
األخوة واألخوات،

 يس���عدني أن أرح���ب بك���م عب���ر الع���دد الثام���ن 
للنش���رة الصحفي���ة اإللكتروني���ة لمجموعة العمل 
المالي لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا 
التي تس���لط الض���وء على أه���م أخب���ار المجموعة 
والفعالي���ات الت���ي نظمتها أو ش���اركت فيها خالل 
الفترة األخي���رة. أنجزت المجموعة خ���الل هذا العام 
ع���دًدا م���ن المش���اريع وأقام���ت فعالي���ات مختلفة 
بالتع���اون م���ع ال���دول األعض���اء والمراقبي���ن ف���ي 
المجموعة، كما شاركت في العديد من الفعاليات 

الدولية واإلقليمية.
 وأس���تغل هذه المناسبة ألتقدم إلى جميع الدول 
األعض���اء والمراقبي���ن بالش���كر الجزي���ل عل���ى كل 

ماقدم���وه م���ن دعم وتع���اون. وأتمنى أن تس���تمر 
المجموعة في تحقيق النجاحات. 

وتعم���ل المجموع���ة حالي���ًا عل���ى تنفي���ذ الخط���ة 
اإلس���تراتيجية الثالث���ة ع���ن األعوام م���ن 2013م إلى 
2015م، حي���ث تتضم���ن الخطة العدي���د من المهام 
س���واًء على صعيد االس���تعداد للجولة الثانية من 
عمليات التقييم المشترك، أو على صعيد تفعيل 
دور المجموعة على مستوى المنطقة والمشاركة 

بفاعلية أكبر ضمن الفعاليات واألحداث الدولية. 
 

ومم���ا الش���ك في���ه أن المرحل���ة القادم���ة س���تحمل 
ف���ي طياته���ا الكثير من المس���ؤوليات وس���تلقي 
عل���ى عات���ق كل دول���ة م���ن ال���دول األعض���اء على 
حدة، وعلى المجموعة بش���كل ع���ام، عبءًا كبيرًا 
لتحقي���ق االلت���زام بالمتطلبات الجدي���دة للمعايير 

الدولية. 
لذا فم���ن واجبنا جميع���ًا كأعضاء ف���ي المجموعة 
الحرص على مواكبة التط���ورات وتكثيف التعاون 
لتحقي���ق وتفعيل العم���ل العربي المش���ترك في 
إطار هذه المجموعة التي أنش���ئت من أجل حماية 

المنطقة من مخاطر جرائم غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب.

 
وكما يعلم الجميع أن فريق العمل لدى سكرتارية 
ب���دور ه���ام ف���ي النه���وض  المجموع���ة يضطل���ع 
بمس���توى الدول األعضاء في ش���أن حماية األنظمة 
المالية من عمليات غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
وضم���ان اس���تقرارها، والبد أن نح���رص جميعا على 
توفير الدعم الالزم لتطوير أدائها بصفة مستمرة 

من أجل الرقي بالمجموعة إلى مكانة مرموقة.
 

وقد س���عت جمهورية السودان من خالل رئاستها 
للمجموع���ة خ���الل هذا الع���ام إلى المس���اهمة في 
تحقي���ق األهداف المنش���ودة، إيمانًا منه���ا بأهمية 
تل���ك األهداف. وإنه لش���رف لي، أن ق���د مثلت بلدي 
الس���ودان، وتقلدت رئاسة المجموعة للعام 2013م، 
وأتمن���ى أن أك���ون قد وفق���ت في ه���ذا التكليف، 
وأني كنت عند حس���ن الظن بي، متمنيًا التوفيق 
والنج���اح لجمهوري���ة العراق في رئاس���ة المجموعة 
خ���الل الع���ام الق���ادم 2014م، ومزي���دا م���ن التق���دم 

والنماء لمجموعتكم.
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عصام الدين 
عبدالقادر الزين

