
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــة معالي رئيس مجلـس الوزراءآلم

  وزيــر الخــارجيـــة المـوقـــر
  

  

أمام اإلجتماع العام السابع عشر لمجموعة 
  إجمونت

  م2009مـــايـــــــو   –قـطــــــــــــر 

  
  يلقيهـا نيـابة عن معاليــه

  ـادةسعـــــ
  

  الشيخ عبد اهللا بن سعود آل ثــــانـــي
  

  ظ مصـــرف قـطــــــر المرآــــزيمحــافــــــ
  
  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  سعادة رئيس مجموعة اإلجمونت
  FATFسعادة رئيس مجموعة العمل المالي 
  السادة أعضاء لجنة مجموعة إجمونت

  أصحاب السعادة الوزراء
  السادة ممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية

  الحضور الكــــرام ،،
  

  ، السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتـه
  

  

يسعدين أن أشارككم يف هذا اإلجتماع الدويل ، وأن ألقي كلمة اإلفتتاح نيابة عن 
  .معايل رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية املوقـر 

  

وإمسحوا يل أن أرحب بكم مجيعاً أمجل ترحيب يف بلدكم الثاين قطر ، وأن أتقدم 
هم لنا بعقد اإلجتماع بالشكر واإلمتنان إىل رئيس وأعضاء جمموعة إمجونت على تشريف

العام السابع عشر للمجموعة يف دولة قطر ، وهو األمر الذي حيدث ألول مرة يف 
وإذا كانت إستضافة هذا اإلجتماع الدويل . إحدى دول جملس التعاون اخلليجي 

موضع إعتزاز وفخر لنا ، فإا من ناحية أخرى تلقي علينا مسئولية كبرية لبذل مزيد 
من أجل إستمرار دعم هذه الفعاليات الدولية املتميزة وما خيرج  من اجلهد والعمل

عنها من قرارات وتوصيات قيمة دف إىل تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة غسل 
  .األموال ومتويل اإلرهاب 

 

وأخص بالشكر سكرتارية جمموعة إمجونت ووحدة املعلومات املالية القطرية اللتيني 
  .ام من أجل تنظيم هذا اإلجتماع اهلام عملتا سوياً على مدار الع

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  السيد رئيس جمموعة إمجونت ،،

  

منذ بداية اإلهتمام الدويل مبحاربة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ، حرصت 
دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدويل يف سعيه اجلاد من أجل مكافحة هذه اجلرائم 

  .ها من تأثرياا الضارة اخلطرية، ومحاية إقتصادات الدول وأمن
  

وقد بذلت كافة اجلهات املعنية يف دولة قطر جهوداً مضنية وإختذت العديد من 
اإلجراءات والتدابري من أجل إرساء نظام رقايب فاعل يف مواجهة جرائم غسل األموال 

  .ومتويل اإلرهاب 
  

كل مرحلة  ولقد مرت التجربة القطرية مبراحل عديدة ، وعملت السلطات املعنية يف
منها على أن تضع نصب أعينها اإللتزام باملعايري الدولية الصادرة يف جمال مكافحة 

  .غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
  

فقامت دولة قطر بإرساء قواعد البناء التشريعي بإصدار التشريعات اخلاصة مبكافحة 
افحة غسل غسل األموال ومتويل اإلرهاب ، كما قامت بتأسيس اللجنة الوطنية ملك

  .األموال ومتويل اإلرهاب برئاسة نائب حمافظ مصرف قطر املركزي 
 

م ، وعلى الرغم من قصر املدة اليت 2004وأسست وحدة املعلومات املالية يف عام 
مرت على إنشائها فقد إستطاعت هذه الوحدة أن حتقق العديد من اإلجنازات ، واليت 

قرة ، وإستضافتها هلذا جمموعتكم املويأيت على رأسها جناحها يف اإلنضمام إىل 
  .اإلجتماع

  

وحترص اللجنة الوطنية ووحدة املعلومات املالية القطرية بشكل دائم على التنسيق مع 
  .اجلهات املعنية األخرى بالدولة من أجل تعزيز التعاون الوطين والدويل 

  
  
  
  



يف جمموعة العمل  ويف إطار توطيد العالقات الدولية واإلقليمية تعد دولة قطر عضواً
من خالل األمانة العامة لس التعاون اخلليجي ، وقد تقدمت دولة قطر  FATFاملايل 

يف اآلونة األخرية للحصول على العضوية املنفردة يف هذه اموعة ، كما كانت دولة 
قطر إحدى الدول املؤسسة موعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

MENAFATF  هذا إىل جانب عضوية وحدة املعلومات املالية يف جمموعتكم ،
  .املوقرة

  

وكذلك قامت دولة قطر بالتوقيع على اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة مبكافحة غسل 
  .األموال ومتويل اإلرهاب 

