
�سمري ابراهيمي
رئي�س »املجموعة«

"مينافاتف"  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  عقدت 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب/   30 الفرتة   خالل  قطر  دولة  يف  ع�سر  الثاين  العام  اجتماعها 
حتى 2 دي�سمرب/كانون الأول 2010، وذلك برئا�سة ال�سيد �سمري اإبراهيمي، الكاتب العام 
والتدقيق  والتنظيم  القانونية  للم�سالح  العام  واملدير  املالية  للتحاليل  التون�سية  للجنة 
بالبنك املركزي التون�سي، رئي�س املجموعة. ح�سر الجتماع عدد كبري من خرباء مكافحة 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من الدول الأع�ساء والدول واجلهات املراقبة. 

غ�سل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  قبل  من  ا�ست�سافته  متت  الذي  الجتماع،  افتتح 
الأموال ومتويل الإرهاب، معايل ال�سيخ عبد اهلل بن �سعود اآل ثاين، حمافظ م�سرف قطر 
املركزي، الذي اأكد يف كلمته الفتتاحية على اأهمية الدور الذي تقوم به املجموعة يف 
التي بذلتها دولة  ا�ستعر�س اجلهود  جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، كما 
قطر على �سعيد تطوير نظام واإجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وكذلك 

على �سعيد دعم عمل املجموعة.

وقد اعتمد الجتماع تقرير التقييم امل�سرتك لنظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
املتابعة  تقارير  اعتمد  كما  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  يف  الإرهاب 
ودولة  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  هي  املجموعة  يف  الأع�ساء  الدول  من  ل�ست 
العربية  واجلمهورية  املغربية،  واململكة  البحرين،  ومملكة  اليمنية،  واجلمهورية  قطر، 

ال�سورية. 

كذلك مت التفاق خالل الجتماع على عقد الجتماع الوزاري )رفيع امل�ستوى( الثاين 
العام  الجتماع  هام�س  على  وذلك  الكويت  بدولة   2011 اآيار  مايو/  �سهر  يف  للمجموعة 

الثالث ع�سر للمجموعة.

وخالل الجتماع مت تبني عدد من املقرتحات التي تقدمت بها رئا�سة املجموعة مثل 
درجة  تقييم  تتوىل  وال�سكرتارية  املجموعة  دول  من  اخلرباء  من  جلنة  ت�سكيل  مقرتح 
متت  كذلك  امل�سرتك.  التقييم  تقارير  وتنا�سق  جودة  ل�سمان  الالزمة  العنا�سر  توفر 
التفاهم  مذكرة  على  التعديالت  بع�س  اإدخال  يف  بالنظر  الرئا�سة  مقرتح  على  املوافقة 
والنظام الداخلي للمجموعة، وت�سكيل جلنة فنية  دائمة من اخلرباء لتعزيز امل�ساهمة 
بفعالية يف عملية مراجعة التو�سيات الأربعني والتو�سيات الت�سع اخلا�سة التي تقوم بها 

جمموعة العمل املايل.

ومن بني مقرتحات الرئا�سة التي اعتمدها الجتماع كان مقرتح التوا�سل مع املوؤ�س�سات 
املالية ذات البعد الإقليمي والقادرة على دعم عمل املجموعة من خالل ممار�سة ن�ساطاتها 
واملجموعات  املجموعة  بني  العالقة  ودعم  وباأهدافها،  باملجموعة  للتعريف  التمويلية 
لهذه  الدورية  الجتماعات  يف  امل�ساركة  على  فقط  القت�سار  وعدم  النظرية  الإقليمية 

املجموعات.

عمل  فريق  رئي�س  تقرير  ع�سر  الثاين  العام  الجتماع  اعتمد  اأخرى  ناحية  من 
التقييم امل�سرتك الذي ت�سمن ما خل�س اإليه الفريق من تو�سيات يف اجتماعه الذي عقد 
يف دولة قطر يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2010 على هام�س الجتماع العام الثاين ع�سر 

للمجموعة.

امل�ساعدات الفنية والتطبيقات  العام تقرير رئي�س فريق عمل  كما اعتمد الجتماع 
قطر  دولة  يف  عقد  الذي  اجتماعه  يف  تو�سيات  من  الفريق  اإليه  خل�س  ما  ت�سمن  الذي 

يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2010 على هام�س الجتماع العام الثاين ع�سر للمجموعة. 

قطر يف  ع�سر  الثاين  اجتماعها  تعقد  مينافاتف 

اللقاء الثاين ملنتدى وحدات 
املعلومات املالية يف قطر 

فعاليات قادمة 
)يناير/كانون الثاين-  يونيو/ 

حزيران 2011( 
15-17مار�س/ اآذار

الق�ساء،  واأجهزة  الإدعاء  جهات  ندوة 
جمهورية ال�سودان. 