* رئيس المجموعة

االجتماع العام يتبنى تعديالت مذكرة التفاهم يف املنامة

العدد »8« ديسمرب 2013م

اس���تضافت المجموعة االجتماع 
العام الثامن عشر لها في المنامة 
بمملك����ة البحري����ن باعتباره����ا دولة 
المق����ر خ����الل الفترة م����ن 26 إلى 28 
االجتم����اع  وت����رأس  2013م.  نوفمب����ر 
س����عادة المستش����ار/ عصام الدين 
عبدالق����ادر الزين، رئيس المجموعة 
بجمهوري����ة  الع����دل  وزارة  ووكي����ل 
أعم����ال  ف����ي  وش����ارك  الس����ودان. 
االجتم����اع ع����دد كبي����ر م����ن خب����راء 
مكافح����ة غس����ل األم����وال وتموي����ل 
اإلرهاب ف����ي الدول العربية الثماني 
عش����رة األعض����اء، كم����ا ش����ارك م����ن 
ال����دول والجه����ات المراقبة كل من 
المتح����دة  والمملك����ة  فلس����طين 
والواليات المتح����دة والبنك الدولي 
وصن����دوق النق����د الدولي ومجلس 

العربي����ة  الخلي����ج  ل����دول  التع����اون 
ومجموع����ة العمل المال����ي )الفاتف( 
وصن����دوق النقد العربي ومجموعة 
العمل األورآسيوية لمكافحة غسل 
األم����وال وتموي����ل اإلره����اب وهيئ����ة 
المتح����دة ومجموع����ة آس����يا  األم����م 

والمحيط الهادي.
وتم خالل جلسات االجتماع مناقشة 
كافة الموضوعات المطروحة ضمن 
جدول أعماله والت����ي تناولت جملة 
بعم����ل  المتعلق����ة  المس����ائل  م����ن 
المجموع����ة وأنش����طتها المختلفة. 
وص����در ع����ن االجتم����اع الع����ام ع����دد 
أهمه����ا  م����ن  كان  الق����رارات  م����ن 
تبن����ي تعدي����الت مذك����رة التفاه����م 
الموقعة م����ن جميع الدول األعضاء 
بحيث تعك����س تلك التعديالت آخر 
التط����ورات الت����ي حدثت في ش����أن 

ذات  الحديث����ة  الدولي����ة  المعايي����ر 
العالق����ة بمكافح����ة غس����ل األم����وال 
وتمويل اإلرهاب وانتش����ار التس����لح. 

وم����ن جانب آخر تق����رر عقد االجتماع 
الع����ام التاس����ع عش����ر خ����الل ش����هر 

أبريل/مايو 2014م.
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الشمول المالي وغسل األموال

» ... اكتسبت قضايا تعزيز الشمول المالي لدى 
النامية،  ال��دول  وتحديدًا  العالم  دول  مختلف 
أثر  على  األخيرة،  السنوات  في  متزايدة  أهمية 
جوانب  تحظى   ...« و  المالية...«  األزم��ة  تداعيات 
لدى  إضافية  بأهمية  المالي  الشمول  تعزيز 
الدول العربية. ذلك أن األحداث والتطورات التي 
الحاجة  أب��رزت  قد  العربية،  المنطقة  شهدتها 
النمو  لتحقيق  استراتيجيات  لتطوير  الكبيرة 
على  يساعد  والذي  شمولية  األكثر  االقتصادي 
العدالة  من  ويعزز  البطالة  مشاكل  مواجهة 
االجتماعية...« >>مدير صندوق النقد العربي<<.

بأن  )ف��ات��ف(  المالي  العمل  مجموعة  وتعتقد 
ت��ع��زي��ز ان��ت��ش��ار األن��ظ��م��ة ال��م��ال��ي��ة وال��خ��دم��ات 

ومريح  آم��ن  بشكل  إليها  وال��وص��ول  الرسمية 
ألي  أس��اس��ي  بشكل  مهم  معقولة  وبتكلفة 
نظام لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وفي نفس الوقت تؤمن بأن التطبيق 
المفرط ألنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل 
ت��ب��ع��ي��ات سلبية مثل  ل��ه  ت��ك��ون  ق��د  اإلره�����اب 
استبعاد األعمال والمستفيدون الشرعيون من 
النظام المالي الرسمي، بحيث يخلق أنظمة غير 
رسمية موازية يمكن استغاللها في طرق غير 

مشروعة.

