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 ، أصحاب السعادة الضيوف

 ،  السادة المشاركين والحضور

 ، رؤساء وأعضاء الوفود

 

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

التطبيقاتُبمجموعةُُبكمُفيُافتتاحُاالجتماعُالمشتركُلخبراءُ ُأرحبُ ُنيُأنُ دُ ـعـسـيُ 

ُافريقياومجموعةُالعملُالماليُلمنطقةُالشرقُاالوسطُوشمالُ،ُُ(FATFالعملُالماليُ)

(MENAFATFُ ُلي ُواسمحوا ُالشكرُ ُأعربُ ُأنُ ُةُ ــبداي(، ُعن ُجميعا  ُوالتقديرُ ُلكم

ُالخاصُإلىُمجموعةُالعملُالماليُلمنطقةُ ُرُ ـبالشكُهُ ــ،ُوأتوجُمُ ـتكـاركـومشُمُ ـلحضورك

ُـوشُطُ ـاألوسُرقُ ـالش ُوعلى ُالمتواصل ُدعمها ُعلى ُ"المينافاتف" ُأفريقيا دورهاُُمال

ُُإلىُالقائمينُ ُموصولُ ُرُ ـكـ،ُوالشهاُـل ُـمنُأجُتُ أ ُشُ ـن ُأ ُاألهدافُالتيُُقيقالمحوريُفيُتح

ُعلىُتنظيمُهذاُاالجتماعُعلىُجهودهمُالمبذولة.

 ، أيها الحضور الكرام

ُفيُظلُ ـاجتماعُ ُدُ ـقُ ـعُ ـن ُـيُ  ُاليوم ُالعالمُدُ ـهُ ـشُ ـيُ ُكبيرةُ ُأمنيةُ ُوُتحدياتُ ُتحوالتُ ُنا ها

ُالجهودُالدوليةُوُمواكبةُكلُالمستجداتُوالتطورات.ُضيُمواجهتهاُمضاعفةـت ُـقُ ـتُ 

عالميةُفيُالسنواتُُاألموالُوتمويلُاإلرهابُأولويةُ ُغسلُ ُجرائمُ ُُتُ ــ لـاحتُ ُدُ ـفق

ُُ،ُنظرا ُآلثارهاُالسلبيةُوالخطورةُالكبيرةُالتيُتشكلهاُسواءُ ُاألخيرة أوُُعلىُاألشخاص 

ُأمنُ  ُاقتصاداتُ ُالدولُ ُواستقرارُ ُعلى ُوـأو ُيفرضُ ُهوُ ها، ُقدرا ُُما ُاليوم منُُكبيرا ُُعلينا

يُ عُ هاُلمُيُ ـت ُـحُ ـ ُوالتنسيقُ،ُحيثُأنُمكافُالتعاونُ  محلياُ  ماُ،ُُةُ ـدولُفيُحدودُ ُرُ ـصُ ـحُ نُ دُشأناُ 

ُُُه.رُ ـالدوليُبأسُ ُالمجتمعُ ُهدفُ ُذلكُلتصبحُ ُتُ دُ ـعُ ـوإنماُتُ 
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ُاالتجاه ائمُغسلُاألموالُوتمويلُاالهتمامُالدوليُبمحاربةُجرُبدايةُ ُذُ ـ،ُمنُوبهذا

الجادُلمكافحةُُهُ ـي ُـعُ ـللمجتمعُالدوليُفيُسُ ُـمُ ضُ ـن ُـتُدولةُقطرُعلىُأنُتُ صُ رُ ،ُحُ ُاإلرهاب

ُمنُعمليةُ ُجُ رُ ـختُ ُفيُمجموعةُالمينافاتفُُةُ ـدولُأولُ أنهاُُفرغم،ُُالمنظمةُالجرائمُ ُذهُ ـه

هاُمعُـت ُـراكُ ـشبُدُاستمرتُ ـفقُ،2102ُُعامينُفيُشهرُابريلُُكلُ ُثُ ـإلىُالتحديُالمتابعةُ 

الحاليُلمكافحةُغسلُاألموالُهاُـنظامُ ُتطويرُ علىُُالعملُ فيIMFُُُالدوليُُالنقدُ ُصندوقُ 

ُالعملُ ُدةُلمجموعةُ ـوالمنهجيةُالجديُةـدلـالمعُماشىُمعُالتوصياتُ ـت ُـي ُـوتمويلُاإلرهابُل ُ

