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،،، وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 

بخال�ص  لأتوجه  الفر�سة  هذه  اغتنم 
الكامل  دعمها  على  للدول  والتقدير  ال�سكر 
الأ�سعدة. خمتلف  على  للمجموعة  وامل�ستمر 
يكون  اأن  �سريف  وعظيم  �سروري  دواعي  ملن  اإنه 
لقائي الأول واأنا اأتقلد من�سب رئي�ص املجموعة 
تعييني  مت  حيث  اجلزائر،  لبلـدي  ممثال 
املايل. ال�ستعالم  معاجلة  خللية  رئي�سا  موؤخرًا 
ودورها  املجموعة  لعمل  متابعًا  كنت  لقد 
معكم  للعمل  الن�سمام  قبل  املتميز  الإقليمي 

عن قرب، ولعل ما تقوم به املجموعة كواحدة من 
التي تعمل على غرار جمموعة  املايل الإقليمية  العمل  جمموعات 
التزام  مدى  كتقييم  ون�ساطات  اأعمال  من  »فاتف«  املايل  العمل 
ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  الدولية  باملعايري  الأع�ساء  الدول 
والتن�سيق  املجال  هذا  يف  لديها  املطبقة  النظم  وتوافق  الإرهاب 
واأ�ساليب  طرق  ودرا�سة  الأع�ساء  للدول  الفنية  امل�ساعدات  لتوفري 
وما  بالتطبيقات  يعرف  ما  اأو  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 
متيز  على  لتدل  كافية  اأهمية،  من  الأعمال  هذه  عليه  تنطوي 

واأهمية الدور الإقليمي ملجموعتنا »مينافاتف«.
الأعوام  خالل  املجموعة  ا�ستطاعت  ولقد 
فخر  وبكل  تنجح  اأن  عمرها  من  املنق�سية 
املنطقة  م�ستوى  على  وجودها  اإثبات  يف 
وقوي  موؤثر  اإقليمي  ككيان  ذاتها  عن  والتعبري 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  يف 
هذا  يف  فعال  وب�سكل  بارزًا  دورًا  تلعب  اأن  و 
الإجنازات  من  العديد  حققت  مما  املجال 
يف  عونًا  لنا  يكون  اأن  وجل  عز  اهلل  وندعو 
الإجنازات.  من  املزيد  لإ�سافة  �سويًا  التعاون 
برئا�سة  2011م  عام  يف  اجلزائر  ت�سرفت  لقد 
الكامل،  للتعاون  خالله  و�سعت  املجموعة، 
اأو  املراقبني  اأو  الأع�ساء  الدول  باقي  مع  �سواء 
الأهداف  حتقيق  بغية  املجموعة  �سكرتارية 
غ�سل  مكافحة  جمال  يف  اأجلها  من  املجموعة  اأن�سئت  التي 
الجتاه. هذا  يف  بال�ستمرار  وتتعهد  الإرهاب،  ومتويل  الأموال 
تفانيهم   على  واملراقبني  الأع�ساء  للدول  بال�سكر  اأتوجه  وختامًا 
ال�سديد لإجناح اأعمال هذه املجموعة، وبكل ود ،  اأتوجه بخال�ص 
ال�سكر جلميع اأفراد فريق العمل ب�سكرتارية املجموعة على جهدهم 
التوفيق.   و  بالنجاح  للكل   متنياتي  خال�ص  مع  الدوؤوب،  وتعاونهم 

