل الز�ارة امليدانية لدولة فلسط�ن

  �� ا�جار�ةاملقيم�ن واملراجع�ن  أعمالهم  بدائل أخرى إلكمال  �� مهامهم، والبحث عن    ، فقد تم قطع وتأجيل االستمرار 

�عد   العر�ية  امليدانية �جمهور�ة مصر  ��الز�ارة  ��  2020مارس    1  مباشر��ا      9م، وقطعت 
ً
مارس ذاتھ، لتستكمل الحقا

   .م2020أكتو�ر   7سبتم�� إ��  16الف��ة من  �� بصورة اف��اضية 

عمليات التقييم  مع التحديات املرتبطة �ورقة اإلجراءات االستثنائية �� التعامل  هذه املعطيات اعتمدت ا�جموعة    و�� ظل

ا�حادي والثالث�ن، كما تم كذلك اعتماد تقر�ر دولة اإلمارات العر�ية    االجتماع العام�ورونا من قبل  خالل ف��ة جائحة  

 م. 2020املتحدة بالتمر�ر و�شره �� أبر�ل  

ا �� مجال املساعدات الفنية والتطبيقات، فقد تأثرت ا�خطة التدر�بية للمجموعة واملواعيد ا�حددة لعقد الورش ��  أم

م، حيث تم التواصل والتنسيق مع ا�جهات املانحة واملشاركة �� تقديم هذه ال��امج، وال�ي  2020الوقت ا�حدد خالل العام  

العر�ي، ومكتب األمم املتحدة املع�ي بم�افحة ا�جر�مة وا�خدرات ع�� اق��اح  شملت مجموعة العمل املا��، وصندوق النقد  

بالنسبة للتدر�بات املرتبطة �عملية التقييم    مواعيد جديدة وتقديم مواعيد تنفيذ عدد من ال��امج ملدة ستة أشهر قادمة

ت  ، املتبادل و�رنامج  الدولية  باملعاي��  ا�خاص  التدر��ي  ال��نامج  تأجيل  تم  املقيم�ن فقد  وتدر�ب  الحقة.    أهيل  ملواعيد 

تم   التأث��ات  هذه  عن  ��  اعتمادوللتعو�ض  املدرجة  ال��امج  من  عدد  لتنفيذ  بديلة    للمجموعة   التدر�بية  ا�خطة  خطة 

) م2021- م2020 لألعوام
ً
 م. 2021، وذلك بداية من العام عن �عد (اف��اضيا

) بمشاركة خ��اء  Webinars(  اإلن��نتة �عقد جلسات �عر�فية ع��  استغلت سكرتار�ة ا�جموعة الظروف ا�حالية ل�جائحو 

ا�� التعر�ف بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  ،  دولي�ن حول العديد من املوضوعات ال�ي ��م املنطقة وال�ي ��دف 

باالش��اك مع جهات إقليمية  ال�ي نظم��ا ا�جموعة    والسمنارات  ةجلسات التعر�فيا�  حيث تم تنفيذ و�قامة عدد مقدر من

، شملت عدد من املوضوعات الهامة،  م2020نوفم��    -م  2019خالل الف��ة من نوفم��  ودولية مرموقة �� هذا ا�جال، وذلك  

مثل:   وذلك  بجائحة �ورونا،  املرتبطة  تلك  سيما  التجارةال  ع��  القائم  األموال  ومؤشو   غسل  وا�خاطر  رات  األساسيات 

  مواضيع متقدمة حول غسل األموال واالحتيال �� زمن �ورونا   غسل األموال القائم ع�� التجارةو   ،م2020مايو    12االشتباه  
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و 2020مايو    21 التشف��م،  �� مجال  اإلرهاب  األموال وتمو�ل  الكتل وعملة    -  االمتثال ملتطلبات م�افحة غسل  سلسلة 

  مواضيع متقدمة   -   طلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� مجال التشف�� االمتثال ملتم، و 2020يونيو    17  البت�و�ن 

  م�افحة انتشار التس�ح م، و 2020أغسطس    26  املرونة ومخاطر غسل األموال واملرونة �� زمن �ورونام، و 2020يوليو    14

و 2020سبتم��    9و  8��   مجموعةم،  مع  بالتعاون  املالية  االستخبار�ة  املعلومات  م، 2020أكتو�ر    تإيجمون  استعمال 

خاص بجلسة  التعر�فية  ا�جلسات  هذه  ��  العمالت  ب  ةواختتمت  التس�ح  انتشار  تمو�ل  وم�افحة    د�سم��   10املشفرة 

من املساعدات الفنية،    ءوع�� صعيد متصل، عكفت سكرتار�ة ا�جموعة ع�� دراسة احتياجات الدول األعضا . م2020

 ، وتفو�ض السكرتار�ة �� الس�� لتوف��لالجتماع العام ا�حادي والثالثون �� هذا الشأن  تم اعتماد املصفوفة املقدمة  حيث

. و��  بالتنسيق مع ا�جهات املانحةاملساعدات ال�ي طلب��ا الدول األعضاء �� ا�جموعة �عد حصرها وتحديدها، وت�ليفها  

ال مواجهة  الدول األعضاء ع��  اإلرهاب خالل جائحة  سبيل مساعدة  وتمو�ل  األموال  بم�افحة غسل  املرتبطة  تحديات 

��    اإلرهابوتمو�ل    األموال�ورونا، أعدت سكرتار�ة ا�جموعة ورقة حول جائحة �ورونا وأثرها ع�� نظم م�افحة غسل  

 م.٢٠٢٠ أكتو�روتم �شرها ع�� موقع ا�جموعة ��  أفر�قياوشمال  األوسطمنطقة الشرق  

   التطبيقات  مشروع  تنفيذ  ف��ة  تمديد، فقد تم  التطبيقات  أما �� خصوص
ً
  األموال   غسل"  حول   الذي يجري تنفيذه حاليا

جرائم من  نوفم��    م2021  ر�لأ   إ��  ،"املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  الناتجة  عن   
ً
لتأث��  2020بدال نتيجة  وذلك  م.، 

 مرحلة تجميع البيانات واملعلومات ال�ي تأخرت �سبب ظروف اإلغالق وغياب  
ً
ا�جائحة �� س�� العمل �� املشروع، وخصوصا

 عن صعو�ا
ً
ت  معظم ا�جهات ا�ح�ومية ذات الصلة أو ا�شغالها �� م�افحة ا�جائحة وتوجھ املوارد �� هذا االتجاه، فضال

 التواصل مع القطاع ا�خاص �� تجميع هذه املعلومات لنفس األسباب.

م، تحديات عدة �� سبيل قيامهما بوظائفها، وتتشارك ا�جموعة هذه اآلثار مع  2020لقد عا�شت ا�جموعة خالل العام  

 عن مجموعة العمل املا��، وال�ي أصبحت سمة عامة ماتزال  
ً
خضع للمناقشة إليجاد  ت ا�جموعات اإلقليمية النظ��ة، فضال

 مع متطلبات املرحلة ا�حالية وما �شهد  بمهامها  �ساعد هذه ا�جموعات �� أداء وظائفها والقيامبدائل وخيارات  
ً
  ه تماشيا

تتطلب التعاضد والت�اتف الجتياز هذه املرحلة بالغة التعقيد، وال�ي تفرض العديد من التحديات  ظروف استثنائية  من  

سيم ا�جموعة ال  تنفيذ  ع��  مجموعة  ا  مع  بالتعاون  والسكرتار�ة  ا�جموعة  أداء  فعالية  لز�ادة  املوضوعة  العمل  خطة 

مراجعة أسس اتخاذ القرارات �� االجتماع العام   العديد من اإلجراءات �� هذا الصدد شملت،  تنفيذ  حيث تم  العمل املا��،  

ووا�حة محددة  معاي��  وضع  �شمل  بما  العمل  الشأن،    وفرق  هذا  االنضمام  و ��  بمعاي��  يتعلق  فيما  �عديالت  �جراء 
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لألعضاء أو للمراقب�ن، ودعم وتطو�ر املوارد املالية للمجموعة وتحديد االستخدامات املث�� ألية  للدول  للمجموعة، سواء  

ش�لة با�جم
ُ
وعة ��دف  فوائض �� موازن��ا، إ�� جانب تحس�ن من�جية العمل املتبعة ��  فرق العمل واملنتديات وال�جان امل

ز�ادة فعالي��ا ، والوقوف ع�� أهم التحديات ال�ي تواجھ الدول األعضاء ��دف دراس��ا ومناقش��ا ووضع أ�سب ا�حلول  

املا��.  ملواجه��ا  العمل  مجموعة  ِقبل  املوضوعة من  العمل  مع خطة  م��ا    باال�ساق   
ً
سعيا ا�جموعة جهودها  وستواصل 

املوارد   بالص   املتاحةالستغالل  خالل  لد��ا  من  أهدافها  لتحقيق  املث��  مع  ورة  مباشر  �ش�ل  والتواصل  العالقة  �عز�ز 

 ) وا�جموعة اإلقليمية النظ��ة. FATFمجموعة العمل املا�� (

م، وأن ينال محتواه  2020أرجو أن �عكس هذا التقر�ر ا�جهود واإلنجازات ال�ي حقق��ا ا�جموعة خالل العام و�� ا�ختام،  

ال يفوت�ي أن أتقدم بالشكر إ�� جميع زمالئي العامل�ن �� السكرتار�ة ع�� جهودهم و�جميع الدول    رضاكم ومبتغاكم، كما 

 األعضاء واملراقب�ن ع�� دعمهم و�عاو��م املستمر، مع تمنيا�ي ل�جميع �ل التوفيق والنجاح. 

  و�ر�اته، والسالم عل�كم ورحمة هللا
 

 أخوكم 

  
خ
خ �ي

��سش
 �

ٓ
آ�د � نخ �خ د نب    ��و�ني

 السكرت�� التنفيذي 

 
  
 

 

 

 

 

 



 
 

13                                         م2020التقر�ر السنوي السادس عشر �جموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا لعام  

 

 

 عامة عن جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط   نظرة :  األولالقسم  

 ومشال أفريقيا 

 وأهدافها   ا�جموعة عن نظرة
 

العام   أجل  2003��  من  أفر�قيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  إقليمية  مجموعة  إ�شاء  فكرة  رس�ي  �ش�ل  رحت 
ُ
ط م 

). تالها عدد من اللقاءات الرسمية  FATFاألموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� غرار مجموعة العمل املا�� (م�افحة عمليات غسل 

م �� مدينة املنامة عاصمة مملكة البحر�ن، قررت  2004نوفم��    30م. و��2004م إ�� يوليو  2003خالل الف��ة من أكتو�ر  

ا�جم تلك  إ�شاء  وزاري  اجتماع   �� دولة عر�ية  أر�ع عشرة  الشرق  ح�ومات  ملنطقة  املا��  العمل  "مجموعة  وعة وسميت 

الدول  MENAFATFاألوسط وشمال أفر�قيا" ( ا�جموعة �عد ذلك خمس دول أخرى. ووقعت جميع  إ��  ). وقد انضمت 

 للدول العر�ية، �و��ا تدل ع�� مدى جدي��ا �� التصدي للمخاطر الناجمة  
ً
 تار�خيا

ً
األعضاء ع�� مذكرة تفاهم تمثل إنجازا

 مليات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  عن ع

وتحتضن مملكة البحر�ن مقر سكرتار�ة ا�جموعة ال�ي باشرت عملها منذ إ�شا��ا، حيث وفرت لها مملكة البحر�ن �افة  

 ع�� أهمية الدور املناط با�جموعة فقد تم التوقيع ع�� اتفاقية املقر ب�ن ح�ومة مملكة  
ً
اإلم�انات الالزمة لذلك، وتأكيدا

مملكة  ا ملك  خليفة،  آل  عي��ى  بن  حمد  امللك  جاللة  أصدر  ثم  والنواب،  الشورى  مجل��ي  وأقرها  وا�جموعة  لبحر�ن 

القانون رقم ( شر �� ا�جر�دة الرسمية  2009مارس    26م بالتصديق ع�� االتفاقية بتار�خ  2009) لسنة  5البحر�ن، 
ُ
م و�

 م. 2009أبر�ل  2بتار�خ 

 للتأث��ات السلبية ا�جسي 
ً
مة �جرائم غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� استقرار النظام املا�� واالقتصادي ألي دولة  ونظرا

أو منطقة �� العالم، �س�� الدول األعضاء واملراقب�ن لدى ا�جموعة و�ش�ل مستمر ع�� تطبيق و�شر السياسات واملعاي��  

وقرارات    )FATFالصادرة عن مجموعة العمل املا�� (  الدولية ذات العالقة و�عز�ز االل��ام ��ا �ش�ل فعال، خاصة التوصيات

   مجلس األمن ذات الصلة.

 أهداف ا�جموعة

 تب�ي وتنفيذ التوصيات األر�ع�ن �جموعة العمل املا�� �� شأن م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التس�ح.  •

 الصلة. تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن ذات  •

املنظمات   • مع  والتعاون  أفر�قيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة   �� املعاي��  ��ذه  االل��ام  لتعز�ز  بي��ا  فيما  التعاون 

.
ً
 واملؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى لتعز�ز االل��ام ��ا دوليا

رهاب ذات الطبيعة اإلقليمية، وتبادل  العمل املش��ك لتحديد املوضوعات املرتبطة �عمليات غسل األموال وتمو�ل اإل  •

 ا�خ��ات �� شأ��ا وتطو�ر ا�حلول للتعامل معها. 

اتخاذ تداب�� �� جميع أنحاء املنطقة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بفاعلية و�ما ال يتعارض مع القيم الثقافية   •

 للدول األعضاء وأطرها الدستور�ة ونظمها القانونية.
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 العام للمجموعة الهي�ل 
 

 

هو ا�جهاز املسؤول عن اتخاذ    االجتماع العام 

القرارات �� ا�جموعة. و�تألف االجتماع العام 

من ممثل�ن من الدول األعضاء من ذوي ا�خ��ة  

وتمو�ل   األموال  غسل  م�افحة  مجاالت   ��

 اإلرهاب.  

تنفيذ  السكرتار�ة  و�عت��   عن  مسؤولة 

الفنية   بأعمال  الوظائف  للقيام  واإلدار�ة 

التقييم   عمليات  تنسيق  مثل  ا�جموعة 

املتبادل والتعاون مع ا�جهات الدولية والنظ��ة  

خاصة مجموعة العمل املا�� ومهام أخرى وفق  

 ما يقرره االجتماع العام.

التقييم املتبادلوقد تم �شكيل     فر�ق عمل 

برنامج   وتنظيم  إعداد  ��دف  ا�جموعة   ��

املت و�عداد  التقييم  األعضاء  للدول  بادل 

وتدر�ب   تأهيل  ع��  والعمل  اإلجراءات 

هذا    �� الدولية  التطورات  ومتا�عة  املقيم�ن 

 ا�جال. 
 

 

ليتو�� تنفيذ برامج ومشاريع التطبيقات، وتحديد احتياجات    فر�ق عمل املساعدات الفنية والتطبيقات كما تم �شكيل  

الدول األعضاء من املساعدات الفنية والتدر�ب والتنسيق �� شأن توف��ها، ومتا�عة آخر التطورات العاملية لالستفادة 

 م��ا �� تحس�ن نظم امل�افحة �� املنطقة.  

