مذكرة إحاطة مشتركة لوكاالت إنسانٌة

 11فبراٌر  /شباط 2015

بائعة فً سوق هارجٌسا تقدم ألحد عمبلئها كوبًا من لبن النوق الطازج .تعتمد النساء صاحبات المشروعات الصؽٌرة ،عاد ًة ،على التحوٌبلت لدفع التكلفة األولٌة
لكشك ممارسة النشاط .عدسة :باتٌرٌك وٌجرز /أوكسفام

معلقون فً خٌط رفٌع
التهدٌد الحالً للتحوٌبلت ،شرٌان حٌاة الصومال
تتلقى الصومال ،كل عام ،نحو  1.3ملٌار دوالر فً صورة تحوٌالت – أي أموال ٌرسلها
الصومالٌون فً الشتات إلى أحبائهم فً الوطن .تمثل تلك التحوٌالت ما بٌن  25و45
بالمائة من االقتصاد الصومالً ،وتفوق المبالغ التً تتلقاها الصومال فً شكل مساعدات
إنسانٌة ،ومساعدات تنمٌة ،واستثمارات أجنبٌة مباشرة ،مجتمعة .لذلك ،فمع فقدان
سر الصومالٌة القناة
شركات تحوٌل األموال الصومالٌة لحساباتها البنكٌة ،تفقد األ ُ َ
الرسمٌة أو الشفافة الوحٌدة التً ٌمكن إرسال األموال عبرها .من هناٌ ،تبٌن أن
الصومال تحتاج إلى دعم طوٌل األمد لبناء مؤسسات مالٌة مستدامة ،فضالً عن احتٌاجها
عون عاجل ٌساعد على الحفاظ على التدفق الحالً للتحوٌالت.
ل ٍ
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المقدمة

عندما تزور أسرة صومالٌة مكتب تحوٌل األموال المحلً لتحصٌل ما أرسله أحد األقرباء المقٌم فً
مٌنٌابولٌس ،أو تورونتو ،أو لندن ،أو ملبورن ،أو نٌروبً ،أو كوبنهاجن أو أي مدٌنة أخرىٌ ،حدوهم
أمل كبٌر فً أال ٌكون هذا الشهر هو الشهر الذي ال ٌصل فٌه التحوٌل.
فحسب تقدٌرات شركات تحوٌل األموالٌ ،أتً أكثر من  80بالمائة من رأس المال التأسٌسً
للمشروعات الصؽٌرة فً الصومال من صومالًٌ الشتات 3.هذا فضبلً عن استخدام األموال التً
ٌتلقونها من الخارج فً الوفاء باالحتٌاجات األساسٌة من طعام وشراب ومأوى وتعلٌم؛ باإلضافة إلى
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أن معظم متلقً التحوٌبلت ٌساعدون األقارب األكثر فقرً ا.

المشكلة
ً
اعتمادا على التحوٌبلت فً العالم ،فهً تواجه عد ًدا من
باإلضافة إلى كون الصومال أحد أكثر البلدان
التحدٌات الفرٌدة ،فٌما ٌتعلق بجهود الحفاظ على تدفق التحوٌبلت .فعلى خبلؾ قطاع التحوٌبلت فً
العدٌد من البلدانٌ ،عتبر نظام تحوٌل األموال الصومالً فً متناول العمبلء نسبًٌا ،من حٌث التكلفة
واإلمكانٌة 5.على أن الصومال لٌس لدٌها نظام بنوك تجارٌة لٌؤدي دوره ،والبنك المركزي الصومالً
لٌست لدٌه سوى عبلقات مراسلة محدودة للؽاٌة مع البنوك األجنبٌة ،والقلٌل ً
جدا من خدمات البنوك
التجارٌة ،إن وجدت ،فضبلً عن عدم مبلءمة القدرات اإلشرافٌة لئلشراؾ على القطاع .وإلى جانب كل
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ذلك ،هناك ؼٌاب تام للبنوك وشركات تحوٌل األموال األجنبٌة.

تتلقى الصومال 1،نحو
 1.3ملٌار دوالر على
شكل تحوٌبلت ،تمثل ما
بٌن  25و 45بالمائة من
اقتصادها ،وهو رقم ٌفوق
ما تتلقاه على شكل
مساعدات إنسانٌة،
ومساعدات تنمٌة،
واستثمارات أجنبٌة
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مباشرة ،مجتمعة.

"نحن نرعى بعضنا البعض.
فإذا مرض أحدنا ساعدناه،
وكذلك إذا كان ٌسعى
للزواج ،ال نضن بالمساعدة.
مساعدة كل منا لآلخر
تمنحنا الحرٌة :مساعدتنا
لبعضنا البعض لها تأثٌر
هائل على نوعٌة حٌاتنا"
خدٌجة حسن محمود ،بادهان،
الصومال

خدٌجة حسن محمد وابنها وابنتها فً بادهان ،الصومال .عدسة :أدٌسو

هذا الوضع جعل من شركات تحوٌل األموال الصومالٌة – وهً مجموعة من الشركات التً خرجت
من رحم شبكات الحوالة 7ؼٌر الرسمٌة – المؤسسات الوحٌدة الرسمٌة والعملٌة الخاضعة للوائح ،التً
ٌمكن من خبللها إرسال األموال إلى الصومال .وحتى تستطٌع تلك الشركات ممارسة علمهاٌ ،نبؽً أن
ٌكون لها حسابات مصرفٌة فً البلدان التً ٌتم إرسال األموال منها 8.ؼٌر أن وصول تلك الشركات
إلى الخدمات المصرفٌة فً الوالٌات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وأسترالٌا ،وبلدان كثٌرة أخرى ،أصبح
– مع األسؾ  -عسٌرً ا للؽاٌة فً السنوات األخٌرة .فقد بدأت البنوك فً الخروج من القطاعات التً
تراها عالٌة المخاطر ،ومنها قطاع تحوٌل األموال ،نظرً ا لضعؾ لوائحه المالٌة ووجود جماعات على
قوائم اإلرهاب .وعلى الرؼم من الجهود الكبٌرة التً بذلتها شركات تحوٌل األموال الصومالٌة لبللتزام
بقوانٌن ولوائح مكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب ،ما زالت معظم البنوك الدولٌة ترى فً تلك
الشركات عمبلء عالًٌ المخاطر .هذا التناقص فً إمكانٌة الوصول إلى الخدمات المصرفٌة ،وتزاٌد
تكالٌؾ االلتزام بالقوانٌن واللوائح ،أدى إلى تقلٌص أرباح تلك الشركات ،وحد من قدرتها على االتساع
بخدماتها نوعًٌا وجؽرافًٌا.
.لقد أصبح احتمال حدوث تقلص كبٌر فً التدفق القانونً لؤلموال ،وانقطاعه تمامًا فً بعض الحاالت،
احتماالً واقعًٌا مرعبًا .فمع فقدان شركات تحوٌل األموال الصومالٌة لترتٌباتها المصرفٌة ،قد ٌتناقص
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حجم التحوٌبلت إلى الصومال ،لٌتجه هذا الفاقد إلى قنوات سرٌة .ومن شأن ذلك ،إذا حدث ،أن ٌقوض
الهدؾ من االلتزام بلوائح وقوانٌن مكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب ،وٌخلق نظامًا ال ٌستطٌع
المنظمون ومسؤولو تنفٌذ القانون النفاذ إلٌه ،فترتفع بذلك احتماالت االستؽبلل السٌئ لشبكات األعمال
ؼٌر الرسمٌة ،المدعومة بمهربٌن ٌهربون مئات اآلالؾ من الدوالرات .وقد تحل تلك الشبكات محل
األنظمة الرسمٌة الحالٌة ،التً تخضع للمساءلة أمام منظمٌها وأمام المجتمعات التً تخدمها .وبذلك
تعانً األسر التً تعتمد على التحوٌبلت فً معاشها ،بٌنما تربح شبكات الجرٌمة التً تسعى الستؽبلل
النظام.
لقد استطاعت بعض الحكومات ،وشركات تحوٌل األموال ،والمصارؾ فً المملكة المتحدة ،وكذلك فً
الوالٌات المتحدة بوج ٍه خاص ،أن تنجز قفزات فً اتجاه الحل ،منذ ٌولٌو  /تموز  .2013فقد أعطى
صناع السٌاسات األمرٌكٌون والبرٌطانٌون أولوٌة متزاٌدة لتدفق التحوٌبلت إلى الصومال؛ كما اتخذت
السلطات الصومالٌة خطوات مهمة نحو تنظٌم تحوٌل األموال بشكل فعال ،والتوسع المستمر فً
استخدام تكنولوجٌا تحوٌل األموال عن طرٌق الهواتؾ المحمولة فً الصومال .هذا التقدم جاء معظمه
استجابة لضؽوط سٌاسٌة وحمبلت شعبٌة.
تستعرض هذه اإلحاطة الجهود الدولٌة التً بذلت ،منذ ٌولٌو  /تموز  ،2013لتٌسٌر تحوٌل األموال
إلى الصومال ،فتوضح النجاحات ،وتشٌر كذلك إلى بعض الفجوات المهمة فً االستجابة .وٌركز
التقرٌر على الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة ،إذ ٌعٌش على أراضٌهما أكبر عدد من صومالًٌ
الشتات ،فضبلً عن أن تهدٌد نظام التحوٌبلت فٌهما هو األكثر حدة .وتؽطً اإلحاطة أٌضً ا األحداث
األخٌرة التً شهدتها أسترالٌا ،التً أصبح مستقبل قطاع التحوٌبلت الصومالٌة فٌها مهد ًدا؛ ؼٌر أن
الحكومة األسترالٌة بدأت تعمل مع شركات تحوٌل األموال والبنوك لمعالجة تلك التحدٌات.
ً
خاصة وأنها تشٌر إلى أهمٌة وفاء دول
وقد حظٌت توصٌاتنا بتطبٌق واسع على مستوى العالم،
مجموعة العشرٌن بالتزاماتها باالشتمال المالً.
إطار  :1الوضع اإلنسانً فً الصومال
اجتمع ارتفاع أسعار الؽذاء ،وشح األمطار ،إلى النزوح ،والنزاع ،وتعطل التجارة ،وتراجع مستوٌات
المساعدات اإلنسانٌة ،لتخلق جمٌعً ا وضعً ا من األمن الؽذائً الضعٌؾ ،الذي شبهه البعض بالوضع فً
 ،2011والذي أسفر عن حدوث مجاعة .فأكثر من  7300000صومالً ٌعتمدون فً بقائهم على قٌد
الحٌاة ،على المساعدات .وفً وقت كتابة هذه اإلحاطة ،كان عدد األطفال دون الخامسة الذٌن ٌعانون
سوء التؽذٌة الحاد ٌقدر بـ  ،2020600من بٌنهم نحو ٌ 380200عانون من سوء تؽذٌة خطٌر ٌقؾ بهم
على أعتاب الموت 9.وذلك فً ظل فقر مزمن طوٌل األمد ،وافتقار للخدمات ،حتى أن ً
طفبل من بٌن
كل خمسة أطفال فً الصومال ٌلقى حتفه قبل أن ٌبلػ الخامسة .كذلك ال ٌتمتع بالحصول على مٌاه
شرب نظٌفة سوى  30بالمائة فقط من السكان ،فضبلً عن نزوح  1.1ملٌون صومالً ولجوء ملٌون
آخرٌن10.
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فً ضوء ما قاله واحد من بٌن كل ثبلثة صومالٌٌن من أنهم لن ٌستطٌعوا ،فً ؼٌاب تدفق تلك
التحوٌبلت ،دفع تكالٌؾ الؽذاء ،والمدارس ،والرعاٌة الصحٌة األساسٌة 11،فإن أي ضؽط جدٌد على
شرٌان الحٌاة الحٌوي هذا ،قد ٌلقً بأعداد أكبر من األسر إلى براثن األزمة ،وٌقوض الجهود الرامٌة إلى
صومال مستقر ٌعٌش فً سبلم .إن كون تلك األموال متوافرة بشكل فوري لمتلقٌها ،لٌنفقوها على
رعاٌة
ٍ
االحتٌاجات العاجلة ،أو ٌستثمروها فً أفضل الفرص الواعدةٌ ،ضفً علٌها أهمٌة بالؽة فً تعافً
الصومال.

