العدد « »6ديسمرب/كانون األول 2012م

د .عبدالرحـمـــن بن
عبدالمحسن الخلف

األخوة واألخوات األعزاء
حققت مجموعة العمل المالي لمنطقة الش���رق
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا ف���ي عامه���ا الثام���ن
العدي���د من االنج���ازات ذات األهمية البالغة ،فقد
أنه���ت في���ه المجموع���ة جولتها األول���ى لعملية
التقيي���م المش���ترك لقياس مدى الت���زام الدول
األعض���اء بالمتطلب���ات الدولي���ة ذات العالق���ة
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتزامن
هذا االنجاز مع تبني المجموعة المعايير الدولية
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار
التس���لح الت���ي ص���درت ع���ن مجموع���ة العم���ل
المالي في ش���هر فبراير 2012م ،وهو العام الذي
حضيت فيه بش���رف رئاسة المجموعة ممثال عن
المملك���ة العربية الس���عودية ،بعد أن ترأس���ها

زمالء من س���بع دول ش���قيقة حققت المجموعة
خ�ل�ال فترات رئاس���تهم سلس���لة م���ن االنجازات
والنجاحات المش���هودة .واستطاعت المجموعة
أن تساهم بفاعلية في تعزيز األنظمة القانونية
واإلج���راءات المؤسس���ية وتفعي���ل دور التعاون
اإلقليم���ي والدولي لدى الدول األعضاء من خالل
برامجها التي عملت عليها بكل تفان ،وال ش���ك
أن م���ا تحق���ق كان بفض���ل م���ن اهلل ،ث���م بحرص
وتكاتف الدول األعض���اء كافة ودعم المراقبين.
واستعدادا للمرحلة القادمة ،اعتمدت المجموعة
خط���ة إس���تراتيجية مناس���بة إلع���داد برنام���ج
الجولة الثاني���ة من عمليات التقييم المش���ترك
وإع���داد الدول له���ا وتأهيل الخب���راء المعنيين
بفري���ق التقيي���م المش���ترك ،وذلك بالتنس���يق
مع مجموعة العمل المالي (فاتف) ،ومما الش���ك
فيه أن المرحلة القادمة تش���كل منعطفا مهما
ومتع���دد األبع���اد لمس���تقبل حماي���ة النظ���م
االقتصادي���ة والمالية ب���دول المجموعة.إن حرص
دول المجموعة على االلت���زام بالمعايير الدولية
لمكافح���ة غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلره���اب
ومنع انتش���ار التس���لح ف���ي صورته���ا الحديثة،

واهتمامه���ا بتحديث أنظمته���ا بما يتفق وتلك
المعايي���ر ،هو ع���ن قناعة راس���خة منها بضرورة
محاربة هذه الجرائم ومكافحتها بكل الوسائل
الممكن���ة .وق���د تش���كل التط���ورات المتتابع���ة
على الصعي���د الدولي تحديات لدول المجموعة
ينبغ���ي االلتف���ات له���ا ومواجهته���ا والتغل���ب
عليه���ا إلحراز االلتزام المطل���وب واالرتقاء بنظم
المكافحة إلى مستوى أفضل .
وف���ي الخت���ام ال يس���عني إال أن أتوج���ه بواف���ر
الش���كر والتقدير لجميع ممثلي الدول األعضاء
والمراقبي���ن عل���ى دعمهم الدائم وما لمس���ته
م���ن رغب���ة صادق���ة منه���م ف���ي مواصل���ة دعم
المجموع���ة ،كما أتقدم بخالص الش���كر وجزيله
لكافة فريق العمل بسكرتارية المجموعة على
الجه���د المب���ذول ف���ي س���بيل تحقي���ق أهداف
المجموعة .
متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح
* رئيس المجموعة

ال�سودان ي�ست�ضيف االجتماع العام الـ�سابع ع�شر

االجتماع العام ال�ساد�س ع�شر يف مراك�ش يناق�ش عمل «املجموعة» و�أن�شطتها املختلفة
انعق��د

