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 قوانین وأنظمة مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب في لبنان: -أ

نذكر فیما یلي أبرز القوانین والنصوص التنظیمیة المعمول بھا في الجمھوریة اللبنانیة والمتعلّقة بمكافحة تبییض 
 األموال وتمویل اإلرھاب:

تبییض األموال. ینّص ھذا القانون على المتعلّق بمكافحة  2001أیار  20الصادر بتاریخ  318القانون رقم  -
زیادة التزامات التبلیغ عن تبییض األموال وعلى إنشاء ھیئة التحقیق الخاصة التي تشمل مھامھا التحقیق في 
العملیات التي یُشتبھ بأنھا تشكل جرائم تبییض أموال واتخاذ القرار بشأن رفع السّریة المصرفیة. تعمل ھذه 

لبنان ویرأسھا حاكم مصرف لبنان. إن مھمة الھیئة الرئیسیة ھي التحقیق في العملیات  الھیئة تحت مظلّة مصرف
المشبوھة بأنھا تشكل جرائم تبییض أموال ومكافحتھا. یمكن للھیئة فرض عقوبات، بما فیھا غرامات ضخمة، 

 على األشخاص المدانین أو الجھات المدانة.

والمتعلّق بمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب.  2015ثاني تشرین ال 24الصادر بتاریخ  44القانون رقم  -
وقام بتوسیع نطاق مصادر األموال غیر المشروعة، وتوسیع مفھوم ونطاق  318عّدَل ھذا األخیر القانون رقم 

أنشطة تبییض األموال، وتعزیز مبدأ "اعرف عمیلك"، ومراقبة تقیّد المصارف والمؤسسات المالیة بموجبات 
 غ، وفََرَض الموجبات ذاتھا على المتخّصصین القانونیین.اإلبال

من قانون اإلرھاب الصادر بتاریخ  8إلى  1من قانون العقوبات اللبناني والمواد  316باإلضافة إلى المادة  -
 الذي یجّرم اإلرھاب وتمویل اإلرھاب في لبنان. 1958كانون الثاني  11
 

إخفاء أو تمویھ وجود، مصدر، حركة أو وجھة الممتلكات أو األموال  یمكن تعریف "تبییض األموال" بأنھ عملیة
المستمّدة بشكٍل غیر مشروع لجعلھا تبدو مشروعة، بینما "تمویل اإلرھاب" ھو عمل توفیر وجمع األموال 
 بقصٍد وعن علٍم بأنھا ستُستخدم لتنفیذ أعمال إرھابیة. وبالتالي، فإن تبییض األموال ھو عملیة جعل األموال

القذرة تبدو نظیفة، في حین أن تمویل اإلرھاب ینطوي في أغلب األحیان على استخدام أموال نظیفة ألغراض 
 غیر مشروعة.

 
 المنظمات غیر الربحیة بشكل عام والمنظمات غیر الربحیة في لبنان -ب

"المنظمات غیر الربحیة": المنظمة غیر الربحیة ھي كیان قانوني یُنشأ ویعمل من أجل منفعة جماعیة، عامة 
 أو اجتماعیة، بعكس الكیان الذي یعمل كمشروع تجاري بھدف تحقیق األرباح ألصحابھ. 

قات لغرض النف تخضع المنظمة غیر الربحیة لقیود عدم التوزیع، وھذا یعني تخصیص اإلیرادات التي تزید عن
المنظمة وعدم توزیعھا على األفراد. قد تكون بعض المنظمات غیر الربحیة منظمات سیاسیة، مدارس، جمعیات 
عمل، كنائس، نواٍد اجتماعیة وتعاونیات استھالكیة. ویمكن أن تسعى المنظمات غیر الربحیة للحصول على 

 ا مؤھالً أیضاً لتلقّي مساھمات ُمعفاة من الضرائب.موافقة الحكومات لمنحھا إعفاًء ضریبیاً، وقد یكون بعضھ

إن الخصائص الرئیسیة للمنظمات غیر الربحیة ھي المساءلة، الجدارة بالثقة، الصدق والشفافیة لكل شخص 
استثمر الوقت، المال واإلیمان في المنظمة. وتُعّد المنظمات غیر الربحیة مسؤولة أمام المانحین، المؤسسین، 

 تلّقي البرامج والمجتمع بشكل عام.المتطوعین، مُ 
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الذي یرعى عمل جمیع الجمعیات. إلى جانب ھذا  1909تخضع المنظمات غیر الربحیة في لبنان ألحكام قانون 
، أوضاعاً معیّنة 1909القانون، حّددت بعض القوانین والمراسیم الخاصة، التي صدرت توازیاً مع قانون عام 

ھدافھا، والسیما من حیث المسائل القانونیة مثل األحزاب السیاسیة، االتحادات تتعلّق بعمل بعض الجمعیات وأ
والتعاونیات، جمعیات المنافع المتبادلة، منظمات المرافق العامة، الجمعیات األجنبیة، الجمعیات ذات السلطة 

 اإلرشادیة، النقابات والرابطات الدینیة.

لبنانیة بالمعاھدات واالتفاقیات الدولیة، أي اإلعالن العالمي لحقوق التزاماً من جانب الدولة ال 1909یمثّل قانون 
من اإلعالن السابق ذكره على تمتّع كل شخص بالحق في  20. تنّص المادة 1948اإلنسان الذي اعتُمد في عام 

ة یحریة المشاركة في االجتماعات والجمعیات السلمیة، وعلى عدم جواز إرغام أحد على االنتماء إلى أي جمع
 أو نشاٍط جماعي.

 
 :وشروطھا 8مقدمة عامة حول مجموعة العمل المالي "فاتف" والتوصیة رقم  -ج

من قِبل مجموعة الدول الصناعیة  1989تُعّد مجموعة العمل المالي "فاتف" ھیئة حكومیة دولیة، تأسست عام 
 اء العالم.رھاب في جمیع أنحالكبرى السبع، وتقضي مھمتھا بوضع سیاسات لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإل

عضواً، بما في ذلك منظمتان إقلیمیتان (مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمفوضیة  37تضم "فاتف" 
ھیئة بمكانة المراقب (من بینھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة  20األوروبیة). تتمتّع أكثر من 

 من ھیئات إنفاذ القانون التابعة لألمم المتحدة). التعاون االقتصادي والتنمیة والعدید

تضع "فاتف" معاییر عالمیة تھدف إلى منع تبییض األموال وتمویل اإلرھاب، وتقیّم مدى فعالیة تلبیة الدول 
المعاییر للمنظمات غیر  8توصیة. تحّدد التوصیة رقم  40لھذه المعاییر من بین ھذه المعاییر توجد سلسلة من 

 الربحیة.

على أنھ "ینبغي على الدول أن تراجع مدى مالءمة القوانین واألنظمة التي تتعلّق  8نص توصیة "فاتف" رقم ت
بالمنظمات غیر الربحیة والتي حّددت الدولة أنھا ُعرضة لالستغالل خدمة لغایات تمویل اإلرھاب. وینبغي على 

تناسبة، تتماشى مع النھج القائم على الحد من الدول أن تطبّق على ھذه المنظمات غیر الربحیة تدابیر مركزة وم
 المخاطر، لحمایتھا من االستغالل لغایات تمویل اإلرھاب:

 من قِبل المنظمات اإلرھابیة التي تظھر ككیانات مشروعة؛ )1(
من خالل استغالل كیانات مشروعة كأدوات لتمویل اإلرھاب، بما في ذلك من أجل التھّرب من تدابیر  )2(

 تجمید األصول؛ و/
ن خالل إخفاء أو تغطیة تحویر وتحویل األموال المخّصصة ألغراض مشروعة سّراً إلى منظمات م )3(

 إرھابیة.
 