"هذا المال نستخدمه فً تؽطٌة
كل احتٌاجاتنا األساسٌة ،مثل
الطعام ،والماء ،والرسوم
المدرسٌة ألبنائً .نحن نعتمد
علٌه بشكل كامل .بدونه ال
نستطٌع االستمرار على قٌد
الحٌاة .نحتاج المال فً كل
شًء .حتى لو كان عندي
مهارات فسأحتاج المال
لمساعدتً [فلنستفد منه]"
سهٌر فرح إسماعٌل ،أم لخمسة من
األبناء تعٌش فً بادهان ،الصومال

حواء عبد هللا وارسام مع ابنتها فً بٌتهم فً بادهان ،الصومال .عدسة :أدٌسو

إن العقبات االقتصادٌة التً تواجه الصومالٌٌن ،بما فٌها احتٌاجهم إلى نظام مالً مستدام ،تتطلب حلوالً
طوٌلة األمد .على أن ذلك ال ٌنبؽً أن ٌوحً بأن تعزٌز نظام التحوٌبلت الصومالً الحالً لٌس باألمر
ال عاجل .ورؼم أن الحكومة الصومالٌة هً التً ٌجب أن تقود تلك الجهود ،فإن الحكومات األمرٌكٌة،
والبرٌطانٌة ،واألسترالٌة ،ومجموعة دول العشرٌن وحكومات دولها األعضاء ،ومجموعة العمل المالً،
والبنك الدولًٌ ،نبؽً أن تتحرك بسرعة للحفاظ على شرٌان الحٌاة المالً الذي ٌربط الصومال بأبنائه فً
الشتات.
وللتحوٌبلت تأثٌر أكبر على النساء فً الصومال ،بوصفهن الراعٌات الرئٌسٌات ألسرهن .فعلى الرؼم من
ندرة اإلحصائٌاتٌ ،بدو أن أكثر من نصؾ الصومالٌات تتلقٌن تحوٌبلت مالٌة من الخارج 12.وتمثل تلك
التحوٌبلت ،فً معظم األحٌان ،المورد المالً الوحٌد الذي تستطٌع النساء الراعٌات ألسرهن الحصول
علٌه والتحكم فٌه ،مما ٌجعل منها أداة حٌوٌة للتمكٌن االقتصادي للمرأة ،الذي ٌعزز ،بدوره ،من قدرتها
على المطالبة بحقوقها االجتماعٌة والسٌاسٌة 13.وقد توصلت دراسات إلى أن النساء ،عندما تتلقٌن
التحوٌبلت وتتحكمن فً إنفاقها ،تنفقنها ،فً الؽالب ،على صبلح شؤون األسرة ،فتزدن من اإلنفاق على
الصحة ،والتعلٌم ،والتؽذٌة 14.ؼٌر أن التحكم فً التحوٌبلت لٌس من قبٌل المسلمات لمن تتلقٌنه من النساء؛
ً
خاصة بالنسبة لمن تعتمدن على تلك التحوٌبلت وحدها فً إعاشة أسرهن.
وهو أمر شدٌد األهمٌة،
و منذ بداٌة الحرب األهلٌة ،تعاظمت األدوار التً تلعبها المرأة فً توفٌر الدخل لؤلسرة ،وبدء أنشطة أعمال
صؽٌرة (ٌلعب فٌها استثمار التحوٌبلت القادمة من الشتات دورً ا حٌوًٌا) ،فضبلً عن توفٌر الرعاٌة األساسٌة
ألطفالهن .فبعض متلقٌات التحوٌبلت تفضلن الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد استخدام األموال فً تلبٌة
االحتٌاجات الٌومٌة ،فتستثمرن جزءًا منه فً أنشطة مدرة للدخل ،تخفٌ ًفا لمخاطر عدم انتظام التحوٌبلت أو
تقطعها .وعلى ذلك ،فإذا توقفت التحوٌبلت ،ستتحمل النساء وأسرهن معظم الصدمة.

"حٌاة الناس بأسرها تعتمد على
هذه التحوٌبلت ،وحتى ٌأتً الٌوم
الذي ٌستطٌع فٌه الصومال القٌام
على شؤون شعبه ،سنظل معتمدٌن
علٌها.
هذا لٌس ما ًال إضافًٌا ،إنه مال
أحتاجه للوفاء باحتٌاجاتً الٌومٌة.
لست وحدي من أعتمد علٌه ،بل
هناك عشرة أقارب آخرٌن أٌضًا
– كل عائلتً الممتدة .لدي أقارب
مرضى ٌحتاجون إلى عبلج،
وأبناء أحاول توفٌر التعلٌم لهم.
هذه المال حٌوي لكل تلك األمور.
إذا لم نتلقاه لن نستطٌع العٌش،
وأخشى حتى التفكٌر فٌما ٌمكن أن
ٌحدث"
حواء عبد هللا وارسام ،بادهان ،الصومال
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إطار  :2النساء واالشتمال المالً فً الصومال
"تتمثل العقبات األساسٌة أمام االشتمال المالً للنساء والرجال ،على حد سواء ،فً الصومال ،فً الفقر ،وانعدام
األمن ،ونقص المعلومات ،واالفتقار إلى الخدمات فً المناطق الرٌفٌة ،وتخلؾ المؤسسات المالٌة .بٌد أن النساء
تتحملن مصاعب إضافٌة فٌما ٌتعلق بالمشاركة فً النظام المالً؛ حٌث تفتقر الكثٌرات منهن إلى مدخرات ،ولٌس
لدٌهن حسابات فً شركات تحوٌل األموال الصومالٌة .فقد تحاشت تلك الشركات ،وكذلك البنوك الصومالٌة ،بوجه
عام ،تقدٌم قروض إلى رائدات األعمال ،حٌث ٌنظر إلٌهن على أنهن مقترضات أعلى مخاطرة من الرجال،
الفتقارهن لضمانات القروض أو مدخرات خاصة .هذا فضبلً عن أن انعدام األمن كان له تأثٌر ؼٌر متناسب على
النساء ،وأنشطتهن العملٌة ،وقدرتهن على الحركة.
"وقد ساهم تدفق التحوٌبلت فً معالجة بعض تلك المعوقات؛ حٌث أن للتحوٌبلت تأثٌر متضاعؾ على المتلقٌن
وأسرهم الممتدة ومجمعاتهم المحلٌة ،فضبلً عما ساهم فٌه بالفعل من تمكٌن المرأة مالًٌا فً الصومال .لذلك ،فمن
األهمٌة بمكان أن تستمر مساهمة تدفق التحوٌبلت فً هذا التوجه ،وأن تحرص أي تكنولوجٌا جدٌدة أو نظم تسلٌم
تحوٌبلت جدٌدة ،على مراعاة االحتٌاجات والرؤى الخاصة للنساء".
د .شكرٌة دٌنً ،مؤسسة مركز دراسات المرأة الصومالٌة

 2التحوٌبلت إلى الصومال من الوالٌات المتحدة واستجابة الحكومة
األمرٌكٌة
فً أعقاب هجمات  11سبتمبر  2001اإلرهابٌة ،استجابت العدٌد من البنوك األمرٌكٌة الكبرى للوائح
أكثر صرامة ،فٌما ٌتعلق بؽسٌل األموال ،فقامت بإؼبلق حسابات شركات تحوٌل األموال .وقد حذر
مدٌرو شركات تحوٌل األموال الصومالٌة طٌلة أوائل العقد الماضً من أن قنوات تحوٌل األموال من
الوالٌات المتحدة إلى الصومال أصبحت مهددة .ولكن الجالٌات الصومالٌة والمنظمات اإلنسانٌة لم تعبئ
جهودها بشكل كبٌر إال فً ذروة موجة جفاؾ القرن األفرٌقً  ،2011- 2010عندما أعلن بنك صنراٌز
كومٌونتً أنه قد ٌؽلق حسابات شركات تحوٌل األموال الصومالٌة لدٌه .ولكن تلك الشركات استطاعت،
لحسن الحظ ،أن تستمر فً العمل ،معتمدة فً تسٌٌر أعمالها على عدد من البنوك الصؽٌرة والمتوسطة
فً أنحاء كثٌرة من الوالٌات المتحدة .ؼٌر أن تلك التطورات كشفت عن نقص خطٌر فً الرؤٌة
ً
المستقبلٌة لئلدارة األمرٌكٌة ،تتناقض تناق ً
صارخا مع اعترافها العلنً بأن إؼبلق اآللٌات الرسمٌة
ضا
لتحوٌل األموال إلى الصومال ستكون له آثار كارثٌة على مصالح الوالٌات المتحدة والصومال ،على حد
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سواء.
إطار  :3منظمو البنوك األمرٌكٌة الحكومٌون :العزف على أنغام النوتة الموسٌقٌة نفسها؟
ال شك فً أن االلتزامات العلنٌة ،التً أعلنها صناع سٌاسات وزارة الخزانة األمرٌكٌة فً  ،2014بدعم شركات
تحوٌل األموال ،مشجعة ،ولكن ٌجب أن ٌقتنع بتلك الرسالة العدٌد من الفاعلٌن الحكومٌٌن ،إذا كان للبٌئة المصرفٌة
أن تتؽٌر .فداخل وزارة الخزانة هناك هٌئتان تضعان اللوائح الخاصة بهما بشكل مستقل ،وهما شبكة مكافحة
الجرائم المالٌة ) ،(FinCENومكتب مراقبة األصول األجنبٌة ) .(OFACوتقوم شبكة مكافحة الجرائم المالٌة،
كذلك ،بتوفٌر البٌانات فً التحقٌقات الجنائٌة ،بٌنما ٌتولى مكتب مراقبة األصول األجنبٌة اتخاذ إجراءات اإلنفاذ،
فٌما ٌتعلق بانتهاك القواعد التً وضعها .وإلى جانب هاتٌن الهٌئتٌنٌ ،تمتع ،كذلك ،باالستقبلل عن صناع سٌاسات
وزارة الخزانة (وكذلك عن مكتب مراقبة العملة ) (OCCالذي ٌقع مقره داخل وزارة الخزانة) الوكاالت التً
تشرؾ على البنوك وتؤمن علٌها ،وهً مكتب مراقبة العملة ) ،(OCCومؤسسة تأمٌن الودائع االتحادٌة )،(FDIC
ومجلس االحتٌاطً الفٌدرالً ،وكذلك إدارة االتحاد الوطنً لبلئتمان .لك ٍل من تلك الهٌئات اتصال مباشر
بالمؤسسات المالٌة ،حٌث تقوم – من خبلل فحصها وإجراءات اإلنفاذ التً تتخذها بهدؾ ضمان سبلمة النظام
المالً – بضبط مخاطر ؼسٌل األموال.
وخبلل السنوات األخٌرة ،أصبح المدعون العامون الجنائٌون العبٌن على درجة كبٌرة من األهمٌة بشكل متزاٌد.
وقد استهدفت وزارة العدل األمرٌكٌة ،بقوة ،البنوك التً تربطها عبلقات بعمبلء ترى الوزارة أنهم مرتفعو
أحٌان كثٌرة ٌعمل وكبلء النٌابة ،الذٌن
المخاطر ،وذلك فً إطار عملٌة أطلق علٌها عملٌة الممر الخانق 16.وفً
ٍ
ٌحققون فً جرائم فٌدرالٌة ،فً تعاون وثٌق مع النائب العام بالوالٌة ،وهو مسؤول بشكل مستقل عن احترام قانون
الوالٌة ،وٌتمتع بنفوذ كبٌر فً بعض الوالٌات القضائٌة التً تتعامل فٌها بنوك دولٌة مع حجم أعمال ضخم ،مثل
نٌوٌورك.