ف����ي المملك����ة المغربي����ة بمدين����ة
مراك����ش خ��ل�ال الفترة م����ن  27إل����ى  29نوفمبر/
تش����رين الثان����ي 2012م االجتماع العام الس����ادس
عش����ر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الش����رق
األوسط وش����مال أفريقيا برئاسة ممثل المملكة
العربية السعودية ،سعادة الدكتور /عبدالرحمن
بن عبدالمحسن الخلف ،وكيل محافظ مؤسسة
النق����د العرب����ي الس����عودي للش����ئون الفني����ة،
وتفضل معالي السيد /عبد اهلل بها ،وزير الدولة
في المملكة المغربية بافتتاح هذا االجتماع .
ونوق����ش خ��ل�ال جلس����ات االجتم����اع ع����دد م����ن
الموضوع����ات الهامة تناولت جملة من المس����ائل
المتعلقـــــ����ة بعمــــ����ل المجموعــــ����ة وأنش����طتــها
المختلف����ة ،وم����ن جان����ب آخر تق����رر عق����د االجتماع
العام الس����ابع عش����ر خالل الفترة م����ن  28أبريل/
نيس����ــــان إل����ى  2مايـــــو/أي����ار2013م بجمهوري����ة
السودان .
وش����ارك ف����ي أعم����ال االجتمــ����اع العام ع����دد كبير

م����ن خب����راء مكافح����ة غس����ل األم����وال وتموي����ل
اإلره����اب م����ن ال����دول األعض����اء (األردن ،واإلم����ارات،
والبحــــرين،وتون����س ،والجـــــزائر ،والس����عــــــــودية،
والس����ودان ،وس����وريا ،والع����راق ،وعم����ان ،وقط����ر،
والكوي����ت ،ولبن����ان ،وليبي����ا ،ومص����ر ،والمغ����رب،
وموريتانيــــ����ا ،واليمـــ����ن) والـــ����دول والجهـــ����ات
المراقب����ة (الس����لطة الوطني����ة الفلس����طينية،

الجمهوري����ة الفرنس����ية ،والمملك����ة المتح����دة،
والوالي����ات المتح����دة األمريكي����ة ،والبن����ك الدولي،
وصن����دوق النق����د الدول����ي ،ومجل����س التع����اون
لدول الخلي����ج العربية ،ومجموع����ة العمل المالي
(الفات����ف) ،وصن����دوق النق����د العرب����ي ،ومجموع����ة
العم����ل األوروآس����يوية لمكافح����ة غس����ل األم����وال
وتمويـــــل اإلرهـــــــاب ،وهيئـــــــة األمــم المتحـــدة .

