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 وتمویل اإلرھاب تمویل ومكافحة األموال غسل لمواجھة الوطنیة تقدم ملموس في أعمال اللجنة
  المتحدة العربیة اإلمارات دولة في المشروعة غیر التنظیمات

 
 مواجھة   في المتحدة العربیة اإلمارات دولة عمل إطار لتعزیز المستمرةجھودھا  إطار في: 2020أغسطس  31 أبوظبي،

 وتمویل اإلرھاب تمویل ومكافحة األموال لمواجھة غسل الوطنیة اللجنة عقدت اإلرھاب، ومكافحة تمویل األموال غسل
 واستعرضت . 2020أغسطس  31 الموافق االثنین یوم الحالي صباح للعام السادس اجتماعھا المشروعة، غیر التنظیمات

 غسل األموال لمواجھة الوطنیة االستراتیجیة الخطة في تنفیذ دورھا بفعالیة یتعلق الذي تم تحقیقھ فیما الملحوظدم التق اللجنة
 .اإلرھاب ومكافحة تمویل

 
 

 اللجنة، المركزي ورئیسالمتحدة  العربیة اإلمارات مصرف محافظ سعید األحمدي، محمد عبدالحمید /معالي االجتماع وترأس
 غیر التنظیمات اإلرھاب وتمویل ومكافحة تمویل األموال لمواجھة غسل الوطنیة الخطة االستراتیجیة تنفیذ یتولى الذي

 وتمویل اإلرھاب، األموال لمواجھة غسل الوطنیة على االستراتیجیة المشرفة العلیا اللجنة المشروعة استناداً إلى توجیھات
 .المتحدة العربیة لدولة اإلمارات الدولي والتعاون الخارجیة وزیر نھیان زاید آل بن هللا عبد الشیخ/ سمو یترأسھا والتي

 

 والتشغیلیة االستراتیجیة لإلنجازات تقییم شامل إجراء إلى إضافة عمل اللجنة الوطنیة، تنفیذ خطة في التقدم تناول االجتماع
 تھدد أمن واستقرار التي المالیة الجرائم في شأن الوعي جھودھا لتعزیز من وكجزء اآلن.  وحتى الجاري بدایة العام منذ

ً إلكترونیاً جدیداً لتمكین الشركاء اللجنة طورت البالد،  االمتثال لتدابیر من المصالح وأصحاب االستراتیجیین مؤخراً موقعا
 .الدولیة المعاییر مع تتماشى التي اإلبالغ

 

اإلرھاب تماشیاً ومكافحة تمویل  األموال مواجھة غسل تجاه األخیرة في السنوات اللجنة أجرتھا التي وبالنظر إلى اإلصالحات
  النقاش في جرى ، وضمن العدید من الموضوعات األخرى )فاتف(المالي  العمل مجموعة التي حددتھا الدولیة المعاییر مع

 اإلمارات دولة قدرة لتعزیز بناء القدرات البشریة والمالیة  أھمیة وتأتي والدعم التقني، القدرات بناء أھمیة مدى حول االجتماع
   المتعلقة بمحاربة اإلرھاب ومكافحة تمویلھ.  المستھدفة المالیة تنفیذ العقوبات على

 من وإدارتھا تطویرھا تم منصة ذكیة إطالق عن اللجنة أعلنت الجرائم المالیة، عن الكشف في التكنولوجیا دور وتأكیداً على
 .الفنیة الفرعیة اللجنة قبل

 
 

 في مستقلة تحقق وحدة وھي اإلماراتیة، المالیة المعلومات األخیرة لوحدة اإلنجازات االجتماع خالل اللجنة ناقشت كما
 التعاون الوحدة عمل ویدعم اإلجرامیة المشابھة.  واألنشطة اإلرھاب وتمویل تتعلق بغسل األموال قد التي المشبوھة المعامالت

 عن إطالق المالیة المعلومات وحدة أعلنت وقد  .الصلة المالیة ذات الخدمات ومؤسسات والدولیة الوطنیة من السلطات كل مع
 اإلرھاب ومكافحة تمویل األموال التزامھا بمواجھة غسل یعكس الذي والموقع اإللكتروني الخاص بھا، األمر ھویتھا المؤسسیة
 لیین. الدو الشركاء مع وتعزیز الشفافیة

 

 وسطاء تتطلب من الالئحة المقدمة والتي شملت وقد الفرعیة، اللجان قبل ممثلي من التشغیلیة اإلنجازات إلى واستمعت اللجنة
 .اإللزامیة التسجیل الخضوع لمتطلبات المتحدة العربیة اإلمارات دولة في الحوالة العاملین

 

 اللجنة خطة عمل بنود في التقدم من المزید إحراز شأنھا من التي القرارات واعتمدت اللجنة راجعت االجتماع  ختام وفي
 المالي االقتصاد لضمان صالبة وسالمة اإلرھاب وتمویل األموال غسل الوطنیة لمكافحة االستراتیجیة على المشرفة العلیا
 .اإلمارات لدولة