 وأھدافھا ومبادئھا: 8نطاق توصیة "فاتف" رقم  -د

 
 النطاق: -1

. وقد اعتمدت "فاتف" تعریفًا وظیفیًا للمنظمات 8ال تندرج جمیع المنظمات غیر الربحیة ضمن نطاق التوصیة 
 الربحیة بناًء على أنشطة وخصائص ھذه المنظمات التي قد تعّرضھا لخطر االستغاللغیر 
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، إن المنظمات غیر الربحیة یمكن أن تكون الشخص 8واالستخدام في تمویل اإلرھاب. بحسب التوصیة  
یة راالعتباري أو المنظمة التي تشارك بشكل أساسي في جمع األموال أو توزیعھا ألھداف مثل األھداف الخی

أو الدینیة أو الثقافیة أو التعلیمیة أو االجتماعیة أو األخویة، أو لتنفیذ أنواعٍ أخرى من "األعمال الصالحة". تلعب 
َ في االقتصاد العالمي وفي النظام االجتماعي، حیث تقّدم خدمات خیریة  المنظمات غیر الربحیة دوراَ أساسیا

لة ألنشطة الحكومات. وعلى الرغم  من الجھود التي تبذلھا المنظمات غیر الربحیة لتعزیز الشفافیة مھّمة مكمِّ
في عملیاتھا لمنع استغاللھا في عملیات تمویل اإلرھاب، تّم تحدید بعض حاالت استغالل المنظمات غیر الربحیة 

تجنید  عمن قِبل اإلرھابیین والمنظمات اإلرھابیة بھدف جمع األموال ونقلھا، أو تقدیم الدعم اللوجستي، أو تشجی
اإلرھابیین، أو دعم المنظمات والعملیات اإلرھابیة بطریقة أخرى. ال یؤدي االستغالل ھذا إلى تسھیل النشاط 
اإلرھابي فحسب، بل یقّوض أیًضا ثقة المانحین ویھّدد النزاھة للمنظمات غیر الربحیة، ومن ھنا أھمیة حمایة 

اتخاذ تدابیر لحمایة المنظمات غیر الربحیة من  ھذه المنظمات من االستغالل في تمویل اإلرھاب. ویجب
العملیات المحتملة لالستغالل في تمویل اإلرھاب بعد إتباع نھج قائم على الحد من المخاطر، وذلك مع ضمان 
احترام التزامات الدولة بموجب میثاق األمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، مثل حریة التعبیر أو الدین 

 تقد، وحریة التجّمع السلمي وإنشاء الجمعیات.أو المع

أظھر تحلیل دراسة الحاالت استغالل المنظمات غیر الربحیة أو خطر االستغالل من خالل خمس أسالیب 
 مختلفة:

 
تقوم منظمة غیر ربحیة، أو یقوم فرد یتصّرف نیابة عن منظمة غیر ربحیة،  تحویل األموال

 روف أو مشتبھ بھ.بتحویل األموال إلى كیان إرھابي مع
تحتفظ أي منظمة غیر ربحیة، أو یحتفظ فرد یتّصرف نیابةً عن منظمة غیر  االنتماء إلى كیان إرھابي

 ربحیة، بانتماء عملي لمنظمة إرھابیة أو داعٍم لإلرھاب.
غیر الربحیة التي تھدف إلى دعم  یتّم التالعب بالبرامج الممّولة من المنظمات استغالل البرامج

 األغراض اإلنسانیة المشروعة عند نقطة التسلیم لدعم اإلرھاب.
تُستخدم البرامج أو المرافق الممولة من المنظمات غیر الربحیة لخلق بیئة تدعم  دعم التجنید

 و/أو تعّزز األنشطة المتعلقة بالتجنید اإلرھابي.
التمثیل الزائف والمنظمات 

 بحیة الصوریةغیر الر
تحت ستار النشاط الخیري، تقوم منظمة أو یقوم فرد بجمع األموال و/أو القیام 

 بأنشطة أخرى لدعم اإلرھاب.
 

ھناك العدید من األسباب التي تجعل المنظمات غیر الربحیة ُعرضة لالستغالل في عملیات تمویل اإلرھاب. 
مات غیر الربحیة التي لدیھا إمكانیة الوصول إلى مصادر ) المنظ1ترتبط ھذه األسباب بشكل أساسي بـما یلي: (

) المنظمات غیر الربحیة التي تتمتّع 2؛ ((cash-intensive)تمویل كبیرة، بما في ذلك كونھا لدیھا سیولة عالیة 
 ببحضور جغرافٍي عالمٍي یتضّمن إطاًرا للعملیات والمعامالت المالیة الوطنیة والدولیة، غالبًا داخل أو بالقر

 من المناطق األكثر تعرًضا للنشاط اإلرھابي.
 

 األھداف: -2
 

ھو ضمان عدم استغالل المنظمات غیر الربحیة من قِبل المنظمات اإلرھابیة  8الھدف الرئیسي من التوصیة 
 للقیام بأي مما یلي:
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o التظاھر ككیانات شرعیة؛ 
o  للتھّرب من تدابیر تجمید األصول؛استغالل الكیانات المشروعة كقنوات لتمویل اإلرھاب، بما في ذلك 

 أو/
o  إخفاء أو التعتیم على التحویر السّري لألموال المخّصصة ألغراض مشروعة ولكن تّم تحویلھا

 ألغراض إرھابیة.
 المبادئ: -3

ً لمذكرة "فاتف" التفسیریة للتوصیة  على المبادئ  ، إن النھج المتّبع لتحقیق الھدف المذكور أعاله یعتمد8وفقا
 العامة التالیة:

o  تطبیق نھج قائم على المخاطر مبني على اتخاذ تدابیر مرّكزة وفّعالة ومتناسبة للتعامل مع التھدیدات
المحتملة وحمایة المنظمات غیر الربحیة من إمكانیة استغالھا في عملیات تمویل اإلرھاب. ویُعتبر نھج 

تنّوع داخل القطاعات الوطنیة المختلفة، وأھمیة الحفاظ على كھذا ضروریاً، مع األخذ بعین االعتبار ال
 استمراریة العمل الخیري المشروع والموارد المحدودة المتاحة لمكافحة تمویل اإلرھاب في كل دولة.

ویجب أن تعّزز ھذه التدابیر المساءلة والعمل على خلق ثقة أكبر في عمل المنظمات غیر الربحیة، 
والمجتمع ككل وبأن األموال والخدمات الخیریة تصل إلى المستفیدین الفعلیین والجھات المانحة 

 الحقیقیین المقصودین والمشروعین.
یمكن تعریف الخطر على أنھ قدرة التھدید على استغالل نقطة ضعف. لكي یكون ھناك خطر، یجب أن یكون 

 ھناك تھدید وضعف.