اآيــار  مــايــو/   5 اإىل   3 مــن  الــفــرتة  خــالل  الكويت  دولــة  يف  انعقد 
املــايل  العمل  ملجموعة  ع�سر  الــثــالــث  الــعــام  الجــتــمــاع  2011م 
الجتماع  وتــراأ�ــص  اأفــريــقــيــا،  و�سمال  ــط  ــس الأو� ال�سرق  ملنطقة 
ال�ستعالم  معاجلة  خلية  رئي�ص  حيبو�ص،  النور  عبد  ال�سيد/ 
ا�ست�سافته  متت  الــذي  ـــ  الجتماع  بافتتاح  تف�سل  حيث  ــايل،  امل
مــن قــبــل بــنــك الــكــويــت املــركــزي والــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملكافحة 
امل�ست�سار/  �سعادة  من  كل  مع  ـــ  الإرهـــاب  ومتويل  الأمـــوال  غ�سل 
بدولة  العامة  للنيابة  الأول  العــام  املحــامي  الهاجري،  ريا�ص 
املايل.  العمل  جمموعة  رئي�ص  اأورو�سا،  لوي�ص  وال�سيد/  الكويت، 

وقــد �ــســارك يف اأعــمــال الجــتــمــاع الــعــام عــدد كبري مــن خــرباء 
الأع�ساء  الـــدول  مــن  الإرهـــاب  ومتــويــل  الأمـــوال  غ�سل  مكافحة 
وال�سعودية،  واجلزائر،  وتون�ص،  والبحرين،  والإمــارات،  )الأردن، 
ولبنان،  والكويت،  وقطر،  وعمان،  والعراق،  و�سوريا،  وال�سودان، 
املراقبة  واجلهات  والــدول  واليمن(  وموريتانيا،  واملغرب،  وم�سر، 
اأ�سبانيا،  ومملكة  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  املتحدة،  )اململكة 
لدول  التعاون  وجمل�ص  الــدويل،  والبنك  الــدويل،  النقد  و�سندوق 

26 نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2011م
املعلومات  وحدات  ملنتدى  الرابع  اللقاء 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  املالية، 

ال�سعبية.
_____________

27 نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2011م
امل�سرتك  التقييم  عمل  فريق  اجتماع 
الفنية  امل�ساعدات  عمل  فريق  واجتماع 
اجلزائرية  اجلمهورية  والتطبيقات، 

الدميقراطية ال�سعبية.
_____________

28 اإىل 30 نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2011م
اجلمهورية  ع�سر،  الرابع  العام  الجتماع 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.
_____________
14 اإىل 15 دي�سمرب/ كانون الأول 2011م

جيدة  حوكمة  "نحو  بعنوان  عمل  ور�سة 
لقطاع املنظمات غري الهادفة للربح واللتزام 
تو�سيات  من  الثامنة  اخلا�سة  بالتو�سية 
الأردنية  اململكة  املايل،  العمل  جمموعة 

الها�سمية.

الجتماع العام الثالث ع�سر يف الكويت 
م�ساركات املجموعة

)يناير/كانون الثاين-  يونيو/حزيران  
)2011

امللتقى ال�سنوي الثالث لاللتزام ومكافحة 
غ�سل الأموال، 22- 23 مار�ص/ اآذار 2011م، 

الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية.

_____________

اجتماعي فريق اخلرباء ) اأ ( و ) ب ( 
التابعني لفريق عمل التقييمات وتطبيق 
التو�سيات، 9 – 13 مايو/ اآيار2011م، 

باري�ص، فرن�سا.

_____________

اجتماع جمــــموعة العمـل املايل »فاتف«، 
22 – 24 يونــــيو 2011م، الوليات املك�سيكية 

املتحدة.

اإغمونت،  وجمموعة  ــايل،  امل العمل  وجمموعة  العربية،  اخلليج 
و�سندوق النقد العربي(. 

مكافحة  لنظم  امل�سرتك  التقييم  تقريري  العام  الجتماع  واأعتمد 
مت  )الــذي  عمان  �سلطنة  من  لكل  الإرهــاب  ومتويل  الأمــوال  غ�سل 
)الــذي  الكويت  ودولــة  املــايل(  العمل  جمموعة  مع  بال�سرتاك 
العام  الجتماع  اعتمد  كما  ــدويل(،  ال النقد  �سندوق  قبل  من  مت 
الثالث ع�سر �ست تقارير متابعة لكل من: جمهورية م�سر العربية، 
واجلمهورية  اليمنية،  اجلمهورية  الها�سمية،  الأردنية  واململكة 
العربية  واجلمهورية  املغربية،  واململكة  املوريتانية،  الإ�سالمية 
ال�سورية، بالإ�سافة اإىل اعتماد تقريري رئي�ص فريق عمل التقييم 
عن  والتطبيقات   الفنية  امل�ساعدات  عمل  فريق  ورئي�ص  امل�سرتك 
ع�سر  الثالث  العام  الجتماع  هام�ص  على  املنعقدين  الجتماعني 
واللذان ت�سمنا ما خل�ص اإليه الفريقني من تو�سيات يف اجتماعهما.