ة وقناة اتصال ب�ن وحدات املعلومات املالية بالدول األعضاء فيعت�� آلي  ملنتدى وحدات املعلومات املاليةأما بالنسبة  

و�لما دعت    و�نعقد املنتدى ع�� هامش االجتماعات العامة للمجموعة   و��دف إ�� ز�ادة التعاون اإلقلي�ي وتبادل ا�خ��ات،

 ا�حاجة إ�� ذلك، وتتو�� السكرتار�ة أعمال منسق املنتدى. 

ملناقشة املسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة    لفر�ق خ��اء م�افحة اإلرهابمنتدى  إضافة إ�� ذلك، تم �شكيل  

املوضوعات ذات الصلة �ش�ل مستمر، وتقديم توصيات لالجتماع العام �شأ��ا، و�نعقد املنتدى ع�� هامش االجتماعات  

 .  و�لما دعت ا�حاجة إ�� ذلك، وتتو�� السكرتار�ة أعمال منسق املنتدى العامة للمجموعة

بمناقشة موضوع  ل  �جنة ا�خاطر�شكيل  تم  و  الفنية والتطبيقات، وتختص  املساعدات  تعمل تحت مظلة فر�ق عمل 

التقييم الوط�ي للمخاطر وتبادل ا�خ��ات وأفضل املمارسات حولھ. وتتاح عضو�ة ال�جنة ل�خ��اء �� مجال تقييم مخاطر  

املراقب�ن ومجموعات العمل املا�� اإلقليمية من ا�خ��اء الذين  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب من جميع الدول األعضاء و 

االجتماع العام

سكرتار�ة 
المجموعة

فر�ق عمل التقی�م 
المت�ادل

فر�ق عمل 
المساعدات الفن�ة 

والتطب�قات

منتدى وحدات 
المعلومات المال�ة

منتدى فر�ق 
خبراء مكافحة 

اإلرهاب

لجنة المخاطر
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الوط�ي للمخاطر،   العملية �� مجال التقييم  العلمية وا�خ��ات  ال�جنة لقاءا��ا ع�� هامش  تتوفر ف��م املؤهالت  و�عقد 

 و�لما رأت ال�جنة ذلك، وتتو�� السكرتار�ة أعمال منسق ال�جنة.  االجتماعات العامة للمجموعة

 اقبون با�جموعةر الدول األعضاء وامل 

  
ً
 إ��    21تضم ا�جموعة �� عضو���ا حاليا

ً
  ، با�جموعةدولة ومنظمة دولية �شغل مقاعد مراقب�ن    17دولة عر�ية، إضافة

لدى    وهذا مشارك  عضو  بصفة  تتمتع  ا�جموعة  أن  إ��  باإلضافة  ا�جموعة.  وعمل  بنشاطات  االهتمام  مدى  �عكس 

م، و�شغل مقعد مراقب بصفة متبادلة لدى �ل من: مجموعة إيجمونت  2007) منذ العام  FATFمجموعة العمل املا�� (

) املالية  املعلومات  واEGMONTلوحدات  املا�� آلسيا  العمل  ()، ومجموعة  الهادئ  العمل  APG�حيط  األور  )، ومجموعة 

خالل االجتماع العام ا�حادي والثالث�ن للمجموعة (اجتماع اف��ا��ي)، والذي عقد  ا�جدير بالذكر، أنھ      ).EAG( ةآسيو�

الف��ة   ا�جهة  م،  2020نوفم��    19  –  17خالل  �عت��  ا�جموعة، وال�ي  لدى  األورو�ية كمراقب  املفوضية  طلب  تم قبول 

 .التنفيذية �� االتحاد األورو�ي وأحد األعضاء املؤسسي�ن �جموعة العمل املا��

  الدول األعضاء:
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اقبون:   املر

 

 
 المفوضية األوروبية 

 

 

 

 .www.menafatf.org :املوقع الرس�ي للمجموعة - ملز�د من املعلومات الرجاء االطالع ع��  •
 

 

 

http://www.menafatf.org/
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 التنسـيق والتعاون اإلقليمي والدويل   :ثانيالالقسم  

والدو��  يلعب اإلقلي�ي  اإلرهاب  ا هام  ادور   التعاون  وتمو�ل  األموال  م�افحة غسل  مجال  ا�جموعة حيث    ،��  ع��    �عمل 

أهدافها   الدور  تحقيق  خالل  بھمن  تضطلع  الذي  ب�نا  إطار   ��  التنسيقي  فيما  األعضاء    لتعاون  االل��ام  الدول  لتعز�ز 

��  الصادرة عن مجموعة العمل املا�� �� شأن م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التس�ح  الدولية      عاي��املب

واملؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى لتعز�ز  منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، والتعاون مع املنظمات  

   ذه املعاي��االل��ام ��
ً
العمل املش��ك لتحديد املوضوعات املرتبطة �عمليات غسل األموال وتمو�ل  ، كذلك من خالل  دوليا

املستجدات    خر آ  استعراض، و اإلرهاب ذات الطبيعة اإلقليمية، وتبادل ا�خ��ات �� شأ��ا وتطو�ر ا�حلول للتعامل معها

مما �ساعد ع�� نقل ا�خ��ات واملعارف وتبادل التجارب، الذي    ،�� مجال م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  والتطورات

  ة تقو�و   تحس�ن نظم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ف��ا الدول و لدى    اإلجرائية و �عز�ز األدوات التشريعية  من شأنھ  

 . نظمهذه ال

ال  األطرافب�ن    وغ��ها من أش�ال التنسيق والتعاون اإلقلي�ي والدو��  املش��كة االجتماعات واللقاءات  عت��  و� صلة  ذات 

تواصل  تحقيق الفرصة حقيقية لومجاالت عملها،    ة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيامنظومة مجموعب

االجتماعات الدور�ة    العديد من  م،2020خالل العام    ا�جموعة  عقدت  ،الصعيد�� هذا  و  .ع�� املستو��ن اإلقلي�ي والدو��

 واللقاءات املتبادلة، فيما ي�� �ستعرض أهم مخرجا��ا وما دار ف��ا:
 

املصاحبة هلا خالل  العمل  فرق  واجتماعات  للمجموعة  العامة  االجتماعات   :
ً
أوال

 : م2020العام  

 م2020نوفم��  19- 17(اجتماع اف��ا��ي)،  والثالث�ن للمجموعةاالجتماع العام ا�حادي 

اإلرهاب    عقدت وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  أجل  من  أفر�قيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املا��  العمل  مجموعة 

منصة تطبيق    ع�� الذي عقد "عن �عد"  و   ،م2020نوفم��    19إ��    17خالل الف��ة من    �نالعام ا�حادي والثالث  ها اجتماع 

Zoom،  رئيس مجموعة العمل    –حمد سعيد حس�ن خليل أرئاسة جمهور�ة مصر العر�ية ممثلة بمعا�� املستشار/  تحت

النقض محكمة  رئيس  نائب  أفر�قيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  غسل    ،املا��  م�افحة  وحدة  أمناء  مجلس  ورئيس 

 األموال وتمو�ل اإلرهاب املصر�ة.

  الدول   �ل  شمل ة عدد كب�� من خ��اء م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  وشارك �� أعمال االجتماع العام للمجموع

التو�سية،  األ  ا�جمهور�ة  البحر�ن،  مملكة  املتحدة،  العر�ية  اإلمارات  الهاشمية،  األردنية  (اململكة  ا�جموعة   �� عضاء 

ة، جمهور�ة السودان، ا�جمهور�ة  ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية، جمهور�ة جيبو�ي، اململكة العر�ية السعودي

دولة   قطر،  دولة  فلسط�ن،  دولة  ُعمان،  سلطنة  العراق،  جمهور�ة  الفيدرالية،  الصومال  جمهور�ة  السور�ة،  العر�ية 

املور�تانية،   اإلسالمية  ا�جمهور�ة  املغر�ية،  اململكة  العر�ية،  مصر  جمهور�ة  ليبيا،  دولة  اللبنانية،  ا�جمهور�ة  ال�و�ت، 
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اليمنية)، كما شارك فيھ ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى ا�جموعة (ا�جمهور�ة الفر�سية، اململكة  وا�جمهور�ة  

الدو��،   النقد  االتحادية، صندوق  أملانيا  املتحدة األمر�كية، مملكة أسبانيا، دولة أس��اليا، جمهور�ة  الواليات  املتحدة، 

، وهيئة األمم  ةاألور آسيو�، مجموعة العمل املا��، مجموعة العمل  البنك الدو��، مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

 املتحدة).  

وتم اتخاذ العديد من    ،عمل ا�جموعة وأ�شط��ا   مجاالتب  تتعلقموضوعات هامة    جلساتھاالجتماع العام خالل    ناقشو 

  العر�ية  اململكة  من   ،أهمها، املوافقة ع�� �عي�ن األستاذ/ سليمان بن رشيد ا�ج��ين  منالقرارات الهامة �� هذا الصدد،  

   السعودية،
ً
   سكرت��ا

ً
   تنفيذيا

ً
  إ�� م  2021  العام  من  املمتدة  الف��ة  عن  وذلك  ،م2021يناير    من  األول  من  للمجموعة اعتبارا

  ا�جموعة،   لدى  مراقب  مقعد   لشغل   املقدمة   العضو�ة  بند  تحت  الطلبات  من   عدد   االجتماع   استعرض   كما   ،م2024  العام

ا�جهة التنفيذية �� االتحاد األورو�ي   �عت��   وال�ي   ا�جموعة،   ��  مراقب   مقعد  لشغلاملفوضية األورو�ية    طلب   قبول   تم   حيث

ا�حسابات    مدقق   وتقر�ر  ة، ا�ختامي  اتا�حساب  العام  عاالجتما  أجاز ا  �جموعة العمل املا��. كم  ي�ن وأحد األعضاء املؤسس 

للمجموعة املالية  البيانات  حول  السنوي  و   ، املستقل  حول    ،م2019لعام  ا  عن   للمجموعة التقر�ر  تقر�ر  إ��  باإلضافة 

الف��ة من نوفم��   إ�� نوفم��  2019�شاطات ا�جموعة خالل  أثناء  لم�خص  و   ،م2020م  عمل وأداء سكرتار�ة ا�جموعة 

�ورونا وأثرها ع�� أعمال ا�جموعة والدول األعضاء ف��ا، واعتماد الورقة ال�ي قدمت    جائحةبالظروف االستثنائية املتعلقة  

 �� هذا ا�خصوص. 

حول ما تم إنجازه من خطة العمل املق��حة من قبل مجموعة    محدث  قر�راالجتماع العام إ�� ت استمع  متصل،  سياق  و��

  االجتماع   ودعا  اإلطار،  هذا  ��  املنجزة  باألعمالأشاد األعضاء واملراقب�ن  و لز�ادة فعالية أداء ا�جموعة،    (FATF)العمل املا��  

املشارك�ن    كما.  وق��ا  ��  أعمال  من   تبقى  ما   تنفيذ   ع��  والعمل   �عزم  الس��  مواصلة  إ��  العام التأكيد ع�� ضرورة قيام 

عكسها ع�� املسودة  و باالجتماع بموافاة السكرتار�ة بمرئيا��م �شأن مق��حا��م لتعديل مذكرة التفاهم والنظام الداخ��  

 
ً
تمهيدا مع    ها،دعتماوا  ملناقش��ا   القادم  العام  االجتماع   ع��  عرضهال  ا�حالية  الداخ��  النظام  مع  التناسق  لز�ادة  وذلك 

   الواقع الفع�� ألعمال ا�جموعة
ً
وافق االجتماع العام    فقدبادئ ا�حوكمة الداخلية الرشيدة. من جانب آخر،  مل  وتطبيقا

 للظروف ال�ي طرأت خالل العام 2021ع�� طلب جمهور�ة مصر العر�ية ع�� تمديد رئاس��ا للمجموعة خالل العام  
ً
م، نظرا

 تتو�� اململكة املغر�ية منصب نائب الرئيس. م �سبب جائحة �ورونا، �� ح�ن 2020

قييم املتبادل وفر�ق عمل املساعدات الفنية والتطبيقات  فر�ق عمل التل  �ن عقد اجتماع تمع�� هامش االجتماع العام،  و 

  ففي   ، ووافق ع�� توصيا��ا  الفرق   هذهم. وقد تب�ى االجتماع العام تقار�ر رؤساء  2020نوفم��    10  إ��  8خالل الف��ة من  

االجتماع    مجال اعتمد  املتبادل  ا�جولة    العامالتقييم  إطار   �� املتا�عة  لعملية  الزم�ي  الزم�ي  و   ،األو��وا�جدول  ا�جدول 

ورقة إجراءات ا�جولة الثانية لعملية التقييم املتبادل وعملية املتا�عة بناًء ع��  و �جولة الثانية،  للعملية التقييم املتبادل  

كذلك اعتمد االجتماع العام ورقة اإلجراءات االستثنائية ��   ،املالحظات ال�ي أث��ت �� اجتماع فر�ق عمل التقييم املتبادل

ع�� طلب ا�جمهور�ة اللبنانية بتأجيل عملية    ةوافقامل  تمت  كذلك   ،التعامل مع عمليات التقييم خالل ف��ة جائحة �ورونا

 للدولة.  االستثنائيةالتقييم املتبادل ملدة سنة �سبب الظروف  
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عدلة) �� شأن م�افحة غسل  تقييم ال��ام الدول األعضاء باملعاي�� الدولية (املو   متا�عة  لعمليات  الثانية  ا�جولة  صعيد  وع��

التس�ح   وانتشار  اإلرهاب  وتمو�ل  املا��  2012األموال  العمل  مجموعة  الصادرة عن  (ا�حدثة)  التقييم  ملن�جية   
ً
م، ووفقا

عززة ل�ل من ا�جمهور�ة اإلسالمية املور�تانية واململكة املغر�ية  املتا�عة  املم، اعتمد االجتماع العام عدد من تقار�ر  2013

االل��ام  تتضمن   تقييم درجات  إعادة  التو�سية بدون طلب  الف�ي، وتقر�ر ا�جمهور�ة  االل��ام  تقييم درجات  إعادة  طلب 

اململكة املغر�ية وا�جمهور�ة التو�سية حول برنامج االل��ام    قبل  منالف�ي. باإلضافة ا�� ذلك، تم اعتماد تقر�ر�ن مقدم�ن  

ف األو��،  ا�جولة  بخصوص  أما  الطو��.  ا�جمهور�ة  الضر��ي  من  ل�ل  تحديث  تقار�ر  خمسة  العام  االجتماع  اعتمد  قد 

اليمنية، جمهور�ة السودان، ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية، ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة، وجمهور�ة العراق،  

 وتمو�ل اإلرهاب لد��ا.  وال�ي تضمنت آخر املستجدات واإلجراءات ال�ي اتخذ��ا تلك الدول نحو تحس�ن نظام غسل األموال

التوصيات الصادرة من اجتماع الفر�ق الذي عقد    ع��  العام  االجتماع   وافق   والتطبيقات،   الفنية  املساعدات   مجال   و��

م، وأهم البنود ال�ي تمت مناقش��ا والقرارات املتخذة �شأ��ا، حيث تمت املوافقة  2020نوفم��    10يوم الثالثاء املوافق  