 1الرسم 
 تھدید باالستغالل + ضعف = خطر

 
o في تطویر استجابة وطنیة لمنع استغالل المنظمات غیر الربحیة في عملیات تمویل اإلرھاب  المرونة

والمرونة أمر أساسي من أجل التطّور المستمر وإیجاد التدابیر الخالقة التي تحّد من المخاطر وتتالءم 
 .إلرھابمع الطبیعة المتغیّرة لتھدید استغالل ثغرات لدى المنظمات غیر الربحیة بھدف تمویل ا

o  یتعیّن على الدول تحدید واتخاذ إجراءات فّعالة ومتناسبة ضد المنظمات غیر الربحیة التي یتّم استغاللھا
من قبل اإلرھابیین او المنظمات اإلرھابیة، أو التي تدعم عن قصد اإلرھابیین أو المنظمات اإلرھابیة، 

 مع األخذ بعین االعتبار تفاصیل كل حالة على حده.
o ویر التعاون بین القطاعین العام والخاص ومع المنظمات غیر الربحیة أمًرا بالغ األھمیة لفھم یُعّد تط

المخاطر التي تھّدد المنظمات غیر الربحیة واستراتیجیات التخفیف من ھذه المخاطر، وزیادة الوعي، 
غیر  المنظمات وزیادة الفعالیة، وتعزیز القدرات لمكافحة االستغالل في عملیات تمویل اإلرھاب داخل

 الربحیة.
 
 التدابیر التي یتعیّن على الدول اتخاذھا: -ھـ

یجب على الدول تحدید المنظمات غیر الربحیة التي تقع ضمن تعریف "الفاتف" وأنواع المنظمات غیر الربحیة 
والتي، وبالنظر إلى أنشطتھا أو خصائصھا، من المحتمل أن تكون معّرضة لخطر االستغالل في تمویل 

رھاب. ویتعیّن على الدول مراجعة وتقییم مالءمة التدابیر، بما في ذلك القوانین واألنظمة التي تتعلّق بقطاع اإل
المنظمات غیر الربحیة التي قد یتّم استغاللھا لدعم تمویل اإلرھاب، كي تتمّكن من اتخاذ إجراءات متناسبة 

ارین بشكل دوري إلعادة تقییم القطاع من خالل مراجعة وفّعالة لمعالجة المخاطر المحّددة. ینبغي إجراء ھذه التم
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المعلومات الجدیدة المتعلّقة بنقاط الضعف المحتملة فیھ أمام األنشطة اإلرھابیة، بھدف ضمان التنفیذ الفّعال 
من الدول إجراء مراجعة محلّیة شاملة لقطاع المنظمات غیر الربحیة، أو التمتّع  8لإلجراءات. تتطلّب التوصیة 

القدرة على الحصول على معلومات عن أنشطتھا وحجمھا والخصائص األخرى ذات الصلة في الوقت ب
المناسب، ومراجعة مالءمة القوانین واألنظمة التي تتعلق بقطاع المنظمات غیر الربحیة التي یمكن استغاللھا 

  ادر المعلومات المتاحة.لتمویل اإلرھاب. وعند إجراء ھذه المراجعة، یتعیّن على الدول استخدام جمیع مص

ھناك مجموعة متنوعة من المقاربات التي تُتبّع من أجل تحدید ومنع ومكافحة استغالل المنظمات غیر الربحیة 
 في تمویل اإلرھاب. یجب أن یشمل النھج لكي یكون فّعال العناصر األربعة التالیة التي یتعیّن على الدول إتباعھا:

: یجب أن تكون للبلدان سیاسات واضحة لتعزیز المساءلة والنزاھة وان تحظى بثقة التواصل المستدام -1
مواطنیھا في تنظیم وإدارة المنظمات غیر الربحیة. وبالتالي، من الضروري أن تقوم الدول بتطویر 
وتشجیع البرامج التي تھدف إلى زیادة الوعي، بین المنظمات غیر الربحیة وكذلك بین الجھات المانحة، 
حول احتمال تعّرض المنظمات غیر الربحیة لالستغالل في تمویل اإلرھاب، والتدابیر/أفضل الممارسات 
التي یمكن أن تتّخذھا المنظمات غیر الربحیة لمنع مثل ھذه االنتھاكات ومكافحتھا. باإلضافة إلى ذلك، 

ات المالیة المنظّمة. من یجب على الدول تشجیع المنظمات غیر الربحیة على إجراء معامالتھا عبر القنو
الناحیة المثالیة، ینبغي أن یشمل التواصل حواًرا متواصالً ثنائَي االتجاه بین الحكومات والمنظمات غیر 
الربحیة، ویمكن أن یتضمن إرشادات إلى المنظمات غیر الربحیة والتشاور معھا واالستماع الى 

 یر الربحیة.مداخالتھا ومالحظاتھا لتحسین بیئة العمل للمنظمات غ
 

جب ی اإلشراف أو المراقبة المستھدفة والقائمة على تقییم المخاطر بالنسبة إلى المنظمات غیر الربحیة: -2
على الدول اتخاذ خطوات لتعزیز اإلشراف أو المراقبة الفّعالة. إن نھج "مقاس واحد یناسب الجمیع" 

. ینبغي على السلطات 8المخاطر وللتوصیة  سیكون غیر متوافق مع التطبیق السلیم للنھج القائم على تقییم
المختّصة أن تراقب امتثال المنظمات غیر الربحیة لمتطلبات ھذه التوصیة. على سبیل المثال، كانت 
إحدى النتائج الرئیسیة لتقریر األنماط السائدة ھي أن المنظمات غیر الربحیة األكثر تعرًضا لمخاطر 

خدمات"، وتعمل على مقربة شدیدة من تھدید إرھابي نِشٍط، سواء عالیة ھي تلك التي تشارك في أنشطة "
محلیًا أو دولیًا. نرد فیما یلي بعض األمثلة على التدابیر التي یمكن تطبیقھا على المنظمات غیر الربحیة، 

 كلیًا أو جزئیًا، حسب المخاطر المحّددة: 
 

 (أ) قد یُطلب من المنظمات غیر الربحیة الترخیص أو التسجیل. 

) الغرض واألھداف من أنشطتھا 1(ب) قد یُطلب من المنظمات غیر الربحیة االحتفاظ بمعلومات عن: (
) ھویة الشخص (األشخاص) الذي/ن یمتلك/ون أنشطتھا أو یتحّكم/ون بھا أو 2المعلنة؛ و (

ن ھذه یوّجھھا/یوّجھونھا، بما في ذلك كبار المسؤولین وأعضاء مجلس اإلدارة واألمناء. یمكن أن تكو
 المعلومات متاحة للجمھور، إما مباشرة من المنظمة غیر الربحیة أو من خالل السلطات المختصة.

(ج) قد یُطلب من المنظمات غیر الربحیة إصدار بیانات مالیة سنویة ترد فیھا التوزیعات المفّصلة 
 لإلیرادات والنفقات.

ناسبة لضمان المحاسبة الكاملة عن جمیع (د) قد یُطلب من المنظمات غیر الربحیة أن تطبّق ضوابط م
األموال، وإنفاقھا بطریقة تتّفق مع غرض وأھداف وأنشطة المنظمة غیر الربحیة المعلنة. في ھذا 
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السیاق، قد تكون الضوابط والقواعد ذاتیة التنظیم ضمن المنظمات غیر الربحیة او من خالل المؤسسات 
 المعتمدة.