من  كثير  واتجاه  الموضوع،  هذا  ألهمية  ونظرًا 
بشكل  تبرز  ال��م��ال��ي،  الشمول  لتعزيز  ال���دول 
االل��ت��زام  م��ع  التوجه  ه��ذا  تقاطع  مسألة  أك��ب��ر 
وتمويل  األم����وال  غسل  مكافحة  بمتطلبات 
األي��ام تخلق  اإلره��اب، والتي كانت في يوم من 
إلى  الذي يهدف  التوجه  أمام هذا  تحديًا كبيرًا 
بشكل  واالجتماعي  االقتصادي  النمو  تحقيق 
عادل. ويرتبط هذا التحدي بطبيعة المتطلبات 
المفروضة حيث ينبغي االلتزام بها على جميع 
المستويات، ومن قبل جميع القطاعات المالية 
بغض  المحددة  المالية  غير  والمهن  واألعمال 
التي  ال��خ��دم��ات  وطبيعة  حجمها  ع��ن  النظر 

تقدمها، فضاًل عن حجم المخاطر التي تتعرض 
لها. 

إال إن إصدار التوصيات األربعين في فبراير 2012م 
ومتطلباتها  المالي  العمل  مجموعة  قبل  من 
الحديثة، وخصوصًا تطبيق المنهج القائم على 
المخاطر، أعطى فرصة كبيرة للدول في العالم 
لالستفادة من هذا المنهج الفني الحديث الذي 
يعكس تغير نوعي في نظرة مجموعة العمل 
وفي  المعدلة  التوصيات  تقديم  ف��ي  المالي 

التعامل مع التهديدات الحديثة. 

التطبيق  في  مرونة  األربعين  التوصيات  وتوفر 
رقابي  نظام  تصميم  على  ال��دول  يساعد  بما 
فعال ومناسب يأخذ بعين االعتبار تعزيز انتشار 
القطاعات  لكل  وشمولها  المالية  ال��خ��دم��ات 
بعد   – للدول  يترك  بحيث  معقولة،  وبتكلفة 
تطبيق  عدم  في  الحرية   - للمخاطر  تقييمها 
حال  ف��ي  »إع���ف���اءات«  الوقائية  التدابير  بعض 
تدابير  وتطبيق  منخفضة،  لمخاطر  التعرض 
وفي  أق��ل،  لمخاطر  التعرض  ح��ال  في  مخففة 
في  ال��دول  على  ينبغي  العالية  المخاطر  حالة 

كل األحوال تطبيق تدابير مشددة.

التق���ت وح����دات المعلوم����ات المالي����ة لل����دول 
األعض����اء ضمن اللق����اء الثامن لمنت����دى وحدات 
المعلوم����ات المالي����ة ال����ذي عق����د ف����ي مملك����ة 
البحري����ن يوم األح����د 24 نوفمب����ر 2013م وبحثت 

عددا من المواضيع ذات االهتمام المشترك.
 فف����ي إط����ار تب����ادل الخب����رات من واق����ع أفضل 
الت����ي  المواضي����ع  قائم����ة  تص����در  الممارس����ات، 
تمت مناقش����تها موضوعي مكافحة الفس����اد 
وح����دات  واس����تعداد  األص����ول  واس����ترداد 
المعلومات المالية ودورها في تقييم المخاطر 

على المستوى الوطني.
 وقدم����ت بع����ض وح����دات المعلوم����ات المالي����ة 

عروض����ا ح����ول جهودها ف����ي هذي����ن المجالين 
وعكس����ت تجاربها واس����تراتيجياتها، وناقشت 
أهمي����ة التع����اون اإلقليم����ي والدول����ي، وإع����داد 

الخطط والدراسات األولية واإلحصائيات.
 وأك����دت الوحدات المش����اركة عل����ى أهمية دور 
وحدات المعلومات المالية في مكافحة الفساد 
واس����ترداد األص����ول، وعل����ى ض����رورة  إمداده����ا 
بالموارد الالزمة ألداء دورها في تقييم المخاطر 
عل����ى المس����توى الوطن����ي بفاعلي����ة. ونوه����ت 
الوحدات المش����اركة بأهمية اإلرشادات الصادرة 
عن المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي في هذا المجال.