"  هاجر�نامل   و��ر�ب   بالبشر   االتجار   جر�م�ي   ع��  األموال   غسل  م�افحة"  حول   التطبيقات   مشروع  تنفيذ  ف��ة  تمديد   طلب ع��  

  اعتماد تم    كما  املشروع،   ��  الةعالف  باملشاركة  األعضاء  الدول   وحث  للمشروع،  ا�حدثة  الزمنية  وا�خطة   م،2021  أبر�ل   إ��

عل��ا، والنظر �� إعداد قائمة    األعضاء  الدول   مالحظات  استيعاب  �عد  م،2021-  م2020  لألعوام  املقدمة  التدر�بية  ا�خطة 

 التدر�بية ال�ي يمكن عقدها   بال��امج 
ً
 عرضها ع�� الدول األعضاء حال االن��اء م��ا. و م، 2021"عن �عد" للعام  اف��اضيا

صعيد متصل، تم اعتماد املصفوفة املقدمة �شأن تحديد احتياجا��م من املساعدات الفنية، وتفو�ض السكرتار�ة    ع��

  خاصة  و�صفة  واملراقب�ن  األعضاء  من  واإلشادة  االستحسان  وجدت  وال�ي  ،ف��ها بالتنسيق مع ا�جهات املانحة�� الس�� لتو 

جلسات التعر�فية ال�ي نظم��ا ا�جموعة خالل الف��ة من نوفم��  ا�   ع��  العام االجتماع  اطلع  كذلك.  املا�� العمل مجموعة

 . بفاعلية ف��ا  واملشاركة  م��ا االستفادة  ع�� الدول  العام االجتماع   وحث ،م2020نوفم��  -م 2019

�خاطر، اعتمد االجتماع العام تقر�ر ال�جنة والبنود ال�ي ناقشها، أهمها موضوع استبدال مس�ى  ا إطار عمل �جنة    و��

توسيع ��دف  ا�خاطر"  "�جنة  املق��حة  بالتسمية  للمخاطر"  الوط�ي  التقييم  م  نطاق  "�جنة  لت�ون  ال�جنة،  عنية  أعمال 

بالنظر �� ا�خاطر �ش�ل عام، وكذلك �ل املسائل املرتبطة بفهم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل انتشار  

و�عميم الورقة املعدة من قبل سكرتار�ة ا�جموعة ع�� الدول األعضاء واملراقب�ن من أجل أخذ مرئيا��م حول    ،التس�ح

 مهام ال�جنة.  
ً
ف ا�حدث للدول األعضاء حول مراحلها �� إطار عملية التقييم الوط�ي للمخاطر،  املوق  ع��  التعرف  تم   أيضا

 وح��ا ع�� استكمالها �� أقرب فرصة، و��جيع الدول ال�ي ان��ت باإلسراع والبدء �� عملية التحديث.

مايو    عقد  تقرر   كما شهر  خالل  والثالثون  الثا�ي  القادم  العام     يحدد   أن   ع��  ،م2021االجتماع 
ً
  ا�عقاده  إم�انية   الحقا

 
ً
،  أم  حضور�ا

ً
ھ  بالذكر  ا�جدير  ممكنة،  فرصة  أقرب  ��  ذلك  عن  واإلعالن  اف��اضيا

َ
  ا�حادي  العام  االجتماع  إقامة   تمت  أن

  نوفم�� �� والثالث�ن
ً
 .�ورونا جائحة� العاملي الص�� للوضع نتيجة وذلكم، 2020 أبر�ل  �� املقرر  للموعد  هو ملا خالفا
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 م2020 نوفم��  9-8 املتبادل، التقييم عمل لفر�ق والثالثون   السادس  االجتماع

يومي    - ا�حادي والثالثون    - هامش االجتماع العام    ع��فر�ق عمل التقييم املتبادل  ل  والثالثون السادس    االجتماع عقد    تم

 من املوضوعات الهامة، شملت  2020نوفم��    9  -  8خالل الف��ة من    -األحد واألثن�ن  
ً
  تقر�ر م، حيث ناقش الفر�ق عددا

الف�ي االل��ام  درجات  تقييم  إعادة  طلب  تضمن  (الذي  املور�تانية  اإلسالمية  ل�جمهور�ة  الثا�ي  املعززة    32  لعدد  املتا�عة 

 13الف�ي لعدد    االل��ام ، وتقر�ر املتا�عة املعززة األول للمملكة املغر�ية (الذي تضمن طلب إعادة تقييم درجات  )توصية

، وتقر�ر خروج ا�جمهور�ة التو�سية من عملية املتا�عة املعززة إ�� العادية. كما ناقش االجتماع التعديالت ال�ي تم  )توصية

العامة    اإلجراءات اعتمد��ا مجموعة العمل املا�� ��    ال�ي ا�جديدة    ديالتالتع  مع   يتوافق   بماإجراءات ا�جموعة    إجراؤها ع�� 

(Universal Procedures).  

" ورقة  االجتماع  ناقش  �ورونا،  جائحة  أثناء  املتبادل  التقييم  عمليات  مع  بالتعامل  يتعلق  االستثنائية  وفيما  اإلجراءات 

التعديالت ال�ي أثارها    ل"، وخلص إ�� اعتماد الورقة مع إدخا  التقييم املتبادل خالل أزمة جائحة �وروناللتعامل مع علمية  

املتبادل مع توف�� املز�د من املرونة من خالل إجراء �عض  الورقة ا�� ضمان س�� عمليات التقييم    و��دف   ،االجتماع العام

، كما ��دف ا�� استمرار تنفيذ  استجابة للظروف االستثنائية ألزمة جائحة �وروناجوانب الز�ارة امليدانية  �ش�ل اف��ا��ي  

 . بي��ا املساواة يضمن الذي و�الش�ل  األعضاءاإلجراءات ومتطلبات املعاي�� الدولية ع�� �ل الدول 

ع  شأن  و�� العام  االجتماع  وافق  الثانية،  ا�جولة  إطار   �� املتبادل  التقييم  لعملية  الزم�ي  ا�جمهور�ة  ا�جدول  طلب   ��

  الزم�ي لعملية املتا�عة �� إطار ا�جولة األو��.   ا�جدول كما اعتمد    واحدة،اللبنانية بتأجيل عملية التقييم املتبادل ملدة سنة  

 كذلك تم اعتماد ا�جدول الزم�ي لعملية املتا�عة �� إطار ا�جولة الثانية.  

 م2020 نوفم��  10بيقات، الثالثون لفر�ق عمل املساعدات الفنية والتط  االجتماع

االجتماع الثالث�ن لفر�ق عمل املساعدات الفنية والتطبيقات بمجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  ُعقد  

و�� ظل   .ع�� هامش أعمال االجتماع العام ا�حادي والثالث�ن للمجموعة م،2020نوفم��   10 املوافق أفر�قيا، يوم الثالثاء

عدم ا�عقاد اجتماع مختص ل�جنة تقييم ا�خاطر (�سبب جائحة �ورونا واالكتفاء باجتما�� فر�ق عمل املساعدات الفنية  

فر�ق    أعمالجدول  ة ضمن  والتطبيقات وفر�ق التقييم املتبادل واالجتماع العام فقط)، فقد تم عرض عدد من بنود ال�جن

    تتعارض عمل املساعدات الفنية والتطبيقات ألهمي��ا وال�ي ال  
ً
�� رفع تقار�رها لفر�ق    حيث املبدأ وا�حاكمية  من إجرائيا

 للقرارات واألوراق الصادرة �� شأن تنظيم    ، وذلكتحت مظلة الفر�ق  الفنية والتطبيقات منذ إ�شا��ا   املساعداتعمل  
ً
وفقا

 . وال�جان املتخصصة �� ا�جموعةفرق العمل  

 �  مهمة، فقد ناقش االجتماع مسائل  الفنية والتطبيقات  باملساعداتالصلة   بالبنود ذاتفيما يتعلق  
ً
عضو�ة ال�جنة بداية

رئيس  و   ، بدولة ال�و�ت  باإلنابةبول ترشيح السيد/غازي العبد ا�جليل، رئيس وحدة التحر�ات املالية  تم قحيث    ،االستشار�ة

 ال�جنة الوطنية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب باإلنابة كممثل للفر�ق �� عضو�ة ال�جنة االستشار�ة با�جموعة. 
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االتجار    رائمج  عن  الناتجتطبيقات حول غسل األموال  ال  مشروعاطلع االجتماع ع�� س�� العمل ��    التطبيقاتو�� مجال  

املهاجر�ن السيد/وائل رفيق،    قدمو ،  بالبشر و��ر�ب  العر�ية  املشارك لفر�ق عمل املشروع ممثل جمهور�ة مصر  القائد 

  
ً
وفقا العمل  س��   �� املتخذة  ا�خطوات  أهم   حول 

ً
الزم�ي تحديثا التأخ��  ل  ل�جدول  االعتبار �عض   �� األخذ  مع  لمشروع، 

ود �شأن استبيان طلب املعلومات، وأن  الناجم عن الوضع الص�� العاملي وجائحة �ورونا الذي سبب تأخ�� �� استالم الرد

 بتار�خ  
ً
املنصرم لتقسيم العمل ب�ن أعضاءه للمشاركة �� صياغة و�عداد    م2020  أكتو�ر  26الفر�ق �ان قد عقد اجتماعا

، قدم القائد املشارك للمشروع ممثل ا�جمهور�ة التو�سية السيد/ماهر بوهني�ي، مداخلة جاء ف��ا أن  
ً
تقر�ر املشروع. أيضا

 بأهم مخرجات التحليل والتقدم ا�حرز �� هذا اإلطار،    استبيان�س تتو�� مهمة تحليل  تو 
ً
طلب املعلومات، وقدم م�خصا

وناشد كذلك الفر�ق بحث الدول األعضاء ال�ي لم �شارك �� املشروع بالرد ع�� مسودة االستبيان واملساهمة فيھ بتقديم  

 التوصل لها وتل�ي التطلعات املرجوة.  معلومات وحاالت عملية تدعم النتائج ال�ي سيتم 
 

دمت عدد من املداخالت الهامة �� هذا البند، حيث أكدت مجموعة العمل املا�� ع�� مواصل��ا لدعم    وع��
ُ
ذات الصعيد، ق

مجموعة   مع  باالش��اك  نفذتھ  الذي  التطبيقات  مشروع  من  االستفادة  ع��  وحثت  املشروع،  هذا  العام   APGتنفيذ   ��

2018 
ً
املتعلقة بظاهرة االتجار بالبشر. كذلك حثت ع�� االستفادة من    من مؤشرات االشتباه الهامة   م، والذي يتناول عددا

التجارب اإلقليمية ال�ي تنفذها ا�جموعات النظ��ة �� نطاق شبكة مجموعة العمل املا�� الدولية والت�امل واال�ساق ب�ن  

، و�م�انية التعرف ع�� آثار جائحة �ورونا ع�� جرائ
ً
م االتجار بالبشر و��ر�ب  هذه املشروعات ال�ي يجري تنفيذها حاليا

الفر�ق بتمديد ف��ة تنفيذ    وقد أو��ى ،املهاجر�ن والطرق واألساليب الناشئة ومؤشرات االشتباه املستجدة �� هذا الصدد

 عن نوفم��  م2021 أبر�لشروع إ�� امل
ً
ع�� ا�جدول الزم�ي ا�حدث لتنفيذ   لهذه األسباب، كما تمت املوافقة م2020عوضا

توف�� أك�� قدر من البيانات  و   املشروع  قادة  مع  والتعاون   بفعالية   املشاركة  ع��  األعضاء  الدول االجتماع    حث ، و املشروع

 واملعلومات وا�حاالت العملية.  

  ا�جموعة   سكرتار�ة  قدمتو ،  م2021-م2020ا�خطة التدر�بية لألعوام  بند  ، ناقش االجتماع  املساعدات الفنيةو�� مجال  

 
ً
  ألقت   العاملي  الص��  الوضع  ع��  أثرت   �ورونا ال�ي  جائحة  وظروف  ا�خطة  هذه  ع��  املدرجة  ال��امج  تنفيذ   �شأن  توضيحا

  رأسها (ع��    املانحة   ا�جهات  مع  مستمر  تواصل  ع��   أ��ا   أو�حت   كما .  تنفيذها  تأخ��   إ��  وأدت   ا�خطة   س��   ع��  بظاللها

املا��)،   العمل    أولو�ات   تضع  وأ��ا  آخر،  جانب  من  املستضيفة  وا�جهات  والدول   جانب،  من  األخرى   وا�جهاتمجموعة 

  ا�جموعة   عمل  خطة  ��  البالغة  ألهمي��ا  املقيم�ن،  وتدر�ب  الدولية،  باملعاي��  ا�خاص  التدر�ب  مثل  الهامة  ال��امج  لبعض

 العاملي   الص��  الوضع  ظروف  استغالل  حاولت  أ��ا   السكرتار�ة  أو�حت  ذلك،  إ��  باإلضافة.  با�عقادها  األخرى   ال��امج  وتأثر

  . املوضوعة  التدر�بية   ا�خطة  تنفيذ  عدم  عن   تنجم   قد  ال�ي  الثغرة   لسد   ُ�عد  عن   التدر�بية   ا�جلسات   من  لعدد  وتنفيذها

ل  الفر�ق إصدار  رر وق لألعوام  توصية  املقدمة  التدر�بية  ا�خطة  باعتماد  العام  استيعاب  2021-م  2020الجتماع  مع  م، 

مالحظات الدول األعضاء، واملوافقة ع�� ت�ليف السكرتار�ة باالستمرار �� التواصل مع الدول املستضيفة والتنسيق مع  

التدر�بية ال�ي    بال��امج تار�ة بإعداد قائمة  السكر ، وأن تقوم  لمشاركة �� تنفيذ فعاليات ا�خطةلا�جهات الدولية املانحة  

 �� ا�خطة  عقدهايمكن 
ً
 م وعرضها ع�� الدول األعضاء حال االن��اء م��ا. 2021للعام  "عن �عد" اف��اضيا
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  –م  2019ا�جلسات التعر�فية ال�ي تم نظم��ا ا�جموعة خالل الف��ة من نوفم��  صعيد متصل، اطلع االجتماع ع��    وع��

، وذلك  ، السيما �� ظل جائحة �ورونامواكبة للمتغ��ات ا�حالية  وحيو�ة  مهمةموضوعات    تناولتوال�ي    ،م2020نوفم��  

التجارة،    مثل ع��  القائم  األموال  التشف��،  و غسل  مجال   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ملتطلبات  االمتثال 

أفادت السكرتار�ة بأ��ا وضعت  كما    .التس�ح  انتشار  تمو�ل  م�افحة، و املرونة ومخاطر غسل األموال واملرونة �� زمن �وروناو 

�شمل قائمة متنوعة من املوضوعات املفيدة، وال�ي يتم تنفيذها مع    من ا�جلسات تمتد إ�� ��اية العامخطة لتنفيذ عدد  

متخصصة   و�قليمية  دولية  و جهات  بمناقش��ا    الفر�قحث  وهامة،  ترغب  ال�ي  املوضوعات  تحديد  ع��  األعضاء  الدول 

 بالتنسيق مع السكرتار�ة، والنظر �� توف�� خ��اء متحدث�ن، واملشاركة بفعالية ف��ا. 