الربحیة اتخاذ تدابیر معقولة للتأكد من ھویة المستفیدین والمنظمات (ه) قد یُطلب من المنظمات غیر 
غیر الربحیة الشریكة/المساِعدة وبیانات اعتمادھا/م ووضعھا/م الجید، وعدم مشاركتھا/م أو 
استخدامھا/م للتمویل الخیري لدعم اإلرھابیین أو المنظمات اإلرھابیة. ومع ذلك، ال ینبغي مطالبة 

حیة بإجراء العنایة الواجبة تجاه العمالء. لكن یمكن أن تُلزم المنظمات غیر الربحیة المنظمات غیر الرب
باتخاذ تدابیر معقولة لتوثیق ھویة المانحین المھّمین واحترام سّریة المانحین. إن الھدف النھائي لھذا 

 ة.المطلب ھو منع استخدام األموال الخیریة لتمویل ودعم اإلرھابیین والمنظمات اإلرھابی

(و) قد یُطلب من المنظمات غیر الربحیة االحتفاظ، لمدة خمس سنوات على األقل، بسجالت مفّصلة 
للمعامالت المحلّیة والدولیة للتحقّق من تلقّي األموال وإنفاقھا بطریقة تتّفق مع غرض المنظمة وأھدافھا، 

لسلطة المختصة. ھناك بعض ویمكن الزامھا بان تكون ھذه المعلومات متاحة للسلطات بناًء على طلب ا
 االلیات الواجب اتباعھا للتنفیذ الصحیح لمتطلبات اإلشراف والمراقبة:

إن تطبیق التدابیر التي تتناسب مع المخاطر یجنّب اإلفراط في تنظیم القطاع االمر الذي یؤدي إلى  
ر معرضة للخط وضع عبٍء غیر متناسب على المنظمات غیر الربحیة التي لم یتّم تحدیدھا على أنھا

و/أو قد یعطّل األنشطة الخیریة المشروعة أو یُثني المنظمات عن العمل عن  8بحسب التوصیة رقم 
غیر قصٍد. ال یوجد نھج واحد صحیح لضمان اإلشراف الفّعال على القطاع والشفافیة المناسبة داخل 

االستغالل في تمویل المنظمات غیر الربحیة، طالما المنظمات غیر الربحیة األكثر عرضة لخطر 
 اإلرھاب تخضع للرصد المناسب وتطبّق ضوابط للتخفیف من ھذه المخاطر.

 
: یجب على الدول ضمان التعاون الفّعال والتنسیق وتبادل المعلومات التحقیق الفّعال وجمع المعلومات -3

لة معلومات ذات صإلى أقصى حدٍّ ممكن بین جمیع مستویات السلطات أو المنظمات المختّصة التي لدیھا 
عن المنظمات غیر الربحیة. وینبغي أن تكفل الدول إمكانیة الوصول الكامل إلى المعلومات المتعلّقة 

 بإدارة وتنظیم منظمة غیر ربحیة معیّنة أثناء القیام بعملیة تحقیق ما.
مة ه في أن منظھذا ویجب على الدول إنشاء آلیات مناسبة للتأّكد من وجود شّك أو أسباب معقولة لالشتبا

) متوّرطة في عملیة استغالل في تمویل اإلرھاب و/أو أنھا واِجھة لجمع األموال 1غیر ربحیة معیّنة: (
) تُخفي أو تحجب التحویر السّري 3) یتّم استغاللھا كقناة لتمویل اإلرھاب أو (2من قبل منظمة إرھابیة؛ (

المعلومات على الفور مع السلطات المختصة، لألموال المخّصصة ألغراض مشروعة، وأن یتم تبادل ھذه 
 من أجل اتخاذ إجراءات وقایة أو التحقیق باألمر.

تشمل بعض الممارسات التي تّم التوّصل إلیھا لتعزیز قدرة الدول على تحدید واتخاذ إجراءات لمواجھة 
 استغالل المنظمات غیر الربحیة ألغراض إرھابیة: 

جھات المعنیة بمكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب أو اعتماد أ) التعاون الفّعال بین مختلف ال
 مقاربة " مراجعة الحكومة بأكملھا" بموضوع مكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب؛ 

ب) األخذ بعین االعتبار أنواع متعّددة من المعلومات من مصادر مختلفة، مّما یسھّل اكتشاف االستغالل 
لومات التنظیمیة للمنظمات غیر الربحیة، والمعلومات المفتوحة المصدر، ووحدة (بما في ذلك مراعاة المع
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االستخبارات المالیة وغیرھا من المعلومات المالیة، ومعلومات األمن القومي، ومعلومات ھیئات إنفاذ 
 القانون والمعلومات الواردة من السلطات األجنبیة)؛ 

ت متاحة عن منظمات غیر ربحیة معیّنة ُمشتبھ تورطھا ج) خلق وتعزیز بیئة ثقة تكون فیھا المعلوما
بعملیات تمویل اإلرھاب أو تبییض االموال للسلطات الحكومیة من قِبل الجمھور ومن قبل قطاع 
المنظمات غیر الربحیة نفسھ. یضمن النھج التعاوني المشترك بین الھیئات كافة للكشف عن امكانیة 

لتمویل االرھاب عدم تعاُرض إجراءات التحقیق التي تقوم بھا استغالل بعض المنظمات غیر الربحیة 
 ھیئة معیّنة مع اإلجراءات التي تنفّذھا ھیئة أخرى والحد من امكانیة تعرضھا للخطر.

 
: یجب على الدول تحدید نقاط االتصال واإلجراءات المناسبة لالستجابة آلیات فّعالة للتعاون الدولي -4

الحصول على معلومات بشأن المنظمات غیر الربحیة المعینة المشتبھ في تمویلھا للطلبات الدولیة من أجل 
لإلرھاب أو توّرطھا في أشكال أخرى من دعم اإلرھاب. یُعّد التعاون الدولي مھًما في حمایة المنظمات 

لمختلفة. یة اغیر الربحیة نظًرا ألن عملھا غالبًا ما یكون عالمیًا، وقد یمتّد إلى العدید من السلطات القضائ
یوفّر ھذا الوجود العالمي إطاًرا للعملیات والمعامالت المالیة الوطنیة والدولیة، غالبًا داخل تلك المناطق 
األكثر تعرًضا للنشاط اإلرھابي أو بالقرب منھا. یمكن أن تكون المعلومات الواردة من النظراء األجانب 

ضدھا بسبب الطبیعة الدولیة للعدید من عملیات  مفیدة أیًضا في تحدید التھدیدات واتخاذ إجراءات
المنظمات غیر الربحیة. ویمكن الحصول على ھذه المعلومات من الشركاء األجانب للمنظمات غیر 
الربحیة، باإلضافة إلى المعلومات من الھیئات (الحكومیة) األجنبیة الشریكة. والبّد أن تزّود البلدان 

شراف والمراقبة والتحقیق في قطاع المنظمات غیر الربحیة بالموارد سلطاتھا المختّصة المسؤولة عن اإل
 المالیة والبشریة والتقنیة الكافیة.

 
 
اإلجراءات/أفضل الممارسات التي یمكن للمنظمات غیر الربحیة تنفیذھا للحمایة من إمكانیة استغاللھا في  -و

 عملیات تمویل اإلرھاب:
 

تنفیذھا من قِبل بعض المنظمات غیر الربحیة، والتي تساعدھا في التخفیف  نورد فیما یلي أمثلة عن إجراءات تمّ 
 من مخاطر استغاللھا في تمویل اإلرھاب.

ً من مخاطر  ً أو كلیا عملیاً، تحدد فردیّة الظروف والنطاق في كل حالة ما إذا كان تدبیر معیّن یخفّف جزئیا
 استغالل بعض المنظمات غیر الربحیة في تمویل االرھاب.