الرابع  العام  الجتماع  عقد  العام  الجتماع  قرر  اأخر  جانب  ومن 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب/  �سهر  من  الأخــري  الأ�سبوع  خــالل  ع�سر 
ال�سعبية. الدميقراطية  اجلــزائــريــة  اجلمهورية  يف  2011م 

عبد النور حيبو�ص
رئي�ص »املجموعة«



 عادل بن حمد القلي�ص
ال�سكرتري التنفيذي للمجموعة

ع�سر،  الثالث  العام  الجتماع  هام�ص  على  ُنظم 
التقييم  عمل  لفريق  ع�سر  ال�ساد�ص  الجتماع 
اآيار  امل�سرتك يف العا�سمة الكويتية يف 1 مايو/ 
م�سر  جمهورية  الفريق  هذا  ويراأ�ص  2011م. 
2005م،  عام  يف  تاأ�سي�سه  مت  اأن  منذ  العربية 
الأع�ساء  الدول  بع�ص  من  الفريق  هذا  ويتكون 
واجلزائر  وتون�ص  والإمارات  )الأردن  وهي 
والكويت  و�سوريا  وال�سودان  وال�سعودية 
اإىل  بالإ�سافة  واليمن(  واملغرب  وم�سر  ولبنان 

�سندوق  والبنك املراقبني:  الدويل  النقد 
الدويل وجمموعة العمل املايل »فاتف«.

على  املدرجة  املوا�سيع  كافة  الجتماع  وتناول 
عمليات  جدول  اأهمها  من  والتي  اأعماله  جدول 
املتابعة الالحقة لعمليات التقييم امل�سرتك، التي 
الأع�ساء  الدول  التي حتققه  التقدم  تبني مدى 

الأموال  اأنظمة مكافحة غ�سل  يف جمال تطوير 
ومتويل الإرهاب بها على �سوء اخلطة املو�سوعة 
بها  اخلا�سة  امل�سرتك  التقييم  تقارير  يف  لذلك 
2009م.  اإىل  2006م  من  الأعوام  يف  املعتمدة 
تقرير  ع�سر  الثالث  العام  الجتماع  واعتمد 
رئي�ص فريق عمل التقييم امل�سرتك الذي ت�سمن 
وتو�سيات  قرارات  من  الفريق  اإليه  خل�ص  ما 
مرتبطة مبهام فريق العمل املعدلة ومتابعة اآلية 
الدويل مبجموعة  التعاون  عمل فريق مراجعة 
الزمنيني  واجلدولني  »فاتف«،  املايل  العمل 
لعملية التقييم امل�سرتك،  وعملية متابعة الدول 
التي مت تقييمها، بالإ�سافة اإىل اعتماد متابعة 
الدولية  املعايري  مراجعة  عملية  تطورات  اأخر 
وعمية مراجعة التعاون الدويل، والتي من �ساأنها 
الفريق. هذا  لعمل  التفاعلية  الروؤية  تعزز  اأن 