، ناقش االجتماع بند املساعدات الفنية  ب ا�خاص سياق ال ذات و��
ً
قدمت  و  ، لمجموعةلمصفوفة املساعدات الفنية أيضا

 
ً
وقفها  بخصوص املصفوفة ال�ي أعد��ا لطلب معلومات من الدول األعضاء با�جموعة، حول م سكرتار�ة ا�جموعة عرضا

من املساعدات الفنية والتدر�ب، وذلك بما �شمل التعاون القائم مع ا�جهات املانحة، وا�جاالت ال�ي تتطلع  واحتياجا��ا  

ه الورقة هو ت�و�ن صورة وا�حة �شأن  تلك الدول ل�حصول ع�� مساعدات فنية حولها، حيث أو�حت أن الهدف من هذ

املتطلبات الواردة أعاله، والس�� لتمك�ن الدول األعضاء �� ا�جموعة من ا�حصول ع�� احتياجا��ا من املساعدات الفنية  

املانحة. ا�جهات  مع  بالتنسيق  توف��ها   �� ومخاطبة    والس��  املقدمة،  املصفوفة  باعتماد  العام  االجتماع  الفر�ق  يو��ي 

، وتفو�ض السكرتار�ة �� الس�� لتوف��ها بالتنسيق مع  الفنية   املساعدات  من األعضاء �شأن تحديد احتياجا��م    الدول 

 ا�جهات املانحة. 

الصلة   بالبنود ذات  يتعلق  فر�ق عمل املساعدات    اطلع،  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال   غسل   بمخاطر ومن جانب آخر، فيما 

أو�ح أن    حيث  يتناول البنود ا�خاصة ب�جنة التقييم الوط�ي للمخاطر،    الذيو ،  خاطرا�رئيس �جنة  الفنية والتطبيقات  

للمخاطر  قامت  ا�جموعة   الوط�ي  التقييم  �جنة  �شكيل  ورقة  ��بمراجعة  والعشر�ن    املعتمدة  الثامن  العام  االجتماع 

 من التعديالت إجراء  تم حيثم، 2018نوفم��  للمجموعة
ً
م 2016منذ   ا�جموعة دول  شهدتھ الذي  للتطور  بالنظر ،عددا

االس��اتيجيات والسياسات الوطنية مل�افحة غسل األموال    ووضعمن حيث تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  

 عن"�جنة ا�خاطر" عوض  ـب  ال�جنة   �سمية  استبدال   أهمهاومن    وتمو�ل اإلرهاب،
ً
، وذلك  "الوط�ي للمخاطر  التقييم�جنة  "  ا

مختلف ا�خاطر  بتنفيذ ودراسة عدد من املشروعات �� إطار عملها وال��ك�� ع��    وقيامها��دف توسيع �شاط عمل ال�جنة  

 .   التس�ح انتشار   تمو�لذات العالقة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب و 

هذا   واملراقب�ن  �سقت  ،اإلطارو��  األعضاء  الدول  مع  طر�ق    حددتو   ،ا�جموعة  تمثل خارطة  ال�ي  املواضيع  من  قائمة 

الف��ة   إعدادها خالل  ال�ي سيتم  املشاريع والدراسات  االف��اضية  ل  القطا��  التقييم السيما   القادمة،بخصوص  ألصول 

ا�حديثة  ومزودي والتقنيات  االف��اضية  األصول  للر�ح  املنظمات  قطاع   مخاطر  وتقييم  ، خدمات  الهادفة    وتقييم   ،غ�� 

االعتبار�ة. وستعمل �جنة ا�خاطر ع�� تحديث    األ�خاصل األموال وتمو�ل اإلرهاب املرتبطة بجميع أنواع  مخاطر غس

   والدراسات  املشاريعقائمة  
ً
  ال�جنة   ستواصل  كمااستيعاب الدول األعضاء لها وآلليات معا�ج��ا،    ومدىلتطور ا�خاطر    وفقا

الوط�ي    وتتبعها  للمخاطر   الوط�ي  التقييم   عملية   حول   املعلومات   جمع التقييم  تحديث  عمليات    �ش�ل   للمخاطر وتتبع 
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الوط�ي للمخاطر أساس    مستمر التقييم  �ستجيب ملتطلبات املعاي��    فعال  �ش�ل   ومعا�ج��ا  الدول   مخاطر   فهم باعتبار 

 الدولية. 

 
ً
 : م 2020  خالل العام التنسيق والتعاون مع جمموعة العمل املايل  :  ثانيا

املا�� اإلقليمية    -متع ا�جموعة  تت املا��، فا�جموعة    -�واحدة من مجموعات العمل  �عالقة وطيدة مع مجموعة العمل 

موعة العمل املا�� ع��  �عمل ع�� تب�ي و�شر وترو�ج املعاي�� الدولية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب الصادرة عن مج

لها العام  النطاق اإلقلي�ي  املا�� منذ  العمل  املشارك �� مجموعة  العضو  تمتعها بصفة   عن 
ً
 هذهتيح  ت. و م2007، فضال

ز�ادة املشاركة �� أعمال مجموعة العمل املا�� من خالل منح الدول األعضاء الفرصة �حضور اجتماعات مجموعة    العالقة

العمل املا�� واجتماعات فرق العمل التا�عة لها، واملشاركة �� املناقشات والقرارات والتعب�� عن وجهة النظر اإلقليمية،  

 . ة منتظمةو�شارك الدول األعضاء �� هذه االجتماعات بصور 

 م2020 لعامجتماعات مجموعة العمل املا�� االدول األعضاء ��  سكرتار�ة ا�جموعة و�عض  مشاركة

 

 

 م 2020مع مجموعة العمل املا�� خالل العام  باالش��اك أخرى ا�جموعة �� فعاليات  مشاركة

قبل    منأقيمت    ال�ي االف��اضية    األصول ورشة عمل حول فر�ق اتصال    ��  ا�جموعة  سكرتار�ة  مشاركة

 ، ا�جمهور�ة الفر�سية. باريس املا��،مجموعة العمل 

 م 2020يناير  9

شاركت سكرتار�ة ا�جموعة �� االجتماع املباشر للفر�ق املش��ك ألفر�قيا والشرق األوسط التا�ع �جموعة 

 اململكة املغر�ية. العمل املا��، الر�اط، 

 م 2020يناير  17 – 15

وا�جموعات  املا��  العمل  مجموعة  لسكرتار�ة  املش��كة  العمل  ورشة   �� ا�جموعة  سكرتار�ة  شاركت 

 اإلقليمية األخرى حول عملية التقييم املتبادل، باريس، ا�جمهور�ة الفر�سية.

 م 2020ف��اير   28 – 24

سكرتار�ة مجموعة العمل املا�� ورشة توج��ية إلعداد املقيم�ن    نظمت سكرتار�ة ا�جموعة باالش��اك مع

 املشارك�ن �� عملية التقييم املتبادل �جمهور�ة مصر العر�ية، القاهرة، جمهور�ة مصر العر�ية.

 م2020ف��اير  27 - 25

املت  ورشة  ��  ا�جموعة  شاركت وعمليات  املتبادل  التقييم  لعمليات  املقيم�ن  وتأهيل  لتدر�ب  ا�عة  عمل 

 باالش��اك والتنسيق مع ا�جموعات اإلقليمية املنشأة ع�� غرار مجموعة العمل  
ً
) FSRBs(  املا��اف��اضيا

 ف��ا مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا. بما

 م، 2020د�سم��  18 - 14

أكتو�ر21-23
م مشاركة سكرتار�ة ا�جموعة و�عض الدول األعضاء �� فعاليات االجتماع العا•

 
ً
."عن ُ�عد"واجتماعات الفرق املصاحبة اف��اضيا

يونيو18-24
االجتماع مشاركة سكرتار�ة ا�جموعة و�عض الدول األعضاء �� ا�جموعة �� فعاليات•

 
ً
."عن ُ�عد"العام واجتماعات فرق العمل  ال�ي أقيمت اف��اضيا

ف��اير16-21

• 
ً
جتماع �� فعاليات اال مشاركة سكرتار�ة ا�جموعة و�عض الدول األعضاء  حضور�ا

،اململكة األدرنية الهاشمية: العام واجتماعات فرق العمل املصاحبة لھ، و��
الكو�ت، ةدولليبيا،دولة مان، عُ سلطنة ، ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية

.ةالعر�يمصر جمهور�ة ، ةور�تانياملا�جمهور�ة اإلسالمية،يةاملغر�اململكة 
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 اإلرهاب بناء وتعزيز أطر مكافحة غسل األموال ومتويل    : ثالث ال القسم  

 يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

لألهداف    
ً
وفقا وذلك  املنطقة،   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  وفعالة  قو�ة  أطر  بناء  ع��  ا�جموعة  �عمل 

املنصوص عل��ا �� مذكرة التفاهم، و�سلك ا�جموعة �� هذا املس�� عدة طرق من أهمها، متا�عة ال��ام الدول بتطبيق  

التقييم  ا عمليات  رأسها  ع��  �شمل  وال�ي  ا�خصوص،  هذا   �� اعتمدت  ال�ي  واألدوات  اآلليات  خالل  من  الدولية  ملعاي�� 

 املتبادل، وعمليات املتا�عة الالحقة للتقييم املتبادل �ش�ى أنواعها.

  األهداف الرئيسية  من  
ً
األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات  إل�شاء ا�جموعة تحديد املوضوعات املرتبطة �عمليات غسل  أيضا

اإلقليمية خالل    الطبيعة  التطبيقاتمن  ملواجه��ا  �يجادو ،  مشاريع  ا�حلول  واتجاهات  و   ،أفضل  طرق  حول  الو��  �شر 

��ا  املرتبطة  والتطبيقات  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  والتدر�ب وذلك    ،أساليب  الفنية  املساعدات  تقديم  خالل    من 

 .  معهاا�خ��ات   النظ��ة وتبادللتعاون املش��ك مع ا�جموعات افعيل لت�� هذا اإلطار والس�� الالزمة للدول األعضاء، 

موضوعاتو�جانب   هناك  التطبيقات  دراسة  ل  أهمية،  الفنية  خاصة  و ��  لمساعدات  ع��  م دعم  ا�جموعة  ساندة دول 

باملتطلبات الدولية ومن أجل بناء و�عز�ز قدرات ا�جهات واملؤسسات    ها فع مستوى ال��ام الوط�ي �� ر املستوى اإلقلي�ي أو  

الو��    .لد��ا  املع�ي لز�ادة  عمل  ورش  وعقد  وصياغ��ا،  التشريعات  مراجعة  الفنية:  املساعدات  أدوات  أهم  �شمل  وقد 

املعنية، و�صدار منشورات  ولتدر�ب وتوجيھ املوظف�ن املعني�ن، وعقد دورات تدر�بية لتأهيل املدر��ن، و�ناء قدرات ا�جهات  

غطي املساعدات الفنية مواضيع أساسية �� مجال م�افحة غسل األموال وتمو�ل  ، كذلك �ةمتخصص   اس��شاديةوأدلة  

امل�افحة، وع�� سبيل املثال: تقييم ا�خاطر، وتطو�ر اس��اتيجيات وطنية مل�افحة غسل   اإلرهاب ��دف �عز�ز عمليات 

ز�ز التشريعات وعمل املؤسسات القائمة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ورفع األموال وتمو�ل اإلرهاب، و�ع

 قدرة وكفاءة وحدات املعلومات املالية وا�جهات اإلشرافية وا�جهات الفاعلة �� مجال العدالة ا�جنائية.

هذا ا�خصوص خالل العام   ��ا�جموعة  ع�� صعيد    أهم األحداث والتطورات  فيما ي�� أدناه  �ستعرض  ،قو�ناًء ع�� ما سب

 ، �� مجاالت التقييم املتبادل واملساعدات الفنية والتطبيقات:م2020

 
ً
 : املتبادل  التقييم  جماالت   يف :  أوال

 

كورونا فيما يتعلق �عمليات التقييم   بجائحةاملتعلقة  االستثنائيةا�جموعة أثناء الظروف  عمل

 ا�عةاملتبادل واملت 

م، وما نتج ع��ا  2020�ورونا ع�� املستوى الدو�� منذ بداية مارس  بجائحة ال�حية الطارئة املتعلقة   التطوراتإ��  بالنظر

ا�حدود الوطنية وفرض   و�غالق كفرض حالة ا�حجر الص��    ا�جائحةل�حد من آثار هذا    األعضاءمن قرارات اتخذ��ا الدول  

بما ف��ا مجموعة العمل    اإلقليميةالعمل عن �عد عوض العمل املكت�ي، فقد أثرت هذه ا�جائحة ع�� مختلف ا�جموعات 

  اإلرهابوتمو�ل    األموالالتنفيذ الفعال ملعاي�� م�افحة غسل    متا�عة  من حيث  أفر�قياوشمال    األوسطاملا�� ملنطقة الشرق  
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سيما مجموعة العمل    ال  العالقة، وتطلب ذلك تظافر ا�جهود الدولية والتنسيق مع ا�جهات ذات  اءاألعض الدول   من قبل 

وتمو�ل    األموال حلول بديلة لرفع تلك التحديات ع�� الصعيد الدو�� وضمان استمرار جهود م�افحة غسل    إليجاد املا��  

 . اإلرهاب

إجراءات  متا�عة  واالستمرار ��  القيام  ع��  ع�� قدرة دول ا�جموعة والسكرتار�ة وفرق التقييم واملراجعة    ا�جائحة   تأثر 

) حسب ما نصت عليھ ورقة اإلجراءات  ع�� سبيل املثال  عمليات التقييم املتبادل لبعض الدول األعضاء (دولة فلسط�ن

 إ�� تأثر ا�جدول الزم�ي ل
ً
عمليات التقييم املتبادل ال�ي تتم من خالل ا�جموعة أو بالتعاون مع  واملواعيد املتفق عل��ا، ونظرا

مجموعة العمل املا�� ��ذه األوضاع، قامت ا�جموعة بمراجعة ا�جدول الزم�ي لعمليات التقييم املتبادل �� إطار ا�جولة  

البدء بالز�ارة املي املتعلقة بتار�خ  التعديالت عليھ والسيما تلك  دانية لدولة فلسط�ن ، كما قامت  الثانية  وأجرت �عض 

 عن تأجيل �افة التقار�ر  �جمهور�ة مصر العر�ية لستة اشهر    التقييم املتبادل   تقر�را�جموعة بتأجيل تار�خ مناقشة  
ً
فضال

واحد عام  اجتماع  دورة  ��    ، ملدة  االستمرار  الزم�ي   ��النظر    إعادةمع  حسب    ا�جدول   
ً
�سمح  مستقبال دول  ما  ظروف 

  ا�جموعة.

