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“مجموعــة العمــل المالــي )FATF( هــي الهيئــة الدوليــة المعنيــة بوضــع معاييــر مكافحــة   .1

المعاييــر  هــذه  مــن  رئيســيين  قســمين  يتعلــق  و  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل 

بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، وهمــا “التوصيــة رقــم 8” و “النتيجــة المباشــرة 10”. حيــث 

يتطلــب كاًل مــن “التوصيــة رقــم 8” و “النتيجــة المباشــرة 10” مــن الــدول األعضــاء، كخطــوة 

أولــى، تحديــد المنظمــات التــي تقــع ضمــن تعريــف مجموعــة العمــل المالــي كمنظمــة غيــر 

هادفــة للربــح، واســتخدام كافــة مصــادر المعلومــات ذات الصلــة فــي تحديــد خصائــص 

وأنــواع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والتــي بنــاء علــى طبيعــة أنشــطتها و خصائصهــا, 

مــن الممكــن أن تكــون عرضــة لخطــر االســتغالل لصالــح تمويــل االرهــاب. 

ويعــد األردن عضــوًا فــي مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال   .2

ــل اإلرهــاب )MENAFATF(؛ وقــد نشــرت  ــا مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال وتموي أفريقي

مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )MENA FATF( تقريــر 

التقييــم المتبــادل والــذي يبيــن مــدى امتثــال األردن لمعاييــر المجموعــة فــي عــام 2019.)1( 

حيــث منــح التقريــر األردن تقييــم غيــر ممتثــل للتوصيــة رقــم “8” ومســتوى “متدنــي مــن 

الفعاليــة” للنتيجــة المباشــرة 10”، وقــد أشــار التقريــر لوجــود مجموعــة مــن اإلشــكاليات التــي 

تســتوجب حلهــا. 

تــم إجــراء تقييــم مخاطــر تمويــل اإلرهــاب لقطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بدعــم تقني   .3

ومنهجيــة وضعتهــا شــركة “جريــن آكــر” )Greenacre Associates( ، وبتنفيــذ مــن شــركة 

إدمــاج الستشــارات التنميــة والتدريــب بمــا يشــمل عمليــة جمــع وتحليــل البيانــات وإصــدار 

تقريــر التقييــم، وبتمويــل مــن المركــز الدولــي للقانــون غيــر الهــادف للربــح )ICNL( والمنشــأة 

 EU( ــي ــل اإلرهــاب الممــول مــن االتحــاد األوروب ــة لمكافحــة غســل األمــوال وتموي العالمي

.)AML/CFT

ــر التقييــم المتبــادل للملكــة األردنيــة الهاشــمية متــاح علــى موقــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وموقــع  تقري  )1(
افريقيــا. وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  المالــي  العمــل  مجموعــة 

1.	الخلفية	عن	عملية	التقييم	
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وقــد تــم اإلشــراف والموافقــة علــى جميــع مراحــل ونتائــج تقييــم المخاطــر مــن قبــل فريــق   .4

تقييــم محلــي مؤلــف مــن ممثليــن عــن 15 مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وفيمــا 

ــي قائمــة بهــذه الجهــات:  يل

البنك المركزي األردني  •

دائرة مراقبة الشركات  •

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  •

وزارة التنمية االجتماعية  •

سجل الجمعيات   •

وزارة الداخلية  •

دائرة المخابرات العامة  •

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  •

االتحاد العام للجمعيات الخيرية )منظمة غير هادفة للربح(  •

مركز الحياة -راصد )منظمة غير هادفة للربح(  •

مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني )منظمة غير هادفة للربح(  •

مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني )منظمة غير هادفة للربح(  •

مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة )منظمة غير هادفة للربح(  •

الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية )منظمة غير هادفة للربح(  •

تكية أم علي )منظمة غير هادفة للربح(  •

ويهــدف التقييــم إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة لفهــم طبيعــة وخصائــص المنظمــات غيــر   .5

الهادفــة للربــح المعرضــة لخطــر االســتغالل فــي تمويــل اإلرهــاب وطبيعــة التهديــد الــذي 

تتعــرض لــه، إضافــة إلــى “مراجعــة مــدى مالءمــة اإلجــراءات، بمــا يشــمل القوانيــن واللوائــح، 

المتعلقــة بالمجموعــة الفرعيــة مــن قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي يمكــن 

إجــراءات متناســبة وفّعالــة  اتخــاذ  للتمكــن مــن  اإلرهــاب،  فــي دعــم تمويــل  اســتغاللها 

لمعالجــة المخاطــر المحــددة” بمــا يتوافــق مــع التوصيــة 8 مــن منهجيــة مجموعــة العمــل 

ــي. المال

وقــد بنــي تقييــم المخاطــر علــى متطلبــات مجموعــة العمــل المالــي وإرشــاداتها، حيــث تنــص   .6

ــي علــى أن الــدول مطالبــة بمــا يلــي)2(:  الفقــرة 8.1 فــي منهجيــة مجموعــة العمــل المال

المعيــار  8.1،  منهجيــة تقييــم االلتــزام الفنــي بتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي وفعاليــة نظــم مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل   )2(
اإلرهــاب.     
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“دون اإلخــالل بمتطلبــات التوصيــة 1، وحيــث أنــه ال تعتبــر جميــع المنظمــات غيــر  أ. 

الهادفــة للربــح ذات مخاطــر كامنــة مرتفعــة )بعضهــا قــد يمثــل مخاطــر منخفضــة 

أو ال يشــكل أي مخاطــر علــى االطــالق(، تحديــد المجموعــة الفرعيــة مــن المنظمــات 

التــي يشــتمل عليهــا تعريــف مجموعــة العمــل المالــي للمنظمــات غيــر الهادفــة للربح 

واســتخدام كل مصــادر المعلومــات ذات الصلــة بغــرض تحديــد خصائــص وأنــواع 

المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي يرجــح أن تكــون معرضــة بحكــم أنشــطتها أو 

خصائصهــا، لخطــر االســتغالل بهــدف تمويــل اإلرهــاب” 

“تحديــد طبيعــة التهديــدات التــي تشــكلها الكيانــات اإلرهابيــة علــى المنظمــات غيــر  ب. 

الهادفــة للربــح المعرضــة للخطــر وكيــف تقــوم الجماعــات االرهابيــة باســتغالل تلــك 

المنظمــات”.

المحليــة  واالنظمــة  القوانيــن  يشــمل  بمــا  اإلجــراءات،  مالءمــة  مــدى  “مراجعــة  ج. 