عند تحدید الخطر، تؤخذ بعین االعتبار االمور التالیة: مستوى ونوع مخاطر تمویل اإلرھاب، نوع األموال أو 
األصول الخیریة التي یتّم توزیعھا، النطاق الجغرافي، والضوابط األخرى وتدابیر العنایة المعمول بھا. ینبغي 

 على جمیع المنظمات غیر الھادفة للربح. أال تُستخدم ھذه االمثلة فقط كمرجعیة للتدابیر التي ستطبق
لن یكون منسجما مع التطبیق السلیم للنھج القائم على » مقاس واحد یناسب الجمیع«وكما ُذكر سابقاً، فإن نھج 

 .8المخاطر، كما نصت علیھ التوصیة 

 إن األمثلة الواردة أدناه وضعت من قِبل منظمات غیر ربحیة، وشملت الفئات األربع التالیة:

تُنَشأ المنظمات غیر الربحیة وتعمل وفقاً لنظام معین، مثل مواد تأسیسیة، أو نظام  :النزاھة التنظیمیة .1
داخلي یحّدد األھداف، الھیكل، اجراءات التبلیغ والمبادئ التوجیھیة لالمتثال للقوانین المحلیّة. یُدرك 



	

	 -	9	-	

ملون لخدمتھا. تواصل الھیئة أعضاء الھیئة االداریة للمنظمة اھمیة المحافظة على مصلحتھا ویع
اإلداریة اإلشراف على المنظمة من خالل وضع سیاسات متینة للموارد المالیة والبشریة، واالجتماع 

 بانتظام، ورصد األنشطة بفعالیة.

 المؤشرات األساسیة للحوكمة الداخلیة للمنظمات غیر الحكومیة: -
ü  اسم الھیئة، وصف العالقة مع الكیانات التنظیمیة ھیكلیة إداریة واضحة، السیما دور الھیئة اإلداریة)

األخرى، قائمة أعضاء الھیئة الحالیین الذین لدیھم مھن واماكن إقامة (یجب أن تكون وظائف الھیئة 
منفصلة عن اإلدارة)، (عند االقتضاء، یجب أیًضا تحدید مالِك المنظمة غیر الحكومیة، 

 المراقب/المستفید).
ü حیات الھیئة االداریة ما یلي: المسؤولیات والصالحیات األساسیة، واجبات یجب أن یشمل وصف وصال

أفراد أعضاء الھیئة االداریة، الحّد األدنى لعدد أعضائھا، قواعد العضویة ومدة الوالیة، إجراءات 
انتخابات واضحة، وإجراءات صنع القرار، وسجل اجتماع الھیئة، وسیاسات تمنع تضارب المصالح، 

 الخ.
ü ت الھیئة االداریة تشمل: المراجعة السنویة ألداء المدیر التنفیذي، ومراجعة األداء صالحیا

 المالي/البیانات المالیة السنویة، ومسؤولیة تعیین المدیر التنفیذي، ومسؤولیة تعیین مدقّق الحسابات.
 

 مؤشرات اإلدارة المالیة األساسیة: -
ü اإلیصاالت النقدیة، دفتر المدفوعات النقدیة،  وجود أدوات محاسبیة أساسیة: دفاتر الحسابات، دفتر

 سجالت الحسابات المصرفیة، الخ.
ü  الممارسات المحاسبیة األساسیة: السیاسات واإلجراءات المكتوبة المستندة إلى مبادئ المحاسبة

 والرقابة، وتقسیم المھام بین عدة افراد: فیكون الموظف المعتمد للموافقة على اإلصدارات المالیة (مثل
 المدیر التنفیذي) غیر المحاسب وغیر أمین حفظ السیولة النقدیة.

ü  التقاریر المالیة وحفظ السجالت: عملیات التدقیق في الحسابات السنویة التي یصدر بھا تكلیف من
 الھیئة.

ü  منع االحتیال ومكافحة تبییض األموال: وجود مسارات كاملة ودقیقة لمراجعة وتدقیق حسابات األموال
ة خارج نطاق اختصاص/بلد المنظمات غیر الربحیة، استخدام الحسابات المصرفیة التي تسّجل المحّول

تدفقات األموال في حالة كل معاملة (المبالغ النقدیة الصغیرة للنفقات الیومیة المستثناة)، إجراءات 
 ھم وحسنالتحقّق من ھویة المستفیدین والمانحین ومساعدي المنظمات غیر الربحیة، وأوراق اعتماد

نیّتھم، االحتفاظ السري واآلِمن بقائمة أرقام الحسابات المصرفیة باسم المنظمة غیر الربحیة وأي وثیقة 
 أخرى بشأن معلومات متعلّقة بتحدید األشخاص.

 ونذكر على سبیل المثال ما یلي:
ً بمبادئ 1وضع من قبل منظمة غیر ھادفة للربح مدّونة أخالقیات ( التنمیة ومدونة لقواعد ) تتضّمن بیانا

 السلوك تحّدد المبادئ األخالقیة التي یتوّجب على المنظمة وأعضائھا التقیّد بھا وتعزیزھا.

 نورد فیما یلي مقتطفاً من المدونة یتعلّق بالنزاھة التنظیمیة فیما یختص یالحوكمة:
ü ) ة).مثل مجلس اإلدارتخضع كل منظمة بشكل منصف ومسؤول لھیئة حاكمة مستقلة، فّعالة وُمستنیرة 
ü  تین من دون تعویض، باستثناء النفقات المنطقیة التي تُنفق ألداء یعمل جمیع أعضاء المجلس المصوِّ

 واجباتھم التنظیمیة.
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ü  تضع كل منظمة إطاراً مناسباً للحوكمة إلتمام والیتھا وتراجعھ دوریاً. إن الھیكلیة تمّكن المنظمة من
وإتمام مسؤولیاتھا. یتضّمن اإلطار ھیكلیة حوكمة مالئمة وعملیات اتخاذ قرارات في الوقت المناسب 

 مالئمة، ویحّدد العالقة بین كبار الموظفین ومجلس اإلدارة وعملیات صنع القرار.
ü  یستعرض مجلس إدارة المنظمة ویوافق على المیزانیة السنویة، السیاسات المھمة، المعامالت المالیة

لبرامج، ومساءلة الموظفین واللجان والعاملین عن اإلجراءات الرئیسیة، التعویضات، الخطط وا
 المتّخذة والنتائج المحقّقة في إطار السلطة المفوضة لھم.

ü .تعتمد المنظمة سیاسة تمنع حاالت تضارب المصالح وتُدیرھا بفعالیة 
ü ر ضعفا ثتضع المنظمة سیاسات تحظّر التمییز وتعّزز المساواة الجندریة وتعزز مشاركة الفئات االك

 في الیة اتخاذ القرار.
ü  تقییم إدارة المنظمة وأھدافھا ورؤیتھا ومھمتھا وأولویاتھا ومدى مالءمة ً یُعید مجلس اإلدارة دوریا

 الموارد وفعالیتھا من خالل التشاور والتخطیط التعاوني.
ü .تُدار شؤون المنظمة بنزاھة وشفافیة 
ü ن المعلومات المتعلّقة بأھدافھا وبرامجھا وشؤونھا تقوم المنظمة بالكشف الكامل والدقیق للجمھور ع

 المالیة وأنشطتھا ونتائجھا وفعالیتھا وحوكمتھا. یُستثنى من ذلك االمور الشخصیة المتعلقة باألفراد.
ü  تكفل المنظمة معالجة الشكاوى في الوقت المناسب وبشكل نزیھ وحیادي، مع احترام حقوق األطراف

 ة وحمایة الخصوصیة.المعنیّة فیما یتعلق بالسری
ü  تمتثل المنظمة لجمیع القوانین واألنظمة االتحادیة الساریة، كذلك قوانین وأنظمة المقاطعات أو البلدیات

 التي یقع مقرھا أو تعمل فیھا/ في إطارھا.
ü .تكون كل منظمة تقوم بأنشطة خارج كندا على علم بالقوانین واألنظمة األجنبیة التي تحكم أنشطتھا 
ü  المنظمة بأي مخالفات مالیة. تتخذ المنظمة إجراءات تصحیحیة فوریة وحازمة كلما وحیثما ال تقوم

 ارتكب أي عضو في مجلس اإلدارة وموظف أو متطّوع أي خطأ من أي نوع.
 