و�� نفس السياق، وحيث أن السكرتار�ة قامت بالتعاون مع خ��اء من ا�جموعة إلعادة تقييم درجات االل��ام الف�ي لبعض  

 
ً
لإلجراءات   التوصيات ال�ي �انت موضوع طلب�ن تقدمت ��ما �ل من اململكة املغر�ية وا�جمهور�ة اإلسالمية املور�تانية وفقا

م، فقد واصلت السكرتار�ة العملية حيث أخذت مرئيات الشبكة الدولية وتم عكسها  2020ل  �غرض مناقش��ما �� أبر�

 
ً
إ�� األسباب الواردة أعاله وع�� الرغم من تأجيل االجتماع العام للمجموعة،    ع�� مصفوفة وتقر�ر كال الدولت�ن، ونظرا

�عة، حيث استمرت �� عملية املتا�عة وقامت بإعادة طبقت السكرتار�ة آلية استثنائية بالنسبة ملناقشة واعتماد تقار�ر املتا

 
ً
ع�� الشبكة الدولية مرة أخرى لطلب أية �عليقات    �عميم تقر�ري اململكة املغر�ية وا�جمهور�ة اإلسالمية املور�تانية الحقا

 
ً
رغبة    إضافية 

ً
وفقا التمر�ر  طر�ق  عن  التقر�ر�ن  اعتماد   �� العام    م��ا  االجتماع  ا�خصوصلقرار  توصلت  أ�  إال،  ��ذا  �ا 

ودفع  بالتمر�ر  التقر�ر�ن  اعتماد  من  يمكن  لم  مما  التقر�ر�ن  بكال  التقييم  درجات  بتغي��  تتعلق  أخرى  بتعليقات 

 
ً
تنفيذا املشار    بالسكرتار�ة،  العام  العام  إلقرار االجتماع  االجتماع  إ�� غاية  التقر�ر�ن   �� النظر  االنتظار و�رجاء  ا��  ليھ، 

 واعتمادهما و�شرهما عل موقع ا�جموعة.    �نحيث تمت مناقشة التقر�ر  م،2020م��  نوف ا�حادي والثالثون 

تقار�ر بخصوص  إطار  أما   �� عام�ن  �ل  ل�ل    التحديث  األو��  ا�جزائر�ة    ،اليمنية   ا�جمهور�ةمن  ا�جولة  وا�جمهور�ة 

السودان،  الشعبية  ة الديمقراطي العراق ،  وجمهور�ة  السور�ةوا�جمهور�ة    ،وجمهور�ة  املقرر  و ،  العر�ية  من  �ان  ال�ي 

أبر�ل    �� و م2020مناقش��ا  ا�حادي  ،  العام  االجتماع  غاية  ا��  عرضها  تأجيل  كذلك  بالتمر�ر  العام  االجتماع  قرر  قد 

 والثالثون.  

عرضها ع��  األسباب السالفة الذكر قامت ا�جموعة بتأجيل  ولذات  ا�جولة الثانية،  إطار  ��  يتعلق بتقار�ر املتا�عة    وفيما

 لذلك. باإلضافة  
ً
االجتماع العام ملدة دورة اجتماع عام واحد و�عديل ا�جدول الزم�ي لعملية املتا�عة �� ا�جولة الثانية تبعا

ا�خروج من املتا�عة املعززة إ�� املتا�عة العادية ��   ا�جمهور�ة التو�سية  -ا�� ذلك قامت ا�جموعة بتأجيل مناقشة طلب  

ية إ�� االجتماع ا�حادي والثالثون. وقد قامت ا�جموعة بمناقشة �ل تلك التقار�ر خالل االجتماع العام  إطار ا�جولة الثان

 . م2020الذي عقد عن �عد �� نوفم�� 
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 : بما يتوافق مع ظروف جائحة �ورونا املتخذة �� شأن عمليات التقييم املتبادل  ألهم اإلجراءاتوفيما ي�� م�خص  

I. م لم �سمح بمناقشة تقر�ر  2020تأجيل االجتماع العام ألبر�ل    إن : حيث  املتحدةالعر�ية    اإلمارات دولة    تقر�ر

وأَن التقر�ر سبق وأن    خاصة   التمر�ر   طر�ق  عن  باعتماده  االكتفاء  وتم  ،التقييم املتبادل من قبل الدول األعضاء

اجتماعها    �� املا��  العمل  واعتمدتھ مجموعة  ف��اير    بباريس  املنعقد ناقشتھ  فايروس  2020��  انتشار  قبيل  م 

اعتماد تقر�ر التقييم املتبادل من كال    قصدالتنسيق مع سكرتار�ة مجموعة العمل املا��    تم ذلك    و�عد  ،�ورونا

  .م2020 أبر�ل  30خ ا�جموعت�ن و�شره ع�� موقع��ما بتار�

II.   لز�ارة  ا  برنامجم بتنفيذ 01/03/2020بتار�خ  التقييم  فر�قمصر العر�ية: شرع  �جمهور�ة املتبادل عملية التقييم

م 2020مارس    09حيث اضطر أعضاء الفر�ق ا�� مغادرة القاهرة بتار�خ    إ��ا��اامليدانية، إال أنھ لم يتمكن من  

تن يتم  أن  ع��  السلطات  مع  الظروف  بالتنسيق  �سمح  عندما  امليدانية  الز�ارة  من  الثا�ي  ا�جزء  . بذلكظيم 

موظف�ن اثن�ن  بحضور  و�الفعل، وافقت ا�جموعة، عن طر�ق التمر�ر، ع�� عقد ا�جزء الثا�ي من الز�ارة عن �عد  

التقييم    فر�ق  وقام م.  2020أكتو�ر    07سبتم�� ا��    16من السكرتار�ة �� القاهرة. وامتدت الز�ارة عن �عد من  

  األو��املسودة  بإعداد 
ً
  ،لإلجراءات من التقر�ر وفقا

ً
 لإلجراءات. حيث استمرت عملية التقييم وفقا

III.   أعمالھ    التقييم  فر�قامليدانية، ومع ذلك فقد واصل    ا�� تأجيل تار�خ الز�ارة  ا�جموعة: اضطرت  فلسط�ندولة

م�حق   تحليل  سيما  ال  دولة    االل��ام املكتبية  قدمت  وقد  التقييم.  مجاالت  تحديد  ورقة  إعداد  وكذلك  الف�ي 

 
ً
الفعالية، حيث قامت سكرتار�ة  �شأن  عملية التقييم وموعد تقديم املعلومات  لغرض تأجيل    آخر  فلسط�ن طلبا

ا�حصول،    وتم،  األعضاءع�� الدول    وم��راتھ�عرض الطلب    االستشار�ة،تنسيق مع الرئاسة وال�جنة  الا�جموعة ب

 .  الطلباملوافقة ع��  ع�� التمر�ر، طر�ق عن

متا�عة الدول األعضاء با�جموعة   وعمليةعملية التقييم املتبادل      

العام    بناء  �� املا��  العمل  مجموعة  عن  الصادرة  الدولية  للمعاي��   
ً
ووفقا ا�جموعة  إجراءات   و�عديال��ا م  2012ع�� 

م�افحة غسل   نظم م و�عديال��ا، تقوم ا�جموعة بإجراء عملية التقييم املتبادل لتقييم 2013واملن�جية الصادرة �� العام 

ح لدى الدول األعضاء فيما يتعلق بال��امها الف�ي بالتوصيات األر�ع�ن وفعالية  األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل انتشار التس� 

سنة   شهدت  وقد  تقر�ر  م2020نظمها.    مصر   جمهور�ة  تقييم   عملية  ومواصلة  املتحدة،   لعر�يةا   اإلمارات  دولة  اعتماد 

 . أعاله ليھ إ  مشار هو  كما فلسط�ن دولة  تقييم عملية �� والبدء العر�ية،

فيما يتعلق �عملية املتا�عة (العادية أو املعززة)، تقوم ا�جموعة بمتا�عة التقدم ا�حرز من قبل الدول األعضاء من أجل  و 

أوجھ القصور  ع�� معا�جة  وتحف��ها وح��ا    لد��ا،التأكد من استمرار تطو�ر نظم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  

إل��ا �� تقار�ر التقييم املتبادل واتخاذ ا�خطوات الالزمة ضمن مواعيد زمنية معقولة   اإلجراءات ذات    فيما خصاملشار 

��ا ال�ي تم تحديدها �� تقر�ر التقييم املتبادل. و�� إطار عملية متا�عة التقييم �� ا�جولة الثانية  املو��ى    واإلجراءاتاألولو�ة  

ييم املتبادل، و�عد مرور خمس سنوات من اعتماد تقر�ر التقييم املتبادل للدولة محل التقييم، يتم عقد  من عملية التق 

 الفعالية. ا�جهود املزولة ع�� مستوى ز�ارة ميدانية قص��ة للدولة املعنية لتقييم  
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(تقار�ر للتحديث �ل عام�ن  خمسة تقار�ر متا�عة �� إطار ا�جولة األو��    - م اعتمد االجتماع العام  2020  -وخالل العام  

�شمل ا�جمهور�ة اليمنية، جمهور�ة السودان، ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية، ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة،  

العراق)، وتقر�ر  الثانية  ي  وجمهور�ة  ا�جولة   �� الف�ي)  تقييم درجات االل��ام  (مع طلب إعادة  ل�جمهور�ة    - متا�عة معززة 

ا املغر�يةاإلسالمية  واململكة  إ��  ،  ملور�تانية  املعززة  املتا�عة  عملية  من  التو�سية  ا�جمهور�ة  خروج  يتضمن  واحد  وتقر�ر 

عملية املتا�عة العادية. وأو�حت تلك التقار�ر مدى التقدم الذي حققتھ هذه الدول �� مجال تحس�ن أنظمة م�افحة  

 ا�خاصة ب�ل م��ا.    واملتا�عة�� تقار�ر التقييم  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� ضوء املالحظات الواردة

تطورات كب��ة حدثت ع�� مستوى الدول األعضاء حيث شهدت تلك الف��ة  و  مجهوداتو�ش�ل عام يمكن القول إن هناك 

إصدار العديد من القوان�ن واألنظمة ا�خاصة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب سواًء لتحس�ن تجر�م غسل األموال  

�حددة كمتطلبات العناية  وتمو�ل اإلرهاب أو لفرض متطلبات جديدة ع�� املؤسسات املالية واألعمال واملهن غ�� املالية ا

��ا �� شق الفعالية، باإلضافة إ��  املو��ى  الواجبة تجاه العمالء، وتنفيذ قرارات مجلس األمن الدو��، وتفعيل اإلجراءات  

القانون، وذلك من خالل تدر�ب   إنفاذ  الرقابية وسلطات  ا�جهات  بما ف��ا  ا�جهات  رفع مستوى كفاءة وفعالية مختلف 

  العناصر البشر�ة ل
ً
تلك ا�جهات ع�� ال��امج ال�ي تقدمها ا�جموعة أو برامج أخرى متخصصة. كما شهد هذا العام أيضا

إصدار العديد من اإلرشادات والتوج��ات ل�جهات ا�خاضعة لإلبالغ عن العمليات املشبوهة وعدد من املتطلبات لتعز�ز  

من املعلومات والبيانات املقدمة من العمالء ومتا�عة  والتحقق  والكشف  املتعلقة بإدارة ا�خاطر  ا�جهات ا�خاضعة  أنظمة  

   .غ�� االعتيادية والعمليات املشبوهة ورصد العمليات

 م 2020 العام وح�ى م 2009من العام  أرقام �� املتا�عة عملية

 ال��نامج الزم�ي لعمليات التقييم املتبادل �� إطار ا�جولة الثانية 

تقييم الدول األعضاء ل�جولة الثانية ��دف التأكد من مدى فاعلية النظم املطبقة، ومدى  بدأت ا�جموعة تنفيذ برنامج  

 ملن�جية التقييم    ا�ساقها مع املعاي�� الدولية
ً
�� شأن م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التس�ح، وذلك وفقا

(ف��اير   املا��  العمل  مجموعة  عن  الصادرة  والتعديال 2013ا�جديدة  الالحقةم)  الثا�ي  عل��ا  ت  العام  االجتماع  واعتمد   .

والعشرون ا�جدول الزم�ي لعملية التقييم املتبادل �� إطار ا�جولة الثانية من عمليات التقييم املتبادل، حيث سيتم تقييم  

عملية املتبا�عة

م2020-م 2009

تقر�ر متا�عة ناقش��ا 146

االجتماعات العامة 
للمجموعة 

دولة خرجت من 16

املتا�عة للتحديث �ل 
م2020عام�ن ح�ى 
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دولت�ن إ�� ثالث �� �ل عام، يتم ف��ا فحص جميع القوان�ن والضوابط السار�ة �� الدول األعضاء ا�خاصة بم�افحة غسل  

��  األمو  ا�حرز  التقدم  بمتا�عة  مستمر  �ش�ل  ا�جموعة  وتقوم  تطبيقها.  وفعالية  التس�ح  وانتشار  اإلرهاب  وتمو�ل  ال 

التقييم   الدول �عد خضوعها لعملية  الدول األعضاء، وتقوم  اإلرهاب لدى  تحس�ن نظم م�افحة غسل األموال وتمو�ل 

ما   بحسب  محددة  زمنية  ف��ات  خالل  املتا�عة  تقار�ر  قبل  بتقديم  من  املعتمدة  واملتا�عة  التقييم  إجراءات  عليھ  تنص 

 االجتماع العام للمجموعة. 

 م، جدول تقييم الدول األعضاء ع�� الش�ل التا��: 2020وخالل هذه ا�جولة، اعتمدت ا�جموعة، ا�� ��اية سنة 

تار�خ الز�ارات امليدانية لعمليات   ا�جهة املقيمة  الدولة

ا�جولة التقييم املتبادل �� 

 ) 1الثانية (

مناقشات االجتماع العام لتقار�ر 

التقييم املتبادل �� ا�جولة 

 الثانية

 م2016أبر�ل  م 2015ف��اير  البنك الدو��  ية تو�سا�جمهور�ة ال

 م 2018أبر�ل/مايو  م2016د�سم��  30- 19 ا�جموعة ة ور�تاني امل اإلسالميةا�جمهور�ة 

 م 2017نوفم��  ) 2( م 2017النصف األول  -  )2(ليبيا دولة 

 م2018يونيو  م2017نوفم��  22-7 ا�جموعة ومجموعة العمل املا�� البحر�نمملكة 

 م2018يونيو  م2017نوفم��  23-8 ا�جموعة ومجموعة العمل املا�� السعودية اململكة العر�ية 

 م 2018نوفم��  م2018ف��اير/مارس  ا�جموعة ) 2( ةسور�ا�جمهور�ة العر�ية ال

 م2019أبر�ل  م 2018مارس  20-5 ا�جموعة   يةاملغر�اململكة 

 م 2019مايو  م 2018أغسطس/سبتم��  ا�جموعة )2( يةاليمن ا�جمهور�ة 

 م  2019 نوفم�� م 2018يوليو  23-8 ا�جموعة ية الهاشمية األردناململكة 

 م 2020ف��اير  م 2019يوليو  17-1 ا�جموعة ومجموعة العمل املا�� العر�ية املتحدة اإلمارات

 2022 ف��اير 2021يوليو -يونيو ا�جموعة ومجموعة العمل املا�� قطردولة 

 م 2020مارس  9-1ا�جزء األول:  ا�جموعة العر�ية  مصرجمهور�ة 

  16(عن �عد): الثا�ي ا�جزء 

 م 2020أكتو�ر  7 -سبتم��

 م 2021مايو 

 م 2022 مايو/ أبر�ل م2021أغسطس  15 -10 ا�جموعة  فلسط�ندولة 

 م2022يونيو  م2021نوفم��  9 -أكتو�ر 25 ا�جموعة ومجموعة العمل املا�� مانعُ سلطنة 

 م2023أبر�ل  م 2022يوليو/ أغسطس  ا�جموعة ية لبنانا�جمهور�ة ال

 م 2022أكتو�ر  م 2022مارس   22 - 6 العمل املا��ا�جموعة ومجموعة  ال�و�تدولة 

�ة الديمقراطية  ا�جزائر ا�جمهور�ة 

 الشعبية

 2023  مايو/  أبر�ل م 2022 أغسطس/يوليو ا�جموعة

 م 2023 نوفم�� 2023ف��اير /يناير ا�جموعة السودانجمهور�ة 

 م 2024مايو / أبر�ل   2023أغسطس /يوليو ا�جموعة العراقجمهور�ة 
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تار�خ الز�ارات امليدانية لعمليات   ا�جهة املقيمة  الدولة

ا�جولة التقييم املتبادل �� 

 ) 1الثانية (

مناقشات االجتماع العام لتقار�ر 

التقييم املتبادل �� ا�جولة 

 الثانية

 م 2024 نوفم�� م 2024 ف��اير/  يناير ا�جموعة جيبو�ي جمهور�ة 

 م 2025مايو / أبر�ل م 2024 أغسطس/  يوليو ا�جموعة الفيدرالية الصومال جمهور�ة

املا�� وسكرتار�ة  االستبيان الف�ي بالتنسيق ب�ن سكرتار�ة ا�جموعة والدولة محل التقييم، أو ب�ن مجموعة العمل يتم تحديد تار�خ �سليم ) 1(

 ا�جموعة والدولة محل التقييم.