5

"ألن ٌؤلمك أال ٌكون لدى ابنك
وابنه طعام بٌنما تأكل أنت؟
إنه أمر ثقٌل للؽاٌة أن ٌكون
لدٌك طعام ،ولٌس لدى ابنك
طعام .نرٌد أن نقول للحكومة
إنه أمر خطٌر .أرٌد أن أطلب
من الحكومة األمرٌكٌة أن
تستمر فً المساعدة بالسماح
لتحوٌل األموال أن ٌستمر".
قابٌل سعٌد ،مٌنٌابولٌس ،مٌنٌسوتا،
الوالٌات المتحدة’

هؤالء الفاعلون الحكومٌون ،لكل منهم هدؾ مختلؾ عند تعامله مع البنوك .وعلى الرؼم من أن بعضهم ٌنسق مع
صناع سٌاسات وزارة الخزانة ،فإن أًٌا منهم لٌس مسؤوالً تجاه السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة ،وال مساءالً أمامها،
على ما لهم من تأثٌر كبٌر فً هذا الصدد .تلك المسافات التً تفصل القنوات الدبلوماسٌة عن القواعد المنظمة
للبنوك ،عقدت كثٌرً ا من جهود الحكومة الصومالٌة ،وبدرجة أقل جهود الحكومة البرٌطانٌة ،التً أقامت الحجة
القوٌة على أن وقؾ الحسابات المصرفٌة الخاصة بشركات تحوٌل األموال الصومالٌة من شأنه أن ٌضر بأهداؾ
السٌاسات المشتركة للبلدٌن.

اتخذت الحكومة األمرٌكٌة ،خبلل السنوات الثبلث األخٌرة خطوات متواضعة ،ولكنها مهمة ،لمساعدة
الصومال على الوقوؾ على أرضٌة مالٌة أقوى .فقد جاء تشكٌل مجموعة عمل مشتركة بٌن الوكاالت -
بقٌادة مجلس األمن القومً  -حول التحوٌبلت إلى الصومال ،لتثبت أن اإلدارة أصبحت مقدرة لتبعات
انقطاع تدفق التحوٌبلت .فقد تعاونت وزارة الخزانة األمرٌكٌة ،والوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ،مع
البنك المركزي الصومالً لتحسٌن نظام إدارة المالٌة العامة ،وتمهٌد السبٌل لتطوٌر نظام مصرفً فً
الببلد ،وألن تصل إلى االكتفاء الذاتً مالًٌا .فقد ساعدت وزارة الخزانة البنك المركزي على إنشاء وحدة
رقابٌة ،نظرً ا ألهمٌتها ألي دولة ترٌد االتصال بالشبكات المالٌة الدولٌة .كذلك صدق الرئٌس أوباما على
قانون تحسٌن التحوٌبلت المالٌة ،وهو إجراء بدٌهً ٌساعد على تٌسٌر اإلشراؾ على قطاع تحوٌل
األموال ،وقد ٌؤدي إلى زٌادة طفٌفة فً نفاذ شركات تحوٌل األموال إلى الخدمات المصرفٌة .وربما كان
أكثر إجراء مب ِّشر هو وعد وزارة الخزانة ،فً سبتمبر  /أٌلول  ،2014بتوضٌح ما ٌنتظر من البنوك
المتعاملة مع شركات تحوٌل األموال عالٌة المخاطر ،وهو وعد ٌعكس التزامًا سٌاسًٌا حقٌقًٌا بالتعامل مع
التحدٌات اإلجرائٌة التً تواجه قنوات تحوٌل األموال األكثر صعوبة فً التعامل معها 17.وكان مما ساعد
على تحسٌن الوضع أٌ ً
ضا ،ذلك البٌان الذي صدر عن شبكة مكافحة الجرائم المالٌة التابعة لوزارة
الخزانة ،فً نوفمبر  /تشرٌن الثانً  ،2014حول التعامبلت المصرفٌة لشركات خدمة األموال ،ومن
بٌنها شركات تحوٌل األموال ،حٌث أكد على أن البنوك ال ٌنتظر منها وضع ضوابط لقطاع خدمات
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األموال ،أو معرفة كل فرد ٌقوم بتحوٌل أموال.

"األمر مخٌؾ للمجتمع هنا وفً
الخارج .الناس تتساءل ،لماذا،
إذا كان ذلك مشروعًا ،تجعل
الحكومة األمرٌكٌة إرسال
األموال إلى األحباء صعبًا .هذه
المنطقة من شرق أفرٌقٌا فً
نزاع منذ زمن ،وأهلها فً ؼنى
عن مصاعب جدٌدة .الناس
تموت جوعًا .وفً بعض
األحٌان ،حتى السنوات العادٌة،
تكون الحٌاة فٌها هشة ألن البنٌة
التحتٌة محدودة .لذلك ٌعتمد
الناس على بعضهم البعض
بشكل كبٌر .إذا تعاونت
الحكومة وشركات تحوٌل
األموال ٌمكنهم إصبلح األمر.
صدٌق ٌوسؾ محمود ،مٌنٌابولٌس،
مٌنٌسوتا ،الوالٌات المتحدة

النائب األم رٌكً عن والٌة مٌنٌسوتا ،كٌث إلٌسون ،وممثلة وزارة الخزانة ،كرٌستٌن تورٌتا ،ومسؤول االلتزام فً "كاه
إكسبرٌس" ،آدن حسن ،والممثل بارخاد أدجً ٌناقشون تحدٌات تحوٌل األموال إلى الصومال ،فً مائدة مستدٌرة قام بتنظٌمها
أدٌسو  /اوكسفام فً مٌنٌابولوس ،بوالٌة مٌنٌسوتا .عدسة :أدٌسو

رؼم كل ذلك ،ما زال نظام تٌسٌر التحوٌبلت من الوالٌات المتحدة إلى الصومال فً وضع حرج،
والمدهش فً األمر أن الحكومة األمرٌكٌة ما زالت ؼٌر مستعدة إلدارة التبعات المحتملة .فمعظم شركات
تحوٌل األموال الصومالٌة لٌس لدٌها حسابات مصرفٌة فً المراكز السكانٌة الكبرى التً تخدمها .وقد
أجبرهم هذا الوضع ،حتى وقت قرٌب ،على االحتفاظ بمبالػ ضخمة من النقود ونقلها عبر الوالٌات فً
عربات مصفحة .وٌقول مدٌرو تلك الشركات إن ذلك منعهم من االتساع بخدماتهم إلى مجتمعات صومالٌة
أقل حجمًا ،وجعل من الصعب علٌهم أن ٌحافظوا على مستوٌات التواجد والرسوم الحالٌة .وقد أصبح
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الوضع اآلن أكثر سوءًا ،حٌث أعلن "مٌرشانتس بنك أوؾ كالٌفورنٌا" ،البنك الرئٌسً فً تٌسٌر التحوٌبلت
إلى الصومال ،أنه قد ٌؽلق كل حسابات شركات تحوٌل األموال الصومالٌة بحلول  6فبراٌر  /شباط
 .2015وفً وقت كتابة التقرٌر ،كانت شركات تحوٌل األموال الصومالٌة تؽلق معظم فروعها ،لتترك
الكثٌر من المهاجرٌن الصومالٌٌن دون سبٌل قانونً لمساعدة أحبابهم فً الوطن .لذلك ،فبدون تدخل
الحكومة األمرٌكٌة أو انخراط بنك جدٌد فً هذا النشاط ،قد تصبح الصومال ،بل والقرن األفرٌقً بأسره،
فً وضع تعانً فٌه من تدهور اقتصادي حاد ،وأزمة إنسانٌة حادة .وحتى الٌوم ،لم تقدم الحكومة
األمرٌكٌة ،أي تأكٌد ٌوحً بأنها مستعدة التخاذ الخطوات البلزمة للحفاظ على تدفق األموال بشكل قانونً
وشفاؾ إلى من ٌحتاجونها.
إطار  :4مقاربة مٌرشانتس بنك إلدارة المخاطر :بدٌل لتحاشً المخاطر الشامل
تولى مٌرشانتس بانك أوؾ كالٌفورنٌا ،بحسب شركات تحوٌل األموال الصومالٌة ،تحوٌل  80 – 60بالمائة من
إجمالً التحوٌبلت من الوالٌات المتحدة إلى الصومال خبلل السنوات القلٌلة الماضٌة 19.وفً ماٌو  /أٌار ،2014
أعلن البنك أنه قد ٌؽلق حسابات معظم شركات تحوٌل األموال الصومالٌة ،فً سعًٍ منه لتقلٌص إجمالً المخاطر
التً ٌتعامل معها.
وعادة ما تقوم البنوك ،عند إؼبلق حسابات شركات تحوٌل األموال ،بإرسال إخطارات إلى تلك الشركات تقول فٌها
إنها لن تستطٌع اإلبقاء على عبلقة العمل معها .وال تقدم تلك اإلخطارات ،بوجه عام ،أي أسباب لهذا القرار ،فضبلً
عن أن البنوك ترفض ،فً العادة ،الدخول فً أي حوار حول الخطوات التً ٌتعٌن على تلك الشركات القٌام بها
حتى تصبح من بٌن العمبلء األكثر جاذبٌة.
ولكن ،على النقٌض تمامًا من ذلك ،أجرى مٌرشانتس بنك مشاورات مكثفة مع شركات تحوٌل األموال الصومالٌة،
والمجتمع المدنً ،والنائب األمرٌكً كٌث إلٌسون ،للوقوؾ على مدى إمكانٌة اإلبقاء على تلك الحسابات .وبعد
تأجٌل إؼبلق الحسابات ،قام رئٌس مجلس إدارة البنك ،دانٌٌل روبرتس ،بزٌارة اإلمارات العربٌة المتحدة وجٌبوتً
إلجراء مقاببلت مع مسؤولً االلتزام فً شركات تحوٌل األموال الصومالٌة ،والتعرؾ أكثر على ما ٌتبعون من
آلٌات العناٌة الواجبة تجاه عمبلئهم .وبعد تقدٌم نصائح محددة حول كٌفٌة تحسٌن النظم فً كل شركة من تلك
الشركات ،تراجع البنك عن قراره األول ،وحاول اإلبقاء على حساباتهم لفترة من الزمن.
وعلى الرؼم من أن البنك أعلن فً ٌناٌر  /كانون الثانً  ،2015أنه قد ٌؽلق كل حسابات شركات تحوٌل األموال
الصومالٌة – األمرٌكٌة ،فمن الواضح أنه تخطى كل االلتزامات التً تفرضها علٌه القوانٌن ،سعًٌا لتحسٌن رقابته
ودعمه لشرٌان الحٌاة الذي ٌعتمد علٌه الشعب الصومالً.