(1). Canadian Council for International Co-operation “Code of Ethics”, www.ccic.ca/about/ethics_e.php, 

 
یجب على المنظمات غیر الربحیة، منعا الستغاللھا في عملیات تبییض االموال وتمویل  الشراكات: 2 .

االرھاب، اجراء العنایة الواجبة والمناسبة تجاه األفراد والمنظمات التي تتلقى المنظمة تبرعات منھا 
 یجب على المنظمات أو تتبرع لھا أو تعمل معھا عن كثب، قبل الدخول في اي شراكات أو اتفاقات. كما

غیر الربحیة التحقّق من سمعة الشركاء من خالل استخدام معاییر االختیار وعملیات البحث عن 
المعلومات المتاحة للجمھور، بما في ذلك قوائم العقوبات المحلّیة وقوائم عقوبات األمم المتحدة. ویمكن 

ً استخدام االتفاقات المكتوبة لتحدید توقّعات الطرفین  ومسؤولیاتھم، والتي تتضّمن معلومات أیضا
 مفّصلة عن استخدام األموال ومتطلبات التبلیغ المنتظم وتدقیق الحسابات والزیارات المیدانیة.

أعّدت منظمة رقابة مستقلّة، والتي تھدف إلى زیادة ثقة الجمھور في المنظمات غیر الربحیة في البالد 
وھذه  .معاییر الشفافیة وأفضل الممارسات، تقریًرا عن ومساعدة المانحین على اتخاذ قرارات مسؤولة

المعاییر، التي تُستخدم لتقییم امتثال قطاع المنظمات غیر الربحیة ُمصّممة في مجموعات معظمھا ذو 
 صلة بمكافحة تمویل اإلرھاب، ومن ضمنھا بعض المعاییر التي تتناول العالقات بین الشركاء:

ü بحیة إجراءات ومعاییر موثّقة الختیار المنظمات النظیرة، وینبغي یجب أن تعتمد المنظمات غیر الر
أن یوافق مجلس اإلدارة على ھذا اإلجراء. یمكن أن تشمل المعاییر اشتراط ربط المنظمة النظیرة 
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بمھمة المنظمة، وأن تتمتّع بخبرة سابقة مماثلة، وتكون قد تلقّت األموال من حكومتھا أو من المنظمات 
 یة، وتمتثل لاللتزامات القانونیة والضریبیة، وتتمتّع بھیكلیة مالیة سلیمة.العامة الدول

ü  یجب أن تحتفظ المنظمات غیر الربحیة باتفاقات مكتوبة مع المنظمات الشریكة لھا. ینبغي صیاغة
وتوقیع اتفاق أو تفاھم خطي بین الطرفین. یشمل ذلك منظمة التمویل والمستخدم النھائي، سواء أكان 

أو منظمة أو شبكة. یحّدد ھذا االتفاق الھدف من استخدام األموال وكیفیة قیام المستخدم باإلبالغ فرداً 
عنھا ألغراض المساءلة. یجب أن یتضمن االتفاق أیًضا متطلباٍت تتعلّق بإدارة الموظفین المحلّیین وفقًا 

 لمعاییر أخالقیة محّددة.
 

 مثٌل:
توجیھیة للتحّري عن المانحین والشركاء لمنع إساءة وضعت منظمة تعمل في مناطق نزاع مبادئ 

استعمال األموال. تتحقّق المنظمة من أن الشركاء غیر مرتبطین بمنظمات إرھابیة وأنھم ال یتلقّون 
تبرعات أو یتعاقدون أو یتشاركون أو یتقاسمون خدمات مع أي منظمة ثَبُت خرقھا أو اتھامھا بانتھاك 

ً أساسیة عن المنظمات الشریكة مستخدمین معلومات حقوق اإلنسان. یُجري ُمحاس بو المنظمة بحوثا
مفتوحة المصدر من الشرطة الدولیة (اإلنتربول) ومجموعة العمل المالي (فاتف) وما یعادل وزارة 
المالیة في سلطات قضائیة مختلفة، مثل وزارة الخزانة في الوالیات المتحدة األمیركیة، مكتب مراقبة 

 )، وقائمة العقوبات المفروضة على الرعایا المعنیین.OFACیة (األصول األجنب
تنّسق المنظمة أیضاً مع المنظمات غیر الربحیة الدولیة األخرى للتحري عن مخالفات ممكنة الحدوث  

 من قبل مانٍِح محتمٍل. 
 

خدام األموال تمنع المنظمات غیر الربحیة استغالل الموارد وسوء است :الشفافیة والمساءلة المالیتین .3
من خالل وضع ضوابط واتخاذ إجراءات مالیة قویة. على سبیل المثال، یوافق مجلس اإلدارة على 
میزانیة سنویة ویكون لدیھ عملیة قائمة لرصد استخدام األموال ومراقبتھا. وتقوم المنظمات غیر 

 الت المالیة في جمیعالربحیة باالحتفاظ بسجالت مالیة كافیة وكاملة لإلیرادات والنفقات والمعام
عملیاتھا المالیة، بما في ذلك االستخدام النھائي لألموال. یجب على المنظمات غیر الربحیة تحدید 
أھداف البرنامج بوضوح عند جمع األموال، والتأّكد من استخدامھا على النحو المنشود. تتاح للجمھور 

مات غیر الربحیة حول مصادر دخلھا ووضع المعلومات المتعلقة باألنشطة الممارسة. یتم إبالغ المنظ
 معاییر لتحدید ما إذا كان ینبغي قبول التبرعات أو رفضھا.

أعّدت منظمة رصد مستقلة، تھدف إلى زیادة ثقة الجمھور في المنظمات غیر الربحیة في البالد 
وھذه  .ارساتمعاییر الشفافیة وأفضل الممومساعدة المانحین على اتخاذ قرارات مسؤولة، تقریًرا عن 

المعاییر، التي تُستخدم لتقییم امتثال المنظمات غیر الربحیة مصمَّمة في مجموعات معظمھا ذو صلة 
 بمكافحة تمویل اإلرھاب، من ضمنھا بعض المعاییر التي تتناول المساءلة والشفافیة المالیتین:

ü لى تیار الموردین والموافقة عینبغي أن تعتمد المنظمات غیر الربحیة سیاسة موثّقة لشراء السلع أو اخ
النفقات. یوصى بطلب ثالثة عروض أسعار من موّردین مختلفین، وبالنسبة إلى السلع/الخدمات ذات 
التكلفة العالیة، إصدار دعوة لتقدیم عروض ذات معاییر محّددة، لضمان الحصول على أفضل 

ً بوضع إجراء تشغیل قیاسي لتفادي احتم ال تضارب المصالح بین السلع/الخدمات. یوصى أیضا
الموّردین ومجلس اإلدارة/الموظف/شركاء المنظمة. وأخیراً، یوصى بالقیام برصد دوري للموّردین 
لضمان مطابقة معاییرھم الجاریة، المتمثّلة في الكفاءة والفعالیة واالستدامة والجودة، مع المبادئ 
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د التوجیھیة للمنظمة. یجب أن یوافق مجلس اإلدارة على جمیع  ھذه المعاییر/اإلجراءات. وینبغي أن تحدِّ
 ھذه السیاسة َمن لدیھ سلطة اإلذن بالمصروفات في المنظمة، وھذا یختلف حسب المبلغ مثالً.