�� انتظار تحسن الظروف    ةسور�ا�جمهور�ة العر�ية الو   يةاليمنا�جمهور�ة  ليبيا و دولة  تم االتفاق ع�� تأجيل إجراء عملية التقييم املتبادل ل)  2(

 .األمنية ف��ا
 

 الضر��ي الطو�� للمجموعة  االل��ام متا�عة برامج 

يقصد ب��نامج االل��ام الضر��ي الطو�� أي برنامج يوضع لتسهيل ت�حيح الوضع القانو�ي لداف�� الضرائب تجاه األصول  

 تلك ال�ي تتضمن إعادة لألصول، و�عد  
ً
 أو تم اإلفصاح ع��ا �ش�ل ناقص، وخصوصا

ً
أو األموال ال�ي لم يف�ح ع��ا سابقا

احبھ �ش�ل �امل أو جزئي عفو ضر��ي، مع حصانة ضد املالحقة القضائية. و�� هذا الصدد وافق االجتماع  ال��امج ال�ي تص 

أبر�ل    �� والعشرون  ا�حادي  الدول  2015العام  لدى  الطو��  الضر��ي  االل��ام  برامج  ملتا�عة  املعدلة  اإلجراءات  ع��  م 

ا�حادي والثالجتماع  اال   استمعاألعضاء �� ا�جموعة، و  إ�� عرض موجز حول برنامج    ،م2020نوفم��    19-17  �نثالعام 

الضر��ي الطو�� مقدم�ن من قبل اململكة املغر�ية وا�جمهور�ة التو�سية حول برنامج االل��ام الضر��ي الطو��،    االل��ام 

  االل��امالضر��ي الطو��، ومدى    االل��اماآلثار امل��تبة ع�� خضوع ال�خص ل��نامج  و أهم النقاط ال�ي تضم��ا ال��نامج،  و 

   ة �� هذا ا�خصوص.التحديث املقدماعتماد تقار�ر االجتماع العام   ، وقرر باملبادئ الرئيسية األر�عة �جموعة العمل املا��
 

التس�ح   انتشار و املعاي�� الدولية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ب املتعلقةتحديثات ال  آخر 

  األموال غسل م�افحة نظم وفعاليةالف�ي بتوصيات مجموعة العمل املا��   االل��امومن�جية تقييم 

 اإلرهاب  وتمو�ل

�� الدولية مل�افحة غسل  م قرارات �� شأن تحديث املعاي2020لشهر أكتو�ر  االجتماع العام �جموعة العمل املا��    اتخذ  

التس�ح   وانتشار  اإلرهاب  وتمو�ل  نظم    تقييم  ومن�جية  -األموال  املا�� وفعالية  العمل  مجموعة  بتوصيات  الف�ي  االل��ام 

ا�جموعة ع�� عكس �افة التحديثات ع�� توصيات مجموعة العمل    تم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، إذ عمل

  املستندات  بوابةاملا�� ومن�جي��ا باللغة العر�ية فور حدوث التغي�� و�عميمها ع�� الدول األعضاء العتمادها ورفعها ع��  

 .ر�قياأف وشمال األوسط الشرق  ملنطقة املا��  العمل  بمجموعة ا�خاصباإلضافة إ�� املوقع اإللك��و�ي 

  ن�جية تقييم االل��ام الف�ي بتوصيات مجموعة العمل املا�� وفعالية نظم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بالنسبة مل

ال    17هامش لتوضيح أن التوصية    إضافة  تم، حيث  17  لتوصية م، وهو يتعلق با2020  نوفم��  ��صدر  فإن آخر تحديث  

 .17 للتوصية التفس��ية املذكرة �� ع�� النحو املب�ن الو�االت، عالقاتأو  خارجية  بمصادر  االستعانةتنطبق ع��  
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 :اآل�ي  تتضمنو ، م2020 أكتو�ر  ��فقد تمت  املا�� العمل  مجموعة  توصياتات لتحديث أما بخصوص آخر ال

I. غ��    واملهن  واألعمالالدول واملؤسسات املالية    تطالبوال�ي   �جهة  1  للتوصية  التفس��ية واملذكرة  1  التوصية  مراجعة

بتطبيق العقو�ات   االل��ام أو ال��رب من    التطبيقا�حتمل أو عدم    ا�خرق تحديد وتقييم مخاطر  من  املالية ا�حددة  

، واتخاذ إجراءات للتخفيف من  7توصية  ال، ع�� النحو الوارد ��  التس�ح  انتشاراملالية املس��دفة املتعلقة بتمو�ل  

 هذه ا�خاطر. 

II. التوصية    و�عديل  لها،  جديدة  تفس��ية  مذكرة  �ضافةو   2  التوصية  مراجعة  �� طفيف  إ��    هامش  إلدراج  2ثانوي 

. باإلضافة إ�� إدراج مذكرة تفس��ية جديدة تحدد  �ن�� سياق التعاون والتنسيق الوطني   التس�ح  انتشارم�افحة تمو�ل  

 لتعز�ز التعاون ا�ح�� والتنسيق وتبادل املعلومات.  ا�جهاتاإلطار املش��ك ب�ن 

 املتا�عة  وعمليات  املتبادل التقييم  عملياتإطار  �� املقيم�نو   الدول  وتأهيل تدر�ب

وتأهيل املقيم�ن لعمليات    لتدر�بمجموعة العمل املا�� ورشة عمل    عقدت  �ورونا،  �جائحة  االستثنائية  الظروف  ظل  ��

املتا�عة   وعمليات  املتبادل   التقييم 
ً
ا�جموعات    اف��اضيا مع  والتنسيق  مجموعة   اإلقليمية باالش��اك  غرار  ع��  املنشأة 

  18-14  الف��ة  خالل  وذلك  ،أفر�قيا  وشمال  األوسط  الشرق   ملنطقة  املا��  العمل  مجموعة  ف��ا  بما    (FSRBs)املا��العمل  

و�عز�ز  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  �� مجال  خ��اء  ا�الورشة إ�� تدر�ب وتأهيل عدد من  و��دف    ،م2020  د�سم��

  العمل   مجموعة  بتوصيات  الف�ي  االل��ام   تقييم  من�جية   باستخدام  وذلك  إجرا��ا،  وكيفية   املتبادل   التقييم معرف��م �عملية  

  املقيم�ن  من   عدد  وتوف��  املا��،  العمل  بمجموعة  ا�خاصة  اإلرهاب  وتمو�ل   األموال  غسل  م�افحة   نظم  وفعالية  املا��

  مع   املتا�عة  وعمليات  املتبادل  التقييم  عمليات  ��  للمشاركة  ،القانون   إنفاذ�ن وخ��اء   والقانوني  �ناملالي من  ا�خ��اء    املؤهل�ن

 .  التقييم إعادة طلب

�� هذا اإلطار العديد من املوضوعات الهامة ذات الصلة بإجراء عملية التقييم، ومناقشة    االف��اضية  الورشة  واستعرضت

  مجموعة   خ��اء  قدمها  ال�ي  القيمة  املعلومات  من  كب��ة  بدرجة  املشار�ون   استفاد  حيث  إل��ا،  التوصل   تم  ال�ي  النتائج أهم  

  األموال   غسل  م�افحة   نظم  وفعالية  الف�ي   االل��ام  تقييم   وكيفية   التقييم  من�جية   متطلباتتعرف ع��  وال  املا��،  العمل

ا�حددة �� املن�جية. كما    املباشرةالتحقق من مدى استيفاء املعاي�� الدولية وتحقيق النتائج    خالل وتمو�ل اإلرهاب من  

لد��ا وكيفية    اإلرهاب  وتمو�لغسل األموال    ومخاطر  التقييم  محل  الدولة  عملأدرك املشار�ون أهمية التعرف ع�� سياق  

  ا�جموعة   أعضاء  منخ��اء من سبع دول    7. وقد شارك �� هذه الورشة  املتبادل  التقييم  عملية�� إطار    االعتبارأخذها �ع�ن  

 . ا�جموعة �ة من سكرتار  خب��ة ا�� باإلضافة

إطار    وع�� و��  متصل،  نظمت    ،املتا�عة  وعمليات  املتبادل  التقييم   لعمليات  ا�خاضعة  الدول   وتأهيل   تدر�ب صعيد 

املتبادل،   التقييم  لعملية  الدولة  إعداد  حول  عمل  ورشة  ا�جموعة  ب��وت،2020يناير    14سكرتار�ة  ا�جمهور�ة    م، 

التعرف ع�� متطلبات من�جية التقييم وكيفية تقييم االل��ام الف�ي وفعالية نظم م�افحة غسل األموال  شملت  ،  اللبنانية

، واإلعداد للز�ارة امليدانية  استيفاء املعاي�� الدولية وتحقيق النتائج املباشرة ا�حددة �� املن�جية  وكيفيةوتمو�ل اإلرهاب  

 ملستندات الداعمة للفعالية واملؤ�دة لدرجات االل��ام الف�ي. ه�� الوثائق وامن تج تتطلبھ  لفر�ق التقييم وما 
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 :والتطبيقات  الفنية  داتاملساع  جماالت   يف :  ثانياً 

 تطب�قاتال: 
 

 املهاجر�ن   و��ر�ب  بالبشر  االتجار  جر�م�يالتطبيقات حول غسل األموال الناتج عن  مشروع 
 

العر�ية  اعتمد القاهرة، جمهور�ة مصر  الثالث�ن الذي عقد بمدينة  العام  نوفم��    28إ��    26خالل الف��ة من    ،االجتماع 

املهاجر�ن"، بداية  2019 من  م، تنفيذ مشروع تطبيقات جديد حول "غسل األموال ع�� جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب 

دراسة مشروع تطبيقات جديد حول "غسل األموال ع�� االتجار  اق��حت تنفيذ    قدليبيا    دولة  و�انت  ،م2020العام    مطلع

  وشمال   األوسط  الشرق   ملنطقة  املا��  العمل  بمجموعة  األعضاء  الدول  أساس لتعر�ف توف��و بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن"،  

 أن �ساعد  يمكن  وال�ي  الظاهرة،السياسات املتبعة مل�افحة هذه  ع�� ة من هذه ا�جرائم وا�ع�اسها ناشئال اآلثارب  أفر�قيا

   .و�عاق��اوكشفها  ملنعها املبذولة ا�جهود �� ال��اية ��

املتأتية من جر�م�ي    األموال �تمثل الهدف الرئي��ي للمشروع �� دراسة مختلف ا�جوانب املرتبطة بموضوع غسل عائدات  و 

العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال   الدول األعضاء بمجموعة  املهاجر�ن، و�عز�ز جهود  االتجار بالبشر و��ر�ب 

من املأمول أن �ساهم هذا التقر�ر ��: (أ) مساعدة الدول �� فهم الطرق  أفر�قيا �� م�افح��ا والتصدي لها بفعالية، حيث  

املهاجر�ن �� منطقة الشرق األوسط   العائدات املتحصلة من جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب  واألساليب املتبعة �� غسل 

�� منطقة الشرق األوسط وشمال   الدول األعضاء  أفضل، و(ب) تحس�ن قدرات  املنع  وشمال أفر�قيا �ش�ل   �� أفر�قيا 

والكشف وا�حد من خطورة هذه ا�جرائم لد��ا، (ج) تحس�ن نظم م�افحة غسل األموال لدى الدول األعضاء �� مجموعة  

 العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا. 

التو�سية  و  ا�جمهور�ة  الدول األعضاء    منالفر�ق    أعضاء  ، املشروعلقيادة فر�ق عمل    العر�ية   مصر   جمهور�ة و تطوعت 

والسكرتار�ة    التنسيقالتالية: اململكة األردنية الهاشمية، وجمهور�ة السودان، ودولة ليبيا، واململكة املغر�ية، بجانب مهام  

ا�جموعة. سكرتار�ة  تتوالها  وا�جر�مة    ا�جدير  ال�ي  ا�خدرات  بم�افحة  املع�ي  املتحدة  األمم  مكتب  أن  �شارك  بالذكر 

  بيانات   قاعدة  ��  املتوفرة  واملؤشرات  واإلحصائيات  باملراجع  ودعمھ  تنفيذه  ��  واملشاركة  املشروع  تنفيذ  دعم  ��بفعالية  

 . املكتب

  بالبشر املتأتية من االتجار    األموال عائدات    غسل  واتجاهاتتقر�ر �ستعرض فيھ طرق    نتاجأن يقوم فر�ق العمل بإ  �توقعو 

بتقييم حجم  ا  ساهمت  ال�ياالستبيانات  و   الدراساتع��    بناء  البشر ��ر�ب  و  أيضا  التقر�ر  سيقوم  كما  األعضاء،  لدول 

من خالل تقديم مقار�ة فنية تقوم    وال األم  غسلعالق��ا �  ومدى البشر    و��ر�ب  بالبشر وطبيعة ا�جرائم املتعلقة باالتجار  

 ع�� دراسة ظاهرة �سف�� األ�خاص إ�� مناطق التوتر �� أنحاء العالم.

املتعلقة بجرائم   األموالالوحدات املالية �� تحديد عائدات   ملساعدة  االشتباه  ودالئلعدد من املؤشرات    التقر�ر ناول سيت

  وسلطات إ�� دعم جهود �افة األطراف املعنية بامل�افحة (أي ا�جهات التنظيمية    إضافةالبشر،    و��ر�ب  بالبشراالتجار  
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  وا�حد   بم�افح��االكفيلة    ياتاآل   ووضعسلطات �شغيلية معنية أخرى) من اجل ا�حد من هذه الظاهرة    وأية  القانون   إنفاذ

 م��ا. 