1

عادل بن حمد القليش

يس����رني ف����ي البداية أن أهن����ئ جميع ال����دول األعض����اء والمراقبين
ورئي����س المجموع����ة لعام 2012م س����عادة الدكتور عب����د الرحمن بن
عب����د المحس����ن الخل����ف وس����عادة نائ����ب الرئي����س وجميع الرؤس����اء
الس����ابقين والزمالء في س����كرتارية المجموعة عل����ى انتهاء الجولة
األولى لقياس مس����توى التزام الدول األعضاء بالمعايير الدولية في
مجال مكافحة غس����ل األموال وتموي����ل اإلرهاب ،وعلى التقدم الذي
تح����رزه جميع الدول األعض����اء في تطوير وتعزيز اإلج����راءات الوقائية
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
لق����د اس����تغرق العمل ف����ي برنامج الجول����ة األولى لعملي����ة التقييم
المش����ترك ثماني س����نوات تقريبًا ،فكانت أولى الخطوات على هذا
الطريق هي تش����كيل فري����ق عمل من الدول األعض����اء والمراقبين
ف����ي ش����هر أبريل 2005م لرس����م ووضع سياس����ات وإج����راءات عملية
التقيي����م المش����ترك .وكان����ت آخره����ا اعتماد آخ����ر تقريري����ن لعملية
التقيي����م المش����ترك في نوفمب����ر 2012م .وقد ش����هدت تلك األعوام
العديد من التجارب والتحديات التي تم تجاوزها واالس����تفادة منها
والمض����ي قدم����ا لتحقي����ق الهدف الذي س����عينا نح����وه جميعًا وهو
إتمام الجولة األولى بكف����اءة وفي موعدها المحدد .ويعود الفضل
ف����ي ذلك بعد اهلل عز وجل إلى تضافر جهود الدول األعضاء ودعم
المراقبين.
وق����د كان م����ن بين أهم التحدي����ات حداثة إنش����اء المجموعة وعدم
توفر تجارب سابقة في هذا المجال ،وعدم توفر خبراء – من الدول
األعضاء – مؤهلين ومدربين بش����كل خاص على تطبيق منهجية
التقيي����م فيم����ا يتعلق بكاف����ة عناصر عملي����ة التقييم المش����ترك،
فبرنام����ج التقييم للدولة الواحدة يش����ترك فيه أكثر من طرف هم:
الدول����ة الخاضع����ة للتقييم وفريق الخب����راء وس����كرتارية المجموعة
وفري����ق المراجعة واالجتماع الع����ام .وكل منهم مكلف بدور معين
يت����م تنفي����ذه في زمن محدد وف����ي الغالب تتداخل تل����ك األدوار مع
بعضها البعض وبش����كل دقيق يس����توجب التنس����يق والتنظيم
بحي����ث يتم احترام مواعيد التنفيذ م����ن جميع األطراف لكي ال يتم
اإلخ��ل�ال بالبرنامج الزمني لتقييم الدولة الواحدة ومن ثم بالبرنامج
الزمني لجميع الدول األعضاء.
كما أن الجهد المضني الذي يتم بذله خالل اثني عشر شهرًا تقريبًا
في تقييم كل دولة سواء من قبل الدولة الخاضعة للتقييم أو من
قبل فريق الخبراء وأعضاء سكرتارية المجموعة في اإلعداد لعملية
التقيي����م ومراجعة وفحص جمي����ع القوانين والتش����ريعات وغيرها
م����ن األدوات التنظيمية والذي يتطلب ترتيب األولويات س����واء على
مستوى الدولة أو األطراف المعنية األخرى ،كل ذلك يمثل القيام به
في بعض الظروف تحديًا غير بس����يط ،فض ًال عن أن بعض عمليات
التقيي����م لبعض ال����دول األعضاء قد تمت باإلش����تراك م����ع مجموعة
العم����ل المالي (فاتف) أو من خالل صن����دوق النقد الدولي أو البنك
الدول����ي باللغة اإلنجليزية أو الفرنس����ية ،مما خل����ق نوعا إضافيا من
التح����دي أم����ام تلك ال����دول من ناحي����ة توفير التش����ريعات واألنظمة
وردودها على التقرير بتلك اللغات.
وبالرغ����م من ه����ذه التحديات الت����ي ذكرت وغيرها ،ف����إن المجموعة
وبتوفي����ق من اهلل عز وجل ق����د تجاوزت كافة العقب����ات والتحديات،
والتي أصبحت دروس����ًا يس����تفاد منها في المس����تقبل .فمن خالل
اإللتزام بالخطط الس����نوية الموضوعة وتقي����د المجموعة بالمعايير
الفني����ة الدولية لتدريب وتأهي����ل خبراء الدول األعض����اء وإعدادهم
للقي����ام بعمليات التقييم المش����ترك ،تمكنت المجموعة من إنهاء
الجول����ة األول����ى في الوقت المح����دد لها وتقديم تقاري����ر تقييم ذات
ج����ودة عالي����ة تعكس مس����توى الت����زام ال����دول األعض����اء بالمعايير
الدولية.
وال يس����عني في الخت����ام إال أن أكرر التهنئة لجمي����ع الدول األعضاء
والمراقبي����ن وأن أؤكد على أن س����كرتارية المجموعة س����تعمل مع
الجميع على التحضير للجولة الثانية من عملية التقييم المشترك
مع األخذ باالعتبار المعايير الدولية المعدلة التي صدرت في ش����هر
فبراير 2012م ومنهجية التقييم التي سوف تصدر في شهر فبراير
2013م من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
* السكرتير التنفيذي
للمجموعة