ü  یجب أن تُتاح للجمھور مصادر التمویل، بما في ذلك التفاصیل المتعلّقة بالمساھمین الرئیسیین، من
 الُمساھم بھا. القطاعین العام والخاص، إضافة إلى المبالغ

ü  ینبغي على المنظمات غیر الربحیة إعداد میزانیة سنویة للسنة المقبلة مع تقریر ُمقارنةً مع میزانیة
 السنة السابقة. یجب أن یوافق مجلس اإلدارة على المیزانیة، وأن تكون متاحة للجمھور.

ü تھا ائیة عن المشاریع وإتاحینبغي على المنظمات غیر الربحیة إعداد تقاریر المتابعة والتقاریر النھ
 للمانحین.

ü  یجب أن تعتمد المنظمات غیر الربحیة سیاسة موثّقة لمكافحة الفساد. وینبغي أن تقوم المنظمات بتحلیل
وتحدید مخاطر الفساد في السیاق المحّدد الذي تعمل فیھ (مثل االحتیال، أو اإلفراط في التسعیر 

تراكمة، أو التالعب بأسعار الصرف). ینبغي أن یكون لدى والعموالت، الدفع المزدوج، الرواتب الم
المنظمات غیر الربحیة نظماً مالئمة مثل التخطیط الدقیق للمشاریع، والتبلیغ المالي الشفّاف، والتبلیغ 
المنتظم عن المشاریع ومعاییر المشتریات للسلع والموّردین، فضالً عن عملیات التحقّق المزدوجة 

لمستقلة. ینبغي إتباع عملیة موّحدة عند اكتشاف حاالت إساءة استخدام األموال، ومصادر المعلومات ا
 بما في ذلك تدفّق المعلومات، واإلجراءات المفترض اتخاذھا، والعقوبات الواجب فرضھا.

 أمثلة:
نسانیة اإل) إن المنظمة غیر الربحیة التي تعمل دولیًا وتتعاقد أحیانًا مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 1(

األخرى لتقدیم اإلغاثة اإلنسانیة، تنفّذ عدة تدابیر للحفاظ على المساءلة والشفافیة بشأن استخدام األموال. 
 وتشمل ھذه التدابیر ما یلي:

ü .تقییم ومراجعة تصمیم البرامج، المیزانیة، الجدوى وتقییم المخاطر المتعلقة بالمشاریع المرتقبة 
ü  لعملیات الشراء، والتبلیغ المنتظم عن أثر البرنامج، ومخّصصات المیزانیة تنفیذ المتطلبات التعاقدیة

 مع الوثائق الداعمة.
ü  نقل المعامالت المالیة عن طریق المؤسسات المالیة الكبرى كلما أمكن ذلك، لضمان تتبّع جمیع األموال

 من أجل إیصال الخدمات أو المواد اإلنسانیة إلى المستفید.
ü ء في مسك الدفاتر والتأّكد من أن النفقات المبلَّغ عنھا مثبتة ومطابقة للنفقات فحص ممارسات الشركا

 المسموح بھا.
ü .التقیّد بالمبادئ المحاسبیة المقبولة عموماً والقیام بتدقیق سنوي مستقل للحسابات 

 
عزیز المساءلة لت) تستخدم المنظمة غیر الربحیة التي تعمل في المناطق الشدیدة الخطورة التدابیر التالیة 2(

 والشفافیة المالیتین:
ü .القیام فقط بالتحویالت مقابل القیام بالمھام المطلوبة 
ü .ضمان وضوح الیة التبلیغ المالي 
ü .طلب نسٍخ من المستندات األصلیة المصدر من أجل إثبات النفقات 
ü .الطلب من الشركاء استخدام حساب مصرفي منفصل و/أو سجل حسابات ألموالھم 
ü خذ الموافقة من قبل الشركاء بما یختّص الفروقات في میزانیات المشاریع.اشتراط ا 
ü .وضع التزاٍم ایجابٍي للتبلیغ الذاتي عن عدم االمتثال في شروط العقد 
ü .وجود أدلة مالیة واضحة وأدلة لحفظ السجالت ودلیل لعملیات الموظفین في الخارج 
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ü رة المالیة.ضمان تدریب الموظفین في الخارج على ممارسات اإلدا 
ü .اإلصرار على إعادة استثمار الفائدة على أموال المشاریع في أنشطة المشروع 
ü .الوضوح في السجالت المالیة 
ü .االحتفاظ بحقوق تدقیق الحسابات وممارستھا 

 
تقوم المنظمات غیر الربحیة بوضع ضوابط داخلیة ونظم رصٍد لضمان تخطیط البرامج ورصدھا:  -4 

لخدمات على النحو المنشود. فعلى سبیل المثال، تحّدد المنظمات غیر الربحیة بوضوح استخدام األموال وا
الغرض من أنشطتھا ونطاقھا، وتحّدد الجماعات المستفیدة، وتنظر/تراجع مخاطر تمویل اإلرھاب وتدابیر 

أن والتخفیف من المخاطر قبل المباشرة بالمشاریع. وینبغي أن تحتفظ بمیزانیات مفّصلة لكل مشروع 
تُصِدر تقاریر منتظمة عن المشتریات والنفقات ذات الصلة. تضع المنظمات غیر الربحیة إجراءات لتتبّع 
األموال والخدمات والمعدات، وتجري المعامالت من خالل النظام المصرفي، كلما أمكن ذلك، للحفاظ 

شروع بانتظام عن طریق على شفافیة األموال والتخفیف من مخاطر تمویل اإلرھاب. یتّم رصد أداء الم
التحقّق من وجود المستفیدین وضمان تلقّي األموال. تتخذ المنظمات غیر الربحیة التدابیر المناسبة، استناًدا 
إلى المخاطر، لحساب األموال والخدمات المقدمة. وعلى الرغم من أن العدید من التدابیر المشار إلیھا 

ة االحتیال والتھرب الضریبي واالختالس وتبییض األموال أعاله قد تھدف في المقام األول إلى مكافح
وغیر ذلك من الجرائم المالیة في قطاع المنظمات غیر الربحیة، یمكنھا أن تساعد أیضاً في التخفیف من 
االستغالل ألعراض إرھابیة عن طریق تعزیز شفافیة وسالمة قطاع المنظمات غیر الربحیة في عملیاتھ 

بق األمر نفسھ على المبادرات الحكومیة التي تھدف إلى تعزیز الشفافیة والنزاھة في وتدفّق األموال. وینط
قطاع المنظمات غیر الھادفة للربح، حتى لو لم تكن تھدف في المقام األول إلى مكافحة استغالل المنظمات 

 غیر الربحیة ألغراض إرھابیة.

