أصحاب السعادة الضيوف ،
السادة المشاركين والحضور ،
رؤساء وأعضاء الوفود ،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
يُـسـعـدُنيُأنُُأرحبُُبكمُفيُافتتاحُاالجتماعُالمشتركُلخبراءُُالتطبيقاتُبمجموعةُ
العملُالماليُ(ُ،ُ )FATFومجموعةُالعملُالماليُلمنطقةُالشرقُاالوسطُوشمالُافريقياُ
(ُ ،)MENAFATFواسمحوا ُلي ُبدايــةُ ُأنُ ُأعربُ ُلكم ُجميعا ُعن ُالشكرُ ُوالتقديرُُ
لحضوركـمُ ُومشـاركـتكـمُ ُُ،وأتوجــهُ ُبالشكـرُ ُالخاصُإلىُمجموعةُالعملُالماليُلمنطقةُُ
الشـرقُ ُاألوسـطُ ُوشـمال ُأفريقيا ُ"المينافاتف" ُعلى ُدعمها ُالمتواصل ُوعلى ُُدورهاُ
المحوريُفيُتحقيق ُاألهدافُالتيُأُنُـشُأُتُ ُمنُأجـلُـهاُُ،والشـكـرُ ُموصولُ ُإلىُالقائمينُُُ
علىُتنظيمُهذاُاالجتماعُعلىُجهودهمُالمبذولةُ .
أيها الحضور الكرام ،
يُـنُـعُـقُـدُ ُاجتماعُـنا ُاليوم ُفي ُظلُ ُتحوالتُ ُو ُتحدياتُ ُأمنيةُ ُكبيرةُ ُيُـشُـهُـدُها ُالعالمُ
تُـقُـتُـضيُمواجهتهاُمضاعفةُالجهودُالدوليةُوُمواكبةُكلُالمستجداتُوالتطوراتُ .
فقـدُ ُاحتُـلــتُُ ُجرائمُ ُغسلُ ُاألموالُوتمويلُاإلرهابُأولويةُ ُعالميةُفيُالسنواتُ
األخيرة ُُ،نظرا ُآلثارهاُالسلبيةُوالخطورةُالكبيرةُالتيُتشكلهاُسواءُ ُعلىُاألشخاصُ ُأوُ
على ُأمنُ ُواستقرارُ ُالدولُ ُأو ُاقتصاداتُـهاُ ،وهوُ ُما ُيفرضُ ُعلينا ُاليوم ُقدراُ ُكبيراُ ُمنُ
التعاونُُوالتنسيقُُ،حيثُأنُمكافـُحُـتُـهاُلمُيُعُدُشأناُمحلياُيُنُحُـصُـرُ ُفيُحدودُُدولـةُُماُُ،
وإنماُتُـعُـدُتُُذلكُلتصبحُُهدفُُالمجتمعُُالدوليُبأسُـرُهُ ُُ.
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وبهذاُاالتجاه ُُ،منـذُ ُبدايةُ ُاالهتمامُالدوليُبمحاربةُجرائمُغسلُاألموالُوتمويلُ
اإلرهابُُ،حُرُصُتُدولةُقطرُعلىُأنُتُـنُـضُـمُُللمجتمعُالدوليُفيُسُـعُـيُـهُُالجادُلمكافحةُ
هـذهُ ُالجرائمُ ُالمنظمة ُُ،فرغم ُأنهاُأولُ ُدولـةُ ُفيُمجموعةُالمينافاتفُ ُتُخـرُجُ ُمنُعمليةُُ
المتابعةُ ُإلىُالتحديـثُ ُكلُ ُعامينُفيُشهرُابريلُُ ُ،ُ 2102فقـدُاستمرتُ ُبشـراكُـتُـهاُمعُ
صندوقُُالنقدُُالدوليُُُIMFفيُالعملُُعلىُتطويرُُنظامُـهاُالحاليُلمكافحةُغسلُاألموالُ
وتمويلُاإلرهابُلُـيُـتُـماشىُمعُالتوصياتُ ُالمعـدلـة ُوالمنهجيةُالجديـدةُلمجموعةُ ُالعملُُ
الماليُُ.ُ FATFحيـثُ ُتُـمُ ُتطويـرُ ُاالستراتيجيةُ ُالوطنيةُ ُلدولـةُ ُقطـرُفيُمجالُ ُمكافحةُُ
غسلُاألموالُوتمويلُ ُاإلرهابُمنُخاللُ ُتحديثُ ُخـططُعملُالجهاتُالمعنية ُُ،والتيُ
تُـرتُـكُـزُ ُعلىُالنظامُ ُالقائمُ ُعلىُالمخاطرُوتهدفُ ُإلىُزيادةُفعاليةُكلُالجهاتُالوطنيةُ
المعنيةُفيُمجالُمكافحةُغسلُاألموالُوتمويلُاإلرهابُخاللُإطارُُزمنيُُمحددُ.
أيها الحضور الكرام ،
ُ