املالية  املعلومات  وحدات  التقت 
العمل  مبجموعة  الأع�ساء  للدول 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل 
ملنتدى  الثالث  اللقاء  يف  اأفريقيا 
والذي  املالية  املعلومات  وحدات 
عقدته املجموعة يف دولة الكويت يوم 
2011م. اأيار  مايو/   2 املوافق  الثنني 
اأعماله  جدول  �سمن  املنتدى  وبحث 
الهتمام  ذات  املوا�سيع  من  عددا 
الن�سمام  ومتابعة  كت�سجيع  امل�سرتك 
املعلومات  لوحدات  اإغمونت  ملجموعة 
قبل  من  املقرتحة  والآليات  املالية، 
وتعزيز  لبناء  الفرعية  اللجنة 
املالية،  املعلومات  وحدات  قدرات 
مع  للتعاون  اآليات  و�سع  اإىل  بالإ�سافة 
للمجموعة. التابعة  الأخرى  الأجهزة 
واقع  من  اخلربات  تبادل  اإطار  ويف 
وحدة  من  كل  قدمت  املمار�سات  اأف�سل 

ووحدة  ال�سعودية،  املالية  التحريات 
املغربية،  املالية  املعلومات  معاجلة 
الأموال  غ�سل  مكافحة  ووحدة 
امل�سرية عرو�سًا تقدميية عن جتاربهم 
املعلومات  وحدة  "دور  عن  وخرباتهم 
املعامالت  تقارير  حتليل  يف  املالية 
وحدة  قدمت  فيما  امل�سبوهة". 
عن  عر�سا  القطرية  املالية  املعلومات 
خماطر  "تقييم  يف  وخربتها  جتربتها 
الإرهاب.  ومتويل  الأموال  غ�سل 
اأن هذا املنتدى يهدف  واجلدير بالذكر 
قدرات  وتعزيز  بناء  اآليات  و�سع  اإىل 
وتوحيد  املالية  املعلومات  وحدات 
قنوات الت�سال لدعم وتبادل اخلربات 
فيما بينها وحتقيق زيادة تعاون اإقليمي 
مكافحة  جمال  يف  وم�ستمر  دائم 
الإرهاب.  ومتويل  الأموال  غ�سل 

ن�سرة  من  جديد  عدد  يف  بكم  األتقي  اأن  ي�سرين 
الطالع  خاللها  من  تعودنا  التي  املجموعة 
املجموعة  وبرامج  ن�ساطات  واأهم  اآخر  على 
وم�ساركاتها. وي�سم هذا العدد تغطية خا�سة عن 
الجتماع العام الثالث ع�سر الذي عقد يف دولة 
اإىل 5 مايو 2011م  الفرتة من 3  الكويت خالل 
ولقاءات.  اجتماعات  من  هام�سه  على  عقد  وما 
بالإ�سافة اإىل م�ساركات املجموعة يف الفعاليات 
به  ماقامت  اأهم  ولعل  والدولية.  الإقليمية 
هذا  من  الأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  خالل  املجموعة 
العام هو اعتماد تقريري التقييم امل�سرتك لكل 
اإطار  �سمن  الكويت  ودولة  عمان  �سلطنة  من 
الأع�ساء  الدول  التزام  مدى  تقييم  برنامج 
بالتو�سيات الأربعني والتو�سيات اخلا�سة الت�سع 
»فاتف«.  املايل  العمل  جمموعة  عن  ال�سادرة 
وي�سرين اأي�سًا اأن اأحيطكم باأن جمموعة العمل 
مبراجعة  حاليًا  تقوم  مازالت  »فاتف«  املايل 
والتو�سيات  الأربعني  التو�سيات  من  عدد 
لكي  عليها  تعديالت  واإدخال  الت�سع  اخلا�سة 
املتطلبات  من  عدد  مع  اأكرب  ب�سكل  تتالءم 
�سبيل  فعلى  الدولية.  ال�ساحة  على  واملتغريات 
املقرتحة  املراجعة  تت�سمن  اأن  يتوقع  املثال 
اإدخال  والثالثني«  »اخلام�سة  التو�سية  على 
الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
العنا�سر  �سمن  لعام2003م«  مرييدا  »اتفاقية 
لزامًا  و�سي�سبح  التو�سية.  ملتطلبات  الأ�سا�سية 
التفاقية  تلك  اإىل  الن�سمام  الدول  على 
ال�سعيد  على  بالكامل  متطلباتها  وتنفيذ 
اجلوهرية  التعديالت  �سمن  ومن  الوطني. 
اإدراج  التفاقية  بتلك  العالقة  ذات  املقرتحة 
الأ�سخا�ص ال�سيا�سيون ممثلي املخاطر »املحليني« 
قبل  من  معها  التعامل  يتم  التي  الفئات  �سمن 
الواجبة  العناية  اإطار  يف  املالية  املوؤ�س�سات 
ولعل  عالية.  خماطر  هناك  كانت  اإذا  امل�سددة 
هذا الهتمام بهذه التفاقية وتعزيز اللتزام 