أبدت اهتمامها ��ذا املشروع منذ   املا��  العمل  أن مجموعة  بالذكر  استبيانطالقھإ ا�جدير  بتعميم  طلب    ، حيث قامت 

، و�� هذا الصدد ناشدت مجموعة العمل  ع�� الدول األعضاء ف��ا للمشاركة �� املشروع وتقديم حاالت عملية  املعلومات

 لرغبة �عض الدول باملا�� فر�ق العمل  
ً
�� �عبئة    - �وروناال�ي تأثرت بجائحة    - تمديد املهلة املمنوحة للرد ع�� االستبيان، نظرا

االستبيان ا�خاص باملشروع، حيث أن الظروف ا�حالية ال�ي تمر ��ا دول العالم قد أعاقت العديد من الدول بما �� ذلك 

دول مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا �� ا�حصول ع�� املعلومات املطلو�ة من ا�جهات املعنية  

ا�حجر الص��، وقد تمت املوافقة ع�� بتأجيل استالم الرود ل�ل ا�جموعات ح�ى بداية يوليو    �� الوقت املناسب �� ظل

تأخرت �عض مراحل املشروع املرتبطة بمرحلة جمع املعلومات والبيانات والبدء �� تحليلها إ�� يوليو  ، ونتيجة لذلك  م2020

 عن مارس  2020
ً
  لثالث�ن للمجموعة ع�� تمديد ف��ة تنفيذ املشروع حيث وافق االجتماع العام ا�حادي وام،  2020م بدال

 عن نوفم�� 2021إ�� أبر�ل 
ً
 . ، موعد تقديم املسودة األخ��ة لتقر�ر املشروعم2020م عوضا

  ��  اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة نظم ع�� وأثرها) COVID-19(  كورونا جائحة  حول  دراسة

 أفر�قيا  وشمال األوسط  الشرق   منطقة

قامت مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا بدراسة مخصصة حول موضوع جائحة �ورونا وتأث��ها  

خالل ف��ة جائحة �ورونا، وقد  ع�� نظم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا  

) وأثرھا على نظم مكافحة  COVID-19دراسة حول: جائحة كورونا (33T(  م2020أكتو�ر  تم �شر التقر�ر ع�� موقع ا�جموعة ��  

 .) WebsitesMENAFATF Official غسل األموال وتمویل اإلرھاب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

، وآخر اإلحصاءات العاملية بإعداد املصاب�ن  COVID-19فايروس �ورونا املسبب ملرض  لخلفية �عر�فية    و�تناول التقر�ر

   والتعرفوحجم الوفيات،  
ً
مخاطر غسل األموال وتمو�ل    وكذلك،  ع�� أهم القطاعات االقتصادية واملالية األك�� تضررا

م�افحة غسل األموال    مجالواإلقليمية ��    الدوليةواملبادرات الصادرة عن ا�جهات    ا�جهودخالل ا�جائحة، وأبرز    اإلرهاب. 

  أبرز   استعراض  تم  التقر�ر  ��اية  و��  غرارها،   ع��  املنشأة  اإلقليمية  والهيئات  املا��  العمل  مجموعةوتمو�ل اإلرهاب مثل،  

  �عض   وتقديم  �ورونا  جائحة   ظل   ��  املنطقة  ��  اإلرهاب  وتمو�ل   األموال  غسل   م�افحة  نظم  تواجھ   ال�ي   اتالتحدي

 . م��ا االستفادة األعضاء  للدول  يمكن ال�ي   التوصيات

  األوسط   الشرق   ملنطقة  املا��  العمل   بمجموعة   األعضاء  الدول   إ��  الدعم   تقديم  إ��  أسا��ي   �ش�ل   التقر�ر   هذا   و��دف

  الضوء و�سليط املمارسات   أفضل تقديم  خالل  من)، COVID-19( �ورونا بجائحة  املتعلقة املسائل  �شأن  أفر�قيا   وشمال

  وكيفية  ع��ا  الناجمة  اآلثار  توضيح  مع  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  بجرائم  وارتباطها  ا�جائحة،  مخاطر  هذه  ع��

أهم مؤشرات االشتباه ال�ي  و   الدراسة،  ف��ة  خالل  املنطقة  دول   واجهت  ال�ي  العملية  ا�حاالت  من  لعدد  وعرض  لها  التصدي

جانب الوقوف ع�� أبرز التحديات    إ�� ن �ساعد �� التعرف ع�� جرائم غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب واكتشافها،  أيمكن  

 هذه ا�جهود.   �عيق ال�ي 

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84
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وا  وألغراض املعلومات  لطلب  خاص  استبيان  تصميم  تم  التقر�ر  هذا  منطقة  إعداد  دول  ع��  وتوزيعھ  العملية  �حاالت 

) ع�� نظم م�افحة غسل األموال وتمو�ل  COVID-19الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، للتعرف ع�� آثار جائحة �ورونا (

ا�جرائم ذات الصلة.  بناًء عليھ، وردت عشرة ردود من الدول    ارت�اباإلرهاب �� املنطقة وأهم الطرق واألساليب املتبعة �� 

ا�جمهور�ة  األ  الشعبية،  الديموقراطية  ا�جزائر�ة  ا�جمهور�ة  البحر�ن،  مملكة  الهاشمية،  األردنية  اململكة  التالية:  عضاء 

التو�سية، اململكة العر�ية السعودية، جمهور�ة العراق، سلطنة ُعمان، دولة قطر، اململكة املغر�ية وا�جمهور�ة اليمنية..  

  م�ن   ��  تفصيلها  س��د  كما  ا�جاالت  مختلف  ��  تنوعت  عملية  حاالت   8  الردود  هذه  �اتضمن�  ال�ي  العملية  ا�حاالت  عدد  و�لغ

 . التقر�ر

-COVIDالدراسة لعدد من ا�جرائم ذات الصلة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املرتبطة بجائحة �ورونا (نتائج  تطرقت  

عدد  19  �� والبحث  التحري  خالل  من  ا�جرائم  هذه  ع��  ال��ك��  تم  وقد  والدراسات  )،  والبحوث  العاملية  املؤشرات  من 

-COVIDالصادرة �� املوضوع، وال�ي رسمت معالم ومالمح مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املرتبطة بفايروس �ورونا (

ال  ، أبرزها جرائم االحتيال، وا�جرائم اإللك��ونية، وسوء استغالل األمو COVID-19)، وز�ادة ا�جرائم املتعلقة بـ مثل  19

 ا�ح�ومية واملساعدات املالية الدولية أو سوء توج��ها �� قنوات غ�� وجه��ا املقصودة، وجرائم الفساد.

 ملعطيات الدراسة واألمثلة ال�ي سلفت �خاطر غسل األموال  و 
ً
ع�� صعيد منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، ووفقا

) أوقات جائحة �ورونا  اإلرهاب خالل  الصلة  COVID-19وتمو�ل  ذات  ا�جرائم  من ضم��ا  ا�جرائم  من  رصد عدد  تم   ،(

أفادت   ا�جرائم  30بالتقنية، حيث  أش�ال متفرقة من  بالرد ع�� االستبيان بوجود  ال�ي قامت   �� الدول األعضاء  % من 

، ووسائل التواصل  اإللك��ونية ال�ي تم رصدها خالل ف��ة ا�جائحة، تم ف��ا استخدام أنماط تتعلق بالعمالت االف��اضية

  االجتما�� مثل �شر شائعات حول األدو�ة ال�ي �عا�ج ف��وس �ورونا، وممارسات تتعلق باالحتيال والنصب اإللك��و�ي.

الش�ل البيا�ي التا�� يو�ح مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة بجائحة �ورونا �� منطقة الشرق  و�و�ح  

 جائحة: األوسط وشمال أفر�قيا خالل ا� 
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جرائم أخرى تم رصدھا  االحتیال والتزویر، والغش
زورة المقلدة والم/في البضائع

ة بھالفساد، والحاالت المرتبط الجرائم اإللكترونیة 
والسیبرانیة

�� منطقة الشرق األوسط ) COVID-19(مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املرتبطة بجائحة كورونا 

م2020غسطسوشمال أفر�قيا، أ

ال نعم
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الهامة  إ��  الدراسة خلصت    وقد النقاط  ارتباط أي م��ا    تحليل  ومن خاللحيث ات�ح  ،  عدد من  الواردة عدم  ا�حاالت 

بمجال تمو�ل اإلرهاب، مما �ع�ي أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا تمتاز بانخفاض مخاطر تمو�ل اإلرهاب ذات  

 ) الناشئة ليست �عيدة عما هو شائع عامليا،  COVID-19الصلة بجائحة �ورونا  )، كما ات�ح أن مخاطر غسل األموال 

   و�مكن العمل ع��
ً
استخدام  ب  ترتبطو�ح أن هناك تحديات �شريعية   ، كما  احتوا��ا واالح��از من عدم حدو��ا مستقبال

التشريعات القائمة و�صفة خاصة    قالالزمة لتطبي ا�جرائم املالية، واالفتقار لآلليات الرقابية الفعالة    ارت�ابالتقنية ��  

�� مجال جرائم غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وا�جرائم املرتبطة ��ا �االحتيال وال��و�ر مثال، وال�ي تحتل النصيب األك��  

، وتتداخل ف��ا بنسبة كب��ة وسائل التواصل االجتما��
ً
  هناك ، األمر  الذي يكشف أن  �� قائمة ا�جرائم املرتكبة إلك��ونيا

�ش�ل ج�� ب�ن املؤسسات املالية   فروقا��ا فجوة رقمية وقصور �� جانب االهتمام بالتقنية وتطبيقها بصورة فعالة، تظهر

 واألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة، مما أثر ع�� االستفادة من منصات ا�خدمات اإللك��ونية. 

يجب أال ي�ون الهدف أمام جهود م�افحة غسل األموال وتمو�ل  ف��ا    دعت  القيمة،من التوصيات    عددالدراسة    وقدمت

ولكن أيًضا بناء األسس لتعز�ز    فقط،   COVID-19اإلرهاب خالل ف��ة ا�جائحة هو استعادة مستوى االمتثال قبل جائحة 

اإلرهاب بصورة مستمرة ومستدامة   األموال وتمو�ل  كذلك    األزمات.و وقات  األ هذه    �ستجيب ملثلأنظمة م�افحة غسل 

 التقنيات املالية ولفت النظر إ�� أ�عاد أخرى   للتحس�ن والتغي�� ا�جائحة فرصة �عت�� أوقات 
ً
ال سيما ��  الرقمية،  وتحديدا

الفايروس عن   انتشار  ا�حد من   �� الرقمية  املالية  ا�خدمات  التوسعوقت يمكن أن �ساعد فيھ  املا��    طر�ق  الشمول   ��

بتمك�ن التكنولوجيا املالية وحماية النظام املا��، ومعا�جة نقاط الضعف �� النظم املالية واالقتصادية مع إبقاء ا�خاطر  

 تحت السيطرة.

تفعيل قنوات التعاون الدو�� واالستجابة الدقيقة لطلبات املعلومات    ، يات األخرى ال�ي شمل��ا الدراسةومن ضمن التوص

�شر وتبادل  ،  �� الوقت املناسب باستخدام األدوات املتاحة لتقديم التعاون الدو�� مع إعطاء األولو�ة لـلطلبات العاجلة

وتمو�ل   األموال  غسل  �خاطر  الناشئة  واألساليب  الدولية  الطرق  ا�جهات  ب�ن  وتبادلها  با�جائحة  املرتبطة  اإلرهاب 

التشديد ع�� رقابة األ�شطة ال�ي قد ت�ون مصدر ل�خطر أك�� من غ��ها �� أوقات األزمات مثل ا�جمعيات غ��  واإلقليمية،  

�� إجراءات العناية    الهادفة للر�ح.  لكن يجب عدم التضييق ع�� عملها ومراعاة تطبيق املن�ج القائم ع�� ا�خاطر و�خاصة

 . التوصيات، وغ��ها من  الواجبة

ذات الصلة بتطبيق متطلبات م�افحة غسل األموال  كما قدمت عدد من األمثلة التوضيحية للتعامل مع �عض املسائل  

 وتمو�ل اإلرهاب خالل ف��ة ا�جائحة. 

 :المساعدات الفن�ة 
 

 م2021 –م  2020التدر�بية با�جموعة لألعوام  ا�خطة

  جائحة  ظروف�سبب  ف��اتنفيذ ال��امج املدرجة  م، تحديات جمة ��2021 –م 2020ا�خطة التدر�بية للمجموعة  واجهت

  تأخ��   إ��  وأدت  ا�خطة  س��   ع��  بظاللها  ألقت و   ك�ل،   العاملي  الص��  الوضع  ع��  أثرت  ال�يو   ،)COVID-19(  �ورونا

  وا�جهات مع ا�جهات املانحة (ع�� رأسها مجموعة العمل املا��)،   باستمرار  تواصل ال  ��  جاهدة  ا�جموعة   و�س��  ، تنفيذها

للتنسيق معها �� إقامة فعاليات ا�خطة م�ى ما سنحت    آخر   جانب  من  املستضيفة  وا�جهات  والدول   جانب،   من  األخرى 
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،اف�  ال��امج هذه �عض  تنفيذ �� النظر  إم�انية مع  جديدة توار�خ وجدولة  ،الفرصة
ً
أولو�ات لبعض ال��امج   ضعمع و  �اضيا

ال��امج   املقيم�ن، ألهمي��ا البالغة �� خطة عمل ا�جموعة وتأثر  الدولية، وتدر�ب  التدر�ب ا�خاص باملعاي��  الهامة مثل 

 األخرى با�عقادها.  

 ) األعضاء  الدول  من  عدد  قدمت  اإلطار،  هذا  فلسط�ن،    جمهور�ة��  دولة  العر�ية،  العر�ية    دولةمصر  اململكة  قطر، 

تتفق مع    هامة  مداخالتم،  2020األخ�� �� نوفم��    والتطبيقات  الفنية  املساعدات   عمل  فر�ق  اجتماع  خالل)،  -السعودية  

  اإلرهاب،   وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  املا��  العمل  �جموعة  الدولية  املعاي��ب  املرتبطةالتدر�بية    ل��امج لإعطاء األولو�ة  

  ال��امج   �عض  تنفيذ   إم�انية  ��  للنظر  الدول   هذه  دعت  كذلك.  التنفيذ  ��  األولو�ة  و�عطا��ما   املقيم�ن  تدر�ب  وموضوع

،   للر�ح  الهادفة  غ��  املنظمات  تدر�ب   برنامج   مثل   املق��حات  �عض  وطرحت   ذلك،  أمكنإن  -  ُ�عد   عن  ا�خطة   ��  املدرجة
ً
  مثال

   أك��  لعناية  القطاعات  هذه  تحتاج  حيث   ا�حددة،  املالية   غ��   واألعمال   واملهن
ً
  عملية   من   الثانية  ا�جولة  ملتطلبات   وفقا

أهمية إعداد    كما   ،األعضاء  للدول   بالنسبة   املوضوعات  هذه  وأهمية   املتبادل  التقييم إ��  الفر�ق  أشار عدد من أعضاء 

 قائمة باملوضوعات التدر�بية ال�ي يمكن عقدها 
ً
  م.2021 العام خالل (عن �عد) اف��اضيا

    مداخلةاالجتماع املذ�ور    خاللقدمت مجموعة العمل املا��    ،ومن جهة أخرى 
ً
أو�حت ف��ا أ��ا بصدد املناقشة داخليا

�ش�ل اس��اتي�� و�التنسيق مع ا�جموعات اإلقليمية النظ��ة لألخذ �� االعتبار الظروف ال�حية القائمة وعدم تمك��ا  

السابقة، وأنھ ال يوجد تصور وا�ح ح�ى   الف��ة   �� الواقع  أرض   ع�� 
ً
برامج فعليا أية  تنفيذ  املا��) من  العمل  (مجموعة 

ال�حظة �� إقامة فعاليات تدر�بية ع�� أرض الواقع لد��ا أو لدى ا�جهات اإلقليمية النظ��ة ال�ي تتشاور معها �� هذا الشأن.  