ُإنُ ُاللجنةُ ُالوطنيةُ ُلمكافحةُ ُغسلُ ُاألموال ُوتمويلُ ُاإلرهاب ُتُـهـدفُ ُمن ُخاللُُ

استضافةُ ُهذاُاالجتماعُ ُالمهمُإلىُنشرُ ُالوعيُالعمليُبالسياساتُ ُالتطبيقيـةُ ُلمكافحةُغسلُ
األموالُوتمويلُاإلرهابُلضمانُتنفيذهاُالفعالُ ...
فهذا ُالحدث ُباعتبارهُ ُاألولُ ُمن ُنوعـهُ ُفي ُالمنطقة ُوالذي ُيُـضُـمُ ُعدداُ ُكبيراُ ُمنُ
الخبراءُُوممثلينُُمنُدولُُالعالمُومنظماتُُدوليـةُُوإقليميـةُُبهدفُُالمشاركةُُفيُالمناقشاتُُ
والدراساتُ ُفيُمجالُ ُأنماطُ ُعملياتُ ُغسلُ ُاألموالُوتمويلُاإلرهابُالمستحدثة ُُ ،يُـمُـثُـلُُ
فرصـةُ ُجـيـدةُ ُلتبـادلُ ُالخـبراتُ ُوالمعلوماتُ ُفي ُالعديـدُ ُمن ُالمواضيعُ من ُخــاللُُ
اللـقاءاتُ ُالرئـيسـية ُوورشُ ُالعمل ُالتي ُسُــتُـتُـمُ ُعلى ُهامُـشُها ُوالتي ُسُــتُـقُـودُ ُإلىُ
اســتخـالصُ ُاألُطـرُ ُالمناسـبةُ ُللتـعامـلُ ُمــعُ ُخـطـورُتُـــها ُُ ،بما ُيسمحُ ُباالنطالقُ ُإلىُ
آفاقُُجديدةُُلتجويدُُوتطويـرُُسياساتُُمكافحةُُغسلُُاألموالُُوتمويلُاإلرهابُ .
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ُ