املجموعة تنهي اجلولة الأوىل باعتماد تقريري
التقييم امل�شرتك جلمهوريتي العراق وال�سودان
في

ح����دث تاريخ����ي مهم ف����ي عمر
المجموع����ة ،أنه����ى االجتم����اع الع����ام
الس����ادس عش����ر الجولة األولى لعملية
التقيي����م المش����ترك الت����ي ب����دأت ف����ي
الع����ام 2006م وقيم����ت خالله����ا  17دول����ة
عربي����ة كان آخرها جمهوريت����ي العراق
والس����ودان .ويعك����س ه����ذا الح����دث

حرص المجموعة على االلتزام بتحقيق
األهداف التي أنشئت من أجلها ،ومنها
القيام بعملية التقييم المشترك لرفع
مستوى االلتزام بالمعايير الدولية ذات
العالق����ة لتعزي����ز اإلج����راءات والضواب����ط
الوطني����ة لمكافحــــ����ة غس����ــــل األموال
وتمويل اإلرهاب لدى الدول األعضاء.

املينافاتف تتبنى املعايري الدولية اجلديدة ملكافحة
غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب وانت�ش��ار الت�سلح
تبنت

المجموعة في
اجتماعها العام السادس
عشر في مدينة مراكش
بالمملك���ة المغربية خالل
ش���هـــــر نوفمبـــــ���ر 2012م
المعايير الدولية المحدثة
في ش���أن مكافحة غسل
األم���وال وتموي���ل اإلرهاب
وانتشار التسلح الصادرة
ع���ن مجموع���ة العم���ل
المالي «الفاتف» في شهر
فبراي���ر 2012م ،وتعتب���ر
ه���ذه المعايي���ر الدولي���ة
بمثاب���ة مواكب���ة تطورات
عملي���ات غس���ل األم���وال
وتمويل اإلرهاب األمر الذي
س���يوفر للس���لطات إطار
أق���وى لمكافح���ة الجرائم
والتصــ���دي للتهـــدي���دات
الجدي���دة علــــ���ى النظ���ام
المالي العالمي.

ً
تقدم��ا يف �أنظمة مكافحة
ال��دول الأع�ضاء حت��رز
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
في

إط����ار عملي����ات المتابعة الالحقة
لعملي����ات التقيي����م المش����ترك الت����ي
خضع����ت له����ا جمي����ع ال����دول األعض����اء
اعتمــ����د االجتمـــ����اع العـــ����ام الس����ادس
عش����ر س����تة تقاري����ر متابعة ل����كل من:
الجمهوري����ة الجزائري����ة الديمقراطي����ة
الشعبية والمملكة األردنية الهاشمية
والجمهورية التونس����ية ودولة اإلمارات
العربي����ة المتحدة والمملك����ة المغربية

والجمهورية العربية السورية وتتضمن
تقاري����ر المتابع����ة التق����دم ال����ذي أحرزته
ه����ذه الدول ف����ي مجال تطوي����ر أنظمة
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
كتعدي����ل القوانين واألنظم����ة أو إصدار
تش����ريعات جديدة تعالج أوجه القصور
لرف����ع مس����توى االلت����زام بالمتطلب����ات
الدولي����ة وفقًا للخط����ط الموضوعة في
تقاري����ر التقيي����م المش����ترك المعتمدة
في األعوام من 2006م إلى 2010م.
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تقري��ر مرحلي ع��ن املتح�صالت
املت�أتي��ة م��ن عملي��ات التزوير
والتـــــزييف للأدوات املالـــية

أس��تعرض

م�شاركة �أكرث من  70خبري ًا من خمتلف الدول

الريا�ض ت�ست�ضيف ندوة حول دور وم�س�ؤولية جهات الإدعاء العام
و�أجهزة الق�ضاء يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
في

