




The phenomenon of human trafficking is a global phenomenon that affects millions of people around the world, men, 
women and children. The crime of trafficking is a third organized crime that profits its perpetrators after the crimes 
of arms trafficking and drug trafficking.

Despite the considerable efforts made by regulatory authorities around the world to combat money laundering and 
financing of terrorism, organized crime continues to take on a wide global reach with cross-border impact. Most of 
them have complicated their operations by relying on the tools and innovations of financial technology and exploiting 
the growth of banking services, which has become a source of great attention from the various judicial authorities, 
control and security in the world, and supervisory authorities concerned to stimulate and introduce some necessary 
changes in the models of their work and regulatory control and regulatory frameworks of the overall reduction of 
those crimes.

International cooperation among international bodies and organizations such as the Financial Action Task Force, 
International Monetary Fund, World Bank, Basel Committee, Financial Crimes Unit, G20 and the Union of Arab 
Banks, have contributed to strengthen measures to combat money laundering and terrorism financing and raise 
awareness about the importance of applying the latest methods and techniques in managing the risk of non - 
compliance among the banking and financial sector in the Arab world.

In this context, the importance of this forum, which is organized by the Union of Arab Banks, aims to unify the efforts 
of regional and international partnership, reduce the gap between the Arab and international normative approaches 
and protect the banks and Arab financial institutions from any legal or regulatory risks or reputation. In addition, the 
role of financial institutions and concerned parties to combat the money laundering resulting from it, in light of the 
digital revolution and the innovations of financial technology, which created great opportunities and challenges for 
all parties, whether in money laundering or combating it.

This forum will highlight:

• Combating human trafficking and smuggling of migrants.

• Analysis of financial activities related to human trafficking and smuggling of migrants to combat

• Explaining the relationship between the digital revolution and the innovations of financial technology   

 and the development of ways to combat money laundering

• Update on FATF on default assets 

BACKGROUND

OBJECTIVES

The Latest Developments of Money Laundering and Financing Terrorism: 
Cyber Crime and Combating Human Trafficking 
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الخلفية :

ٌتعد ظاهرة اإلجتار بالبشر من االظواهر العاملية اليت تؤثر على ماليني األشخاص حول العامل من رجال ونساء وأطفال، 
واإلجتار  باألسلحة  اإلجتار  بعد جرمييت  ملرتكبيها  أرباحًا  تدر  منظمة  ثلث جرمية  بالبشر  اإلجتار  تعد جرمية  حيث 

باملخدرات. 

وعلى الرغم من اجلهود الكبرية التى تبذهلا السلطات الرقابية فى خمتلف أحناء العامل ملكافحة غسل األموال ومتويل 
تعقيد  ، حيث اجته معظمها إىل  تأثري عرب احلدود  واسعًا عامليًا ذو  تأخذ حيزًا  املنظمة  تزال اجلرائم  ، ال  االرهاب 
عملياتها نتيجة اعتمادها على أدوات وابتكارات التكنولوجيا املالية واستغالل تنامى اخلدمات املصرفية ، األمر الذى 
بات مصدر اهتمام كبري من خمتلف السلطات القضائية والرقابية واألمنية فى العامل ، كما تسعى السلطات اإلشرافية 
األطرالتنظيمية  ووضع  الرقابية  أعماهلم  فى مناذج  الضرورية  التغيريات  بعض  وإدخال  املعنية إىل حتفيز  والرقابية 

واإلشرافية الشاملة للحد من تلك اجلرائم.
 

وقد ساهم التعاون الدوىل فيما بني اهليئات واملنظمات العاملية مثل جمموعة العمل املاىل وصندوق النقد الدوىل والبنك 
تعزيز إجراءات  العربية فى  العشرين واحتاد املصارف  املالية وجمموعة  بازل وجهاز مكافحة اجلرائم  الدوىل وجلنة 
مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب وزيادة الوعى لدى القطاع املصرفى واملاىل فى العامل العربى حول أهمية تبنى 

وتطبيق أحدث األساليب والتقنيات فى إدارة خماطر عدم االلتزام .

ومن هذا املنطلق تربز أهمية هذا امللتقى الذي ينظمه احتاد املصارف العربية بهدف توحيد جهود الشراكة االقليمية 
والدولية وتقليص الفجوة بني املعايري العربية والدولية املعتمدة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك بهدف 
محاية املصارف واملؤسسات املالية العربية من خمتلف أنواع املخاطر، وسوف يسلط امللتقى الضوء على آخر التطورات 
فى مكافحة االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين، ودور املؤسسات املالية واجلهات املعنية يف مكافحة غسل األموال الناجتة 
عنه، وذلك يف عصر الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا املالية التى شكلت فرصًا وحتديات كبرية لكافة األطراف سواء 

فى غسل األموال أم سبل مكافحتها.