ُمكافحةُ ُرُفيُمجالُ ـقطُةُ ـدوللُةُ الوطنيُستراتيجيةُ الاُرُ ـتطويُمُ ـتُ ُثُ ـحي.FATFُُالماليُ

ُُلجهاتُالمعنيةاططُعملُـخُتحديثُ ُاإلرهابُمنُخاللُ ُغسلُاألموالُوتمويلُ  والتيُ،

ُفعاليةُكلُالجهاتُالوطنيةُُعلىُالمخاطرُوتهدفُ ُالقائمُ ُعلىُالنظامُ ُزُ ـكُ ـرتُ ـتُ  إلىُزيادة

 .محددُُزمني ُُخاللُإطارُ ُمكافحةُغسلُاألموالُوتمويلُاإلرهابمجالُالمعنيةُفيُ

 ، أيها الحضور الكرام 

ُوتمويلُ ُغسلُ ُلمكافحةُ ُالوطنيةُ ُاللجنةُ ُإنُ ُُ ُتُ ُاألموال ُُدفُ ـهـاإلرهاب ُخاللُ من

لمكافحةُغسلُُةُ ـالتطبيقيُالوعيُالعمليُبالسياساتُ ُالمهمُإلىُنشرُ ُهذاُاالجتماعُ ُاستضافةُ 

ُ...هاُالفعالاألموالُوتمويلُاإلرهابُلضمانُتنفيذ

ُالفه منُُكبيرا ُُعددا ُُمُ ـضُ ـفيُالمنطقةُوالذيُيُ ُهُ ـمنُنوعُاألولُ ُحدثُباعتبارهُ ذا

ُفيُالمناقشاتُ ُالمشاركةُ ُبهدفُ ُةُ ـوإقليميُةُ ـدوليُالعالمُومنظماتُ ُمنُدولُ ُوممثلينُ ُالخبراءُ 

ُلُ ـث ُـمُ ـيُ ُ،ُاألموالُوتمويلُاإلرهابُالمستحدثةُغسلُ ُعملياتُ ُأنماطُ ُفيُمجالُ ُوالدراساتُ 

ُالعديُوالمعلوماتُ ُبراتُ ـالخُادلُ ـلتبُدةُ ـيـجُةُ ـفرص ُالمواضيعُ ُدُ ـفي ُخ من ُاللُ ــمن

ُوورشُ ـيسـالرئُقاءاتُ ـالل ُسُ ُية ُالتي ُهامُ ُمُ ـت ُـت ُــالعمل ُشُ ـعلى ُسُ ها إلىُُودُ ـقُ ـت ُــوالتي

ُـتخــاس ُيسمحُ ُهاـــتُ ورُ ـطـخُعُ ــمُلُ ـعامـللتُبةُ ـالمناسُرُ ـطاأل ُُالص  ُبما لىُإُاالنطالقُ بُ،

ُوتمويلُاإلرهاب.ُاألموالُ ُغسلُ ُمكافحةُ ُسياساتُ ُرُ ـوتطويُلتجويدُ ُجديدةُ ُفاقُ آ
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ُ

بالنسبةُُوالهامةُ ُالحيويةُ ُمنُالموضوعاتُ ُجملةُ هذاُاالجتماعُُجُ ـبرنامُشُ ـناقُ ـي ُـوسُ 

ُوتمويلُ ُغسلُ ُمكافحةُ ُلسياساتُ  ُحيثُ ُاألموال ُمشاريعُ ُقُ رُ ـطُ ـتُ ـي ُـسُ ُاإلرهاب، ُإلى

ُالتالية:ُالتطبيقاتُ 

  ُُللربحُالهادفةُ ُالمنظماتُغير، 

  ُُبهاُواإلتجارُ ُللمخدراتُ المشروعُُغيرُ ُالمرتبطةُباإلنتاجُ ُالتدفقاتُالمالية، 

 ُعملياتُغسلُاألموالُمنُخاللُالنقلُالماديُللنقد، 

 ُُوتمويل ُاألموال ُغسل ُعمليات ُفي ُالذهب ُاستغالل ُعن ُالمترتبة المخاطر

 ،رهابالا

ُتُ  ُاقتصادا ُهـيعُ جمُلُ ـث ُـمُ ـوالتي ُاقتصادياتُ ُالخطورةُ ُبالغُ ُخفيا ُُا ُالمتقدمةُ ُالدولُ ُعلى