تأهيل وتدر�ب املقيم�ن اف��اضيا _ عن ُ�عد،  ب خاصا تدر�بيا برنامجاتقر�با نفذت  أسبوع�نوقد أفادت ا�جموعة أ��ا قبل  

م، كما ستعمل مع مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق  2021م و�ناير  2020ب�ن د�سم��  تخطط لتنفيذه مرة أخرى    وأ��ا

  .
ً
 أو اف��اضيا

ً
 األوسط وشمال أفر�قيا للنظر �� إقامة هذا ال��نامج فعليا

 لمجموعة لمصفوفة املساعدات الفنية 
 

  املساعدات   من   موقفها  حول   با�جموعة  األعضاء  الدول   من   معلومات  طلب ��دف استقصاء و   املصفوفة إعداد هذه    تم

  ع��   ل�حصول   الدول   تلك  تتطلع   ال�ي  وا�جاالت   املانحة،  ا�جهات   مع   القائم   التعاون   �شمل  بما  وذلك  والتدر�ب،   الفنية 

صورة وا�حة �شأن املتطلبات الواردة أعاله، والس��    ت�و�ن  إ�� الورقة    ذه ه  ��دف  عامة  و�صورة.  حولها  فنية  مساعدات 

لتمك�ن الدول األعضاء �� ا�جموعة من ا�حصول ع�� احتياجا��ا من املساعدات الفنية والس�� �� توف��ها بالتنسيق مع  

إرسالها    تم  ثم  ومن   ،والثالث�ن  ا�حاديالعام    الجتماع ا   قبل  من  اعتمد  املصفوفة  هذه  أن  بالذكر  ا�جدير ا�جهات املانحة.  

   من  الستفادةكذلك سيتم ا  املطلو�ة ف��ا.  حتياجاتاال   توف��والس�� ل  للدول األعضاء للرد عل��ا
ً
  هذه املصفوفة مستقبال

�� صياغة ا�خطط التدر�بية القادمة، مع مراعاة موقف الدول من عملية التقييم املتبادل (دول تم تقييمها، دول خاضعة  

، دول ستخض 
ً
).للتقييم حاليا

ً
 ع للتقييم مستقبال
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الثالث�ن    ا�جدير  التطبيقات  اجتماع  خالل  استحسان  وجدت  املصفوفة  هذه  أن    قدمتو م،  2020  نوفم��   ��بالذكر، 

  بھ  يحتذى أن يجب ون�جا وا�حا طر�قا  �عت��ها ال�ي املبادرة هذه  ف��ا تثمن الصدد، هذا �� مداخلة املا�� العمل  مجموعة

  تتطلع   وأ��ا   وا�حة  بصورة  االحتياجات   تحديد  ��  مهمة   الطر�قة  وهذه  الفنية،  املساعدات   موضوع  وهو   أال   هام   موضوع   ��

 . نتائجها لرؤ�ة
 

 

وشمال أفر�قيا   طالدورات وا�جلسات ال�ي تم نظم��ا مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوس

 م 2020نوفم��  –م 2019خالل الف��ة من نوفم�� 
 

م إ�� ��اية  2019عكفت سكرتار�ة مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا خالل الف��ة من نوفم��  

من املوضوعات  ) بمشاركة خ��اء دولي�ن حول العديد Webinars( اإلن��نت م، ع�� عقد جلسات �عر�فية ع��  2020أكتو�ر

�� مجال غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، و�صفة خاصة ال�ي ترتبط بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة  

 حسب ا�خطة التدر�بية للمجموعة.، وذلك إثر التوقف شبھ التام أل�شطة التدر�ب التفاع��  )19-بجائحة �ورونا (�وفيد

عر�ف بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وأهم الطرق واالتجاهات واألساليب  و��دف هذه ا�جلسات التعر�فية ا�� الت

 من قبل  ، وال�ي الشائعة خالل ف��ة ا�جائحة، حيث تم تناول عدد من املوضوعات الهامة
ً
 كب��ا

ً
  من   نشارك� املالقت تفاعال

 
ً
مستقبال التعر�فية  ا�جلسات  عقد   �� ا�جموعة  وستستمر  األعضاء،  ألخذ  الدول  األعضاء  الدول  مع  التواصل  �عد   ،

العام القادم    الس�� �� تنفيذها باالش��اك مع ا�جهات املناسبة خالل، و مرئيا��م حول املوضوعات ال�ي يرغبون بمناقش��ا

، وقطاع ا�جمعيات غ�� الهادفة للر�ح، وتنويع فئات املشارك�ن لضمان  القطاع ا�خاصالتعاون مع  ، وال��ك�� ع��  م٢٠٢١

 با�جلسات التعر�فية خالل الف��ة املذ�ورة:من هذه ا�جلسات. فيما ي�� أدناه جدول   االستفادة القصوى 

 م2020نوفمبر  –م 2019، نوفمبر الجلسات التعر�ف�ة التي قامت بها المجموعة�جدول 
 املوضوع ا�حضور عدد  التار�خ

 غسل األموال القائم ع�� التجارة، األساسيات وا�خاطر ومؤشرات االشتباه. 83 م 2020مايو  12

��   80 م 2020مايو  21 التجارة، مواضيع متقدمة حول غسل األموال واالحتيال  القائم ع��  غسل األموال 

 زمن �ورونا.

التشف��، سلسلة  االمتثال ملتطلبات   130 م 2020يونيو  17 �� مجال  اإلرهاب  األموال وتمو�ل  م�افحة غسل 

 الكتل وعملة البت�و�ن. 

االمتثال ملتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� مجال التشف��، مواضيع   90 م 2020يوليو  14

 متقدمة.

 �ورونا.املرونة ومخاطر غسل األموال واملرونة �� زمن  103 م 2020أغسطس  26

 م�افحة انتشار التس�ح.  120 م 2020سبتم��  9و 8

 إيجمونتاستعمال املعلومات االستخبار�ة املالية بالتعاون مع مجموعة  215 م 2020 � نوفم���اية شهر 

 العمالت االف��اضية بالتعاون مع ا�جموعات اإلقليمية النظ��ة �� إفر�قيا  174 م 2020 د�سم��  10
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و�عداد الدول األعضاء   املتبادلا�جموعة قد قامت �عقد عدد من الدورات التدر�بية �� إطار التقييم  أن  ،  ا�جدير بالذكر

 من هذا  �� ا�جموعة لعمليات التقييم املتبادل، وذلك كما ورد ��  
ً
بمجاالت عمل  ا�خاص    تحت ا�جزء  القسمالبند أوال

 .)30(أنظر صفحة رقم  ا�جموعة �� إطار التقييم املتبادل
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 اجلودة   وضمان   السياسات   تطوير   : الرابع   القسم 
   ا�جودةقسم تطو�ر السياسات وضمان    أ���ئ

ً
السكرت��    إشراف  تحتم. و�مارس القسم مهامھ  2019�� شهر يوليو من عام    حديثا

   �عمل  تنفيذي   مسؤول   و�رأسھ  ،للمجموعة  التنفيذي 
ً
 القسم   �تو�� و   . مراجع خار��  ة ساعد بم  حظى ي   كما   أول،  مسؤول   مع  حاليا

وا�ساقها مع التقار�ر املشا��ة   ا�جودة   ملعاي�� للتأكد من مراعا��ا    ،لها   حقةالال   واملتا�عة   املتبادل   التقييم  تقار�ر   مراجعة  أسا��ي   �ش�ل

سند للقسم امللفات املتعلقة بتطو�ر سياسات ا�جموعة �� ا�جانب�ن التشغي��  
ُ
  جودة   من  ف��ا  يتحقق  واالس��اتي��املنشورة. كما �

الشأن  ا�جموعة  ومستندات  وأ�شطة  إجراءات  وا�ساق املتبادل واملتا�عة.    خاص   و�ش�ل   ،�� هذا  التقييم  �عمليات  املتصلة  تلك 

بمساعدة فر�ق من خ��اء ا�جموعة،   املا��)  العمل  (التا�ع �جموعة  السياسات  تطو�ر  بفر�ق  املناطة  املشاريع   �� القسم  ويشارك 

�� املشا   صياغة  �� ريع كخ��اء مشارك�ن  وذلك ع�� دراسة أوراق املواضيع والتعليق و�بداء املرئيات �شأ��ا، أو من خالل املشاركة 

تقديم    ،هذا.  اتاملشروع  تقار�ر  لدول ا�جموعة، وتقديم املساعدة املمكنة �شأن  التعاون الدو��  و�تا�ع القسم عمليات مراجعة 

 تقار�ر التقدم ا�حرز، واالجتماعات املباشرة وغ��هما من مراحل مراجعة التعاون الدو��.  

مراجعة جودة وا�ساق  ، و ا�جموعةمتا�عة تنفيذ خطة عمل تحس�ن فعالية    �� م،  2020العام    خالل أهم �شاطات القسم    وتتمثل 

متا�عة  و   ، املور�تانية   اإلسالمية  وا�جمهور�ة  املغر�ية   اململكة   -تقار�ر املتا�عة املرتبطة بطلب إعادة تقييم �عض التوصيات ل�ل من  

  مساعدة  ع��   عملال و   ،لتعليق ع�� املسائل ذات الصلة با�جودة واال�ساقاالعر�ية و   مصر   جمهور�ةمسودات تقر�ر التقييم املتبادل �

فر�ق مراجعة التعاون    مظلة  تحت   منشأعمل    فر�قا�جموعة املش��كة ألفر�قيا والشرق األوسط (  اجتماعات  خالل   ا�جموعة  دول 

 �ٌل من   وال�ي) التا�ع �جموعة العمل املا�� الدو��
ً
ن  � تحس ع�� القسم �عمل   ذلك إ�� باإلضافة .سور�ا، واملغربو اليمن، �شمل حاليا

بالتعاون مع فر�ق من    منظومة م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وانتشار التس�ح من خالل تنفيذ بنود خطط العمل املعتمدة

 .خ��اء ا�جموعة

آخر،    من كثب  جانب  عن  القسم  اليتا�ع  االس��اتيجية  املا��    قبل  من   تجري   �ياملراجعة  العمل  التقييم    إجراءات  ع�� مجموعة 

  الدورةإطار    �� وعكسها ع�� مسودة إجراءات التقييم املتبادل للمجموعة    ، من عمليات التقييم املتبادل   �جولة ا�خامسةل   واملتا�عة

 .أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة  املا�� العمل �جموعة الثالثة

ا�جموعة والتقدم    وأداءخطة عمل مجموعة العمل املا�� بخصوص متا�عة فعالية  �  قصوى الوقت ا�حاضر، يو�� القسم أولو�ة    ��و

مراحل خطة عمل تحس�ن فعالية ا�جموعة منذ البدء �� إعدادها، واستمر �� متا�عة ا�خطة والتقار�ر    �افة   ��   وشارك   ،ا�حرز ف��ا 

واملناقشات ذات الصلة ��ا، والتنسيق والتعاون مع األطراف ذات العالقة (مجموعة االتصال، فر�ق املتا�عة، سكرتار�ة مجموعة  

 ونوجز فيما ي�� جهود القسم �� تنفيذ بنود ا�خطة:   العمل املا��)،

 ".ا�جودة وضمان السياسات"تطو�ر  قسمب  خاص  عمل   نظام  صياغة •

 مصفوفة تفصيلية لتحديد ا�حطات الزمنية ل�افة مراحل التقييم واملتا�عة.   إعداد •

 النظام الداخ�� واستحداث الشق املتعلق بمبادئ ا�حوكمة الداخلية.  �عديل  •

 م.  2020طة اس��اتيجية متوسطة املدى للعام خ صياغة •

 م. 2020مع سابق��ا للعام  هاا�ساقو  توافقها من  والتأكد   ، م2021 عامل   ا�جموعة�� تحسينات خطة عمل  املشاركة •
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  ،الدو�� التعاون  مراجعة فر�ق من النشطة للمراقبة ا�خاضعة  الدول  ملساعدة آلية تفعيل و  تطو�رل   القر�ب املدى �� لقسما تطلعو� 

   ا�جموعة،   من  خ��اء  مع  بالتعاون   وذلك  السياسات  تطو�ر  مجالب   الصلة  ذات  شاريعامل �شاط ا�جموعة ��    تكثيفو 
ً
  تلك   خصوصا

 ا�جموعة و�شاطا��ا.  دول ب   ةرتبطامل 
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 احلسابات اخلتامية والقوائم املالية   : امس القسم اخل 

 م 2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف    

 

 م (املبالغ بالدوالر األمر��ي) 2020د�سم��   31بيان املركز املا�� كما �� 
 

 2020 2019 

 املوجودات 

 املوجودات غ�� املتداولة 

 9,920 9,556 معدات  

 18,838 72,370 حق استخدام املوجودات 

 81,926 28,758 

 املوجودات املتداولة

 238,489 563,646 مساهمات األعضاء املستحقة 

 21,319 45,298 مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

 2,172,944 1,823,261 النقد ورصيد البنك 

 2,432,205 2,432,753 

 2,461,511 2,514,130 مجموع املوجودات 

   

 واملطلو�ات األموال امل��اكمة 

 األموال امل��اكمة

 300,000 300,000 احتياطي اس��اتي��

 496,093 979,207 األموال امل��اكمة 

 796,093 1,279,207 مجموع األموال امل��اكمة 

   

 املطلو�ات غ�� املتداولة 

 225,330 269,949 منافع ��اية ا�خدمة للموظف�ن 

 119,104 191,928 املنح املؤجلة

 - 19,005 ا�جزء غ�� املتداول من ال��امات عقود اإليجار 

 480,883 344,434 
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 املطلو�ات املتداولة 

 19,005 54,795 ا�جزء املتداول من ال��امات عقود اإليجار 

 150,452 149,654 ذمم تجار�ة دائنة وأخرى 

 1,151,527 549,590 األعضاء   -دخل مؤجل

 754,040 1,320,984 

 2,461,511 2,514,130 األموال امل��اكمة واملطلو�اتمجموع 
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 م (املبالغ بالدوالر األمر��ي) 2020د�سم��  31بيان اإليرادات واملصروفات للسنة املن��ية �� 
 

 2020 2019 

 الدخل 

 1,745,319 2,031,016 مساهمات من األعضاء

 40 185,277 دخل آخر 

 1,745,359 2,216,293 الدخل مجموع 

   

 املصروفات 

 1,551,556 1,676,957 ت�اليف مباشرة 

 112,372 47,902 مصار�ف عمومية و�دار�ة 

 7,971 8,319 االس��الك 

 1,671,899 1,733,178 مجموع املصروفات 

 

 73,460 483,114 فائض السنة 
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