المتعلقــة بالمجموعــة الفرعيــة مــن قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي 

ــل اإلرهــاب، للتمكــن مــن اتخــاذ إجــراءات مناســبة  يمكــن اســتغاللها فــي دعــم تموي

المحــددة”. المخاطــر  لمعالجــة  وفعالــة 

المعلومــات  مراجعــة  خــالل  مــن  للقطــاع  تقييــم  بإعــادة  دوري  بشــكل  “القيــام  د. 

ــي يمكــن اســتغاللها  ــة فــي القطــاع والت المســتجدة حــول نقــاط الضعــف المحتمل

لإلجــراءات”. اّلفعــال  التنفيــذ  لضمــان  اإلرهابيــة  لألنشــطة 
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تــم اســتخدام بيانــات كميــة ونوعيــة لغايــات تحليــل المخاطــر، وبحســب إرشــادات مجموعــة   .1
العمــل المالــي.)3(

تــم القيــام بتقييــم المخاطــر مــن خــالل مرحلتيــن رئيســيتين بشــكل متتابــع كمــا هــو مبيــن   .2

أدنــاه.

وقبــل البــدء بعمليــة التقييــم لــكل مرحلــة تــم تدريــب فريــق التقييــم المحلــي علــى منهجيــة   .3

وإعــداد تقريــر التقييــم، حيــث تــم التدريــب للمرحلــة االولــى خــالل كانــون الثانــي 2021 للتعريــف 

بعمليــة التقييــم وأبعــاد تقييمــات المخاطــر المنصــوص عليهــا فــي “التوصيــة رقــم 8”، 

ــو 2021، ومــن 8 - 9 أيلول/ســبتمبر 2021،  ــرة 27 - 28 تموز/يولي ــة خــالل الفت ــة الثاني وللمرحل

واســتهدف التدريــب إشــراك الفريــق فــي عمليــة جمــع البيانــات وإعدادهــم لمراجعــة نتائــج 

ــه. ــه بمجــرد صياغت ــم ومخرجات التقيي

“قــد تبــدو التقييمــات الكميــة )أي التــي تعتمــد فــي الغالــب علــى اإلحصــاءات( أكثــر موثوقيــة وهنــاك إمكانيــة لتكرارهــا مــع الوقــت،   )3(
ــل اإلرهاب/غســل األمــوال يجعــل مــن الصعــب االعتمــاد علــى هــذه  ــة المتاحــة فــي مجــال تموي ــات الكمي ــى البيان إال أن االفتقــار إل
المعلومــات بشــكل حصــري. كمــا قــد ال يتــم التعبيــر عــن المعلومــات المتعلقــة بجميــع العوامــل ذات الصلــة أو شــرحها فــي شــكل 
رقمــي أو كمــي، وهنــاك خطــر أن تكــون تقييمــات المخاطــر التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعلومــات الكميــة منحــازة نحــو المخاطــر 
التــي يســهل قياســها وإقصــاء تلــك التــي تتضمــن معلومــات كميــة ليســت متاحــة بســهولة. بنــاًء علــى هــذه األســباب، مــن األفضــل 
دعــم تقييــم مخاطــر تمويــل اإلرهاب/غســل األمــوال بالمعلومــات النوعيــة ذات الصلــة، والمعلومــات االســتخباراتية وآراء الخبــراء 
ومدخــالت القطــاع الخــاص ودراســات الحالــة والتقييمــات ذي الطابــع الرئيســي ودراســات األنمــاط وغيرهــا مــن تقييمــات المخاطــر 
)اإلقليميــة أو فــوق الوطنيــة(، باإلضافــة إلــى أي بيانــات كميــة متاحــة “. الفقــرة 31-30، فاتــف 2013 إرشــادات مجموعــة العمــل 

 https://bit.ly/3zWaB5o :المالــي: تقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى المســتوى الوطنــي، متــاح علــى الرابــط

2.	المنهجية
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المرحلة	الثانية:	تقييم	المخاطر	المتبقيةالمرحلة	األولى:	تقييم	المخاطر	الكامنة

التــي	 للربــح	 الهادفــة	 غيــر	 المنظمــات	 تحديــد	 أواًل:	
تنــدرج	تحــت	تعريــف	مجموعــة	العمــل	المالــي	
وبالتالــي	المنظمــات	التــي	يجــب	تضمينهــا	فــي	
تقييــم	المخاطــر، مــن خــالل ورشــة عمــل وجاهيــة 
بتاريخ 1 - 2 من شباط 2021 لفريق العمل الوطني 
تناولــت تعريفــًا بإرشــادات مجموعــة العمــل المالي 
للربــح  الهادفــة  غيــر  المنظمــات  بشــأن  )فاتــف( 
ثــم  التــي تقــع ضمــن تعريــف مجموعــة الفاتــف، 
العمــل ضمــن الفريــق لتحديــد المنظمــات التــي ال 
تهــدف الــى الربــح فــي األردن بحســب هــذا التعريــف.

الحكوميــة	 الجهــات	 يســتهدف	 اســتبيان	 ثانياً:	
والمؤسســات	الماليــة	المحليــة	)البنــوك(، خــالل 
الفتــرة 7 / 3 – 6 / 4 / 2021، وتضمــن االســتبيان 
غيــر  منظمــات  طالــت  إدانــات   )1( حــول:  أســئلة 
ــل  ــم تموي ــح أو وكالئهــا الرتكابهــم جرائ هادفــة للرب
اإلرهــاب أو جرائــم أخــرى لهــا صلــة باإلرهــاب، )2( 
قضايــا مرفوعــة علــى منظمــات غيــر هادفــة للربــح 
أو  اإلرهــاب  تمويــل  جرائــم  الرتكابهــم  وكالئهــا  أو 
تدخــالت   )3( باإلرهــاب،  صلــة  لهــا  أخــرى  جرائــم 
تنظيميــة لمنظمــات غيــر هادفــة للربــح أو وكالئهــا 
الرتكابهــم جرائــم تمويــل اإلرهــاب أو جرائــم أخــرى 
نشــطة  تحقيقــات  أيــة   )4( باإلرهــاب،  صلــة  لهــا 
ــح أو  ــر الهادفــة للرب أو مغلقــة مــع المنظمــات غي
وكالئهــا الرتكابهــم جرائــم تمويــل اإلرهــاب أو جرائــم 
أخــرى لهــا صلــة باإلرهــاب )5( تقاريــر المعامــالت 
التــي  المشــبوهة / تقاريــر األنشــطة المشــبوهة 
لهــا عالقــة بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، )6( 
طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة 
دراســات  و)7(  للربــح،  الهادفــة  غيــر  بالمنظمــات 
حالــة عــن إســاءة تمويــل اإلرهــاب فــي المنظمــات 

غيــر الهادفــة للربــح.