إطار الت���زام المجموعة بتوفي���ر التدريب
والمس���اعدة الفنية ،عق���دت بالتعاون مع هيئة
التحقيق واإلدعاء العام في الرياض ندوة مهمة
ح���ول دور ومس���ؤولية جه���ات اإلدع���اء الع���ام
وأجه���زة القض���اء ف���ي مج���ال مكافح���ة غس���ل
األم���وال وتمويل اإلرهاب ،وذلك خالل الفترة من
 8إلى  10سبتمبر/أيلول 2012م.
وشارك في الندوة أكثر من  70خبيرًا من ممثلي
الجه���ات القضائية وجه���ات التحقي���ق واإلدعاء
الع���ام والنياب���ات العام���ة م���ن مختل���ف ال���دول
العربية باإلضافة إلى خب���راء من صندوق النقد
الدول���ي وجمهورية فرنس���ا والوالي���ات المتحدة
األمريكي���ة .وهدف���ت ه���ذه الندوة إل���ى تعريف
وزي���ادة وعي أعضاء ومس���ئولي جه���ات اإلدعاء

الع���ام وأجه���زة القضاء بمخاطر غس���ل األموال
وتموي���ل اإلره���اب والجرائ���م األصلي���ة المرتبطة
به���ا وأس���اليب التحق���ق م���ن ثبوته���ا وتقنيات
غس���ل األموال وتمويل اإلره���اب ،وذلك من أجل
مس���اعدة ه���ذه الجه���ات ف���ي القي���ام ب���األدوار
المنوط���ة بها ف���ي مج���ال المكافح���ة وااللتزام
بمتطلباته���ا ف���ي ض���وء المعايي���ر والتوصيات
الدولية.
وص���در عن الن���دوة عدد من التوصي���ات الهامة
كان منها تكثي���ف الندوات وورش العمل لرفع
كف���اءة العاملي���ن ف���ي المؤسس���ات العدلي���ة
واقت���راح ن���دوات متخصص���ة ف���ي إدارة األم���وال
المضبوط���ة وح���ث األجه���زة المعني���ة عل���ى
ومدعي���ن عامين للتعامل
تخصيص محققين
ّ
مع قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فري����ق
عمل المس����اعدات الفنــــيـة
والتطبيقـــــــات باجتمـــــــاعه
األخي����ر ف����ي ش����هر نوفمب����ر
2012م تقري����را مرحلي����ا ع����ن
مشروع التطبيقات الخاص
بالمتحص��ل�ات المتأتي����ة من
عملي����ات التزوي����ر والتزييف
لألدوات المالية واالعتمادات
المس����تنــــــدية وعالقتــــــــها
بغس����ل األم����وال وتموي����ل
اإلره����اب ،كم����ا اس����تعـرض
تقريـ����را مرحلي����ا آخ����ر ع����ن
مشروع التطبيقات الخاص
بمؤش����ـــــــــرات واتجاهـــــــ����ات
غس����ـل األمــــــ����وال وتموي����ل
اإلره����اب (تحديث) .و تعكف
المجموع����ة عل����ى دراس����ة
هذيــــــ����ن الموضــــــوعيـــــــن
ضم����ن برنام����ج التطبيقات
ال����ذي يه����دف إل����ى دراس����ة
الحاالت العملي����ة المرتبـطـة
بالموضوعـــــــ����ات تحـــــــــــــ����ت
الدراس����ــة وتقديـم توصيات
للجهـــــــ����ات الحكــــــــــــومي����ة
المعنيــــــ����ة حــــــ����ول أهـــــــم
الوس����ــــــــــائل واألســــــاليــــب
المتبـــــعـــــ����ة في غس����ـــــــل
المتحــــــص��ل�ات المرتبطـــــ����ة
بالجرائ����م األصلية أو تمويل
أعمال إرهابية ،باإلضافة إلى
توفي����ر مؤش����رات واتجاهات
يس����تفـيد منهـا القطاعين
الع����ام و الخاص .كما تطرق
االجتم����اع إل����ى موضوع����ات
مش����ـــــاريـــــــع التطبيقــــ����ات
القادمة لعام 2013م ،وإلــــــى
متابعــــــــ����ة تنفي����ذ الخطــــة
التدريبي����ة للمجمـــوع����ة عن
األعـــــوام 2012م2014 -م.