 3التحوٌبلت إلى الصومال من المملكة المتحدة واستجابة الحكومة
البرٌطانٌة

نشطاء صومالٌون فً المملكة المتحدة ٌعترضون على قرار بنك باركلٌز بإؼبلق الحسابات المصرفٌة لشركات تحوٌل األموال
الصومالٌة .عدسة :أوكسفام

فً ٌ 31ولٌو  /تموز  ،2013نشرت أدٌسو ،والحوار األمرٌكً البٌنً ،وأوكسفام إحاطتهم المعنونة
توقع منهم لتوقؾ محتمل لتدفق
( Keeping the Lifeline Openاإلبقاء على شرٌان الحٌاة) ،فً
ٍ
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التحوٌبلت من الوالٌات المتحدة إلى الصومال 20.ولكن ،قبل نشر اإلحاطة بفترة وجٌزة ،أخبر باركلٌز –
باق فً السوق  -شركات تحوٌل األموال الصومالٌة األربع التً كان لها حسابات مصرفٌة بأن
آخر بنك ٍ
حساباتها ،وكذلك حسابات  254شركة تحوٌل أموال أخرى ،سوؾ ٌتم إؼبلقها .وعلى الرؼم من أن
ً 21
الصومال تمثل أولوٌة فً السٌاسة الخارجٌة البرٌطانٌة ،فقد جاء رد فعل الحكومة بطٌئا.
إطار  :5الخٌط األرفع :شركات تحوٌل األموال فً المملكة المتحدة
تصنؾ اللوائح البرٌطانٌة شركات تحوٌل األموال ،بوجه عام ،على أنها "مؤسسات دفع مرخصة"ٌ ،سمح لها
بإرسال األموال ببل حد أقصى من خبلل حساباتها المصرفٌة .أما شركات تحوٌل األموال التً لٌس لدٌها حسابات
مصرفٌة ،فتصنؾ على أنها "مؤسسات دفع صؽٌرة"؛ وتستطٌع هذه النوعٌة من الشركات أن تحول  3ملٌون
ٌورو ،كحد أقصى ،شهرًٌا ،وذلك من خبلل شركات تحوٌل األموال "الجملة" ،التً لدٌها حسابات مصرفٌة .لذلك،
ظلت شركات تحوٌل األموال الصومالٌة قادرة على تحوٌل األموال دون أن ٌكون لدٌها نفاذ مباشر إلى النظام
المصرفً .بٌد أن هذا األسلوب شدٌد الخطورة؛ حٌث أن البنوك إذا قررت إنهاء عبلقاتها مع شركات تحوٌل
األموال "الجملة" ،أو الضؽط علٌها إلنهاء عبلقاتها مع الشركات الصومالٌة ،فلن ٌكون هناك أي نظام رسمً
لتحوٌل األموال إلى الصومال ،فٌجد صومالٌو الشتات أنفسهم دونما سبٌل لمساعدة أحبائهم من خبلل نظام رسمً.

قام صومالٌو الشتات ،وجماعات المجتمع المدنً ،وساسة بتنظٌم حملة قوٌة ،أجبرت باركلٌز على تأجٌل
إؼبلق الحسابات أربع مرات ،22وحملت الحكومة البرٌطانٌة على القٌام بجهود منسقة لتعزٌز نظام تحوٌل
األموال فً المملكة المتحدة .فقامت الحكومة بتكوٌن مجموعة عمل حول التحوٌبلت العابرة للحدود ،ضمت
ممثلٌن عن قطاع تحوٌل األموال ،والحكومة ،والبنوك ،والمجتمع المدنً .ونظرت مجموعة العمل فً
القطاع بأسره "لضمان رصانة نظام تحوٌل األموال البرٌطانً ،وفاعلٌته ،وأمانه ،حتى ٌمكن إرسال
التحوٌبلت إلى الدول النامٌة ،وأن تستخدم لتموٌل أنشطة مشروعة تعزز االستقرار والنمو فً تلك البلدان".
وقد استهدفت مجموعة العمل ضمان اتسام خدمات تحوٌل األموال بـ" فاعلٌة التكالٌؾ ،وتحقٌق أقصى
استخدام لقنوات الدفع الرسمٌة ،حٌثما كان ذلك ممك ًنا ،مع أخذ التوقعات التنظٌمٌة فً االعتبار 23".وفً
 28أؼسطس  /آب  ،2014أصدرت وزارة الخزانة وهٌئة العائدات والجمارك الملكٌة إرشادات مشتركة
ً
"مبلذا آم ًنا" للبنوك المتعاملة مع شركات تحوٌل األموال ،وهو ما ٌعنً تبرئة ساحة البنوك المهددة
وفرت
24
بالمبلحقة القضائٌة إذا استطاعت إثبات التزامها بالعناٌة الواجبة وباإلرشادات .وستتضح مدى فاعلٌة هذا
اإلصبلح من خبلل ما ستبدٌه البنوك من استعداد إلعادة فتح حسابات لشركات تحوٌل األموال؛ بٌد أن تلك
الفاعلٌة – ورؼم أفضل الجهود التً تستطٌع المملكة المتحدة بذلها – ستتوقؾ إلى حد كبٌر على الوالٌات
المتحدة ،حٌث أن كل التحوٌبلت الدولٌة التً تتم بالدوالر األمرٌكً تخضع للقوانٌن واللوائح األمرٌكٌة.
اشتملت المبادرة البرٌطانٌة كذلك على تركٌز محدد على الصومال ،نظرً ا الفتقار ذلك البلد إلى نظام
مصرفً ،ولما ٌحٌق بشركات تحوٌل األموال الصومالٌة من خطر داهم .لذلك تم إنشاء مشروع تجرٌبً
بعنوان "ممر أكثر أما ًنا" ،بشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً البلدٌن ،وذلك لبناء ثقة البنوك فً
شركات تحوٌل األموال الصومالٌة ،عن طرٌق تعزٌز ما تتبعه الشركات من إجراءات عناٌة واجبة متسقة
مع لوائح "اعرؾ عمٌلك" .وقد تطلب إنشاء هذا المشروع التجرٌبً عملٌة معقدة من المشاورات مع قطاع
شركات تحوٌل األموال ،والبنوك ،والحكومة الصومالٌة ،والصومالٌٌن فً المملكة المتحدة وفً الصومال.
وقد لقٌت جهود الحكومة البرٌطانٌة فً إشراك المجتمعات فً تلك العملٌة ترحٌبًا كبٌرً ا .كذلك لعبت
المملكة المتحدة دورً ا استباقًٌا فً التأثٌر على دول مجموعة العشرٌن اآلخرٌن إلعطاء األولوٌة لتدفق
التحوٌبلت واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتٌسٌرها .كذلك كانت للحكومة البرٌطانٌة جهود ثنائٌة ملحوظة مع
الحكومة األمرٌكٌة نظرً ا لما للوائح األمرٌكٌة من تأثٌر فً المملكة المتحدة ودول أخرى.
على أن المبادرة البرٌطانٌة "ممر أكثر أما ًنا" ،تظل هشة ،رؼم ما تمثله من جهد محمود .فعلى الرؼم من
أن استراتٌجٌة الممر األكثر أما ًنا تهدؾ إلى إقناع البنوك بتقدٌم خدماتها إلى شركات تحوٌل األموالٌ ،ظل
تواصل الحكومة مع القطاع المصرفً عنصرً ا محورًٌا .كذلك ،فنظرً ا لصؽر حجم المرحلة التجرٌبٌة،
هناك حاجة إلى التوسع فً المشروع لضمان االنخراط الكامل لؤلنظمة الجدٌدة فً المشروعات الجارٌة.
هذا فضبلً عن أن مقاربة "الممر األكثر أم ًنا" ال تعالج احتٌاج شركات تحوٌل األموال ،بشكل فوري،
للحصول على حسابات مصرفٌة  ،لتظل تلك الشركة عرضة لتوقؾ النشاط فً المستقبل القرٌب .ومع علم
الحكومة البرٌطانٌة بهذه الفجوة ،فلٌس هناك ،حتى اآلن ،خطة قابلة للتنفٌذ للتخفٌؾ من وطأتها .إن ضمان
نجاح "الممر األكثر أم ًنا" ٌتطلب التزامًا ومرونة من جمٌع األطراؾ المعنٌة.
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 4التحوٌبلت إلى الصومال من أسترالٌا واستجابة الحكومة
األسترالٌة
كان لئلشارات الصادرة عن القطاع المصرفً فً الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة تداعٌاتها على
األسواق العالمٌة .فالبنوك األسترالٌة ،على سبٌل المثال ،أصبح لدٌها قلق متزاٌد من التعرض للمبلحقة
الجنائٌة ،والعقوبات ،واإللزام باللوائح ،والدعاٌة السٌئة ،جراء تقدٌم الخدمات المصرفٌة لقطاع التحوٌبلت.
ً
خاصة فً الوالٌات المتحدة،
هذا فضبلً عن أن البنوك األسترالٌة تواجه ضع ًفا فً رؼبة بنوك المراسلة،
فً تٌسٌر التحوٌبلت من أسترالٌا بالعمبلت األجنبٌة .كل تلك العوامل ساهمت فً اإلؼبلق التدرٌجً
للحسابات المصرفٌة لشركات تحوٌل األموال خبلل السنوات الماضٌة .وبحلول منتصؾ  ،2014لم ٌكن
هناك سوى بنك كبٌر واحد فً أسترالٌا ،وهو بنك وٌستباك ،مستمر فً تقدٌم التٌسٌرات المصرفٌة لشركات
تحوٌل األموال المسجلة.
ولكن ،جاء إعبلن وٌستباك ،فً أؼسطس  /آب  ،2014أنه سٌؽلق الحسابات المصرفٌة لمقدمً خدمات
تحوٌل األموال ،بحلول نهاٌة أكتوبر  /تشرٌن األول ،لٌهدد مستقبل شركات تحوٌل األموال الصومالٌة ،بل
وقطاع تحوٌل األموال المسجل األسترالً برمته .وهناك حالًٌا أكثر من  5500كٌان تحوٌل أموال مسجل
فً أسترالٌا ،تتولى تٌسٌر تحوٌل أكثر من  30ملٌار دوالر أسترالً داخل وخارج أسترالٌاٌ .شمل هذا
العدد  25شركة صومالٌة ،تشٌر التقارٌر إلى أنها ترسل أكثر من  33.5ملٌون دوالر أسترالً فً شكل
25
تحوٌبلت إلى الصومال ،كل عام ،وتخدم بها نحو  7500صومالً ٌرسلون تلك التحوٌبلت.
فً أعقاب هذا اإلعبلن ،أسرعت جمعٌة شركات تحوٌل األموال الصومالٌة ) – (SMRAوالتً تأسست
فً مارس  /آذار  2013لتٌسٌر تحسٌن التنظٌم الذاتً الجماعً لشركات تحوٌل األموال الصومالٌة،
واإلجراءات التً تتخذها لضمان االلتزام بالقوانٌن واللوائح  -بتشكٌل مجموعة عمل تعاونت مع ممثلً
الجالٌة الصومالٌة ،من أجل إثارة الموضوع مع الحكومة األسترالٌة ،وأعضاء البرلمان ،وفً اإلعبلم.
واستطاعت الجالٌة الصومالٌة ،كذلك ،أن تجد لها حلفاء داخل قطاع تحوٌل األموال األوسع ،بعد تأسٌس
جمعٌة شركات تحوٌل األموال والصرافة األسترالٌة فً أكتوبر  2014لتتحدث بصوت واحد مشترك باسم
قطاع التحوٌبلت فً أسترالٌا.
واستجابت الحكومة األسترالٌة لقلق القطاع والمجتمع من اإلؼبلق الوشٌك للحسابات ،فشكلت مجموعة
عمل مشتركة بٌن الوكاالت ،ضمت مسؤولٌن وخبراء فً القانون ،والشؤون الخارجٌة ،والنظم ،وإنفاذ
القانون ،لبلنخراط مع األطراؾ المعنٌة المتضررة وقطاع البنوك ،على حد سواء .وباإلضافة إلى عقد
لقاءات مع ممثلً قطاع التحوٌبلت من صومالٌٌن وؼٌر صومالٌٌن ،تواصلت الحكومة األسترالٌة ،كذلك،
مع وزارة التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌة ،لتتعرؾ أكثر على جهود المملكة المتحدة والمشروع التجرٌبً ،ممر
أكثر أما ًنا ،والدروس المستفادة منه ،التً ٌمكن أن تفٌد المقاربة األسترالٌة.
ً
وسٌطا لتٌسٌر المزٌد من النقاش بٌن قطاع التحوٌبلت
كذلك لعبت مجموعة العمل دورً ا مهمًا ،حٌث كانت
والبنوك .وفً أوائل دٌسمبر  /كانون األول  ،2014استضافت الحكومة األسترالٌة اجتماعً ا متعدد
األطراؾ ،ضم جمعٌة المصارؾ األسترالٌة ،وممثلٌن عن أكبر أربعة مصارؾ أسترالٌة ،وممثلٌن عن
قطاع ومجتمع التحوٌبلت ،والهٌئات الحكومٌة المعنٌة .وركزت جمعٌة شركات تحوٌل األموال والصرافة
األسترالٌة ومجموعة عمل شركات تحوٌل األموال الصومالٌة على الحلول الكفٌلة ببناء ثقة البنوك فً
قطاع تحوٌل األموال ،فطرحتا اقتراحات لتحسٌن تدابٌر العناٌة الواجبة والتنظٌم الذاتً فً هذا القطاع،
حتى ٌصبح أكثر كفاءة فً تطبٌق قواعد مكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب وااللتزام بالعقوبات.
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أعضاء ومجموعة عمل شركات تحوٌل األموال الصومالٌة فً أسترالٌا ٌلتقون مع وزٌر مالٌة حكومة الظل طونً بورك فً
كانبٌرا ،فً نوفمبر  /تشرٌن الثانً  .2014عدسة :حسٌن هاراكو  /مجلس فٌكتورٌا الصومالً األسترالً