 30 اأبريل/ ني�سان 
امل�ستوى(،  رفيع   ( الثاين  الوزاري  الجتماع 

دولة الكويت.
2  مايو/ اآيار

املعلومات  وحدات  ملنتدى  الثالث  اللقاء 
املالية، دولة الكويت .

3-5 مايو /اآيار 
الجتماع العام  الثالث ع�سر، دولة الكويت.

 
3-5 يونيو /حزيران 

املادي  النقل  بعنوان  اإقليمي  موؤمتر 
والكت�ساف  )التحديات  احلدود  عرب  لالأموال 

واملكافحة(، جمهورية ال�سودان.

ن�سرة ن�سف �سنوية ت�سدر عن �سكرتارية جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )مينافاتف( - العدد )2(، دي�سمرب/كانون الأول 2010 

�سارك كافة ممثلي وحدات الدول الأع�ساء 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  ملجموعة 
الثاين  اللقاء  يف  "مينافاتف"  اأفريقيا  و�سمال 
نظمته  والذي  املالية  املعلومات  وحدات  ملنتدى 
املجموعة يف مدينة الدوحة بدولة قطر يف 28 

نوفمرب/ت�سرين الثاين 2010.

الت�سال  قنوات  توحيد  اإىل  املنتدى  هدف 
توا�سل  لتحقيق  املالية  املعلومات  وحدات  بني 
تبادل  لدعم  وبّناء  م�ستمر  اإقليمي  وتعاون 
يف  وم�ساعدتها  بينها  فيما  واملعلومات  اخلربات 
القيام بدورها بفاعلية يف جمال مكافحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب.

على  املدرجة  املو�سوعات  املنتدى  وتناول 
ومتابعة  ت�سجيع  واأهمها  الأعمال  جدول 
اإيجمونت وتبادل اخلربات  الن�سمام ملجموعة 
بناء وتعزيز  واآليات  املمار�سات  اأف�سل  من واقع 
وعالقة  املالية  املعلومات  وحدات  قدرات 

املنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.

املعلومات  وحدتا  تقدمت  املنتدى  وخالل 
تقدمييني  بعر�سني  وامل�سرية  القطرية  املالية 
ومتابعة  "ت�سجيع  عنوان  حتت  متميزين 
على   ا�ستمال  ايجمونت"،  ملجموعة  الن�سمام 
اإيجمونت  جمموعة  عن  وافية  معلومات 
ووظائفها  وفوائد ومراحل اإجراءات الن�سمام 

اإليها، بالإ�سافة اإىل متطلبات الع�سوية فيها.

التحقيق  هيئة  قامت  اأخر  جانب  من 
بعنوان  تقدميي  بعر�س  اللبنانية  اخلا�سة 
واللكرتونية" حيث  املادية  الأمان  "اإجراءات 
املطبقة  الآليات  اأف�سل  العر�س  هذا  �سمل 
املادية  الأمان  واإجراءات  املعلومات  حلماية 
تواجهها  التي  والتحديات  واللكرتونية 
وذلك  الإطار  هذا  يف  املالية  املعلومات  وحدات 

من خالل جتربة الهيئة احلالية.

جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )مينافاتف( 
املنامة - مملكة البحرين�س.ب: 10881املوقع اللكرتوين:الربيد اللكرتوين: info@menafatf.orgwww.menafatf.org

الأخوة والأخوات الكرام،

الثاين  العدد  خالل  من  جمددًا  معكم  اأتوا�سل  اأن  ي�سرين 
العمل  جمموعة  �سكرتارية  عن  ت�سدر  التي  اللكرتونية  للن�سرة 
املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا "مينافاتف"، والذي 
ياأتي يف ختام العام ال�ساد�س للمجموعة وهو عام نال تون�س فيه 
�سقيقة حققت  تداولت عليها خم�س دول  اأن  بعد  الـرئا�سة  �سرف 
واأثبتت تواجدها ككيان  العديد من الجنازات  خاللها املجموعة 
اإقليمي له مكانة متميزة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب.

وبكل فخر �سارت املجموعة بف�سل التعاون ال�سدوق من جميع 
لدعم  واإخال�س  جهد  بكل  العمل  يف  واملراقبني  الأع�ساء  الدول 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  جمال  يف  املجموعة  دول  جهود 
�سائر  يف  تتواىل  املجموعة  حتققها  التي  فالجنازات  الإرهاب. 
التقييم  عمليات  اخل�سو�س  وجه  على  وت�سمل  عملها  جمالت 
اجلولة  اإطار  يف  الأع�ساء  الدول  يف  املكافحة  لنظم  امل�سرتك 
الأوىل وبدء التح�سري للجولة الثانية، وعملية املتابعة للخطوات 
اأوجه الق�سور القائمة  الت�سحيحية التي تتخذها الدول ملعاجلة 
امل�ساعدات  جمال  يف  املجموعة  وجهود  لديها،  املكافحة  نظم  يف 

الفنية والتطبيقات.

الرئا�سة  ملقرتحات  للمجموعة  العام  الجتماع  تبني  ولعل 
اإىل جانب ان�سمام  والتفاق على الآليات التنفيذية املنا�سبة لها 
توفيق  الأ�ستاذ  من  ب�سعي  مراقب  كع�سو  العربي  النقد  �سندوق 
التون�سية  اللجنة  ورئي�س  التون�سي  املركزي  البنك  حمافظ  بكار 
املعلومات  وحدات  منتدى  دور  تفعيل  وكذلك  املالية  للتحاليل 
املالية من اأهم اخلطوات اليجابية التي اتخذتها املجموعة خالل 
الدول  بني  التعاون  م�ساحة  زيادة  �سبيل  يف  التون�سية  الرئا�سة 
والتعريف  ال�سلة  ذات  الأخرى  الإقليمية  اجلهات  مع  الأع�ساء 
وامل�ستجدات  التطورات  ومتابعة  ون�ساطاتها  ودورها  باملجموعة 

العاملية والتفاعل معها والتاأثري فيها ب�سكل قوي ومبا�سر.

ال�سكر والتقدير  اأن اغتنم هذه الفر�سة لأتوجه بوافر  واأود 
فريق  اأفراد  وجميع  واملراقبني  الأع�ساء  الدول  ممثلي  لكافة 
العمل ب�سكرتارية املجموعة وعلى راأ�سهم الأ�ستاذ عادل بن حمد 
يف  منهم  �سادقة  رغبة  من  مل�سته  وما  الكامل  دعمهم  على  القلي�س 
دعم املجموعة خالل العام احلايل الذي ت�سرفت فيه بتمثيل بلدي 
العلي  اهلل  وا�ساأل  جميعا،  لكم  ال�سكر  كل  فال�سكر  تون�س،  احلبيب 

القدير اأن يدمي عليكم التوفيق والنجاح.



ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  �ساركت 
"مينافاتف" يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
ايجمونت  ملجموعة  ع�سر  الثامن  العام  الجتماع 
الدويل  التعاون  لتعزيز  كولومبيا  يف  عقد  الذي 
 27 من  الفتـرة  خـالل  وذلك  املعلومات،  وتبادل 
.2010 يوليو/متوز   1 حتى  يـونيـو/حزيـران 
ميثلون  م�ساركا   230 من  اأكرث  الجتماع  ح�سر 
جهة  و11  دولة   90 يف  املالية  املعلومات  وحدات 
الأموال  غ�سل  مكافحة  يف  تعمل  ودولية  حملية 

ومتويل الإرهاب. 

قبل   من  عر�س  تقدمي  الجتماع  خالل  ومت 
الأزمة  تاأثريات  حول  الدويل  النقد  �سندوق 
املعلومات  وحدات  وت�سجيع  حث  مت  كما  املالية 
خماطر  تقييم  عملية  يف  امل�ساهمة  على  املالية 

مع  والتعاون  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 
اجلهات املحلية الأخرى من اأجل توجيه املوارد اإىل 

املجالت التي متثل خطرا اأكربا. 

املايل  الإدراج  اأهمية  الدويل  البنك  وعر�س 
الأموال  غ�سل  مكافحة  اأنظمة  لتعزيز  كو�سيلة 
ومتويل الإرهاب، مما يوؤدي اإىل تقليل الطلب على 
ر�سد  على  القدرة  وحت�سني  الر�سمي  غري  القطاع 

وتعقب التحويالت املالية. 

مكافحة  مبادرات  على  التاأكيد  مت  كذلك 
الف�ساد، اإذ ت�سري عدد من وحدات املعلومات املالية 
قدرة  على  يوؤثر  هاما  عامال  ميثل  الف�ساد  اأن  اإىل 
هذه الوحدات على العمل بفاعلية على ال�سعيدين 

املحلي والدويل.  

القليميون  املمثلون  اجتمع  اآخر  جانب  من 
العمل  جمموعات  ممثلي  مع  ايجمونت  ملجموعة 
امل�ستويني  على  جهودهم  لتن�سيق  القليمية  املايل 

قدرة  تعزيز   اأجل  من  وذلك  والقليمي  املحلي 
ودعم  حاليا  املوجودة  املالية  املعلومات  وحدات 

تطوير الوحدات النا�سئة. 

العمل  جمموعة  بقيام  الجتماع  ورحب 
اأفريقيا  و�سمال  والأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل 
املعلومات  لوحدات  منتدى  بت�سكيل  "مينافاتف" 
والعون  الدعم  بتقدمي  اللتزام  مت  كما  املالية، 

الالزمني للمنتدى حيثما اأمكن. 

وحدة  رئي�س  عر�س  نف�سه  الجتماع  خالل 
اأحمد بن  ال�سيخ  �سعادة  القطرية  املالية  املعلومات 
عيد اآل ثاين التقرير ال�سادر  عن الجتماع العام 
يف  انعقد  الذي  ايجمونت  ملجموعة  ع�سر  ال�سابع 
يونيو/ حزيران 2009 يف الدوحة وهو الجتماع 

الذي يعترب الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة. 

عيد  بن  اأحمد  ال�سيح  �سعادة  اأن  اإىل  ي�سار 
جمموعة  للجنة  ع�سوًا  اأخريًا  انتخب  ثاين  اآل 

اإيجمونت وممثاًل لقارة اآ�سيا.

ي�سعدين اأن التقي بكم جمددًا يف العدد الثاين لن�سرة املجموعة، 
يونيو/ يف  اإ�سدارها  املجموعة  بداأت  �سنوية  ن�سف  ن�سرة  وهي 

اأجل   ومن  املجموعة  مع  للتوا�سل  جديدة  كقناة   2010 حزيران 
اإلقاء ال�سوء على كل ما هو جديد حتت مظلة املجموعة، والإطالع 
على اأخر اأخبارها واأهم اجنازاتها وعلى   الفعاليات التي تنظمها  اأو 

ت�سارك فيها.

حتى   يوليو/متوز2010  من  املمتدة  الفرتة  العدد  هذا  يغطي 
دي�سمرب/كانون اأول من العام نف�سه، اإذ يلقي ال�سوء على  ما نظمته  
من فعاليات وما حققته من اإجنازات، واأبرزها  اإمتام تقرير التقييم 
امل�سرتك لنظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف اجلمهورية 
من  فريق  باإعداده  قام  الذي  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
امل�ستوى(،  )رفيع  الوزاري  لالجتماع  والتح�سري  املجموعة،  خرباء 
واعتماد تقرير التطبيقات حول  "موؤ�سرات واجتاهات غ�سل الأموال 
ومتويل الإرهاب" ون�سره على املوقع اللكرتوين للمجموعة، وكذلك 

عقد اللقاء الثاين ملنتدى وحدات املعلومات املالية بدول املجموعة، وغري ذلك  من املو�سوعات.

وتو�سح الن�سرة مدى حر�س املجموعة على امل�ساهمة وامل�ساركة واحل�سور  بفاعلية  يف اأهم الجتماعات 
لها  الفر�سة  واإتاحة  الأع�ساء  الدول  ا�ستفادة  ولتعزيز  املنطقة  نظر  للتعبري عن وجهة  والدولية  الإقليمية 

ملعرفة اأهم ما يجري من اأحداث يف م�سمار تلك الجتماعات.

ومن منطلق التزام املجموعة بنهج تعاون اإقليمي دائم وم�ستمر فقد جنحت بر�سم معامل منتدى ت�سامني 
لوحدات املعلومات املالية الأمر الذي يعد بادرة فريدة من نوعها على م�ستوى املنطقة اإذ  �ساعد هذا املنتدى 
ب�سكل خا�س  على �سهولة التعاون الإقليمي من حيث تبادل اخلربات واملعلومات بني وحدات املعلومات املالية 

للقيام بدورها بفعالية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

 اآمل اأن حتقق هذه الن�سرة ال�ستفادة املرجوة منها للجميع.
 عادل بن حمد القلي�س

ال�سكرتري التنفيذي للمجموعة

ع�سر،  الثاين  العام  الجتماع  هام�س  على 
من  املكون  امل�سرتك  التقييم  عمل  فريق  عقد 
والكويت  و�سوريا  وال�سعودية  واجلزائر  تون�س 
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  و�سندوق  وم�سر 
اجتماعه  "الفاتف"،  املايل  العمل  وجمموعة 
الدوحة يف  القطرية  العا�سمة  اخلام�س ع�سر يف 

29 نوفمرب/ت�سرين الثاين 2010. 
الهامة  املو�سوعات  من  عدد  الجتماع  ناق�س 
امل�سرتك  التقييم  اإجراءات  مب�سودة  املتعلقة 
للتقييم  الرئي�سية  واملبادئ  الثانية  للجولة 
املايل  العمل  جمموعة  عن  ال�سادرة  امل�سرتك 
يف  التطورات  اأخر  متابعة  متت  كما  "الفاتف"، 
الأموال  غ�سل  ملكافحة  الدويل  التعاون  جمال 
العام الثاين  ومتويل الإرهاب. واعتمد الجتماع 
امل�سرتك  التقييم  عمل  فريق  رئي�س  تقرير  ع�سر 
امل�ساعد  املحافظ  وكيل  ال�ساهد  �سمري  الدكتور 
واملدير التنفيذي لوحدة مكافحة غ�سل الأموال 
من  الفريق  اإليه  خل�س  ما  ت�سمن  الذي  امل�سرية، 
تو�سيات من �ساأنها تعزيز الروؤية التفاعلية لعمل 
الفريق. كذلك اعتمد الإجتماع اجلدول الزمني 
الدول  ومتابعة  امل�سرتك  التقييم  عملية  من  لكل 

العمل  فريق  ع�سوية  وتو�سيع  تقييمها،  مت  التي 
للدول الأع�ساء الراغبة يف ذلك. 

وبهذا انتهى الفريق ب�سفة مبدئية من اإعداد 
"للجولة  امل�سرتك  التقييم  اإجراءات  م�سودة 
وتعديل  امل�سرتك"  التقييم  لعملية  الثانية 
اإجراءات املتابعة املعمول بها يف اجلولة الأوىل، 
عدا عن اإن�ساءه جلنه   فنية دائمة تتبع الفريق 
معايري  مراجعة  يف  املجموعة  م�ساركة  لتعزيز 
اإىل  بالإ�سافة  املايل  العمل  جمموعة  وتو�سيات 

املهام التي يعهد بها اإىل الفريق.

ت�سجيع  على  الأع�ساء  الدول  الفريق  وحث 
هيئات القطاع اخلا�س املختلفة لتقدمي مرئياتها 
املايل  العمل  جمموعة  �سكرتارية  اإىل  مبا�سرة 
"الفاتف" ب�ساأن ما مت التفاق عليه من تعديالت 
اإطار عملية مراجعة  الدولية �سمن  املعايري  على 
التو�سيات واملعايري، وذلك من خالل ورقة و�سعتها 
موقعها  على  "الفاتف"  املايل  العمل  جمموعة  

الإلكرتوين �سمن عملية م�ساورات عامة.

الثاين  العام  الجتماع  هام�س  على  انعقد 
ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  ملجموعة  ع�سر 
"مينافاتف"،  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
الجتماع احلادي ع�سر لفريق عمل امل�ساعدات 
الأردن  من  املكون  والتطبيقات  الفنية 
والإمارات والبحرين وال�سودان ولبنان واملغرب 
والوليات  الفل�سطينية  وال�سلطة  واليمن 
والبنك  النقد  و�سندوق  الأمريكية  املتحدة 
الدويل ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
"الفاتف"  املايل  العمل  وجمموعة  واجلرمية 
الجتماع  انعقد  وقد  ايجمونت.  وجمموعة 
 ،2010 الثاين  ت�سرين  نوفمرب/   29 بتاريخ 

وذلك يف العا�سمة القطرية الدوحة. 

ع�سر  الثاين  العام  الجتماع  واعتمد 
عمل  فريق  اجتماع  عن  �سدر  الذي  التقرير 
تقرير  �سمن  والتطبيقات  الفنية  امل�ساعدات 
حممد  عبدالرحيم  ال�سيد  الفريق  رئي�س 
وحدة  وم�سوؤول  التنفيذي  املدير  العو�سي 
امل�سبوهة  واحلالت  الأموال  غ�سل  مواجهة 
والذي  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة 
يف  تو�سيات  من  الفريق  اإليه  خل�س  ما  ت�سمن 
اجتماعه، ومن اأهمها اعتماد مهام فريق العمل 
واعتماد  عليها،  اأدخلت  التي  التعديالت  بعد 
واجتاهات  "موؤ�سرات  عن  التطبيقات  تقرير 
على  ون�سره  الإرهاب"  ومتويل  الأموال  غ�سل 

املوقع اللكرتوين للمجموعة.

والجتماع احلادي ع�سر لفريق عمل امل�ساعدات الفنية والتطبيقات

م�ساركات 
املجموعة

للقوانين  الفعال  التطبيق  ندوة 
غ�سل  لمكافحة  الجديدة  والأنظمة 
الإرهاب،13يونيو/ وتمويل  الأموال 

حزيران2010،الدوحة.
التابعين  )ب(  و  )اأ(  الخبراء  فريق  اجتماعي 
 20 التو�سيات،  وتطبيق  القتييمات  عمل  لفريق 

النقد  �سندوق  مقر   ،2010 اأيلول  �سبتمرب/   24  -
الدولي، وا�سنطن

املراجعة  عملية  �سمن  امليدانية  الزيارة 
 ،2010 اأيلول  �سبتمرب/   28  –  27 قطر،  لدولة 

الدوحة.
التابع  الإقليمي  املراجعة  فريق  اجتماع 

جمموعة  يف  الدويل  التعاون  مراجعة  لفريق 
 ،2010 �سبتمرب/اأيلول   30-29 املايل،  العمل 

الدوحة.
في  الق�سائي  والتعاون  الر�سيدة  الحوكمة  ندوة 
الأول   اأكتوبر/ت�سرين   6-5 المالية،  الأزمة  ظل 

2010، الدوحة.

... امل�سرتك  التقييم  عمل  ع�سرلفريق  اخلام�س  اجتماعاتالجتماع  يف  مينافاتف   
مبيا لو بكو " نت يجمو ا

باري�س   يف  فاتف  اجتماعات  يف  ت�سارك  مينافاتف 
جمموعة  �ساركت 
ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
الجتماع  يف  "مينافاتف" 
العمل  ملجموعة  العام 
عقد  الذي  "فاتف"  املايل 
بالعا�سمة الفرن�سية باري�س 

ت�سرين  اأكتوبر/   22-20 الفرتة  خالل  وذلك 
الثاين 2010 . 

�سمري  ال�سيد  رئي�سها  من  كل  املجموعة  مثل 
بن  عادل  ال�سيد  التنفيذي  وال�سكرتري  اإبراهيمي 
الأع�ساء  الدول  من  عدد  وممثلي  القلي�س  حمد 
وموريتانيا  واجلزائر  الأردن  وهي  باملجموعة 

واملغرب.   

اأهمها  النتائج  من  عدد  اإىل  الجتماع  وخل�س 
تقدمي ورقتني عامتني كجزء من اأعمال جمموعة 
العمل املايل "فاتف" امل�ستمرة لتحديد الدول التي 
عدا  الدويل،  املايل  النظام  على  خطرًا  ت�سكل  قد 
عن تو�سية خا�سة بتوفري حتديث حول حت�سينات 
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف كل من  

قطر واأذربيجان. 

الجتماع  واعتمد 
امل�سرتك  التقييم  تقرير 
�سدر  كذلك  لالأرجنتني، 
درا�سة  الجتماع  عن 
غ�سل  عمليات  عن  مف�سلة 
من  تتم  التي  الأموال 
اجلديدة  والئتمان  الدفع  طرق  ا�ستخدام  خالل 
ومن  خالل مزودي خدمات ال�سركات، كما مت ن�سر 
تو�سيات  ا�ستخدام  حول  ومعلومات  مرجعي  دليل 
عن  عدا  الف�ساد  حماربة  جهود  لدعم  الفاتف 
تقدمي  حتديث حول التح�سريات للجولة الرابعة 

لتقييمات الفاتف امل�سرتكة. 

نظام  يف  الهام  بالتقدم  الفاتف  رحبت  كذلك    
دولة  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة 
التزاماتها  بكل  قامت  قطر  اأن  اإىل  واأ�سارت  قطر 
بخ�سو�س  قدمتها  التي  العمل  خطة  خالل  من 
النواق�س ال�سرتاتيجية يف مكافحة غ�سل الأموال 
حددتها  قد  الفاتف  كانت  والتي  الإرهاب  ومتويل 
اإ�ستبعادها  اإىل  اأدى  مما   2010 فرباير/�سباط  يف 

من عملية املتابعة امل�ستمرة.



ل�سعبية   ا الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  امل�سرتك  التقييم  تقرير 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  ع�سوية  بحكم 
ال�سعبية يف جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط 
الأموال  غ�سل  مكافحة  لنظام  امل�سرتك  التقييم  مت  فقد 
اجلزائرية  اجلمهورية  يف  املطبق  الإرهاب  ومتويل 

الدميقراطية ال�سعبية. 
�سكرتارية  من  موؤلف  فريق  التقييم  اأجرى  وقد 
جمال  يف  الأع�ساء  الدول  بع�س  من  وخرباء  املجموعة  
با�ستخدام  املالية،  وامل�سائل  القانون،  واإنفاذ  القانون، 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  منهجية 
واللوائح  القوانني  على  التقييم  وا�ستند   .2004 لعام 
اجلزائرية  اجلمهورية  وفرتها  التي  الأخرى  واملواد 

عليها  ح�سل  التي  واملعلومات  ال�سعبية  الدميقراطية 
 17-6 الفرتة  يف  امليدانية  زيارته  اأثناء  التقييم  فريق 
دي�سمرب/كانون الأول 2009 وما بعدها. وقد التقى فريق 
عن  وممثلني  مب�سئولني  امليدانية  الزيارة  خالل  التقييم 
اخلا�س  القطاع  وكذلك  املعنية  احلكومية  الهيئات  جميع 
وقد  ال�سعبية.  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  يف 
قام الفريق مبراجعة الإطار املوؤ�س�سي والقوانني واللوائح 
غ�سل  مبكافحة  املعنية  الأخرى  واملتطلبات  والإر�سادات 
الأخرى  الأنظمة  وكذلك  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  بها  املعمول 
املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  خالل  من 
املحددة وكذلك فح�س قدرة وتطبيق وفعالية جميع هذه 

الأنظمة.
بها  املعمول  والتدابري  اجلهود  التقييم  تقرير  ويقدم 
الزيارة  اأثناء  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة 
و�سف  على  يحتوي  كما  مبا�سرة،  بعدها  اأو  امليدانية 
م�ستويات  ويحدد  والتدابري،  اجلهود  لتلك  وحتليل 
بالتو�سيات  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  التزام 
العمل  جمموعة  عن  ال�سادرة  اخلا�سة  والت�سع  الأربعني 
اأوجه معينة  املايل كما يقدم تو�سيات عن كيفية تعزيز 
يف النظام. ومت اعتماد التقرير يف الجتماع العام الثاين 
نوفمرب/ت�سرين  �سهر  يف  عقد  الذي  للمجموعة  ع�سر 

الثاين  2010.

بالتعاون مع كل من هيئة التحقيق اخلا�سة يف اجلمهورية 
عقدت  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  و�سندوق  اللبنانية 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة 
"مينافاتف" ور�سة العمل الرابعة لتدريب وتاأهيل  اأفريقيا 
الأول  ت�سرين  اأكتوبر/   7-3 الفرتة  خالل  وذلك  املقيمني 

2010 يف العا�سمة اللبنانية بريوت.
من�سور،  احلفيظ  عبد  ال�سيد  من  كل  العمل  ور�سة  اأفتتح 
وال�سيد  لبنان،  يف  اخلا�سة"  التحقيق  "هيئة  �سّر  اأمني 
للمجموعة  التنفيذي  ال�سكرتري  القلي�س،  حمد  بن  عادل 
التمييزي  العام  والنائب  الداخلي  الأمن  قوى  عن  وممثلنينَ 

اللبنانية. للجمهورية 
املاليني  اخلرباء  من  عدد  ح�سرها  التي  الور�سة  اأقيمت 
وتطوير  امل�ساركني  تاأهيل  بهدف  املنطقة،  يف  والقانونيني 

امل�ساركة بفاعلية وال�ستعانة بهم  خرباتهم لتمكينهم من 
يف عمليات التقييم امل�سرتك التي تقوم بها املجموعة.

للعمل  اخلرباء  املقّيمني  تدريب  الدورة  خالل  مت 
عن  وال�سادرة   2004 لعام  التقييم  منهجية   تطبيق  على 
ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  املايل  العمل  جمموعة 
اجلزء  جزئني،  اإىل  الور�سة  وق�سمت  "الفاتف".  الإرهاب 
يف  املتخ�س�سة  املحا�سرات  من  عدد  يف  ومتثل  نظري  الأول 
املجال القانوين واإنفاذ القانون وحما�سرات م�ستقلة اأخرى 
الثاين  اجلزء  ا�ستمل  فيما  املايل،  املجال  يف  متخ�س�سة 
اخلرباء  بها  قام  امل�سرتك  التقييم  لعملية  حماكاة  على 
املنا�سبة  التغذية  الور�سة  هذه  حققت  وقد  امل�ساركون. 
على  انعك�س  الذي  الأمر  واملعرفة،  باخلربات  للم�ساركني 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  ملعايري  اخلرباء  قدرة 

الإرهاب الدولية.

ت و بري يف  ملقيمني  ا هيل  تاأ و يب  ر تد �سة  ر و

الجتار غري امل�سروع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية وغ�سل الأموال
"مينافاتف"  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  وافقت 
الأموال  وغ�سل  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  يف  امل�سروع  غري  الجتار  م�سروع  على 
على  �سواء  كبري  خطر  املخدرات  عن  ينجم  اإذ  اخلطرية،  اجلرائم  اإحدى  باعتبارها 

للمخدرات  العاملي  للتقرير  )وفقًا  الأمن  اأو  ال�سحة 
باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  عن  ي�سدر  الذي 
بجرمية  اجلرمية  هذه  ارتباط  عن  عدا  واجلرمية(، 
اجلرائم  اأكرث  من  واحدة  تعترب  التي  الأموال  غ�سل 

الأ�سلية انت�سارًا على م�ستوى العامل. 
غري  الجتار  جرمية  بدار�سة  املقرتح  اأن  اإىل  ي�سار 
امل�سروع يف املخدرات جاء يف اإطار التطبيقات يف املجموعة 
هذه  مكافحة  يف  الأع�ساء  الدول  م�ساعدة  بغر�س  وذلك 
الأموال  غ�سل  مكافحة  وكذا  لها  والت�سدي  اجلرمية 
املتح�سلة منها، وهي التي تعد واحدة من اأخطر اجلرائم 
القت�سادية  التقارير  بع�س  ت�سري  اإذ  طائلة  اأموال  وتدر 
اإىل اأن حجم جتارة املخدرات ي�سل اإىل ما يقرب من 500 
مليار دولر �سنويا، كما ت�سري التقديرات  اإىل اأنها تقرتب 
الجتار  جرمية  فاإن  كذلك  اأمريكي.  دولر  الرتيليون  من 

اإذ ت�سري بع�س  اأكرث اجلرائم الأ�سلية انت�سارًا،  غري امل�سروع يف املخدرات تعد واحدة من 
الإح�سائيات املن�سورة على �سبكة النرتنت اإىل اأن 50% من عمليات غ�سل الأموال م�سدرها 
الجتار غري امل�سروع يف املخدرات، لذا تبذل الدول جهود م�سنية ملكافحة هذه اجلرمية 

اخلطرية.
تقوم  التي  الأموال  غ�سل  جلرمية  الأ�سا�سية  املكونات  اأحد  الأ�سلية  اجلرمية  وتعد 
على اأعمدة ثالثة تتمثل يف القيام ب�سلوك غ�سل اأموال على مال متح�سل من م�سدر غري 
م�سروع )اجلرمية الأ�سلية(، وتت�سمن قائمة التعريفات املرفقة بالتو�سيات ال�سادرة عن 

الواجب  الع�سرون(  )اجلرائم  الأ�سلية  للجرائم  املحددة  الفئات  املايل  العمل  جمموعة 
اإدراجها كحد اأدنى من اجلرائم الأ�سلية مهما اختلف املنهج الذي تتبعه الدولة يف حتديد 

هذه اجلرائم. وجرمية الجتار غري امل�سروع يف املخدرات من بني هذه اجلرائم.
ماهية  على  ال�سوء  من  مزيد  امل�سروع  هذا  ويلقي 
واملوؤثرات  املخدرات  يف  امل�سروع  غري  الجتار  جرمية 
والآثار  بها  املرتبطة  واملخاطر  واأركانها  العقلية 
ميكن  متى  مثل  م�سائل  من  بها  يرتبط  وما  لها  ال�سلبية 
وما  م�سروع،  غري  يعترب  ومتى  م�سروعًا  الجتار  اعتبار 
والأنواع  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات  بزراعة  يتعلق 
وما  التهريب،  وطرق  امل�سنعة،  املخدرة  كاملواد  الأخرى 
الفعالة  وال�سبل  �سيوعًا،  الأكرث  املخدرات  اأنواع  هي 
الزراعة  اأو  التحويلية  كالزراعة  بعدها  وما  للمكافحة 
على  امل�سروع  �سي�ساعد  كما  املدمنني.  وعالج  البديلة 
امل�سروع  غري  الجتار  جرميتي  بني  العالقة  فهم  زيادة 
واأكرث  الأموال  وغ�سل  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  يف 
الجتار  عن  املتح�سلة  الأموال  لغ�سل  انت�سارا  الأ�ساليب 
غري امل�سروع يف املخدرات وتطوير قدرات اجلهات املعنية 
ملكافحة هاتني اجلرميتني.  ويهدف هذا امل�سروع اإىل زيادة فهم طبيعة جرمية الجتار 
التعرف  اإىل  يهدف  كما  عليها.  املرتتبة  واملخاطر  ونطاقها  املخدرات  يف  امل�سروع  غري 
يف  امل�سروع  غري  والجتار  وتهريب  زراعة  عمليات  يف  امل�ستخدمة  الو�سائل  اأحدث  على 
املخدرات، واإىل التعرف على اأكرث الأ�ساليب املتبعة لغ�سل الأموال املتح�سلة من جرمية 
الجتار غري امل�سروع يف املخدرات. واأخريا يهدف امل�سروع اإىل التو�سل اإىل تطوير �سبل 
املخدرات  يف  امل�سروع  غري  الجتار  جرميتي  ملكافحة  املعنية  اجلهات  جهود  لدعم  اأف�سل 
لتتبع  اأكرب  بفعالية  بدورها  القيام  يف  وم�ساعدتها  عنها  املتح�سلة  الأموال  وغ�سل 

املجرمني.
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