البحرين تخرج من عملية املتابعة العادية وتنتقل �إىل التحديث كل عامني
تمكنت

مملك���ة البحرين م���ن الخروج
م���ن عملية المتابع���ة العادي���ة واالنتقال إلى
التحدي���ث كل عامي���ن بعدم���ا قدم���ت إل���ى
االجتم���اع الع���ام األخي���ر ف���ي ش���هر نوفمب���ر
2012م تقريره���ا الرابع والذي أوضح الخطوات

والجه���ود الت���ي بذلته���ا البحري���ن خ�ل�ال
الس���نوات الماضي���ة ف���ي تحس���ين نظ���ام
المكافحة .الجدير بالذكر أن البحرين خضعت
لعملي���ة التقييم المش���ترك عام 2005م على
ي���د فريق خب���راء من صندوق النق���د الدولي.

وأثن���ى االجتم���اع الع���ام على اإلنج���ازات التي
قام���ت بها في مجال تعزي���ز أنظمة مكافحة
غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلره���اب ف���ي ضوء
الخط���ة الموضوع���ة ف���ي تقري���ر التقيي���م
المشترك.

3

اعتمـــاد تو�صـــيات فريـــق عمـــل التقييــــم امل�شتــــرك
أعتمد

االج��ت��م��اع ال���ع���ام ال���س���ادس عشر
للمجموعة في مراكش تقرير رئيس فريق عمل
التقيـــــيم المشترك والمتضمن توصيات منها
متابعـــة تطويـــر أهــداف وآليــات الجــــولة الثــــانية
لعملية التقييم ال��م��ش��ت��رك ،واع��ت��م��اد ال��دراس��ة
المحدثة ح��ول م��دى انطباق التوصية الخامسة

وحــــدات املعلومـــات املالــية
تناقــــ�ش مراقبــــة االلتــــزام

التق��ت

وح���دات المعلوم���ات المالي���ة للدول
األعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الش���رق
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا في مراك���ش بالمملكة
المغربية األحد الموافق  25نوفمبر/تشرين الثاني
2012م.
وبحث���ت خ�ل�ال اللق���اء ع���ددًا م���ن المواضي���ع ذات
االهتمام المش���ترك كتش���جيع ومتابعة االنضمام
لمجموع���ة إيجمون���ت لوحدات المعلوم���ات المالية
وآلي���ات بن���اء وتعزي���ز ق���درات وح���دات المعلومات
المالي���ة وعالق���ة المنت���دى باألجه���زة التابع���ة
للمجموعة.
وف���ي إط���ار تب���ادل الخب���رات م���ن واق���ع أفض���ل
الممارس���ات ،قدمت كل م���ن إدارة التحريات المالية
البحريني���ة ووح���دة معالج���ة المعلوم���ات المالي���ة
المغربي���ة ووح���دة المعلوم���ات المالي���ة القطري���ة
عرض���ا لتجاربه���ا وخبراتها في موض���وع دور وحدة
المعلوم���ات المالي���ة وعالقته���ا بمراقب���ة الت���زام
المؤسس���ات المالية واإلعم���ال والمهن غير المالية
المح���ددة (المحامين وكتاب العدل والمحاس���بين،
وغيره���ا) باألنظم���ة الت���ي تصدره���ا الجهـــ���ات
المراقب���ة س���واء المرتبطة بالتعــ���رف على العمالء
أو المرتبط���ة باإلب�ل�اغ ع���ن العملي���ات المش���بوهة،
واس���تعرض اللق���اء أفضل الوس���ائل الت���ي يمكن
إتباعه���ا في إطار مراقبة االلتزام س���ــواء المكتبية
أو الميدانية ،وإلى متطلبات نجاح مهمة اإلش���راف
والرقابة ومنها توف���ر النص القانوني الذي يحــــدد
دور وسلطة الجهات اإلش���رافية والرقابية المعنية
وتوف���ر الم���وارد المالي���ة والبش���رية والوص���ول إلى
المعلومات بسهولة.
والجدي���ر بالذك���ر أن وحدة مكافحة غس���ل األموال
وتموي���ل اإلره���اب األردني���ة واللجن���ة التونس���ية
للتحالي���ل المالي���ة ق���د انضمت���ا في ش���هر يونيو/
حزي���ران 2012م إل���ى مجموع���ة إيجمون���ت ،ويتمثل
الهدف األساس���ي لمجموعة إيجمونت في تفعيل
عمليات تبادل المعلومات بين الوحدات.