البيانات	الصادرة	من	الجهات	المختصة: أواًل:	

مــع  مقابــالت  عقــد  تــم  المقابــات،  أ.	

ممثليــن عــن الجهــات التاليــة خــالل شــهر 

:2021 األول/أكتوبــر  تشــرين 

سجل الجمعيات  •

دائرة مراقبة الشركات  •

األمــوال  غســل  مكافحــة  وحــدة   •

اإلرهــاب وتمويــل 

والشــؤون  األوقــاف  وزارة   •

اإلســالمية والمقدســات 

الخدمات الرعوية والكنائس  •

تقــع  مختصــة  وزارات  خمــس   •

إشــرافها. تحــت  الجمعيــات 

تضمنــت  الثغــرات،  تحليــل	 اســتبيان	 ب.	

العمليــة طلبــات مكتوبــة للحصــول علــى 

بيانــات مــن الهيئــات الرقابية/اإلشــرافية 

للربــح.  الهادفــة  للمنظمــات غيــر 
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مــن	 	689 اســتهدف	 اســتبيان	 إجــراء	 ثالثاً:	

المنظمــات	غيــر	الهادفــة	للربــح حــول 

اإلرهــاب  تمويــل  مخاطــر  تصــورات 

للتخفيــف  المتبعــة  التدابيــر  وفعاليــة 

غيــر  المنظمــات  تقســيم  وتــم  منهــا. 

الهادفــة للربــح لفئتيــن همــا: الجمعيــات 

يقــارب  مــا  يمثلــون  )والذيــن  المحليــة 

٪72 مــن القطــاع( ومنظمــات أخــرى غيــر 

هــذه  تقســيم  تــم  حيــث  للربــح،  هادفــة 

الفئــة إلــى ســتة أنــواع: فــروع الجمعيــات 

إلــى  التــي ال تهــدف  األجنبيــة، الشــركات 

اإلســالمية،  المراكــز  الربــح،  تحقيــق 

التابعــة  اإلعمــار  إعــادة  مؤسســات 

للبلديــات، والكنائــس، ولجــان المســاجد. 

ويلخــص الجــدول أدنــاه معلومــات حــول 

الفئــات. هــذه 

تقــوم المنهجيــة التــي تــم اتباعهــا علــى   

اختيــار عينــة عشــوائية مــن المنظمــات 

لتنفيــذ  األردن  فــي  للربــح  الهادفــة  غيــر 

االســتبيان، وقــد تــم تحديــد حجــم العينــة 

بدرجــة ثقــة تبلــغ %95 ونســبة خطــأ 5٪ 

)4(، وقــد تــم اختيــار المســتجيبين ضمــن 

نفــس العينــة بنــاًء علــى أرقــام عشــوائية 

باســتخدام مولد أعــداد شــبه عشــوائي)5( 

والــذي أنتــج بــدوره تمثيــًلا نســبًيا مختلًفــا 

اإلجابــات. إلجمالــي 

تحويــل  بعمليــات  المتعلقــة  البيانــات  ج. 

فــي  والصــادرة  الــواردة  األمــوال 

للربــح  الهادفــة  غيــر  المنظمــات 

مجموعــة  تعريــف  ضمــن  المحــددة 

ــات الموثقــة والتــي  ــي: البيان العمــل المال

والتــي  الجمعيــات،  ســجل  لــدى  توجــد 

تتعلــق بالتمويــل األجنبــي الــذي يتطلــب 

للجمعيــات  المســبقة  الموافقــة 

المحليــة والشــركات التــي ال تهــدف الــى 

المحليــة،  وللمشــاريع  الربــح  تحقيــق 

الجمعيــات  ســجل  يســتضيف  حيــث 

التمويــل األجنبــي  الموافقــة علــى  لجنــة 

وهــو المســؤول عــن اســتالم وأرشــفة 

الطلبــات. هــذه  بيانــات 

التقييــم  فريــق  مــع  التحقــق  جلســات  د. 

المحلــي: تــم تنفيذ جلســتين خــالل عملية 

التقييــم وذلــك للتحقــق مــن المعلومــات 

ومناقشــة النتائــج األوليــة، حيــث كانــت 

 26-28 الفتــرة  خــالل  األولــى  الجلســة 

الثانيــة  والجلســة   2021 األول  تشــرين 

خــالل الفتــرة مــن 28 تشــرين الثانــي إلــى 

.2021 األول  كانــون   2

https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html :تم تحديد حجم العينة بمن خالل البرنامج عبر الرابط التالي  )4(
https://www.random.org/integer-sets :التطبيق المستخدم الختيار العينة العشوائية  )5(
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المحليــة	 للتشــريعات	 المراجعــة	 رابعًا:	

مراجعــة  عمــل  تــم  العاقــة.  ذات	

العالقــة،  ذات  واألنظمــة  للقوانيــن 

األنظمــة  وتنفيــذ  التعديــالت  متضمنــة 

والتعليمــات، وتــم تدعيــم هــذه المراجعــة 

مــن خــالل طلــب بيانــات وتعبئة اســتبيان 

مــن قبــل المســؤولين عــن تنفيذهــا بمــا 

وإخطــارات. ولوائــح  تعديــالت  مــن  فيهــا 

المتعلقــة	 للتقاريــر	 مكتبــي	 بحــث	 خامساً: 

وتمويــل	 األمــوال	 غســل	 بمكافحــة	

التقاريــر: وتشــمل  األردن،  فــي	 اإلرهــاب	

تقريــر التقييــم المتبــادل للمملكــة  أ. 

مجموعــة  الهاشــمية/  األردنيــة 

العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا لعــام 
)6(.2019

لمخاطــر  الوطنــي  التقييــم  تقريــر  ب. 

ــل اإلرهــاب  غســل األمــوال وتموي
)7(.2020 لعــام 

المعلومــات	الثانوية	ومصــادر	البيانات	 سادسًا:	

اإلضافيــة، لــم يتــم إعطــاء المعلومــات 

الثانويــة ومصــادر البيانــات اإلضافيــة ذات 

الــوزن األولويــة كالمصــادر األوليــة، حيــث 

تــم اســتخدمها بشــكل أساســي إلثــراء 

المنهجيــة، كمــا تــم اســتخدامها انتقائيــًا 

إلثــراء التقييمــات فــي حالــة عــدم توفــر 

البيانــات االوليــة.

