
 أِعدَّ هذا المنشور بدعم مايل من االتحاد األوروبي، والمرفق العالمي المعين بمكافحة غسل األموال وتمويل
.اإلرهاب هو وحده المسؤول عن محتواه الذي ال يمثّل بالرضورة وجهات نظر االتحاد األوروبي www.global-amlcft.eu | info@global-amlcft.eu   @globalamlcft | Rue du Trône 61 - 1050 Bruxelles

المصادر
 التوجيه الخامس المتعلق بمكافحة غسل األموال )التوجيه )الصادر 

)عن االتحاد األوروبي( رقم 843/2018
 منهجية االتحاد األوروبي لتحديد البلدان عالية الخطورة من خارج 

االتحاد

غسل األموال وتمويل اإلرهاب - آفة عالمية

 المرفق العالمي التابع لالتحاد األوروبي المعين بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الهدف

المنهجية

 تعرتي األطَر الوطنية الرامية إىل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
(AML/CFT) مجموعٌة من أوجه الضعف، وترتتّب عنها مخاطر جمة عىل سالمة 

 الُنظم والمؤسسات المالية واستقرارها، وتمثّل تهديدًا مبارشًا لألمن حول
.العالم

 وعىل الرغم من التقّدم الملحوظ الذي تحقق في خالل السنوات األخرية، ال تزال
 األطر المؤسسية والقانونية لدى العديد من البلدان ضعيفًة أو غري مالئمة،

 حيث يكاد يغيب الفهم لقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وال
 يرقى التعاون وتبادل المعلومات بني أبرز المؤسسات والجهات الفاعلة إىل

.المستوى المطلوب

 وقد اعتمد االتحاد األوروبي سلسلة من اإلجراءات الرامية إىل مكافحة هذه
 الظواهر عىل الصعيد العالمي عىل إثر التوصيات اليت تقدمت بها فرقة

.العمل المعنية باإلجراءات المالية

 لذلك، أنشأت المفوضية األوروبية المرفق العالمي المعين بمكافحة غسل
 وهو عبارة عن مرشوع يوّفر ،)GF-AML/CFT( األموال وتمويل اإلرهاب

 المساعدة الفنّية للبلدان الرشيكة في مختلف أنحاء العالم في تمتني الُنظم
.المعتَمدة لديها لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 وُيعّد هذا المرفق ذراعًا تدعم بواسطتها المفوضية البلدان اليت تشوبها أوجه
 قصور اسرتاتيجية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ويوّفر
 المرفق المساعدة الفنّية بأشكال مختلفة متكيّفة مع االحتياجات اليت تعّب

 عنها البلدان الرشيكة، وبناًء عىل طلبها، وفي استجابٍة للتهديدات متعددة
.الجوانب

 يتمحور المرشوع حول ثالث ركائز منفصلة إنما
 متشابكة تشمل كافة المراحل والجهات الفاعلة

.في التحقيق المايل وسلسلة العقوبات

البعثات االستطالعية	 
تقديم المشورة بشأن السياسة العامة وتوفري 	 

الدعم لدى صياغتها
توفري الدعم لدى صياغة القوانني واللوائح 	 

التنظيمية
توفري الدعم في بناء القدرات المؤسسية	 
توفري التدريبات المفّصلة ميدانيًا وعب اإلنرتنت	 
تقديم اإلرشاد	 

التشبيك إقليميًا ودوليًا	 
توفري المشرتيات الالزمة في مجال مكافحة 	 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 الركزية الثالثة: رفع مستوى التعاون محليًا
 وإقليميًا ودوليًا وزيادة عدد الشبكات المعنية

 بمسائل مكافحة غسل األموال وتمويل
 اإلرهاب: تحقيق تعاون أكب من خالل تعميم

 المعايري الدولية وإبرام االتفاقات الثنائية؛ تعزيز
 التعاون مع/بني المجموعات والشبكات اإلقليمية

 أو الدولية؛ تيسري الحوار بني منظمات المجتمع
 .المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العامة

 تتوىل إدارة المرشوع دائرة المفوضية األوروبية 
 وتتوىل تنفيذه الوكالة ،(FPI) لصكوك السياسة الخارجية

 ،Expertise France الفرنسية للخربة الفنية الدولية
 (GIZ) بالرشاكة مع الجمعية األلمانية للتعاون الدويل

(NI-CO) ومنظمة إيرلندا الشمالية للتعاون الخارجي

مراحل التحقيق المايل وسلسلة العقوبات

االستعادةاتخاذ القرار التحقيق التقييم الكشف

 يهدف المرشوع إىل دعم البلدان من خارج االتحاد األوروبي في
 جهودها المبذولة لمنع غسل األموال وقطع وصول اإلرهابيني

والمنظمات اإلرهابية إىل األموال

20 مليون يورو
توّفرها أداة االتحاد األوروبي للمساهمة في تحقيق 

(IcSP) االستقرار والسالم

69 شهرًا 
(2023-2017)

 الركزية الثانية : بناء القدرات التحليلية 
 والمؤسسية في مجال مكافحة غسل

 األموال وتمويل اإلرهاب: بناء قدرات الجهات
 الفاعلة المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل
 اإلرهاب في البلدان الرشيكة، ومنها مثاًل الهيئات

 التنظيمية ووحدات االستخبارات المالية وأجهزة
 إنفاذ القانون والسلطات القضائية والهيئات

 المتخصصة باسرتداد األصول ومنظمات المجتمع
.المدني ووسائل اإلعالم

 الركزية األوىل:  تمتني األطر الترشيعية
 والتنظيمية والسياساتية في مجال مكافحة

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب: توفري المساعدة
 الفنّية وتشتمل مثاًل عىل تقييم األطر ووضعها

 وتعزيزها بما يتماىش والمعايري الدولية؛ إدراج
 عنارص محددة (الملكية االنتفاعية مثاًل) في اإلطار

 القانوني؛ الحرص عىل تضمني القوانني واللوائح
 التنظيمية أحكاماً محددة تتناول منظمات المجتمع

.المدني والمنظمات غري الربحية

نطاق عالمي

المرفق العالمي التابع لالتحاد األوروبي

المعين بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أشكال االنخراط