المنظمات غیر الربحیة في البالد ومساعدة  أعّدت منظمة رصٍد مستقلة، تھدف إلى زیادة ثقة الجمھور في
ر، . وھذه المعاییمعاییر الشفافیة وأفضل الممارساتالمانحین على اتخاذ قرارات مسؤولة، تقریًرا عن 

َمة في مجموعات، معظمھا ذو صلة  التي تُستخدم لتقییم امتثال قطاع المنظمات غیر الربحیة، ُمصمَّ
 بعض المعاییر التي تتناول تخطیط البرامج ورصدھا: بمكافحة تمویل اإلرھاب، بما في ذلك

ü  ینبغي أن تعتمد المنظمات غیر الربحیة سیاسة موثقة لتخطیط مشاریعھم ورصدھا وتقییمھا. یجب أن
یشمل ذلك اعداد التقاریر المالیة والتقاریر المتعلقة بآلیة تنفیذ المشاریع واالثر الُمنجز من جانب المنظمة 

ة المنفذة، التدقیق في الحسابات، القیام بعملیات التفتیش المكاني، واجراء عملیات (المنظمات) الشریك
ً المدفوعات الدوریة للمنظمات الشریكة  التقییم المتعلقة بالمشاریع الممولة. كما ینبغي أن تشمل أیضا

غ. ویُفتَرض أن یالُمسندة على أساس التبلیغ وإمكانیة حجب األموال في حال لم یتّم الوفاء بمتطلبات التبل
تحّدد السیاسة كیفیة مشاركة المنظمات الشریكة والمستفیدین في عملیة تخطیط المشاریع وتنفیذھا 

 وتقییمھا، وینبغي أن یوافق علیھا مجلس اإلدارة.
ü  ینبغي أن تضع المنظمات غیر الربحیة استراتیجیة لسنوات متعّددة و/أو خطة سنویة یوافق علیھا مجلس

أن تبیّن الخطة السنویة بوضوح األھداف والمؤشرات والجدول الزمني والسیاق  اإلدارة. ویجب
المسؤول عن تنفیذ المشروع. كما یُفتَرض أن تشمل الخطة جمیع مجاالت المنظمة، بما في ذلك األنشطة 
التي تتعلّق بجمع األموال مثالً. من األفضل إشراك مختلف أصحاب المصلحة في تطویر الخطة، مثل 

فیدین والمتطوعین والموظفین. وینبغي أیضاً أن یشارك مجلس اإلدارة في وضع الخطة ومناقشتھا المست
 والموافقة علیھا.
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ü  ینبغي على المنظمات غیر الربحیة وضع سیاسة، یوافق علیھا مجلس اإلدارة، تدعو إلى تقییم إنجازات
 المنظمة وفعالیتھا وآثارھا، على أن یتّم ذلك كل سنتین على األقل.

 مثٌل:
تستخدم المنظمة غیر الربحیة التي تقّدم مساعدات إنسانیة للمناطق الشدیدة الخطورة سلسلة من تدابیر 

 الرصد الداخلیة لضمان استخدام األموال من أجل األھداف المنشودة. وھذا یشمل:
ü  ً ثلو ممتحدید الفئات المستفیدة من خالل عملیة تشاوریة یشارك فیھا الشركاء المحلیون وأحیانا

 المجتمعات المحلّیة.
ü ."التحقّق من صالت المستفیدین المحتملین والشركاء المحلیین بـ "األطراف المحظورة 
ü  تقوم اإلدارة العلیا شھریاً، بانتظام وفي الوقت المناسب، بإعداد ومراجعة التقاریر المتعلّقة بالمیزانیة

 مقابل تقاریر النفقات الفعلیة.
ü لیم، مثل التحقّق من المستفیدین (بما في ذلك توقیع المستفید أو بصمة اإلصبع عملیات التحقّق من التس

لتأكید استالم البضائع، وكذلك التاریخ، والسلع المستلمة)، مراقبة التوزیع (استخدام مراقبین موجودین 
ع یفي المجتمعات المحلّیة المستھدفة لرصد التوزیع مباشرة، أو عن طریق صور أو مقاطع فیدیو لتوز

الشركاء المحلیین عندما یتعّذر الرصد المباشر) ورصد التوزیع فیما بعد (الزیارات والمسح/االستقصاء 
 مع عیّنة من المستفیدین).

ü  إجراء كشف مادي منتظم للتحقّق من وجود األصول. یشمل ھذا الكشف عملیات العّد النقدي المنتظمة
 والمفاِجئة وعملیة جرد المعدات المادیة سنویاً.

ü  اشتراط التوقیع المتعدد من قبل الُمصدر، الموافِق، والُمراجع المالي، في عدة مراحل في أي عملیة من
 عملیات المعامالت المالیة.
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 الخاتمة -ز
على الرغم من انھ یتوّجب على المنظمات غیر الربحیة، ومن بینھا المنظمات غیر الحكومیة، أن تعمل ضمن 

شفاف یسلّط الضوء على اسس تشكیلھا وتمویلھا وعملیاتھا، ال ینبغي أن یكون ذلك على حساب حّریة إطار 
 التعبیر وإنشاء الجمعیات، والحق في الخصوصیة وكذلك الحق في الوصول إلى التمویل. 

ده فرفي الواقع، ینص إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعین عن حقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق، بم
على الصعیدین الوطني والدولي [...] في تشكیل منظمات غیر حكومیة أو رابطات وباالشتراك مع آخرین، "

التماس وتلقّي واستخدام موارد یكون الغرض منھا ) و "5" (المادة أو جماعات واالنضمام إلیھا واالشتراك فیھا
). وھذا یشمل 13" (المادة وسائل السلمیةصراحة ھو تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، بال

الوصول إلى التمویل والموارد األخرى من المصادر المحلیة واألجنبیة قدرة منظمات المجتمع المدني على "
"، وھو عنصر أساسي للحق في حّریة التجّمع السلمي وإنشاء الجمعیات. إن وقف تدفّق الموارد إلى والدولیة

وصول المساعدات اإلنسانیة إلى المحتاجین ھما ھدفان مشروعان وضروریان المنظمات اإلرھابیة وضمان 
 وبنفس االھمیة. 

ومع ذلك، نشھد صداماً حتمیاً بین ھذین الھدفین في قطاع المنظمات غیر الربحیة. من ناحیة، تتحّمل المنظمات 
وص اسب. ان ھذا االلتزام منصوفي الوقت المن غیر الربحیة مسؤولیة مساعدة المحتاجین بطریقة محایدة وفّعالة

عنھ في المبادئ اإلنسانیة كما ورد في تقریر مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة/المجلس النرویجي لالجئین 
)OCHA/NRC وفي الوقت نفسھ، یقع ایضا على المنظمات غیر الربحیة التزاًما تجاه الجھات المانحة یضمن .(

ن سوى ألغراض خیریة، ولیس ألغراض أخرى، السیما دعم عدم استخدام األموال التي قّدمھا المانحو
الحركات اإلرھابیة. یُعّد الغوص في ھذه القضیة المعقّدة امرا مھًما لقطاع المنظمات غیر الربحیة والحكومات 
الوطنیة والمنظمات الدولیة. وتبرز تحدیاتٍ تتعلّق في فصل تأثیر أحدھما على اآلخر بناًء على الروابط األساسیة 

 بین ھذین االلتزامین الضروریین والمتساویین.
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