التقييــم  تضمــن  المكتبيــة،  المراجعــة	 ثانيًا:	

عمــل مراجعــة للقوانيــن واألنظمــة ذات 

العالقــة بعمــل المنظمــات غيــر الهادفة 

للربــح، وقــد تــم دعــم هــذه المراجعــة مــن 

المســؤولين  مــع  خــالل عقــد مقابــالت 

عــن تطبيقهــا وتنفيذهــا.

ــر التقييــم المتبــادل للملكــة األردنيــة الهاشــمية متــاح علــى موقــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وموقــع  تقري  )6(
افريقيــا. األوســط وشــمال  الشــرق  لمنطقــة  المالــي  العمــل  مجموعــة 

 https://bit.ly/3EQFgDb :ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 2020، متاح على الرابط  )7(
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تهــدف هــذه المرحلــة إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة لفهــم طبيعــة وخصائــص المنظمــات غير   .1

الهادفــة للربــح التــي تقــع ضمــن خطــر االســتغالل فــي تمويــل اإلرهــاب وطبيعــة التهديــد 

الــذي تتعــرض لــه.

تنــص الفقــرة 8.1 )أ( مــن منهجيــة تطبيــق توصيــات مجموعــة العمــل المالــي أّنــه يجــب   .2

علــى الــدول “تحديــد المجموعــة الفرعيــة مــن المنظمــات التــي يشــتمل عليهــا تعريــف 

العمــل  للربــح”، وُتعــرِّف مجموعــة  الهادفــة  للمنظمــات غيــر  المالــي  العمــل  مجموعــة 

المالــي مصطلــح “منظمــة غيــر هادفــة للربــح” علــى أنــه “ فــرد أو ترتيــب أو منظمــة قانونيــة 

تعمــل بشــكل رئيســي علــى جمــع األمــوال وصرفهــا لغايــات خيريــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو 

تعليميــة أو اجتماعيــة أو أخويــة، أو لتنفيــذ أي نــوع آخــر مــن أنــواع “األعمــال الصالحــة”.

يستثني هذا التعريف الفئات التالية:   .3

المجموعــات غيــر الرســمية التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف الترتيــب القانونــي وال تتمتــع   •

أيًضــا.  االعتباريــة  بالشــخصية 

األفــراد أو الترتيبــات أو المنظمــات القانونيــة التــي لــم تنشــأ بهدف “األعمــال الصالحة”   •

مثــل األحــزاب السياســية أو النقابــات العماليــة أو التعاونيــات التــي تعمــل بشــكل 

رئيســي فــي األنشــطة االقتصاديــة لتحقيــق المنفعــة الماليــة ألعضائهــا. 

األفــراد أو الترتيبــات أو المنظمــات القانونيــة التــي ال يمثــل جمــع األمــوال أو صرفهــا   •

الهــدف الرئيســي لهــا، وقــد يشــمل ذلــك النــوادي الرياضيــة أو الجماعــات الدينيــة التــي 

تشــارك بشــكل عرضــي فــي جمــع األمــوال أو صرفهــا. 

بنــاء علــى ذلــك حــدد تقييــم المخاطــر األنــواع الســبعة التاليــة مــن المنظمــات غيــر الهادفــة   .4

للربــح التــي ينطبــق عليهــا تعريــف مجموعــة العمــل المالــي للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 

كالتالــي. 

أهم	النتائج	–	مرحلة	تقييم	المخاطر	الكامنة 	.3
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الجدول 1: المنظمات غير الهادفة للربح في األردن التي ينطبق عليها تعريف مجموعة العمل المالي

المصدر: فريق التقييم )المحلي(

السلطات	القانون	ذي	الصلةالنوعالرقم
المختصة

العدد	
الكلي

الجمعيات 1
المحلية 

قانون الجمعيات رقم 51 
لسنة 2008 وتعديالته

دائرة سجل الجمعيات 
و14 وزارة مختصة

6605

فروع الجمعيات 2
األجنبية

قانون الجمعيات رقم 51 
لسنة 2008 وتعديالته

دائرة سجل 
الجمعيات و14 وزارة 

مختصة

222

الشركات غير 3
الهادفة للربح

قانون الشركات رقم 22 لسنة 
1997 وتعديالته

نظام الشركات غير الربحية 
رقم 73 لسنة 2010 وتعديالته

دائرة مراقبة 
الشركات

1380

المراكز اإلسالمية 4
التابعة لوزارة 

األوقاف والشؤون 
اإلسالمية

نظام المراكز اإلسالمية 
رقم 107 لسنة 2020

وزارة األوقاف 
والشؤون 

والمقدسات 
اإلسالمية.

1500

المؤسسات 5
التطوعية 

إلعمار المدن 
التابعة للبلديات

قانون المؤسسات 
التطوعية إلعمار المدن 

رقم )60( لسنة 1985

12وزارة اإلدارة المحلية

قانون رقم )28( لسنة الكنائس 6
2014 )قانون مجالس 

الطوائف المسيحية(

مجالس الطوائف 
المسيحية ومجلس 
الوزراء المعينين من 

قبل رؤساء المجالس.

33

قانون وزارة األوقاف المساجد7
والشؤون والمقدسات 

اإلسالمية رقم 32 لسنة 
2001 وتعديالته.

لجان المساجد 
التابعة لوزارة األوقاف 

والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية

625
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أجمعــت األدلــة الكميــة والنوعيــة علــى أن المنظمــات غيــر هادفــة للربــح تواجــه العديــد مــن   .5

التهديــدات المحتملــة فيمــا يتعلــق بتمويــل اإلرهــاب، والتــي تــم تقييمهــا جميعــا علــى أنهــا 

ــاه.  منخفضــة المســتوى, كــم هــو موضــح أدن

طبيعة	تهديد	تمويل	اإلرهاب	للمنظمات	غير	الهادفة	للربح	في	األردن

المخاطــر	التــي	تمثــل	تهديــد	رئيســي	لتمويــل	اإلرهــاب	فــي	المنظمــات	غيــر	هادفــة	للربــح	
فــي	األردن	هــي:

التهديدات اإلرهابية الجيوسياسية في األردن.  .1

األفراد الملهمين بأيديولوجيات متطرفة.  .2

الطرق	المحتملة	إلساءة	استخدام	اإلرهابيين	للمنظمات	غير	الهادفة	للربح	هي:	

تجنيد المقاتلين اإلرهابيين األجانب، خاصة بالنزاعات المشتعلة في المنطقة.  .1

امتالك شخص مرتبط باإلرهاب لمنظمة غير هادفة للربح أو التحكم بها أو إدارتها.  .2

توظيف الشخص الذي له صلة باإلرهاب من قبل منظمة غير هادفة للربح.  .3

إنشاء منظمات وهمية غير ربحية لدعم أو كواجهة لقضايا الجماعات اإلرهابية.   .4

المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي تقــوم بتحويــل األمــوال إلــى الخــارج لدعــم الجماعات   .5

اإلرهابيــة مــن خــالل الدعــم النقــدي أو اللوجســتي.