والعشرين على الوقف ،ومتابعة تنفيذ الجدول
الزمني لعملية متابعة الدول التي سبق تقييمها.
وكان االجتماع التاس���ع عش���ر لفريق عمل التقييم
المشترك قد نظم على هامش االجتماع السادس
عش���ر وذل���ك ي���وم االثني���ن المواف���ق  26نوفمب���ر/
تش���رين الثان���ي 2012م .ويتمث���ل ال���دور األساس���ي
لهذا الفريق في إعداد إجراءات التقييم المشترك

وإل���ى إع���داد الج���دول الزمن���ي الخ���اص بالتقيي���م
المش���ترك ل���دول المجموع���ة ،ويعم���ل أيضًا على
زيادة كفاءة وفعالية المقيمين بالتنسيق مع فرق
العمل المنبثقة ع���ن المجموعة ،كما يحرص على
متابع���ة التط���ورات اإلقليمية والدولي���ة في مجال
التقيي���م المش���ترك والتعاون الدول���ي واقتراح ما
يلزم بشأنها.

ً
ف��ي��ل��م��ا وث���ائ���ق���ي ً���ا مب��ن��ا���س��ب��ة
امل��ي��ن��اف��ات��ف ت�����ص��در
�إن��ت��ه��اء اجل���ول���ة الأوىل لعملية ال��ت��ق��ي��ي��م امل�����ش�ترك
أص����درت

م��ج��م��وع��ة
ال��ع��م��ل ال��م��ال��ي لمنطقة
ال���ش���رق األوس�����ط وش��م��ال
أف��ري��ق��ي��ا ف��ي��ل��م��ًا وث��ائ��ق��ي��ًا
بمناسبة إن��ت��ه��اء ب��رن��ام��ج
ال���ج���ول���ة األول�������ى ل��ع��م��ل��ي��ة
ال��ت��ق��ي��ي��م ال���م���ش���ت���رك ت��م
عرضه ف��ي االج��ت��م��اع العام
ال����س����ادس ع���ش���ر ،وي��وث��ق
هذا الفيلم برنامج الجولة
األول�����ى ل��ع��م��ل��ي��ة التقييم
المشترك ال��ذي يمثل أحد
أه��م ن��ش��اط��ات المجموعة
ال����ت����ي ت���ن���ف���رد ب���ه���ا ع��ل��ى
مستوى المنطقة ،ويسلط
ال���ف���ي���ل���م ال�����ض�����وء ع��ل��ى
إن��ش��اء المجموعة ودوره���ا

وأه���داف���ه���ا وع���ل���ى بعض
االنجازات التي حققتها منذ
أن تم إنشائها.
ويمكن مشاهدة هذا الفلم

ع��ب��ر ال��م��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي
ل��م��ج��م��ـ��ـ��ـ��وع��ة ال��ع��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
ال��م��ـ��ـ��ال��ي لمنطقة ال��ش��رق
األوسط وشمال أفريقيا.

املينافاتف تن�شر الن�سخة العربية املرتجمة لتو�صيات جمموعة
العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح
نشرت

مجموعة العمل المالي لمنطقة
ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا النسخة
العربية المترجمة لتوصيات مجموعة العمل
ال��م��ال��ي لمكافحة غ��س��ل األم�����وال وت��م��وي��ل
اإلره�����اب وان��ت��ش��ار ال��ت��س��ل��ح ال���ذي اعتمدها

االجتماع العام السادس عشر.
ويمكــــــن الحصـــول علـــى النســـخة العربيــــة
لتوصيات مجموعــة العمـــل المالـــي من خالل
الموقع االلكتروني لمجمــــوعة العمــل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
www.menafatf.org
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