املالية  املعلومات  وحدات  ملنتدى  الثامن  اللقاء 

يناق�ش مكافحة الف�صاد وا�صرتداد االأ�صول
ضمن إطار عمل المجموعة لدراسة طرق 
وأس���اليب غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، 
ت���م اختي���ار موض���وع »غس���ل األم���وال عبر 
النقل المادي للنقد« لدراس���ته باالش���تراك 

مع مجموعة العمل المالي )فاتف(.
 والق���ى هذا الموضوع - ال���ذي يعتبر محل 
اهتمام العديد من الدول في أنحاء العالم 
- دع���م العدي���د م���ن ال���دول والمنظم���ات 
الدولية واإلقليمية في اجتماع فريق العمل 
المعن���ي بالتطبيقات )فريق عمل المخاطر 
لمجموع���ة  التاب���ع  والط���رق(  واإلتجاه���ات 

العمل المالي في أكتوبر 2013م. 
 وقد تم تنظيم ورش���ة عم���ل خاصة بهذا 
المش���روع على هامش االجتماع المشترك 
لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي 
)الفاتف( ومجموعة العمل المالي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينافاتف( 
الذي عقد في دولة قطر خالل الفترة من 2 

إلى 4 ديسمبر 2013م.
 وش���كلت ه���ذه الورش���ة فرص���ة هامة في 
ه���ذه المرحلة من المش���روع للتعرف على 
م���دى انتش���ار غس���ل األم���وال عب���ر النقل 
المادي للنقد، وطرقها واتجاهاتها، إضافة 
إلى عرض بعض الح���االت العملية التي تم 
مناقش���تها والحصول عل���ى وجهات نظر 

الخبراء المشاركين حولها.

عادل بن حمد القليش

* السكرتير التنفيذي          
للمجموعة

غ�صل االأموال عرب النقل املادي للنقد
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انطالقًا م����ن أهمي����ة تنفيذ ق����رارات مجلس 
األم����ن ذات العالق����ة بمكافح����ة غس����ل األموال 
وتموي����ل اإلره����اب وانتش����ار التس����لح، نظم����ت 
المجموعة بالتعاون مع وحدة مكافحة غس����ل 
األموال وتمويل اإلرهاب ف����ي المملكة األردنية 
الهاش����مية والمديري����ة التنفيذي����ة لمكافح����ة 
اإلره����اب ل����دى األمم المتح����دة ورش����ة إقليمية 
ح����ول التنفيذ الفع����ال لق����رارات مجلس األمن 
واتفاقي����ات هيئ����ة األمم المتحدة خ����الل الفترة 
2-3 أكتوب����ر 2013م في مدينة عمان بالمملكة 
األردنية الهاش����مية. وش����ارك في هذه الورشة 
خب����راء متحدثين من مجموع����ة العمل المالي 
وفري����ق الرص����د 1267 ومكت����ب األم����م المتحدة 
المعني بمكافح����ة المخدرات والجريمة وفريق 
الخبراء المنش����أ حول إيران عمال بقرار مجلس 

األمن 1929.
 وحضر هذه الورشة 48 مشاركًا من العاملين 
في المؤسس����ات الحكومي����ة المعنية بتنفيذ 
قرارات مجلس األم����ن واالتفاقيات الدولية ذات 
العالقة ومن مس����تويات مهني����ة مختلفة من 
السلطات التشريعية وسلطات إنفاذ القانون 
والنياب����ات العام����ة ووزارات الداخلية والخارجية 
المالي����ة ف����ي 14 دول����ة  ووح����دات المعلوم����ات 
م����ن ال����دول العربي����ة األعضاء ف����ي المجموعة، 
وذل����ك لتعزيز وعيهم بمخاطر غس����ل األموال 
وتمويل اإلرهاب وبمتطلب����ات التنفيذ الفعال 
ورف����ع مس����توى أداء هذه الجهات ف����ي القيام 
بدوره����ا ف����ي مج����ال مكافح����ة غس����ل األموال 
وتموي����ل اإلرهاب في ض����وء المعايير والقرارات 

الدولية.