أشــار تقييــم “المخاطــر الكامنــة” إلــى القليــل مــن األدلــة التــي قــد تشــير إلــى أن تمويــل   .6

اإلرهــاب يمثــل مشــكلة كبيــرة لغالبيــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي األردن، حيــث 

يوجــد حالتــان معروفتــان فقــط ترتبطــان بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بحادثــة تمويــل 

محتملــة.  إرهابــي 

إال أن التقييــم حــدد ثمانيــة عوامــل خطــر محتملــة، ســتة منهــا مرتبطــة علــى األرجــح بزيــادة   .7

التعــرض لمخاطــر تمويــل اإلرهــاب. وفــي هــذا الســياق، تــم تقييــم المخاطــر الكامنــة إلســاءة 

تمويــل اإلرهــاب فــي المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي األردن وفًقــا لمســتوى المخاطــر 

وانتشــارها، ويبيــن الجــدول المرفــق أدنــاه هــذه العوامــل ومســتوى هــذه المخاطــر بالنســبة 

إلــى احتماليــة تكرارهــا.
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ألغــراض هــذا التقييــم، تــم اســتخدام مقيــاس مــن خمســة مســتويات لتقييــم المخاطــر   .8

إلــى  ومتوســطة  ومتوســطة،  متوســطة،  إلــى  ومنخفضــة  منخفضــة  وهــي  المتبقيــة، 

ومرتفعــة.  مرتفعــة 

معدل	االنتشارمستوى	المخاطرعامل	الخطر

متوسط متوسط - مرتفع1. منظمة خيرية / منظمة عون إنساني

منخفض متوسط - مرتفع2. التمويل األجنبي الصادر

منخفضمتوسط - مرتفع3. التمويل األجنبي الوارد

مرتفعمتوسط - مرتفع4. قدرات المنظمات غير الهادفة للربح وحوكمتها الداخلية.

متوسطمتوسط5. المعامالت غير الرسمية وغير الموثقة/ أو النقدية

مرتفعمتوسط6. تطبيق العناية الواجبة

منخفض منخفض-متوسط7. مناطق شديدة الخطورة / السكان المتعاطفين

منخفض منخفض8. المنظمات غير الهادفة للربح غير المنظمة

بتوزيــع عوامــل الخطــر وفًقــا لمســتوى المخاطــر وتكــرار حدوثهــا علــى مصفوفــة المخاطــر   .9

ادنــاه، تــم تصنيــف المخاطــر إلــى مجموعتيــن رئيســيتين: 

مجموعــة عوامــل الخطــر التــي وجــدت علــى الخــط أو فوقــه تزيد من التعــرض لمخاطر   •

ــادة التعــرض  ــر ارتباطــا بزي ــد ســتة عوامــل هــي األكث ــم تحدي ــث ت ــل اإلرهــاب، حي تموي

ــراء  ــر المقدمــة مــن الخب ــة والتقاري ــة الفردي ــاًء علــى الحال ــل اإلرهــاب بن لمخاطــر تموي

المحلييــن، والتــي تــم تقييمهــا فــي ســياق الدراســات اإلقليميــة والدوليــة حــول طبيعــة 

مخاطــر تمويــل اإلرهــاب علــى المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بشــكل عــام.

بينما ال تشكل العوامل التي تحت الخط أي مخاطر.   •
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متوسطمنخفض

معدل االنتشار

مصفوفة مخاطر قطاع المنظمات التي ال تهدف للربح

مرتفع

ع
تف

مر
ط

س
تو

م

طر
خا

م
 ال

ى
تو

س
م

ض
خف

من

التمويل األجنبي 
الصادر

التمويل األجنبي 
الوارد

منظمة خيرية / منظمة 
عون إنساني

مناطق شديدة الخطورة / 
السكان المتعاطفين مع 

اإلرهاب

المنظمات غير 
الهادفة للربح الغير 

منظمة

المعامالت غير الرسمية 
وغير الموثقة و / أو النقدية

تطبيق العناية 
الواجبة

قدرات المنظمات غير الهادفة 
للربح وحوكمتها الداخلية

بعــد إتمــام المراجعــة الوافيــة، لــم نجــد الكثيــر مــن األدلــة التــي قــد تشــير إلــى أن تمويــل   .10

اإلرهــاب يمثــل مشــكلة كبيــرة لغالبيــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي األردن، حيــث 

أن هنالــك حالتــان معروفتــان فقــط تربــط المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بحادثــة تمويــل 

إرهابــي محتملــة. ومــع ذلــك يواجــه األردن العديــد مــن التهديــدات اإلرهابيــة الهامــة التــي مــن 

ــح كغيرهــا مــن أجــزاء المجتمــع.  ــر الهادفــة للرب ــى المنظمــات غي ــر عل المحتمــل أن تؤث

وفــي هــذا الســياق، تــم تقييــم المخاطــر الكامنــة إلســاءة اســتخدام المنظمــات غيــر الهادفــة   .11

للربــح فــي تمويــل اإلرهــاب فــي األردن علــى أنهــا منخفضــة – متوســطة.

المخاطر	الكامنة	لتمويل	اإلرهاب	في	المنظمات	غير	الهادفة	للربح	في	األردن
منخفضة	-	متوسطة
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تهــدف مرحلــة التقييــم هــذه الــى تقييــم فعالية مــدى كفاية التدابير التخفيفية لتقليل مســتوى   .1
“المخاطــر	الكامنــة” ألهــم ســتة عوامــل خطــر نتجت عن مرحلة تقييم المخاطــر الكامنة، حيث 

تقــدم هــذه العمليــة حكًمــا نهائًيــا علــى “المخاطــر	المتبقيــة”. باالســتعانة بهــذه المعادلــة:
)المخاطر	الكامنة	–	كفاية	التدابير	التخفيفية(	=	المخاطر	المتبقية 	

يغطــي هــذا التقييــم مــدى كفايــة التدابير التخفيفية فيما يتعلق بفئات المخاطر الســتة المحددة   .2
فــي مرحلــة تقييــم المخاطــر الكامنــة والتــي يمكــن ان تعــرض المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 
ــة مجــاالت  ــى عمــل مراجعــة تغطــي ثالث ــل االرهــاب، باالضافــة ال ــات تموي ــى االســتغالل لغاي ال
رئيســة هــي: )1( القوانيــن واألنظمــة؛ )2( تدابيــر السياســات العامــة والتوعيــة مــن قبــل الجهــات 
الحكوميــة؛ )3( آليــة التنظيــم والحوكمــة الذاتيــة الــذي تقــوم بــه المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح.