مبحاربة  الدويل  املجتمع  اهتمام  بعد  جاء  بها 
التي  الع�سرين  دول  جمموعة  ومنه  الف�ساد 
»فاتف«  املايل  العمل  جمموعة  من  طلبت 
مهامها. �سمن  الف�ساد  حماربة  على  الرتكيز 
املايل  العمل  جمموعة  اأن  بالذكر  اجلدير 
مراجعة  ـــ  مبدئية  ب�سفة  ـــ  اأنهت  قد  »فاتف« 
ب�سكل  التعديالت  جميع  و�ستعتمد  التو�سيات 
النتهاء  بعد  2012م  فرباير  �سهر  يف  نهائي 
»ا�ست�سارة  مرحلة  وهي  احلالية  املرحلة  من 
القطاع اخلا�ص«. وت�سعى »مينافاتف« من خالل 
م�ساركتها  تعزيز  اإىل  »فاتف«  يف  ع�سويتها 
خربتها  بذلك  لتنقل  املراجعة  عملية  �سمن 
بني  التعاون  و�سي�ساعد  الإقليمية.  وجتاربها 
على  املرحلة  هذه  �سمن  الأع�ساء  الدول  كافة 
دول  بذلك  لتخدم  اأهدافها  املجموعة  حتقيق 
وثقافتها  خ�سائ�سها  اأخذ  خالل  من  املنطقة 
من  املعدلة  النهائية  ال�سورة  يف  العتبار  بعني 
حر�ص  ولعل  املجال،  هذا  يف  الدولية  املعايري 
الدول الأع�ساء على النهو�ص وحت�سني وتطوير 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  اأنظمة 
كافة  على  التوا�سل  باأهمية  منها  واإدراكًا  لديها 
اأدائها. رفع  يف  كبري  ب�سكل  �سي�ساهم  امل�ستويات 

لفريق  ع�سر  الثاين  الجتماع  انعقد 
والتطبيقات  الفنية  امل�ساعدات  عمل 
على هام�ص الجتماع العام الثالث ع�سر 
اآيار  مايو/   1 يف  الكويتية  العا�سمة  يف 
دولة  الفريق  هذا  ويراأ�ص  2011م. 
اأن  منذ  املتحدة  العربية  الإمارات 
ويتكون  2005م،  عام  يف  تاأ�سي�سه  مت 
اأع�ساء  دول  �سبع  من  الفريق  هذا 
والبحرين  والإمارات  )الأردن  هي 
واملغرب  ولبنان  وال�سودان  واجلزائر 
املراقبني:  اإىل  بالإ�سافة  واليمن( 
الدويل  النقد  و�سندوق  فل�سطني 
والبنك الدويل وجمموعة العمل املايل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  و  »فاتف« 
و مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
اأيجمونت. وجمموعة  واجلرمية 
العام  الجتماع  اعتمد  وقد  هذا 
فريق  رئي�ص  تقرير  ع�سر  الثالث 