 وتناول����ت الورش����ة التحديات الفني����ة وكيفية 
مواجهتها في مج����ال تطبيق قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة، منها مسألة تشابه األسماء 
وعدم اكتمال البيانات الش����خصية لألشخاص 
والكيان����ات المدرج����ة عل����ى قوائ����م العقوب����ات 

الصادرة عن األمم المتحدة. 
وكذلك صعوب����ة بناء قدرات موظفي الجهات 
المعني����ة لتمكينها من االس����تجابة على نحو 

كاف للتحديات التي تواجهها.
 باإلضاف����ة إل����ى صعوبة تنفيذ ق����رارات مجلس 
األم����ن م����ن قب����ل المؤسس����ات المالي����ة وغي����ر 
المالي����ة الصغي����رة والت����ي قد ال يك����ون لديها 
حس����ابات بنكي����ة أو معام����الت تجاري����ة كبيرة، 
خصوص����ًا أن المنه����ج القائم عل����ى المخاطر ال 

ينطبق على قرارات مجلس األمن.

المملك���ة  أحرزت���ه  ال���ذي  الكبي���ر  التق���دم  إث���ر 
المغربي���ة عل���ى صعي���د االلت���زام بالمتطلب���ات 
الدولي���ة ف���ي مج���ال مكافح���ة غس���ل األم���وال 
معالج���ة  م���ن  وتمكنه���ا  اإلره���اب،  وتموي���ل 
أوج���ه القص���ور الت���ي وردت في تقري���ر التقييم 
المشترك الصادر عن المجموعة في عام 2007م 
المتعلق���ة بالتوصي��ات األساس���ية والرئيس���ية 

م���ن توصيات مجموعة العم���ل المالي، واالرتقاء 
بنظام مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
لديه���ا إلى مس���توى متق���دم، وبعد مناقش���ة 
تقرير المتابع���ة الثامن لها خالل االجتماع العام 
الثامن عش���ر، فقد قرر االجتماع العام الموافقة 
على طلب المملكة المغربية الخروج من عملية 

المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

 وق���د أش���اد االجتم���اع الع���ام بالمس���توى الذي 
حققته أنظمة مكافحة غسل األموال وتموي����ل 

اإلره����اب في المملك����ة المغربي���ة.
 وم���ن الجدي���ر بالذك���ر أن المملك���ة المغربي���ة 
خضع���ت لعملي���ة التقييم المش���ترك على يد 
فريق مؤلف م���ن س���كرتارية المجموعة وخبراء 

من الدول األعضاء.

املتحدة  االأمم  هيئة  واتفاقيات  االأمن  جمل�ش  لقرارات  الفعال  التنفيذ 

ذات العالقة مبكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب وانت�صار الت�صلح

املغرب تخرج من عملية املتابعة العادية



اعتم���د االجتم����اع الع����ام الثام����ن عش����ر 
ال����ذي عقد بمملك����ة البحرين في ش����هر 
نوفمب����ر 2013م تقري����ر التطبيق����ات ح����ول 
)المتحصالت المتأتية من عمليات التزوير 
ل����ألدوات المالي����ة واالعتمادات  والتزيي����ف 
المس����تندية وعالقته����ا بغس����ل األم����وال 
في����ه  ش����اركت  ال����ذي  اإلره����اب(  وتموي����ل 
أغلب الدول األعض����اء بتوفير المعلومات 

والحاالت العملية.
 أوضح التقرير أن جرائم التزييف والتزوير 
تتم م����ن خالل تزيي����ف العم����الت النقدية 
وتزوي����ر المح����ررات الخاص����ة كالش����يكات 
البنكي���������ة والش����خصي�������ة والبطاق�������ات 

االئتمانية ورسائل السويفت وغيرها.
 وأن المجرمي����ن يس����تفيدون ع����ادة م����ن 
والتقني����ة  والفني����ة  القانوني����ة  الثغ����رات 

لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.
 وأشارت هذه الدراسة إلى وجود أساليب 
عدي�������دة يعم������د إليه����ا غاس����لو األم����وال 
لغس����ل المتحص����الت الناتجة ع����ن جرائم 
التزيي����ف والتزوي����ر ل����ألدوات المالي����ة، من 

أبرزها شراء أدوات مصرفية ثم اإلقتراض 
بضمانها، وفتح حسابات بموجب وكاالت 
مزورة، وسحب األموال الناتجة عن التزوير 
بموج����ب تحويالت وش����يكات وس����حوبات 
نقدية، وكذلك تزوير الش����يكات البنكية 

والشخصية.
من جان����ب آخر فقد أوض����ح التقرير مجال 
اس����تغ���������الل االعتمادات المس����تن���������دية 
وعالقتها بجرائم غس����ل األموال، بإعتبار 
أن اإلس����تغ������الل الجرم���������ي لالعتم�������ادات 
المستندية يأتي عن طريق تزوير الوثائق 
المصاحبة لالعتم����اد وأن المتحصالت من 
عملي����ة التزوي����ر ه����ي مخرج����ات عملي����ات 
غس����ل األم����وال، علم����ا أن تزوي����ر الوثائ����ق 
يق����ع عند تحري����ف المعلوم����ات المتعلقة 
بالكمية أو بالسعر أو بنوعية الواردات أو 

الصادرات. 
كم����ا توص��������ل التقري����������ر إل����ى ع����دد من 
التوصيات حول أفضل أس����اليب مكافحة 
غسل متحصالت جرائم التزوير والتزييف 

لألدوات المالية واالعتمادات المستندية.

4
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الحقوق محفوظة ملينافاتف

لمينافاتف محفوظة  الحقوق  جميع 

اس���تضافت اللجن���ة الوطني���ة لمكافح���ة 
غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلره���اب ف���ي دولة 
قطر االجتماع المش���ترك لخب���راء التطبيقات 
بمجموع���ة العمل المالي )فات���ف( ومجموعة 
العم���ل المال���ي لمنطق���ة الش���رق األوس���ط 
وش���مال أفريقيا )مينافاتف( خالل الفترة من 

2 إلى 4 ديسمبر 2013م.
  ويعتب���ر ه���ذا االجتماع األول م���ن نوعه على 
مس���توى المنطقة حيث شارك فيه أكثر من 

180 خبي���را م���ن 40 دول���ة و14 منظم���ة دولي���ة 
وإقليمية بهدف المش���اركة في المناقشات 
والدراس���ات في مجال أنماط عمليات غس���ل 

األموال وتمويل اإلرهاب المستحدثة. 
وكان هذا الحدث فرصة ألعضاء المجموعتين 
لتب���ادل  واإلقليمي���ة  الدولي���ة  والمنظم���ات 
المعلوم���ات والخب���رات م���ن خ���الل اللق���اءات 
الرئيسية وورش العمل ذات الصلة بمشاريع 
التطبيق���ات قي���د الدراس���ة وه���ي: مش���روع 

المنظم���ات غي���ر الهادف���ة للرب���ح، ومش���روع 
التدفق���ات المالي���ة المرتبط���ة باإلنت���اج غي���ر 
األفغاني���ة،  المخ���درات  وتهري���ب  المش���روع 
ومش���روع عمليات غس���ل األم���وال من خالل 
النقل المادي للنقد، ومشروع مخاطر غسل 
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب م���ن خ���الل تج���ارة 
الذه���ب. وأتاح���ت ورش العم���ل إح���راز تقدم 
كبي���ر ف���ي األبح���اث والدراس���ات ذات الصلة، 

والتي سيتم نشرها في العام المقبل.

املتح�صالت املتاأتية من عمليات التزوير والتزييف لالأدوات املالية 

واالعتمادات امل�صتندية وعالقتها بغ�صل االأموال ومتويل االإرهاب

تزوير

الدوحة ت�صت�صيف االجتماع امل�صرتك خلرباء التطبيقات مبجموعة العمل 

املايل وجمموعة العمل املايل ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا


