الق ّمة الوطنية لمكافحة تمويل اإلرهاب والعقوبات تناقش أبرز مجاالت مكافحة تمويل
اإلرهاب وتدابير الكشف عن االنتهاكات
أبوظبي ( 15يوليو  :)2021افتتح معالي خالد محمد بالعمى ،محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة" ،الق ّمة
الوطنية لمكافحة تمويل اإلرهاب والعقوبات" والتي عقدت افتراضيا ً يوم الخميس  15يوليو 2021من أبوظبي.
للتحاور
واستضاف المصرف المركزي نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين بحضور نحو 1000شخصيّة،
ِ
ّ
سسات المالية.
واالطالع على أفض ِل الحلو ِل الهادفة إلى
تعزيز قدرا ِ
ت المؤ ّ
ِ
وركزت النسخة الثانية من القمة ،على إظهار التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بحماية نظامها المالي من
األنشطة غير القانونية ،وضمان وجود إطار قوي يضمن تنفيذ تدابير مكافحة تمويل اإلرهاب على مستوى
الدولة.
وشهدت القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والتأمين ،إضافةً إلى صناع القرار من
الهيئات االتحادية المعنية في دولة اإلمارات ،وممثلي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وضمت قائمة المتحدثين سعادة السفير طالل محمد الطنيجي ،مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد
الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير ،إلى جانب خبراء دوليين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات
الدفاع واألمن.
وبالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير في اإلمارات ،الذي
انتشار تموي ِله ،تأتي هذه القمة لتعزز الوعي
ب ومكافح ِة
يَتولّى المه ّمةَ الوطنيةَ المتمثلة في مواجه ِة اإلرها ِ
ِ
والحوار ونقل المعرفة إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي.
وشمل جدول أعمال القمة عددا ً من العروض التقديمية والمداخالت التي تناولت موضوعات مختلفة ،بما فيها
نماذج تمويل االنتشار ،وسبل الح ّد من انتشار األسلحة النووية وآليات الكشف عنها ،والرقابة على تصدير
السلع ذات االستخدام "المزدوج" ،ونتائج فحوص تنفيذ العقوبات ،وتقييم مخاطر تمويل االنتشار.
صرح معالي خالد محمد بالعمى ،محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال
ّ
ومكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة قائلا" :تع ّد الق ّمة الوطنية لمكافحة تمويل اإلرهاب والعقوبات منصة
بارزة للتفاعل مع القطاعات المعنية ،وذلك للتواصل االستراتيجي بشأن أه ّمية مكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل
االنتشار والتدابير الفعّالة للكشف عن االنتهاكات وتطبيق العقوبات .ومن خالل هذه القمة الوطنية ،نعزز
الجهود المستمرة التي تبذلها دولة اإلمارات لتطبيق المعايير الدولية لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل
اإلرهاب واالنتشار ،وباألخص المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف)".
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جدير بالذكر أن النسخة األولى من الق ّمة الوطنية لمكافحة تمويل اإلرهاب والعقوبات ،التي نظمها المصرف
المركزي في العام  2019في أبوظبي ،شهدت استقطاب حوالى  450مشاركا ً من صنّاع السياسات
والمختصين والخبراء ،الذين ناقشوا سبل تعزيز استجابة المؤسسات المالية تجاه الجرائم المالية.
-انتهى-
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