اشتملت االقتراحات على مقترح من جمعٌة شركات تحوٌل األموال والصرافة األسترالٌة بوضع "الئحة
قواعد ممارسة تحوٌل األموال" ،و"خطوط إرشادٌة لبللتزام بأفضل الممارسات" ،وذلك بالتشاور مع
الحكومة األسترالٌة والقطاع ،والبنوك ،لتستند إلٌها البنوك فً تقٌٌم مدى مبلءمة شركات تحوٌل األموال
لفتح حسابات مصرفٌة .كذلك اقترحت الجالٌة الصومالٌة اتخاذ خطوات عملٌة لمعالجة القٌود التً فرضتها
بنو ك المراسلة فً الخارج ،وكذلك تحسٌن العناٌة الواجبة وإجراءات التحقق من المستفٌدٌن ،والمعروفة
أٌضً ا بمرحلة التسلٌم ،أو "المٌل األخٌر" فً ممر تحوٌل األموال.
وعلى الرؼم من أن تلك المناقشات لم تسفر بعد عن نتٌجة طوٌلة األمد ،فإن هناك اتفا ًقا على تشكٌل
مجموعة عمل متعددة األطراؾ تضم شركات تحوٌل األموال ،والبنوك ،والحكومة بؽٌة التوصل إلى فهم
أفضل للقطاع ،والنظر فً التدابٌر العملٌة التً تستطٌع شركات تحوٌل األموال اتخاذها لجعل أنشطتها
مبلئمة لهامش المخاطرة المقبول لدى البنوك .سوؾ تلتئم تلك المجموعة – التً تركز بوجه خاص على
المشاكل التً تواجه مسؤولً شركات تحوٌل األموال الصؽٌرة والمتوسطة – بشكل دوري للعمل على
التوصل إلى حل مستدام وطوٌل األجلٌ ،راعً اعتبارات المخاطر لدى البنوك مع ضمان استمرار قطاع
تحوٌل األموال فً ممارسة نشاطه ،فً الوقت نفسه .كذلك تواصلت جمعٌة شركات تحوٌل األموال والصرافة
األسترالٌة مع وزارة الشؤون والتجارة الخارجٌة األسترالٌة لوضع نوع من الخطوط اإلرشادٌة المناسبة لشركات
تحوٌل األموال فٌما ٌتعلق بااللتزام بالعقوبات.

ولكن ،على الرؼم من تلك التطورات اإلٌجابٌة ،ما زال وضع قطاع تحوٌل األموال الصومالً وشركات
قطاع تحوٌل األموال المسجلة فً أسترالٌا بوجه عام ،ؼٌر مؤكد فً المدى اآلنً .على أن شركات تحوٌل
األموال الصومالٌة وؼٌر الصومالٌة نجحت ،بفضل تنسٌق جهودها بدعم من أوكسفام ،فً الحصول على
موافقة وٌستباك بتأجٌل إؼبلق الحسابات حتى آخر نوفمبر  /تشرٌن الثانً  ،2014ولكن البنك لم ٌتعهد
حٌنها بتأجٌبلت أخرى.
فً أواخر نوفمبر  /نشرٌن الثانً  2014أقام عدد من شركات تحوٌل األموال – لٌس من بٌنها جمعٌة
شركات تحوٌل األموال الصومالٌة أو جمعٌة شركات تحوٌل األموال والصرافة األسترالٌة – دعوى
مشتركة مفتوحة ضد وٌستباك بزعم انتهاجه سلو ًكا منافًٌا للضمٌر 26.وفً  24دٌسمبر  /كانون األول
 2014توصل الموقعون على الدعوى ،وهم  24شركة مسجلة‘ ،لى تسوٌة مع البنك ،بموافقة المحكمة،
حصلوا بموجبها على تمدٌد الستخدام التسهٌبلت المصرفٌة حتى  31مارس  /أذار  27.2015ورؼم أن
تلك التسوٌة لم تمنح تمدٌ ًدا صرٌحً ا سوى لحسابات الشركات الموقعة على الدعوى المشتركة حتى آخر
ً
تمدٌدا لبعض شركات تحوٌل األموال األخرى أٌضًا ،حٌث لم ٌتم إؼبلق
ٌ ،2015بدو أن البنك منح
28
حساباتها حتى نهاٌة  ،2014ومن بٌنها شركات تحوٌل أموال صومالٌة.
ال شك أن التطورات األخٌرة ،رؼم كونها حلوالً مؤقتة ،تبعث على بعض االرتٌاح لدى الصومالٌٌن
األسترالٌٌن الذٌن ٌرسلون أمواالً ألحبا ٍء اشتد احتٌاجهم لتلك األموال ،فً الصومال وبقاع أخرى من العالم.
على أن السؤال ٌبقى :هل سٌوفر التأجٌل األخٌر إلؼبلق الحسابات وق ًتا كافًٌا للمناقشات متعددة األطراؾ
الجارٌة بٌن شركات تحوٌل األموال ،والمصارؾ ،والحكومة حتى ٌتوصلوا إلى حل أكثر استدامة ،أم أن
هناك حاجة إلى المزٌد من ا لتدابٌر األخرى التً ٌجب النظر فٌها ،بما فً ذلك ما ٌتعلق بالشركات التً
أؼلقت حساباتها فً أواخر  2014ولم ٌتم إعادة فتحها.
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 5مبادرات شركات تحوٌل األموال
منذ انهٌار حكومة سٌاد بري فً  ،1991بنت شركات تحوٌل األموال الصومالٌة شرعٌتها على رأسمالها
االجتماعً وثقة الناس فٌها ،وذلك فً ظل ؼٌاب لوائح الدولة .وألن تلك الشركات كانت ولٌدة ،فإنها كانت
تتعامل مع المخاطر "ال من خبلل احتٌاطٌات رأسمالٌة ،أو ترتٌبات العناٌة الواجبة كما فصلتها إرشادات
"اعرؾ عمٌلك" ،أو ترتٌبات تأمٌنٌة أو تحوطٌة ،ولكن من خبلل االعتماد على شبكات ثقة كانت قائمة
بالفعل ،ونظام رقابة متبادل دقٌق ٌكفل االلتزام بمعاٌٌر معٌنة داخل هذه الشبكة 29".وفً السنوات األخٌرة،
ومع الصعوبة المتزاٌدة فً الحصول على الخدمات المصرفٌة ،عمدت شركات تحوٌل األموال الصومالٌة
إلى توثٌق وترجمة أسالٌبها إلى صٌػ ٌستطٌع أن ٌفهمها صناع السٌاسات الخارجٌة ،والمنظمون،
والمصرفٌون 30.لذلك ،فقد أصبحت تلك الشركات الٌوم مسجلة لدى كل الوالٌات القضائٌة (التً لدٌها
كل من تلك الوالٌات القضائٌة.
إمكانٌة تسجٌل) التً تعمل فٌها وتعهدت بالوفاء بكل التزاماتها القانونٌة فً ٍ
ً
صراحة عن نٌتها تطبٌق آلٌات التزام بمعاٌٌر أعلى من تلك المتبعة فً القطاع فٌما ٌتعلق
بل إنها أعلنت
بمكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب .على أن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض كبٌر فً أرباح شركات
تحوٌل األموال الصومالٌة وفً الخدمات التً تقدمها للجالٌات الصومالٌة.

طلبت حكومة أر ض الصومال مساعدة الشركاء الدولٌٌن والمجتمع المدنً .فخامة نائب رئٌس أرض الصومال ،عبد الرحمن
عبد هللا إسماعٌل "الزٌلعً" ٌلقى الكلمة االفتتاحٌة فً مؤتمر التحوٌبلت والجرائم المالٌة الذي استضافته حكومته .عدسة :أدٌسو

هناك بعض األمثلة اإلٌجابٌة على التواصل المنسق تنسٌ ًقا جٌ ًدا بقٌادة مجتمعٌة ،والمناصرة واالتصاالت،
التً قامت بها مجموعات مثل مجموعة عمل شركات تحوٌل األموال الصومالٌة فً أسترالٌا ،وجمعٌة
الخدمات المالٌة الصومالٌة فً المملكة المتحدة.
ولكن ،على الرؼم من كل تلك الخطوات اإلٌجابٌة ،ما زال الشك ٌؽلؾ نظرة العدٌد من البنوك إلى شركات
تحوٌل األموال .هذا فضبلً عن أن تلك الشركات فشلت ،إلى حد بعٌد ،فً العمل م ًعا لتثقٌؾ الصومالٌٌن
والتواصل معهم وعرض حججهم على الحكومات بشكل مقنع .كذلك ،فعلى الرؼم من تكوٌن جمعٌات
لشركات تحوٌل األموال الصومالٌة فً الوالٌات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،واإلمارات العربٌة المتحدة،
وأرض الصومال ،فإن تلك الجمعٌات تكافح لبلتحاد م ًعا فً صورة قطاع ،واالستثمار الحقٌقً فً التواصل
مع الجماهٌر ،واالتصاالت ،والعبلقات الحكومٌة .هذا الوضع حرم صناع القرار من المعلومات الدقٌقة فً
الوقت المناسب ،فٌما ٌتعلق بتدفقات التحوٌبلت إلى الصومال؛ فضبل عن أنه أضعؾ فاعلٌة جهود
المناصرة التً قامت بها قٌادات الجالٌات ،ووكاالت إنسانٌة ،وشركات تحوٌل أموال منفردة.
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6المبادرات العالمٌة والتحوٌبلت
تدرك مجموعة العشرٌن أن التحوٌبلت ٌمكن أن تقلص االعتماد على المساعدات ،وأنها تساعد األفراد
والمجتمعات على اإلمساك بزمام التنمٌة 31.فالتحوٌبلت توفر تدف ًقا مهمًا للدخل تستطٌع الدول استخدامه فً
التنمٌة ،فضبلً عن أنه ٌعزز التماسك االجتماعً ،وٌوفر بعض المال لمن ٌعٌشون فً واحدة من أفقر بقاع
العالم .وفً ؼٌاب توافر قنوات التحوٌل الرسمٌة أو عندما تصبح تلك القنوات ؼٌر عملٌة ،تزدهر النظم
ؼٌر الرسمٌة ،لتزداد احتماالت ؼسٌل األموال والجرائم المالٌة ،وربما ٌقل تدفق األموال لمتلقٌها
الشرعٌٌن.
فً النصؾ الثانً من  ،2014أصبح ضمان استمرار التدفق الشرعً للتحوٌبلت محط تركٌز مجموعة
العشرٌن – مع تجدٌد الشراكة العالمٌة لبلشتمال المالً لخطة عمل االشتمال المالً لتتضمن التزامات بـ
32
"رفع الوعً بمشكلة إؼبلق حسابات شركات تحوٌل األموال ،وتحدٌد أسبابها والحلول المناسبة لها".
كذلك وضعت قمة العشرٌن المنعقدة فً برٌسبن بأسترالٌا ،فً  ،2014خطة لتٌسٌر تدفق التحوٌبلت،
سلطت الضوء على "استعداد مجموعة العشرٌن لمعالجة المشاكل التً قد تنشأ ،وتعوق تدفق التحوٌبلت
33
واالشتمال المالً".
كذلك تناولت مجموعة العمل المالٌة ( )34 FATFمسألة استبعاد الفقراء من النظام المالً الرسمً،
ومشكلة اتباع البنوك ألسلوب "تحاشً المخاطرة" .وعرفت المجموعة "تحاشً المخاطرة" بأنه "ظاهرة
قٌام المؤسسات المالٌة بإنهاء أو تقٌٌد عبلقات العمل مع عمبلء أو فئات عمبلء لتحاشً المخاطر ،بدالً من
إدارتها ،اتسا ًقا مع مقاربة المخاطر الخاصة بمجموعة العمل المالٌة 35".والقضٌتان ترتبط كل منهما
ً
ارتباطا وثٌ ًقا؛ حٌث أن سحب الخدمات المصرفٌة من شركات تحوٌل األموال الصومالٌة لٌس
باألخرى
سوى أحد مظاهر تحاشً المخاطر الذي ٌؤثر بشكل ؼٌر متناسب على المجتمعات الضعٌفة .وقد وعدت
مجموعة العمل المالٌة بالعمل مع الشراكة العالمٌة لبلشتمال المالً التابعة لمجموعة العشرٌن ،ومؤسسات
أخرى لتقٌٌم آثار تحاشً المخاطرة ،والتحرك ،إذا لزم األمر ،فً جلستها العامة المقرر انعقادها فً فبراٌر
 /شباط  .2015فمن األهمٌة بمكان أال تؤدي أجندة مكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب – والتً
تعتبرها مجموعة العمل ،صوابًا ،واحدة من بٌن أسباب عدٌدة لتحاشً المخاطرة واإلقصاء المالً -إلى
إعاقة ،ال لزوم لها ،لمشاركة األفراد والمجتمعات ،وخاصة الفقراء والمهمشٌن ،بشكل مشروع فً النظام
المالً الرسمً.
ً
بحوثا
وٌلعب البنك الدولً ،كذلك ،دورً ا مهمًا فً تٌسٌر التحوٌبلت .فعلى المستوى العالمً ،دعم البنك
قٌمة ،ودعا اللتئام مجموعة العمل المعنٌة بالتحوٌبلت الدولٌة ،وهً شراكة مهمة بٌن القطاعٌن العام
والخاص ،تستهدؾ تقلٌص تكالٌؾ التحوٌبلت وزٌادة شفافٌتها .وفً السٌاق الصومالً ،لعب البنك الدولً
دورً ا إضافًٌا ،حٌث قاد تطبٌق مشروع "الممر األكثر أما ًنا" البرٌطانً ،وقدم المشورة للسلطات الصومالٌة،
فٌما ٌتعلق بإرساء نظم حوكمة مالٌة رصٌنة .وبالنسبة للنقطة األخٌرة ،فمن األهمٌة بمكان أن ٌدعم البنك
مقاربة تستهدؾ بناء نظام ٌتمتع بالمصداقٌة ،وذلك على المدى الطوٌل ،مع اتخاذ خطوات فورٌة ،كذلك،
لتقلٌص مخاطر ؼسٌل األموال .وذلك حتى ٌثبت تقلص المخاطر ،سواء للبنوك ،أو لشركات تحوٌل
األموال المهتمة بإنشاء نشاط لها فً الصومال أو بإرسال األموال إلى ذلك البلد.
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التطلع للمستقبل

خبلل العقد المنصرم ،تراوحت جهود دعم أنظمة تحوٌل األموال واألنظمة المالٌة فً الصومال بٌن فترات
إدارة أزمات محمومة وفترات طوٌلة من الرضا البائس عما هو قائم .ولكن ،عندما تم اإلعبلن عن إؼبلق
حسابات مصرفٌة مهمة ،سارعت السلطات الصومالٌة ،والمجتمع المدنً ،والحكومات الؽربٌة بتعبئة
جهودها بصفة عاجلة إلٌقاؾ تلك اإلجراءات ،لما لها من تهدٌدٌ ،خشونه ،لحٌاة الصومالٌٌن .على أن
المسؤولٌن الحكومٌٌن ،عندما تبلشى التهدٌد الفوري بإؼبلق الحسابات ،وجهوا اهتمامهم إلى مسائل أخرى،
ظانٌن – خطأ ً – أن النظام أصبح آم ًنا.
إن االستقرار المالً فً الصومال ،إذا ما أرٌد له أن ٌتزاٌدٌ ،تعٌن على الحكومة وشركائها أن ٌحافظوا
على تركٌزهم والتزامهم ،حتى عندما ٌؽٌب التهدٌد بإؼبلق الحسابات .كذلك ٌجب أن تشتمل أجندة المجتمع
الدولً على تطوٌر خطط تتعامل مع إؼبلق الحسابات المهمة  -وهو أمر لم تفعله أٌة حكومة بشكل
مناسب حتى اآلن – وكذلك تعزٌز استدامة المؤسسات المالٌة فً الصومال .تلك الخطةٌ ،جب أن تعالج
أٌ ً
ضا توجه "تحاشً المخاطر" المقلق ،وتأثٌره األوسع على الدول النامٌة.
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بعض االقتراحات المطروحة لمعالجة المشكبلت طوٌلة األجل ،تتسم بالوضوح وال خبلؾ حولها؛ ومنها
بناء القدرات اإلشرافٌة داخل المؤسسات المالٌة الصومالٌة ،وخلق الظروؾ المناسبة إلٌجاد قطاع مصرفً
مج ٍد تجارًٌا فً الصومال .ولكن ،هناك مشاكل أخرى لها نفس األهمٌة بالنسبة الستدامة األنظمة المالٌة
الصومالٌة والعالمٌة على حد سواء ،والتً ال تحظى بالفهم العمٌق لطبٌعتها ،وتحتاج إلى المزٌد من
التحلٌل .ومن أمثلة ذلك ،على المستوى العالمً ،ظاهرة "تحاشً المخاطرة" التً تنتهجها البنوك والتً
أصبحت مقبولة على نطاق واسع فً الوقت الحالً ،رؼم أن أسبابها ما زالت مثار جدال ،وآثارها (بؽض
النظر عن تهدٌدها للتحوٌبلت إلى الصومال) لم تلق التوثٌق الشامل بعد .وبالنسبة للصومال تحدٌ ًدا ،قد
ٌكون من المفٌد أن تتم دراسة آثار تزاٌد االعتماد على تحوٌل األموال عبر شبكات الهواتؾ المحمولة،
ً
خاصة فٌما ٌتعلق بالنساء،
بوصفه وسٌلة للوفاء بالنفقات الٌومٌة ،والتحوٌبلت الدولٌة على حد سواء،
والشرائح المهمشة اجتماعًٌا ،والمسنٌن .فضبلً عن ذلك ،هناك العدٌد من المقترحات المبتكرة الرامٌة إلى
زٌادة الشفافٌة فً شبكات تحوٌل األموال ،وتجارة التجزئة ،وتموٌل التجارة الصومالٌة ،المعقدة؛ وهً
مقترحات تستحق المزٌد من االهتمام .ومن بٌن تلك المقترحات ،على سبٌل المثال ،إنشاء ؼرفة مقاصة
مشتركة لكل شركات تحوٌل األموال الصومالٌة وشركات المقاصة.

 8التوصٌات

على الحكومة الفٌدرالٌة الصومالٌة والسلطات الصومالٌة األخرى أن:
تحسن اإلدارة المالٌة والشفافٌة :تتخذ البنوك الدولٌة الكبٌرة قراراتها المتعلقة بإرسال األموال إلى ،أو فتح
فروع فً ،مختلؾ البلدان على أساس تقٌٌم المخاطر .هذا التقٌٌمٌ ،أخذ فً اعتباره عد ًدا من العوامل ،التً
تشمل مدى انتشار الجرائم المالٌة واإلرهاب ،وفاعلٌة اللوائح المالٌة واإلشراؾ على البنوك فً الدولة
المتلقٌة  ،وكذلك مستوٌات الشفافٌة والفساد فً حالة المؤسسات المالٌة الحكومٌة .ال تستطٌع السلطات
الصومالٌة السٌطرة على كل تلك العوامل ،بطبٌعة الحال ،ولكنها تستطٌع تحسٌن الشفافٌة عن طرٌق:


إنشاء مجلس استشاري دولً ٌشرؾ على المعامبلت المالٌة للبنك المركزي



اجتثاث جذور الفساد فً المؤسسات الحكومٌة



إصدار وتطبٌق قانون للبنوك التقلٌدٌة وتشرٌعات لمكافحة ؼسٌل األموال



التواصل مع شركات تحوٌل األموال الصومالٌة واالنخراط فً تقٌٌم مشترك لمخاطر القطاع لتحدٌد
مواضع المخاطر العالٌة فٌما ٌتعلق بؽسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب ،ووضع خطط عمل للحد منها



إنشاء نظام تسجٌل وإشراؾ للتحوٌبلت المالٌة الدولٌة
إدراج البنوك فً المشروع الجدٌد لمستقبل الصومالٌ :رسم المشروع الجدٌد لمستقبل الصومال مسارً ا
لتعزٌز اإلدارة المالٌة الحكومٌة فً الصومال من خبلل وضع الئحة معٌارٌة للحسابات ،وفتح حساب
مصرفً واحد للخزانة العامة فً البنك المركزي الصومالً 36.فمن شأن إنجاز هذا الهدؾ أن ٌحسن قدرة
البنك على توسٌع عبلقات المراسلة مع البنوك األجنبٌة ،وٌزٌد من الشفافٌة ،وٌقلص المخاطر البادٌة فٌما
ٌتعلق بتحوٌل األموال إلى الصومال.
على شركات تحوٌل األموال الصومالٌة أن:

• تحس ن التعاون مع قطاع تحوٌل األموال فً األسواق الرئٌسٌة ،وذلك باالستثمار فً تحسٌن االلتزام
واآللٌاتٌ :جب أن ٌشمل ذلك تعزٌز معاٌٌر التشؽٌل المتفق علٌها فً القطاع ،ودعم األنظمة الخاصة
بتحدٌد األنشطة المثٌرة للرٌبة واإلببلغ عنها ،وتدرٌب الوكبلء ومتابعتهم ،وتحسٌن رفع التقارٌر ،وحفظ
السجبلت ،والتوثٌق ،وتعزٌز المراقبة.
• تنخرط فً تقٌٌم المخاطر على مستوى القطاع من أجل تحدٌد مواضع المخاطر العالٌة فٌما ٌتعلق بغسٌل
األموال وتموٌل اإلرهاب ،ووضع خطط عمل للحد منها.
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• تمول بشكل كامل اتحا ًدا عالم ًٌا للقطاع ،تتطلب عضوٌته االلتزام بمعاٌٌر "اعرف عمٌلك" األعلى من
المعاٌٌر السائدة فً القطاع ،ووجود عاملٌن لكل الوقتٌ ،تمتعون بالخبرة والمهنٌة ،فً الصومال،
واإلمارات العربٌة المتحدة ،والوالٌات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،على أقل تقدٌر .لقد كونت شركات
تحوٌل األموال الصومالٌة جمعٌات للقطاع فً عدد من البلدان ،ولكنها جمعٌات ضعٌفة ،فقٌرة الموارد،
وكثٌرً ا ما تضعفها الشركات األعضاء نفسها .لذلك ،فحتى تحافظ شركات تحوٌل األموال الصومالٌة على
دورها كشرٌان حٌاة للشعب الصومالًٌ ،تعٌن علٌها أن تزٌد من عملها المشترك البناء حتى ٌكون لها
صوت موحد ،وٌزداد تأثٌر جهودها فً حشد التأٌٌد.
على الحكومة األمرٌكٌة أن:

• تتخذ تدابٌر طوارئ تضمن استمرار قدرة المهاجرٌن الصومالٌٌن فً أراضٌها على إرسال األموال
بحرٌة ،وبشكل مشروع ،إلى أحبائهم فً الصومال .كنا قد طالبنا الحكومة األمرٌكٌة باالستعداد الحتمال
أن ُتجبر شركات تحوٌل األموال الصومالٌة على إؼبلق فروعها وتقلٌص تدفق التحوٌبلت ،بسبب قلة
الخٌارات المصرفٌة .وقد جاءت هذه اللحظة اآلن .هناك عدد من السبل التً تستطٌع الحكومة األمرٌكٌة
من خبللها أن تحافظ على استمرار تدفق التحوٌبلت إلى الصومال عبر القنوات الرسمٌة ،ومنها:
 oإعداد قواعد تنظٌمٌة خاصة تشتمل على مبلذات آمنة للبنوك التً تتعامل مع شركات تحوٌل األموال
الصومالٌة -األمرٌكٌة المرخصة والخاضعة للوائح ،أو
 oإعداد اتفاقٌة مع مؤسسة مالٌة حكومٌة ،مثل االحتٌاطً الفٌدرالً بنٌوٌورك ،لتٌسٌر التحوٌبلت إلى
الصومال.
برنامجا موس ًعا لتثقٌف مراجعً البنوك وتوضٌح السٌاسات لهم ،للتأكٌد على أهمٌة الخدمات
• تضع
ً
المصرفٌة لشركات تحوٌل األموالٌ .واجه مراجعو البنوك تداعٌات سلبٌة إذا ما وقع ؼسٌل أموال فً
البنوك التً ٌراجعون أعمالها .هذا فضبلً عن أنهم ال ٌفٌدون من االحتفاظ بحسابات لشركات ٌرون فٌها
مخاطرة ،حتى وإن التزمت بالضوابط األمرٌكٌة .كذلك فلٌس لدٌهم أي حافز لحماٌة نفاذ الشركات أو
المنظمات ،التً تعزز االشتمال المالً ،إلى الخدمات المصرفٌة .لذلكٌ ،جب أن تشتمل االستراتٌجٌات
التً ٌنتهجها مكتب مراقبة العملة ،ومؤسسة تأمٌن الودائع االتحادٌة ،واالحتٌاطً الفٌدرالً ،فً معالجة
تلك المشكلة على تعدٌبلت للدلٌل اإلرشادي لمراجعً البنوك ،وعلى تدرٌب لهؤالء المراجعٌن.
• توضح ما ٌنتظر من البنوك المتعاملة مع شركات تحوٌل األموال .فً تدوٌنة له ،بتارٌخ  8أكتوبر /
تشرٌن الثانً  ، 2014على مدونته الشخصٌة ،وعد دانٌٌل جلٌزر ،مساعد وزٌر الخزانة األمرٌكً ،بأن
وزارته سوؾ تعمل مع الوكاالت المصرفٌة الفٌدرالٌة لتحدٌث الدلٌل اإلرشادي للبنوك المتعاملة مع
شركات تحوٌل األموال ،وأن الدلٌل سوؾ ٌؤكد على أنه "بااللتزام بالضوابط الكافٌة ،تستطٌع البنوك أن
تتعامل ،بفاعلٌة ،مع شركات تحوٌل األموال عالٌة المخاطر ".وحتى ٌُحدث هذا الدلٌل اإلرشادي األثر
المرجو منهٌ ،نبؽً أن ٌحدد بدقة ما الذي ٌمثل "ضوابط كافٌة" ،تكفل للبنوك الشعور بالثقة فً أنها
تستطٌع االلتزام بالقانون وتحاشً اإللزام والمبلحقة.
• توضح للجهات المعنٌة أهدافها من تطبٌق قوانٌن مكافحة غسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب األمرٌكٌة
خارج األراضً األمرٌكٌة .تشتمل مقاربة الحكومة األمرٌكٌة الصارمة لمنع ؼسٌل األموال على فرض
ؼرامات ضخمة على البنوك األجنبٌة المخالفة ،التً تمارس أعماالً بالدوالر األمرٌكً .وهو ما خلق
ً
خاصة الصؽٌرة منها التً
اقتناعً ا لدى العدٌد من البنوك بأن االحتفاظ بحسابات لشركات خدمات أموال،
تخدم أماكن عالٌة المخاطر ،أمر ال ٌستحق المخاطرة .لذلكٌ ،تعٌن على الحكومة األمرٌكٌة ،لطمأنة البنوك
المسؤو لة على أن ممارسة األعمال مع شركات تحوٌل األموال أمر آمن ،أن تعلن نٌتها فً إنفاذ القانون
على أسوأ الممارسات فقط ،للبنوك األجنبٌة – وهو ما فعلته حتى اآلن على أٌة حال.
على الحكومة البرٌطانٌة أن:
• تواصل جهودها الرامٌة إلى خلق "ممر أكثر أماناً" قوي فً الصومال ،فً فترة وجٌزة ،وإطالع الدول
والمؤسسات األخرى على الدروس المستفادة .تثبت جهود الحكومة البرٌطانٌة ،المحمودة ،التزامها
الحقٌقً ،ولكن ما زال هناك احتمال قوي إلؼبلق الحسابات المصرفٌة قبل تفعٌل الممر األكثر أما ًنا .لذلك،
ٌتعٌن على المملكة المتحدة أن تبذل قصارى جهدها لتفعٌل الممر األكثر أما ًنا وإدماجه فً برامج مساعدات
أخرى .وفً هذا الصدد ٌجب أن تستمر فً العمل عن كثب مع كل األطراؾ المعنٌة ،مع الحفاظ على ثقة
القطاع المالً أثناء تلك العملٌة.
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• توافق على تدابٌر احتٌاطٌة لمعالجة أي انقطاع لتدفق التحوٌالت ،مثل تلك الخٌارات الموصى بها آنفا ً
لحكومة الوالٌات المتحدة.
• تعمل مع الحكومة األمرٌكٌة وحكومات مجموعة العشرٌن األخرى لضمان معالجة مشكلة التحوٌالت إلى
الصومال بوصفها مسألة عاجلة للغاٌة.
على الحكومة األسترالٌة أن:


تستمر فً تٌسٌر المناقشات متعددة األطراف الجارٌة بٌن البنوك ،وشركات تحوٌل األموال ،والحكومة،
والجالٌات المتضررة ،بؽٌة التوصل سرٌعً ا إلى حلول طوٌلة األمد ،قابلة للتنفٌذ تتٌح للبنوك األسترالٌة
االستمرار فً العمل مع شركات تحوٌل األموال.

• توافق بصفة عاجلة على تدابٌر احتٌاطٌة لمعالجة أي انقطاع فً تدفق التحوٌالت ،مثل تلك الخٌارات
الموصى بها آنفا ً لحكومتً الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة ،فً ظل إؼبلق بعض حسابات التحوٌبلت
فً أواخر  ،2014واإلؼبلق الوشٌك لبقٌة الحسابات فً  31مارس  /أذار .2015


تستمر فً التواصل مع المملكة المتحدة ،والوالٌات المتحدة ،والحكومات المعنٌة األخرى ،لتعمٌق تبادل
الدروس المستفادة مع الدول والمؤسسات األخرى .وٌجب أن ٌشتمل ذلك على المتابعة المستمرة لمبادرة
"ممر أكثر أم ًنا" البرٌطانٌة ومدى إمكانٌة تطبٌقها على السٌاق األسترالً.



تعمل مع شركات تحوٌل األموال الصومالٌة وقطاع تحوٌل األموال األسترالً لدعم جهودهما فً تعزٌز
التنظٌم الذاتً ،وتطوٌر إرشادات ألفضل الممارسات المتعلقة بقطاع تحوٌل األموال فً أسترالٌا.



تستمر فً الضغط على مجموعة العشرٌن للقٌام بتحرك عاجل ،وكذلك على دول أخرى ،لمعالجة المشاكل
التً تعوق تدفق التحوٌالت واالشتمال المالً.
.
على البنوك أن:



تضع سٌاسات وإجراءات داخلٌة لتقٌٌم المخاطر .تتخذ البنوك الدولٌة الكبٌرة قراراتها المتعلقة بإرسال
األموال إلى ،أو فتح فروع فً ،مختلؾ البلدان على أساس تقٌٌم المخاطر .هذا التقٌٌمٌ ،أخذ فً اعتباره
عد ًدا من العوامل ،التً تشمل مدى انتشار الجرائم المالٌة واإلرهاب ،وفاعلٌة اللوائح المالٌة واإلشراؾ
على البنوك فً الدولة المتلقٌة ،والعائد المحتمل ،وكذلك مستوٌات الشفافٌة والفساد فً المؤسسات المالٌة
الحكومٌة.
فً حالة العمبلء الذٌن ٌعتقد أنهم ٌمثلون مخاطر عالٌة ،مثل المؤسسات المالٌة الصومالٌةٌ ،تعٌن على
البنوك التجارٌة الدولٌة أن:

ؾ وفعال.
 oتتأكد من تخصٌص الموارد الكافٌة داخل ًٌا ،حتى تستطٌع تقٌٌم وتخفٌؾ المخاطر بشكل كا ٍ
 oتتوصل إلى فهم مشترك لما تعنٌه المقاربة القائمة على المخاطر ،وكٌفٌة تطبٌقها.
 oتصدر إرشادات داخلٌة وتوفر التدرٌب المتخصص لألفراد المهرة الموثوق بهم فً البنك ،الذٌن ٌتعاملون
مع عمبلء ٌحتمل أن ٌكونوا من بٌن مرتفعً المخاطر ،مع التأكٌد على أهمٌة تبنً وتطبٌق مقاربة قائمة
على المخاطر معهم.
 oتراجع وتتبنى اإلرشادات المحددة اإلضافٌة ،التً أصدرتها مجموعة العمل المالً ،حول التعامل مع
الحسابات عالٌة المخاطر.
• تصدر إرشادات مقاربة المخاطر مستندة إلى السٌاق:
 oتنظر فً مراجعة حاالت خاصة ،مثل الصومال ،والتفرٌق بٌن الوالٌات القضائٌة الفرعٌة التً قد توفر
حماٌة أفضل.
 oتحاول اإلبقاء على حسابات الشركات التً تٌسر تحوٌل األموال إلى الصومال .فً الحد األدنى ،ال ٌنبؽً
أن تؽلق البنوك حسابات شركات تحوٌل األموال الصومالٌة دون تمٌٌز استنا ًدا إلى االنطباعات العامة حول
الظروؾ فً الصومال؛ بل ٌتعٌن على البنوك ،متى أمكن ذلك ،أن تبذل جهو ًدا فوق العادة للتعاون مع
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شركات تحوٌل األموال الصومالٌة وفهم اآللٌات التً ٌتبعونها فً العناٌة الواجبة الخاصة بالعمبلء ،عند
تقدٌم الخدمات لهم.
• تضع خطط عمل للتخفٌف من المخاطر:
 oتشكل لجا ًنا داخلٌة للتوصل إلى فهم وتقٌٌم أفضل للمخاطر الفعلٌة فً مقابل المخاطر المتصورة.
 oتصدر تعدٌالت إلرشادات االلتزام الداخلً ،لتخفٌف المخاطر مع االستمرار فً تقدٌم الخدمات للعمالء.
 oتراجع بشكل متكرر تحدٌثات تقٌٌم المخاطر الوطنً لتحقٌق المتابعة المستمرة للمصادر المحتملة
للمخاطر ،ونقاط الضعؾ ،وتحدٌد الحاالت التً تؽٌرت فٌها مستوٌات التهدٌد.
على الحكومات التً ٌعٌش على أرضٌها عدد كبٌر من صومالًٌ الشتات أن:
• تدعم تطوٌر قطاع مصرفً أقوى على األراضً الصومالٌة ،من خبلل تقدٌم المساعدات الفنٌة وبناء
القدرات فً إطار استراتٌجٌة اشتمال مالً أوسع.
• تنس ق الجهود عبر الوالٌات القضائٌة لتخفٌف عبء االلتزام على الشركات الصغٌرة ذات الفروع
المتعددة.
• تعمل مع المملكة المتحدة للبناء على خبراتها فً إنشاء ممرات أكثر أما ًنا للتحوٌالت فً الصومال.
• تقدم حوافز للبنوك التً تبقً على حسابات شركات تحوٌل األموالٌ .مكن أن ٌتم ذلك فً الوالٌات
المتحدة ،على سبٌل المثال ،عن طرٌق االتساع باالئتمان المطبق وفق قانون إعادة االستثمار فً المجتمع
لٌشمل البنوك التً تقدم خدمات إلى شركات تحوٌل األموال .وهو أمر متاح بالفعل ،بحسب خبراء القطاع،
للبنوك التً تقدم خدمات تحوٌل أموال منخفضة التكالٌؾ.
• تتواصل مع الجالٌات الصومالٌة وشركات تحوٌل األموال والبنوك ،والتماس مدخالتها .فبل ٌتوقع لحلول
السٌاسات التً ال تأخذ فً اعتبارها رؤاهم ،واهتماماتهم ،وبٌئة عملهم أن تنجح.
• تدعم التوسع فً منصات تحوٌل األموال الدولٌة عن طرٌق الهواتف المحمولة ،وتثقٌف المجتمع حول
كٌفٌة استخدامها ،وذلك من خالل تقدٌم ِم َنح االبتكار والمساعدات الفنٌة إلى السلطات الصومالٌة .تحوٌل
األموال عن طرٌق الهواتؾ المحمولة منتشر بالفعل فً بعض مناطق الصومال ،ولكن ،قلما ٌستخدمه
الناس فً المناطق الرٌفٌة أو المسنٌن فً التحوٌبلت الدولٌة .فعلى الرؼم من أن تحوٌل األموال عن طرٌق
الهواتؾ المحمولة والمنصات المعتمدة على التكنولوجٌا لٌس بالوسٌلة المناسبة لٌكون بدٌبلً فورًٌا ألنظمة
تحوٌل األموال التقلٌدٌة ،فإنه ٌمكن أن ٌكون جزءًا من حل طوٌل األمد للتحوٌبلت واالشتمال المالً فً
الصومال .ؼٌر أن المانحٌن ٌجب أن ٌدرسوا بدقة تأثٌر تزاٌد االعتماد على هذا األسلوب وعلى األسالٌب
التكنولوجٌة األخرى للنفاذ إلى الخدمات المالٌة ،بالنسبة للنساء ،والشرائح المهمشة اجتماعًٌا ،والمسنٌن.
• تقٌم جدوى وتأثٌر آلٌة مقاصة مشتركة لكل شركات تحوٌل األموال الصومالٌة .فقد ٌساعد ذلك على
تحسٌن الشفافٌة للمنظمٌن والبنوك عن طرٌق جمع ودمج المعامبلت المالٌة فً مرحلة "المقاصة" فً
اإلمارات العربٌة المتحدة ،التً ٌتم فٌها تسوٌة الدٌون بٌن شركات تحوٌل األموال ،ووكبلئها حول العالم،
والتجار الذٌن ٌعٌدون تزوٌد أرصدة وكبلء شركات تحوٌل األموال فً الصومال.
على مجموعة العشرٌن ومجموعة العمل المالٌة أن:
• تبدٌا اإلرادة السٌاسٌة الالزمة للحفاظ على أنظمة تحوٌل أموال هشة فً المتابعة الخاصة بقمة برٌسبن.
وٌشمل ذلك إصدار إرشادات واضحة حول تطوٌر "ممرات أكثر أما ًنا" عندما ٌعتقدا أن دول المقصد بها
مخاطر عالٌة فٌما ٌتعلق باإلرهاب وؼسٌل األموال ،وكذلك القٌام بخطوات حكومٌة ؼٌر عادٌة على المدى
القصٌر ،مثل المبلذات اآلمنة أو الممارسات المصرفٌة التً تتوخى المصلحة العامة ،لضمان استمرار
عمل الممرات ذات المخاطر .وٌجب على تحركات المتابعة أن تستهدؾ الصومال ،على وجه التحدٌد،
بوصفها بل ًدا تحوٌبلته مهددة ،رؼم أن شعبه ٌعتمد علٌها للوفاء باالحتٌاجات األساسٌة للؽاٌة.
• تؤكدا األولوٌات التً ٌعزز كل منها اآلخر ،والمتمثلة فً منع غسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب من جانب
وتعزٌز االشتمال المالً ونفاذ شركات تحوٌل األموال إلى الخدمات المصرفٌة من جانب آخر .وٌجب أن
ٌكون من المفهوم أن ذلك ٌنبؽً أن ٌترجم إلى خطوط إرشادٌة واضحة للبنوك على المستوى الوطنً،
بحٌث تثبط حرمان قطاعات بأسرها من الخدمات المصرفٌة.
• تدعما تطوٌر نظام مصرفً اشتمالً ٌصلح للعمل مع كل الصومالٌٌن وٌتسق مع الضوابط المصرفٌة
الدولٌة ،وذلك باالستثمار ،باالشتراك مع المؤسسات المالٌة الدولٌة ،فً توفٌر إرشادات عملٌة واضحة ،
والخبرات والدعم الفنً المناسبٌن ،وضمان نفاذ النساء إلى القطاع المصرفً.
16

على البنك الدولً أن:
• ٌتعاون مع الشركاء عن كثب  .فالبنك ،بما له من خبرة فً بناء قدرات اإلدارة المالٌة ،فً موقع ٌتٌح له
تنسٌق الجهود التعاونٌة بدعم من حكومات ،ومنظمات ؼٌر حكومٌة ،وبنوك ،وشركات تحوٌل أموال،
ومجتمعات فً الصومال وجالٌات صومالٌة حول العالم .ؼٌر أن فاعلٌة المبادرة تتطلب قٌام البنك باقتسام
المعلومات ،والتماس التعلٌقات والمقترحات من األطراؾ المعنٌة والشركاء ،حول خططه وأنشطته.
• ٌدرك الصفة العاجلة التً ٌتسم بها تهدٌد تدفق التحوٌالت وٌدعم عملٌات شفافة من شأنها دعم إنشاء
أنظمة مكافحة غسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب مع قدرتها على إحداث تطور سرٌع ومتصاعد .دعم البنك،
حتى اآلن ،مقاربة طوٌلة األمد للحوكمة المالٌة .ولكنه ال ٌشجع اإلصبلحات التً تستهدؾ رعاٌة تقدم
سرٌع ،وإ ن كان ؼٌر كامل ،فً مكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب على األراضً الصومالٌة .لذلك،
ٌجب أن ٌضمن البنك أال تطؽى المقاربة طوٌلة األجل ،المتعلقة بإرساء أساس قوي للحوكمة المالٌة ،على
الضرورة قصٌرة األجل ،المتمثلة فً تحسٌن مكافحة ؼسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب فورً ا ،حتى ٌشجع
ذلك على مشاركة البنوك الدولٌة.
• ٌ تعامل مع إصالح قطاع التحوٌالت فً اإلمارات العربٌة المتحدة بالتعاون مع البنك المركزيٌ .عمل البنك
الدولً بالفعل مع السلطات اإلماراتٌة فً إصبلح القطاع المالً لزٌادة االلتزام بضوابط مكافحة ؼسٌل
األموال وتموٌل اإلرهاب .وتلك النقطة من نقاط الضعؾ الرئٌسٌة فً نظام تحوٌل األموال الحالً إلى
الصومال ،حٌث أن الؽالبٌة العظمى من التحوٌبلت المالٌة تتم عبر دبً .وهناٌ ،ستطٌع البنك الدولً،
بضفته طر ًفا معنًٌا محورًٌا ،وكذلك البنك المركزي ،أن ٌلعبا دورً ا رئٌسًٌا فً طمأنة البنوك الدولٌة
والحكومات على شفافٌة وفاعلٌة النظام فً دبً.

17

الهوامش
 تشمل األرقام الواردة عن، ألؼراض هذه الورقة. أو المركز العالمً موقؾ من الوضع السٌاسً فً الصومال، أو أوكسفام،لٌس ألدٌسو
. أرض الصومال،الصومال
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