وسُـيُـناقُـشُ ُبرنامـجُ ُهذاُاالجتماعُجملةُ ُمنُالموضوعاتُ ُالحيويةُ ُوالهامةُ ُبالنسبةُ
لسياساتُ ُمكافحةُ ُغسلُ ُاألموال ُوتمويلُ ُاإلرهابُ ،حيثُ ُسُـيُـتُـطُـرُقُ ُإلى ُمشاريعُُ
التطبيقاتُُالتاليةُ :
 المنظماتُغيرُُالهادفةُُللربحُ،
 التدفقاتُالماليةُُالمرتبطةُباإلنتاجُُغيرُُالمشروعُللمخدراتُُواإلتجارُُبهاُ،
 عملياتُغسلُاألموالُمنُخاللُالنقلُالماديُللنقدُ،
 المخاطر ُالمترتبة ُعن ُاستغالل ُالذهب ُفي ُعمليات ُغسل ُاألموال ُوتمويلُ
االرهاب،
والتي ُتُـمُـثُـلُ ُجميعُـها ُاقتصاداُ ُخفياُ ُبالغُ ُالخطورةُ ُعلى ُاقتصادياتُ ُالدولُ ُالمتقدمةُُ
والناميةُُعلىُحُـدُُسـواءُُ،لُمُـساسُـهُُالمباشـرُبقيمةُُالعملةُُالوطنيةُُومعدلُُالتضخمُومناخُُ
االســتثمارُوتُشـويـهُـهُ ُلألســواقُ ُالماليـةُوبقـواعُــدُ ُالمنافسـةُ ُالمشـروعـة ُُ،األمرُالذيُ
يستدعيُالكثيرُ ُمنُاإلجراءاتُ ُالمهمةُ ُللتصديُلهذهُ ُاألنشطةُ ُغيرُ ُالمشروعةُوالوقوفُُ
علىُأسبابُهاُوالعملُُبكلُُالسبلُُإلنهائهاُ .
ُ

وتـعـدُ ُورشُ ُهـذا ُاالجتماعُوماُتُـتُـضُـمُـنُـهُ ُمنُتطبيقاتُ ُفنيةُ ُحديثةُوغيرُ ُتقليديةُ،
مناسبةُمُـواتُـيُـةُُالستجالءُُجوانبُُهذهُُالموضوعاتُماُيُـمُـكُـنُـناُمنُوضعُُبرامجُُتدريبيةُُ
تأهيليةُ ُللقطاعاتُ ُالمعنيةُ ُبمكافحةُ ُغسلُ ُاألموالُ ُوتمويلُ ُاإلرهابُ ُ ،فضالُ ُعن ُامتالكُُ
القدرةُ ُعلىُتفعيلُ ُنموذجيُ ُلتعزيزُ ُالتعاونُ ُالدوليُالمشتركُبينُ ُالدولُ ُلتبادلُ ُالمعلوماتُ
حولُُالعملياتُُالمشبوهةُوسياساتُُمكافحةُُغسلُُاألموالُُوتمويلُُاإلرهابُبُـوصُـفُـهاُمنُ
الجرائمُُالعابرةُُللحــدودُ .
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خـتـامـا ،
تـؤكــدُ ُدولــة ُقطــر ُعلى ُاسـتعدادُها ُالتـام ُللمساهمةُ ُفي ُالجهودُ ُوالمبادراتُُ
الدولية ُواإلقليمية ُُ ُ،إدراكاُمنها ُبأنُ ُالمصلحةُ ُال ُتُـقُـتُـصُـرُ ُعلى ُمنطقةُ ُأو ُمجموعةُُ
منفردةُُ،بـلُُهيُالتزامُُدوليُُيقـعُُعلىُعاتقُُالجميعُ .
أتمنى ُلكم ُكـلُ ُالتوفيق ُفي ُعرضُ ُومناقشةُ ُالمحاورُ ُالمختلفةُ ُلموضوعاتُ ُهذاُ
االجتماعُُالمهمُُ،والتيُسُـتُـعُـززُُمنُجهودُُالجميعُفيُتطويرُُآلياتُُمواجهةُُجرائمُُغسلُُ
األموالُوتمويلُُاإلرهابُ ...
ونودُ ُأن ُننُـتُـهُـزُ ُهذهُ ُالفرصة ُألرحبُ ُبكمُ ُمرةُ ُأخرى ُُ ،ويُـشُـرفـنا ُأنُ
نُـسُـتُـضيفُـكم ُفي ُبلـدُنا ُقطــر ُُ ،ونرجو ُأن ُتـسُـنُـحُ ُلكم ُفرصة ُالتعرفُ ُعلى ُثـقـافـتُـنـاُ
وتـقـالـيـدُنـاُرُغُـمُُجـدولُُاألعمالُُالحافلُ ُ.
ُ
أشــكـر لـكـم حـسـن إصغائـكـم  ،وأتمنى لـكـم طـيب اإلقامـة.

(ُمُك) ُ
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