األهداف :
هذا امللتقى سوف يسلط الضوء على:

مكافحة جرائم االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين «
حتليل األنشطة املالية ذات الصلة جبرائم االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين بهدف املكافحة «
تفسري العالقة بني الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا املالية وتطور سبل مكافحة غسل األموال «
عرض آخر أحدث املستجدات عن جمموعة العمل املالي FATF حول األصول االفرتاضية «

أهم املستجدات ذات الصلة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب: مكافحة اإلجتار بالبشر  واجلرمية اإللكرتونية
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المحاور والموضوعات: 

جرائم اإلجتار بالبشر وتهريب املهاجرين ) التعريف -  «
الصكوك الدولية - الوضع باملنطقة العربية ( 

بالبشر  « اإلجتار  املتعلق جبرائم  املالي  النشاط  حتليل 
وتهريب املهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل األموال 

املتأتية من تلك اجلرائم
دور املؤسسات املالية واجلهات املعنية قى مكافحة غسل  «

األموال الناجتة عن اإلجتار بالبشر وتهريب املهاجرين
اجلديدة  « الدفع  وطرق  واملنتجات  الرقمية  الثورة 

التكنولوجية  مبنتجات  املرتبطة  الرقابية  والتعليمات 
احلديثة 

املباشر  « اإلقراض   Digital Finance الرقمي  التمويل 
 Crowd funding - P2P املالية  التكنولوجيا  بإستخدام 
lending وحتديات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

املالي  « العمل  الصادرة عن جمموعة  االرشادية  الورقة 
FATF حول األصول االفرتاضية 

سرية وسالمة البيانات يف املصارف «
يف  « اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  حتديات 

املصارف اإلسالمية
املؤسسات  « يف  املالية  واجلرائم  األموال  غسل  مكافحة 

املالية اإلسالمية
تقصي  «  - والفساد  والرشوة  األموال  غسل  مكافحة 

األخبار
مكافحة غسل األموال وموارد االمتثال «
العابرة  « التجارة  على  املبنية  األموال  غسل  مكافحة 

للحدود
مكافحة اجلرمية املالية القائمة على التجارة - املوارد «

TOPICS OF DISCUSSION:

 » Human trafficking and smuggling of migrants 
(Definition - international instruments - 
situation in the Arab region)

 » Analysis of financial activity related to human 
trafficking, smuggling of migrants and ways of 
countering money-laundering from such crimes

 » The role of financial institutions and 
stakeholders to combat money laundering 
resulting from human trafficking and 
smuggling of migrants

 » Digital revolution, products, new payment 
methods and regulatory instructions 
associated with modern technological 
products

 » (Digital Finance - Crowd funding - P2P 
lending) and the challenges of combating 
money laundering and terrorist financing

 » FATF Guidelines on Virtual Assets
 » Confidentiality and integrity of data in banks
 » Combating Money Laundering and Financial 
Crimes in Islamic Financial Institutions

 » AML and Bribery & Corruption – Minding the News
 » AML and Compliance Resources
 » Combating Trade based Money Laundering
 » Fighting trade based financial crime – resources



هيكلية الملتقى:
تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة سوف جتريها جمموعة من املتحدثني 
من كبار املصرفيني املعروفني على املستوى العربي والدولي ، ولقاء خرباء من 

جهات إقليمية ودولية .

والشركات  املؤسسات  يضم  امللتقى،  لفعاليات  مصاحب  معرض  تنظيم 
الراعية حبيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير عالقات جتارية بينها.

رسم اإلشتراك:
$750 للمصارف واملؤسسات األعضاء باالحتاد

$950 للمصارف واملؤسسات غري األعضاء باالحتاد 

المشاركون المستهدفون : 
رؤساء وحدات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون «
مدراء وموظفو إدارة اإللتزام يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون «
مدراء وموظفو التدقيق وإدارة املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون «
مدراء وموظفو اإلئتمان ومعاونوهم الرئيسيون «
مدراء املراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون «
مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون «

WHO SHOULD ATTEND THIS FORUM?

 »  Heads of Compliance Departments and their main assistants
 »  Heads of Combating Financial Crimes Depts. (AML/CFT) and their main assistants
 »  Heads of Internal Auditing Departments and their main assistants
 »  Heads of Credit Departments and their main assistants

STRUCTURE OF THE FORUM

 » Presentation of work papers and in-depth 
discussion sessions by an elite group of 
local, Arab and international speakers.

 »Organizing an exhibition featuring the 
sponsoring institutions to provide an 

opportunity to establish and develop 
business relationships between 

them.