والتطبيقات  الفنية  امل�ساعدات  عمل 
الفريق  اإليه  خل�ص  ما  ت�سمن  الذي 
متابعة  اأبرزها  وتو�سيات  قرارات  من 
التطبيقات  م�سروع  اإجناز  تطورات 
باملخدرات  امل�سروع  غري  "الجتار  عن 
الأموال"،  وغ�سل  العقلية  واملوؤثرات 
عن  للمجموعة  التدريبية  واخلطة 
ومتابعة  2012م-2014م،  الأعوام 
جهات  "ندوة  من  كل  تنظيم  موقف 
واملوؤمتر  الق�ساء"  واأجهزة  الإدعاء 
لالأموال  املادي  "النقل  عن  الإقليمي 
والكت�ساف  التحديات  احلدود:  عرب 
ال�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  واملكافحة"، 
امل�ساعدات  مانحي  مع  التن�سيق  يف 
بع�ص  اإليه  حتتاج  ما  لتوفري  الفنية 
من  باملجموعة  الأع�ساء  الدول 
مكافحة  نظم  لتطوير  فنية  م�ساعدات 
فيها. الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 

الكويت يف  املالية  املعلومات  وحدات 

الفنية امل�ساعدات  عمل  لفريق  ع�سر  الثاين  الجتماع  امل�سرتك التقييم  عمل  لفريق  ع�سر  ال�ساد�ص  الجتماع 



بحكم ع�سوية دولة الكويت يف جمموعة 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل 
امل�سرتك  التقييم  مت  فقد  اأفريقيا  و�سمال 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  لنظام 
لقيا�ص  الكويت  دولة  يف  املطبق  الإرهاب 
مدى التزامها بتطبيق املعايري الدولية يف 

هذا املجال.
الكويت  دولة  لنظام  التقييم  اأجرى  وقد 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مبكافحة  املتعلق 
�سندوق  خرباء  من  موؤلف  فريق  الإرهاب 

واإنفاذ  القانون،  جمال  يف  الدويل  النقد 
با�ستخدام  املالية،  وامل�سائل  القانون، 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  منهجية 
التقييم  وا�ستند   .2004 لعام  الإرهاب 
الأخرى  واملواد  واللوائح  القوانني  على 
التي وفرتها دولة الكويت واملعلومات التي 
زيارته  اأثناء  التقييم  فريق  عليها  ح�سل 
اأكتوبر/   17 من  الفرتة  يف  امليدانية 
ت�سرين  نوفمرب/   1 اإىل  الأول  ت�سرين 

الثاين 2010م. 

للكويت  امليدانية  الزيارة  اإثر  وعلى 
نظام  جوانب  كافة  التقرير  تناول  فقد 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة 
باملعايري  الكويت  دولة  التزام  ومدى 
فعالية  ومدى  ال�ساأن  هذا  يف  الدولية 
التقرير  مناق�سة  متت  كما  النظام.  ذلك 
ملجموعة  العام  الجتماع  يف  اأخرى  مرة 
يونيو  �سهر  يف  عقد  الذي  املايل  العمل 

2011م.

من  الأوىل  اجلولة  تنفيذ  �سمن 
التقييم  لعملية  الزمني  الربنامج 
الأموال  غ�سل  مكافحة  لنظم  امل�سرتك 
دول  يف  املطبقة  الإرهاب  ومتويل 
بتطبيق  التزامها  مدى  لقيا�ص  املجموعة 
فقد  املجال،  هذا  يف  الدولية  املعايري 
للنظام  امل�سرتك  التقييم  عملية  متت 
بال�سرتاك  عمان  �سلطنة  يف  املطبق 
»فاتف«. املايل  العمل  جمموعة  مع 
�سلطنة  لنظام  التقييم  اأجرى  حيث 
الأموال  غ�سل  مبكافحة  املتعلق  عمان 

بع�ص  من  موؤلف  فريق  الإرهاب  ومتويل 
»فاتف«  جمموعتي  �سكرتاريتي  اأع�ساء 
الدول  خرباء  من  وبع�ص  فاتف«  »مينا  و 
الأع�ساء للمجموعتني يف جمال القانون، 
املالية،  وامل�سائل  القانون،  واإنفاذ 
غ�سل  مكافحة  منهجية  با�ستخدام 
 .2004 لعام  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
واللوائح  القوانني  على  التقييم  وا�ستند 
�سلطنة  وفرتها  التي  الأخرى  واملواد 
التي ح�سل عليها فريق  واملعلومات  عمان 
التقييم اأثناء زيارته امليدانية يف الفرتة 
2010م.  متوز  يوليو/   29 اإىل   17 من 