المصفوفــة المســتخدمة فــي هــذه المراجعــة مأخــوذة مــن التوصيــة رقــم )8( ووثائــق   .3
أخــرى لمجموعــة العمــل المالــي، وتكمــن الغايــة مــن المصفوفــة اختبــار مــا إذا كانــت التدابيــر 
ــر الهادفــة  ــة للمنظمــات غي ــر معطل ــة”. و “غي ــى المخاطــر” و “فّعال ــة “قائمــة عل التخفيفي

للربــح عــن ممارســة انشــطتهم الشــرعية”.
ــر مكافحــة غســل األمــوال  ــة” تدابي ــم لـ”فعالي ــج المباشــرة هــي تقيي ــة” - النتائ “فّعال  •
وتمويــل اإلرهــاب، حيــث تتطلــب المذكــرة التفســيرية )INR8( مــن الــدول تبّنــي “تدابيــر 
فّعالــة” لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب)8(، والتدابيــر الفّعالــة عــادة تكــون مــزودة بالمــوارد 

المناســبة )الماليــة والبشــرية والتقنيــة( )9(.
“مبنيــة	علــى	المخاطــر	ومســتهدفة” - تنــص مجموعــة العمــل المالــي علــى أن   •
“النهــج القائــم علــى المخاطــر” هــو المبــدأ األساســي لجميــع تقييمــات مجموعــة 
العمــل المالــي)10(، حيــث أن المذكــرة التفســيرية )INR8( “تتطلــب” مــن البلــدان أن 
تتبنــى “تدابيــر متناســبة”)11(، وتضيــف أن “النهــج القائــم علــى المخاطــر والــذي ُيطبــق 
تدابيــر مركــزة فــي التعامــل مــع التهديــدات المحــددة إلســاءة اســتغالل المنظمــات 

 https://bit.ly/3orm5tT :4 )ج( ، المذكرة التفسيرية للتوصية 8 ، ص 59، متاح على  )8(
يجــب علــى البلــدان أن تــزود ســلطاتها المختصــة، المســؤولة عــن اإلشــراف والمراقبــة والتحقيــق فــي قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة   )9(
 .https://bit.ly/3xZFB3Q :للربح لديها، بالموارد المالية والبشــرية والتقنية الكافية”. 7، ص 58، مذكرة تفســيرية للتوصية 8 متاحة على
بينمــا تشــير المذكــرة التفســيرية إلــى هــذا فــي ســياق الســلطات، فإنهــا تشــير بالقيــاس إلــى أي كيــان مســؤول عــن تنفيــذ إجــراء مخفــف.

 https://bit.ly/3xZFB3Q :االطالع على التوصية ١، ص 10، متاح على  )10(
  https://bit.ly/3xZFB3Q :4 )ج( ، المذكرة التفسيرية للتوصية 8 ، ص 59 ، متاح على  )11(

4.	أهم	النتائج	–	مرحلة	تقييم	المخاطر	المتبقية	
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غيــر الهادفــة للربــح لغايــات تمويــل اإلرهــاب أمــر ضــروري”)12(، ويتــم تكــرار هــذا المبــدأ 
بشــكل عــام وفيمــا يتعلــق بأنشــطة محــددة مــن خــالل وثائــق مجموعــة العمــل 

المالــي)13(.
“غيــر	ُمعّطــل” - ضمــان أال تــؤدي اإلجــراءات إلــى تعطيــل نشــاط المنظمــات غيــر   •
الهادفــة للربــح المشــروعة)14(;؛ وأنهــا تتكيــف مــع الظــروف المحليــة)15(؛ وتتفــق مــع 

 )16( اإلنســان.  لحقــوق  الدوليــة  االلتزامــات 

ألغــراض هــذا التقييــم، تم اســتخدام مقياس من خمســة مســتويات لتقييــم المخاطر المتبقية،   .4
وهــي منخفضــة ومنخفضــة إلــى متوســطة، ومتوســطة، ومتوســطة إلــى مرتفعــة ومرتفعــة. 

بعد دراسة جميع التدابير ضمن المجاالت المبينة أعاله كانت النتائج كما يلي:  .5

المخاطر	الكامنة	عامل	الخطرالرقم
)المرحلة	األولى	
من	التقييم(

كفاية	التدابير	
التخفيفية

)المرحلة	الثانية	
من	تقييم	
المخاطر(

المخاطر	
المتبقية

جمعيات خيرية/منظمات 1
العون اإلنسانية

متوسطمتوسطمتوسط

منخفض-متوسطمرتفعمتوسط - مرتفعالتمويل األجنبي الصادر2

متوسط متوسطمتوسط - مرتفعالتمويل األجنبي الوارد3

https://bit.ly/3xZFB3Q :4 )ج( ، المذكرة التفسيرية للتوصية 8 ، ص 59 ، متاح على  )12(
)13(  انظــر أيًضــا الفقــرات 19 و21 و23 و24 و29 و32 و35 )ص 15 - 19( مــن ورقــة أفضــل الممارســات، متاحــة )باللغــة اإلنجليزيــة( علــى: 

.https://bit.ly/3oWebrr
“إلــى أي مــدى دون تعطيــل أنشــطة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح المشــروعة، نفــذت الدولــة نهًجــا مســتهدًفا، وأجــرت التوعيــة،   )14(
ومارســت الرقابــة فــي التعامــل مــع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح المعرضــة لخطــر االســتغالل لتمويــل االرهــاب؟ “ النتيجــة 
المباشــرة 10، 10.2 )انظــر الملحــق 1(. انظــر أيًضــا INR8 الفقــرات 4 )أ( و4 )د( و4 )هـــ( وورقــة أفضــل الممارســات الفقــرة 32 )أ(. 
إلــى أي مــدى دون تعطيــل أنشــطة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح المشــروعة، نفــذت الدولــة نهًجــا مســتهدًفا، وأجــرت التوعيــة،   
ومارســت الرقابــة فــي التعامــل مــع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح المعرضــة لخطــر االســتغالل لتمويــل االرهــاب؟ “ النتيجــة 
المباشــرة 10، 10.2 )انظــر الملحــق 1(. انظــر أيًضــا INR8 الفقــرات 4 )أ( و4 )د( و4 )هـــ( المتاحــة علــى: https://bit.ly/3xZFB3Q وورقــة 