  

سل األموال ومتويل ويف ذات اإلطار ورغبة يف دعم اجلهود الدولية ملكافحة غ
اإلرهاب شاركت دولة قطر يف تأسيس الصندوق اإلئتماين لربنامج املعونة الفنية اليت 
يقدمها صندوق النقد الدويل للدول األعضاء يف هذا اال ، وقدمت دعماً مالياً مببلغ 

ومن املقرر أن تشارك دولة قطر يف . مليون دوالر أمريكي لتمويل هذا الصندوق  2
  .القيادة املعنية بإدارة الصندوق اإلئتماين ورسم سياسته جلنة 

  

ورغبة يف اإلمتثال للمعايري الدولية الصادرة بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب ، فقد دعت دولة قطر صندوق النقد الدويل إلجراء تقييم شامل لكافة 

لية التقييم يف مطلع عام السياسات واألنظمة املطبقة يف هذا اال ، وبعد إنتهاء عم
تقرير "م وإعتماد تقرير التقييم ، تعمل السلطات املعنية حالياً على إعداد 2007
  .الذي يتعني تقدميه وفقاً لإلجراءات املقررة ذا الصدد " املتابعة

  

وإمتداداً هلذه اجلهود إتفقت دولة قطر مع صندوق النقد الدويل لتقدمي برنامج 
األجل دف تطوير كافة أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل مساعدة فنية طويلة 

  .اإلرهاب وتعزيز اجلهود اإلشرافية والرقابية 
  

  
 

 



  السادة احلضور ،،
  

لقد شهد العامل يف الفترة األخرية تغريات هائلة ، ولعل أبرزها تلك االزمة املالية العاملية 
ديد من املؤمترات العاملية ومنها قمة اليت ألقت بظالهلا على اجلميع ، األمر الذي دعا الع

  .جمموعة العشرين إىل املطالبة بتعزيز التعاون الدويل ملواجهة اآلثار اخلطرية هلذه األزمة 
  

وبذل مزيد من  FATFكما طالبت جمموعة إمجونت بالعمل مع جمموعة العمل املايل 
فحة غسل األموال التعاون والتنسيق بني اجلانبني من أجل دعم اجلهود الدولية ملكا

  .ومتويل اإلرهاب 
  

وتؤكد هذه اإلجراءات على الدور املركزي اهلام الذي تلعبه جمموعة إمجونت يف هذا 
  .اال ، وبالتايل تعزيز الدور الذي تقوم به وحدات اإلستخبارات املالية الدولية 

 

زام مجيع الدول إن وقوع األزمة املالية العاملية قد ساعد دون شك على إظهار أمهية إلت
مببادئ الشفافية واإلفصاح ، والعواقب اخلطرية اليت ميكن أن حتدث من عدم اإللتزام 

  .ذه املبادئ 
 

ولقد نادى قادة العامل يف كثري من احملافل الدولية بضرورة دعم وتعزيز التعاون الدويل، 
األزمة املالية وتبادل املعلومات ، واإللتزام بالشفافية ، من أجل التغلب على آثار 

  .العاملية 
  

وبطبيعة احلال فإن هذه املطالب تقع يف بؤرة إهتمام جمموعة إمجونت ، وهو ما يوضح 
جبالء الدور احليوي واألساسي لوحدات اإلستخبارات املالية الدولية يف مواجهة جرائم 
 غسل األموال ومتويل اإلرهاب من أجل احملافظة على سالمة وأمن وإستقرار النظام

 .املايل العاملي 
  
  
  
  
  



 
ومن هذا اإلجتماع الدويل تنادي دولة قطر بضرورة إبداء مزيد من اإلهتمام مببادئ 
جمموعة إمجونت للتعاون الدويل ، وتوسيع نطاق هذا التعاون ، وتنظيم عملية تبادل 

  .املعلومات بني وحدات اإلستخبارات املالية حول العامل 
  

  احلضور الكرام ،،
ذه الكلمة يسعدين أن أُشيد بالدعوة اليت قدمتها جمموعة إمجونت إىل ممثل يف ختام ه

األمانة العامة لس التعاون اخلليجي ألول مرة حلضور اإلجتماعات العامة للمجموعة 
األمر الذي يأيت يف إطار تعزيز التعاون الدويل وحتقيق أكرب قدر من التفامهات الدولية 

  .ة بني اجلهات الدولية املعني
  

وإنين ألنتهز هذه الفرصة الطيبة وهذا احلفل الكرمي ألعرب لكم مجيعاً عن الشكر 
واإلمتنان والتقدير حلضوركم ومشاركتكم يف هذا اإلجتماع الدويل ، وأمتىن لكم 

  .طيب اإلقامة ، وأشكر لكم حسن إصغائكم 
  
  

  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،
  
  
  
  
  
  
  

  