لل�سلطنة،  امليدانية  الزيارة  اإثر  وعلى 
جوانب  كافة  التقرير  تناول  فقد 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  نظام 
عمان  �سلطنة  التزام  ومدى  الإرهاب 
ومدى  ال�ساأن  هذا  يف  الدولية  باملعايري 
مناق�سة  متت  كما  النظام.  ذلك  فعالية 
العام  الجتماع  يف  اأخرى  مرة  التقرير 
يف  عقد  الذي  املايل  العمل  ملجموعة 
ع�سوية  بحكم  2011م  يونيو  �سهر 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 
»فاتف«. املايل  العمل  جمموعة  يف 

ملينافاتف  حمفوظة  احلقوق  © جميع 

ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  �ساركت 
يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
املايل  العمل  ملجموعة  العام  الجتماع 
من  الفرتة  خالل  اأنعقد  الذي  »فاتف« 
2011م  �سباط  فرباير/   25 اإىل   23
الفرن�سية،  باجلمهورية  باري�ص  يف 
املجموعة  ب�سكرتارية  ممثلًة 
وهي  الأع�ساء  الدول  من  وعدد 
ولبنان. و�سوريا  والكويت  اجلزائر 
للمجموعة  العام  الجتماع  وتو�سل 
اأبرزها  كان  النتائج  من  عدد  اإىل 
من  كجزء  العامتني  الورقتني  حتديث 
التي  الدول  امل�ستمرة لتحديد  اأعمالها 
املايل  النظام  على  خطرًا  ت�سكل  قد 
املتابعة  تقرير  ن�سر  مت  كما  الدويل، 
اإ�سدار  اإىل  بالإ�سافة  ل�سنغافورة 
اأحرزته  الذي  التقدم  حول  بيان 
مكافحة  نظام  حت�سني  يف  الأرجنتني 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 
قد  الأرجنتني  اأن  اإىل  وت�سري  لديها 
مكافحة  يف  الق�سور  اأوجه  عاجلت 
تلك  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل 
املايل  العمل  جمموعة  حددتها  التي 
2010م. الأول  ت�سرين  اأكتوبر/  يف 
العمل  جمموعة  اعتمدت  كذلك 
امل�سرتك  التقييم  تقرير  املايل 
غ�سل  مكافحة  لأنظمة  الثالث 
فرن�سا  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

قامت  قد  فرن�سا  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بتعزيز  ال�سابقة  الأعوام  خالل 
نطاقها  وتو�سيع  اأنظمتها  و�سقل 
الأموال  غ�سل  عمليات  وقمع  لك�سف 
درجة  اأن  ل�سيما  الإرهاب،  ومتويل 
الأربعني  بالتو�سيات  فرن�سا  التزام 
خ�سو�سا  جدًا،  عالية  تعترب  والت�سع 
القانوين. والنطاق  املايل  القطاع  يف 
جمموعة  اعتمدت  اأخر  �سعيد  وعلى 
امل�سرتك  التقييم  تقرير  املايل  العمل 
الأموال  غ�سل  مكافحة  لنظام  الثالث 
حيث  هولندا،  يف  الإرهاب  ومتويل 
غ�سل  مكافحة  نظام  اأن  اأكدت 
يتما�سى  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
جمموعة  متطلبات  مع  كبري  حد  اإىل 
اأوجه  من  بع�ص  بينما  املايل  العمل 
القانوين. الإطار  يف  تركزت  الق�سور 
اجتماع  عقد  على  التفاق  مت  وقد 
مع  بال�سرتاك  التطبيقات  خرباء 
يف  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  جمموعة 
ت�سرين  نوفمرب/  �سهر  خالل  كوريا 
اأن  بالذكر  واجلدير  2011م،  الثاين 
ترتاأ�ص  املتحدة  املك�سيكية  الوليات 
خالل  »فاتف«  املايل  العمل  جمموعة 
رئا�ستها  تنتهي  و�سوف  العام  هذا 
2011م حزيران  يونيو/  �سهر  بعد 