.https://bit.ly/3oWebrr :32 )أ( المتاحــة علــى أفضــل الممارســات الفقــرة 
ا إلــى أنــه ال يوجــد نهــج “مقــاس واحــد يناســب الجميــع” لمقاييــس تمويــل اإلرهــاب فــي  ا وتكــراًر تشــير ورقــة أفضــل الممارســات مــراًر  )15(
قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، وتنــص الفقــرة 23 )ج( علــى أن نهــج “مقــاس واحــد يناســب الجميــع” ليــس وســيلة فّعالــة 
لمكافحــة اســتغالل المنظمــات التــي ال تهــدف للربــح مــن تمويــل اإلرهــاب، ومــن المرجــح أن تعطــل أو تثبــط األنشــطة الخيريــة 

.https://bit.ly/3oWebrr :المشــروعة”، ويتكــرر هــذا المفهــوم فــي الفقــرة 7 )ب( و18 و29 و32 )أ( و32 )هـــ( المتاحــة علــى
يجــب أن يكــون تنفيــذ التوصيــة 8 “متســًقا مــع التزامــات الــدول باحتــرام حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع والتعبيــر والديــن أو   )16(
ــى: https://bit.ly/3oWebrr. انظــر أيًضــا المرجــع  ــي” .6، ورقــة أفضــل الممارســات المتاحــة عل ــون اإلنســاني الدول المعتقــد والقان

.28 22، والنمــاذج  نفســه 
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المخاطر	الكامنة	عامل	الخطرالرقم
)المرحلة	األولى	
من	التقييم(

كفاية	التدابير	
التخفيفية

)المرحلة	الثانية	
من	تقييم	
المخاطر(

المخاطر	
المتبقية

قدرات المنظمات 4
غير الهادفة للربح 

وحوكمتها الداخلية.

متوسط - مرتفعمنخفضمتوسط – مرتفع

المعامالت غير الرسمية، 5
غير الموثقة و/ أو النقدية

منخفض-متوسطمتوسط - مرتفعمتوسط 

متوسطمنخفضمتوسطتطبيق العناية الواجبة 6

كمــا هــو ملخــص فــي الجــدول أعــاله ومفصــل أدنــاه، يشــير التقريــر إلــى وجــود نظــام قانونــي وتنظيمــي   .6
 بشــكل عــام لمعظــم عوامــل الخطــر، مــع بعــض المجــاالت التــي تحتــاج الــى تركيــز، ال ســيما فــي 

ٍ
كاف

تدابيــر المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح للتخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة بالحوكمــة الداخليــة وقدراتهــا. 
حــدد التقريــر بعــض اإلجــراءات التــي تهــدف الــى ضمــان عــدم إســاءة اســتغالل المنظمــات   .7
غيــر الهادفــة للربــح، واســتخدام تمويلهــا أو أنشــطتها مــن قبــل المجموعــات االرهابيــة 
ومــع ذلــك، تبــرز الحاجــة الــى تعزيــز اســتناد هــذه التدابيــر علــى المخاطــر المحــددة، وأنهــا 

بحاجــة إلــى تنســيق أفضــل. 
بشــكل عــام، تبيــن أن جهــود التواصــل والتوعيــة بحاجــة الــى تعزيــز أكبــر، حيــث كانــت معظم األنشــطة   .8
طارئــة وغيــر مســتدامة ولــم يتــم تطبيقهــا بشــكل منهجــي ولــم تســتهدف جميــع أنــواع المنظمــات 
غيــر الهادفــة للربــح، حيــث تــم تنفيذهــا بشــكل مباشــر مــن قبل ســجل الجمعيات )حيث يعتبر ســجل 

الجمعيــات هــو الهيئــة التنظيميــة لحوالــي 77 ٪ مــن قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح(.
ونتيجــة لذلــك، يتــم تقييــم مســتوى التدابيــر التخفيفيــة علــى أنــه متوســط، وبالتالــي ال يوجــد   .9

تغييــر فــي التقييــم العــام للمخاطــر الكامنــة )منخفــض - متوســط(.

المخاطر الكامنة

منخفض-متوسط

كفاية التدابير 

التخفيفية

متوسط

المخاطر 

المتبقية

منخفض-متوسط
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ــاه توصيــات عامــة ومحــددة للعوامــل مرتفعــة المخاطــر. وتســتند  ــواردة أدن تمثــل التوصيــات ال

هــذه التوصيــات علــى ثــالث ركائــز رئيســية للعمــل عليهــا علــى النحــو التالــي:

المراجعة	القانونية	
اســتحداث	آليــة	رســمية	مكتوبــة	لتحديــد	وتوزيــن	مخاطــر	تمويــل	اإلرهــاب	مــن	الجهــة	  •

صاحبــة	االختصــاص	)مصفوفــة	تســجيل	المخاطــر(. يجــب أن تســهل اآلليــة اإلشــراف 

والمراقبــة المســتهدفة القائمــة علــى المخاطــر للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي مــن 

المحتمــل أن تكــون “معرضــة لخطــر” تمويــل اإلرهــاب واتخــاذ قــرار بشــأن التوجيــه والدعــم 

ــح. ــر الهادفــة للرب المركــز لهــذه المنظمــات غي

اســتحداث	مجموعــة	مــن	التدابيــر	الوقائيــة	لتمويــل	اإلرهــاب	والعقوبــات	ذات	الصلــة   •

للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والتــي تفشــل فــي تنفيــذ هــذه التدابيــر، ومعالجــة أوجــه 

القصــور الهامــة المتعلقــة بتمويــل اإلرهــاب والتــي تــم تحديدهــا مــن خــالل عمليــة المراقبــة. 

وينبغــي أن يشــمل ذلــك أيًضــا )1( إرشــادات مفصلــة ومخصصة للعنايــة الواجبة، )2( آليات 

لرصــد جمــع التبرعــات وصرفهــا للتأكــد مــن أنهــا قائمــة علــى المخاطــر، وتعكــس أفضــل 

الممارســات، ومناســبة لمعالجــة األســاليب الجديــدة والمتطــورة لجمــع التبرعــات، وترتبــط 

بالعقوبــات ذات العالقــة.

تقديــم	تدابيــر	جديــدة	لتعزيــز	الشــفافية	والحوكمــة	فــي	المنظمــات	غيــر	الهادفــة	للربــح	  •

وأنظمتهــا	وعمليــات	التفتيــش	الخاصــة	بهــا. تجــدر اإلشــارة إلــى أن أنشــطة التوعيــة 

ــزام  ــم تضمينهــا فــي االلت ــح قــد ت ــر الهادفــة للرب لتحســين الحوكمــة داخــل المنظمــات غي

ــألردن 2021 - 2025 مــن شــراكة الحكومــات  ــة الخامســة ل األول فــي خطــة العمــل الوطني

الشــفافة )OGP()17( والتــي تهــدف إلــى “تحســين الحوكمــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

وحمايتهــا مــن خطــر التعــرض لالســتغالل فــي عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب“. 

وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، خطــة الوطنيــة الخامســة لــألردن 2021 - 2025 مــن شــراكة الحكومــات الشــفافة، متــاح عبــر   )17(
 https://bit.ly/3hSzRS5 الرابــط: 

أهم	التوصيات 	.5
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ســيركز ذلــك علــى “تطويــر السياســات واإلجــراءات التــي تتبنــى نهًجــا قائًمــا علــى المخاطــر 

ــي لحمايتهــا مــن  ــى عمــل وأنشــطة منظمــات المجتمــع المدن ــة عل فــي اإلشــراف والرقاب

مخاطــر التعــرض لغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، إلــى جانــب تعزيــز حوكمتهــا”، يوصــي 

فريــق التقييــم بمواصلــة جهــود خطــة العمــل الوطنيــة الخامســة لشــراكة الحكومــات 

الشــفافة. 

آليات	التعاون	وتبادل	المعلومات
يمكن	تحسين	آليات	التعاون	وتبادل	المعلومات	على	مستويين	من	خال:	

المســتوى	األول: تبــادل المعلومــات التــي تؤثــر علــى مجــال السياســات وتدعم عمــل اللجنة   •

الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ويشــمل ذلــك إنشــاء لجنــة اتصــال 

فنيــة دائمــة منبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تضــم 

اللجنــة مختلــف الجهــات الرقابيــة بمــا فــي ذلــك وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب، وجهــات إنفــاذ القانــون، والجهــات الرقابية/اإلشــرافية والهــدف مــن هــذه اللجنــة 

هــو ضمــان التعــاون الفعــال وتبــادل المعلومــات بيــن جميــع الســلطات ذات الصلــة التــي 

تمتلــك المعلومــات عــن المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، ولضمــان مشــاركة المعلومــات 

علــى الفــور مــع الســلطات المختصــة ، عنــد الحاجــة ، مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات وقائيــة أو 

تخفيفيــة. 

المســتوى	الثانــي: تبــادل المعلومــات لإلبــالغ عــن حــاالت تمويــل اإلرهــاب التــي تــم كشــفها   •

مــن قبــل الجهــات الرقابيــة لوحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. وهــذا يشــمل 

إضافــة الجهــات اإلشــرافية/الرقابية علــى المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح إلــى نظام اإلخطار 

اإللكترونــي )GOAML( الحالــي)18( الــذي تديــره الوحــدة لضمــان مشــاركة المعلومــات بســرية 

عاليــة إضافــة الــى معالجــة هــذه الحــاالت بكفــاءة عاليــة.

التوعية	وبناء	القدرات
يجــب	علــى	الجهــات	الرقابيــة	توســيع	نطــاق	برنامــج	التوعيــة	بشــكل	أكبــر، وتجــدر اإلشــارة إلــى 

أن أنشــطة التوعيــة لحمايــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح مــن مخاطــر التعــرض لالســتغالل 

فــي أعمــال تمويــل اإلرهــاب “مدرجــة فــي االلتــزام 1 فــي خطــة العمــل الوطنيــة الخامســة لــألردن 

يســتخدم هــذا النظــام حالًيــا بواســطة وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لمشــاركة المعلومــات مــع الهيئــات   )18(
المختصــة. والســلطات  المبلغــة 
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2025 مــن شــراكة الحكومــات الشــفافة.)19( ويوصــي فريــق العمــل بمواصلــة جهــود   -  2021

شــراكة الحكومــات الشــفافة حيــث سيشــمل اآلتــي

“تصميــم برامــج بنــاء القــدرات، وتطويــر، واعتمــاد مفاهيــم الحوكمــة لمنظمــات المجتمــع   •

ــي والحكومــة.  ــن منظمــات المجتمــع المدن ــر المتفــق عليهــا بي ــى المعايي ــاًء عل ــي، بن المدن

ســيركز ذلــك علــى هيــاكل الحوكمــة المناســبة، واعتمــاد معاييــر مهنيــة وأخالقيــة عاليــة 

للموظفيــن واإلدارة، وتطويــر آليــات المســاءلة، وتقديــم تقاريــر شــفافة للجهــات المانحــة 

والهيئــات الحكوميــة والمجتمعــات التــي تخدمهــا، شــريطة اســتخدام دليــل الحوكمــة)20( 

الــذي تــم تطويــره بالخطــة الوطنيــة الرابعــة لشــراكة الحكومــات الشــفافة )2018 - 2021( “.

باإلضافــة  )أوناليــن(،  اإلنترنــت  وعبــر  الوجاهيــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  سلســلة  تنفيــذ   •

إلــى جلســات التوعيــة، والمــواد اإلعالميــة علــى المســتوى الوطنــي لجميــع المؤسســات 

الحكوميــة ذات العالقــة حيــث تتعلــق هــذه األنشــطة باإلجــراءات والسياســات المعتمــدة 

والتــي تهــدف إلــى حمايــة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن مخاطــر التعرض لغســل األموال 

وتمويــل اإلرهــاب، وتعزيــز الحوكمــة فــي عملهــا “.

“تنفيــذ سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة الوجاهيــة وعبــر اإلنترنــت )أوناليــن(، باإلضافــة إلــى   •

والسياســات  اإلجــراءات  حــول  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  التوعويــة  الجلســات  عقــد 

المعتمــدة التــي تهــدف إلــى حمايــة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن مخاطــر غســل األمــوال 

/ تمويــل اإلرهــاب وتعزيــز الحوكمــة فــي عملهــا”.

نفس المرجع السابق )18(  )19(
ســجل الجمعيــات، دليــل الحوكمــة فــي الجمعيــات، متوفــر عبــر الرابــط:  https://bit.ly/33rQFLG دائــرة مراقبــة الشــركات، دليــل   )20(

.https://bit.ly/3HfqCpc الرابــط:  عبــر  متوفــر  الربحيــة،  غيــر  الشــركات  فــي  الحوكمــة 