ُالتضخمُومناخُ ُومعدلُ ُالوطنيةُ ُالعملةُ ُرُبقيمةُ ـالمباشُهُ ـساسُ ـمُ ،ُل ُُواءـسُـدُ حُ علىُُوالناميةُ 

ذيُ،ُاألمرُالُةـروعـالمشُةُ ـالمنافسُدُ ــواعُ ـةُوبقـالماليُواقُ ــلألسُهُ ـهُ ـويـشتثمارُوتُ ــاالس

ُالمشروعةُوالوقوفُ ُغيرُ ُاألنشطةُ ُللتصديُلهذهُ ُالمهمةُ ُمنُاإلجراءاتُ ُيستدعيُالكثيرُ 

ُإلنهائها.ُالسبلُ ُبكلُ ُهاُوالعملُ علىُأسبابُ 

ُ

ـدُ و ُتُ ـهُورشُ ُت ـع  ُاالجتماعُوما تقليدية،ُُوغيرُ حديثةُُفنيةُ ُمنُتطبيقاتُ ُهُ ـن ُـمُ ـضُ ـت ُـذا

ُ ُتدريبيةُ ُبرامجُ ُناُمنُوضعُ ـن ُـكُ ـمُ ـالموضوعاتُماُيُ ُهذهُ ُبُ جوانُالستجالءُ ُـةُ ي ُـاتُ ـومُ مناسبة 

ُفضال ُُوتمويلُ ُاألموالُ ُغسلُ ُبمكافحةُ ُالمعنيةُ ُللقطاعاتُ ُتأهيليةُ  ُ ُعنُامتالكُ ُاإلرهاب،

ُتالمعلوماُلتبادلُ ُالدولُ ُالدوليُالمشتركُبينُ ُالتعاونُ ُلتعزيزُ ُنموذجي ُُعلىُتفعيلُ ُالقدرةُ 

هاُمنُـفُ ـوصُ ـاإلرهابُبُ ُوتمويلُ ُاألموالُ ُغسلُ ُمكافحةُ ُهةُوسياساتُ المشبوُالعملياتُ ُحولُ 

ُدود.ــللحُالعابرةُ ُالجرائمُ 
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 ، ا ـ امـتـخ

ُقطــدولُتـؤكــدُ  ُاســة ُعلى ُالتتعدادُ ـر ُللمساهمةُ ـها ُالجهودُ ُام ُوالمبادراتُ ُفي

ُواإلقليمية ُبأنُ إدراكاُ ُُ،ُالدولية ُتُ ُالمصلحةُ ُمنها ُمجموعةُ ُمنطقةُ ُعلىُرُ ـصُ ـت ُـقُ ـال ُأو

ُالجميع.ُعلىُعاتقُ ُعُ ـيقُدوليُ ُهيُالتزامُ ُلُ ـب،ُمنفردةُ

ُك ُلكم ُُلُ ـأتمنى ُعرض  ُفي هذاُُلموضوعاتُ ُالمختلفةُ ُالمحاورُ ُومناقشةُ ُالتوفيق

ُغسلُ ُجرائمُ ُمواجهةُ ُآلياتُ ُالجميعُفيُتطويرُ ُمنُجهودُ ُززُ ـعُ ـت ُـ،ُوالتيُسُ ُالمهمُاالجتماعُ 

ُرهاب...اإلُاألموالُوتمويلُ 

ُُودُ نو ُُهذهُ ُزُ ـهُ ـت ُـننُ أن ُويُ ُأخرىُمرةُ ُبكمُ ُألرحبُ الفرصة ُأنُـرفـشُ ـ، نا

ُفيُبلـضيفُ ـت ُـسُ ـنُ  ُقطدُ ـكم ُوُرــنا ُن، ُأن ُالتعرفُ ُحُ ـن ُـسُ ت ـرجو ُفرصة اُـنـت ُـافـقـعلىُثُلكم

ُُالحافل.ُاألعمالُ ُدولُ ـجُمُ ـغُ رُ ُاـندُ ـيـالـقـوت

ُ

 .ةـاإلقام يب  ـم طـكـوأتمنى ل  ، م ـكـن إصغائ  ـس  ـم ح  ـكـل ر  ـكــأش
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