 تقرير التقييم امل�سرتك لدولة الكويت

 تقرير التقييم امل�سرتك ل�سلطنة عمان

املايل  العمل  جمموعة  ا�ستعداد  �سمن 
لعملية  الرابعة  للجولة  »فاتف« 
اإىل حد  امل�سرتك لأع�سائها مت  التقييم 
التو�سيات  مراجعة  من  النتهاء  كبري 
اخلا�سة  والتو�سيات  الأربعني 
من  عدد  اإدخال  املتوقع  فمن  الت�سع، 
مبا  التو�سيات  بع�ص  على  التعديالت 
حلقت  التي  امل�ستجدات  مواكبة  يحقق 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  جمال 
ال�سابقة  املراجعة  عملية  منذ  الإرهاب 
ومن  2003م.  عام  يف  التو�سيات  لهذه 
هي  املتوقعة  التعديالت  هذه  اأهم  بني 
تو�سيع نطاق اجلرائم الأ�سلية )لت�سمل 
اجلرائم ال�سريبية(، وتعزيز ا�ستخدام 
تطبيق  يف  املخاطر  على  القائم  املنهج 
وتعزيز   ،5 التو�سية  وم�سمون  املعايري، 
اإجراءات مكافحة الف�ساد يف التو�سيات 
)الأ�سخا�ص   6 التو�سية  ذلك  يف  مبا 
املحليني(،  للمخاطر  املمثلني  ال�سيا�سيني 
التعاون  بجانب  املتعلقة  والتو�سيات 
املتعلقة  التو�سيات  وكذلك  الدويل، 
من  مت  كما  القانون.  اإنفاذ  ب�سلطات 
مو�سوع  على  الرتكيز  اآخر  جانب 
ومتويل  الأموال  بغ�سل  الف�ساد  ارتباط 
عامليًا  املايل  القطاع  و�سالمة  الإرهاب 
الدول  جمموعة  بيان  توجيه  �سوء  يف 
ملجموعة  2009م  عام  يف  الع�سرين 

من  الف�ساد  ومواجهة  لردع  املايل  العمل 
عنها. ال�سادرة  التو�سيات  تقوية  خالل 

تعديل  ب�ساأن  مقرتحات  تقدمي  مت  وقد 
من  بها  يرتبط  وما  الدولية  املعايري 
الناحية  من  امل�سرتك  التقييم  عمليات 
هيكل  مثاًل  ذلك  )من  اأي�سا  ال�سكلية 
الأموال  غ�سل  مكافحة  التزامات 
ومتويل الإرهاب، و�سكل تقارير التقييم 
�سورة  ر�سم  يف  اأوفى  لت�سبح  امل�سرتك 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  نظم 
تقييمها(. يتم  التي  الدول  يف  الإرهاب 

مراجعة  عملية  على  الإ�سراف  مت  وقد 
التابع  العمل  فريق  قبل  من  التو�سيات 
و�سع  حيث  املايل،  العمل  ملجموعة 
الفريق يف عام 2009م خطة تف�سيلية 
ترتبط بخط زمني للقيام بهذه املهمة. 
املعايري  مراجعة  من  النتهاء  و�سيتم 
منهجية  وتعديل  اجلديد  �سكلها  يف 
التقييم وو�سع اإجراءات عملية التقييم 
ليتم  2011م،  عام  بنهاية  امل�سرتك 
النفاذ والتطبيق  و�سع كل ذلك يف حيز 
2012م. فرباير  يف  اعتمادها  بعد 

فرن�سا   يف  املايل  العمل  جمموعة  اجتماعات  يف  2012ممينافاتف  عام  يف  اجلديد  ب�سكلها  الت�سع  واخلا�سة  الأربعني  التو�سيات 


