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ــس بفضــل  ــكل المقايي ــف ناجحــة ب ــاب والتطــرف العني ــة اإلره ــي مجــال محارب ــة ف ــة المغربي ــد التجرب تع
الرؤيــة الملكيــة الفعالــة فــي محاربــة الخطــر اإلرهابــي ومواجهــة خطــاب التطــرف علــى المســتوى الوطنــي 

والخارجــي. 

مــن هــذا المنطلــق، فالمملكــة المغربيــة ال تقــوم فقــط ببــذل جهــود كبيــرة لضمــان أمنهــا الوطنــي ولكــن 
ــة اإلرهــاب علــى الصعيــد الدولــي فــي ســبيل تحقيــق االســتقرار  تقــوم أيضــا بعمــل حاســم فــي مجــال محارب

ــم. بالعال

لقــد حرصــت المملكــة المغربيــة منــذ وقــت مبكــر علــى تبنــي اســتراتيجية شــمولية متعــددة األبعــاد يتقاطــع 
فيهــا البعــد القانونــي لمحاصــرة الســلوكات اإلرهابيــة، والبعــد االجتماعــي للنهــوض بأوضــاع المواطــن المغربــي 
ــى  ــة وعل ــى الوســطية المعتدل ــم عل ــي القائ ــك البعــد الدين ــات الهشــة والســاكنة المعــوزة، وكذل الســيما الفئ

تنظيــم فضــاءات العبــادة واالهتمــام بالفاعليــن الدينييــن.

هاتــه األبعــاد كانــت دائمــا مدعومــة باســتراتيجية أمنيــة اســتباقية محكمــة وخطــط عمــل متعــددة األبعــاد، 
يتــم تحيينهــا باســتمرار لجعــل األداء األمنــي قــادرا علــى التكيــف مــع متطلبــات الواقــع ومــع مســتويات تطــور 
هــذه الظاهــرة العابــرة للقــارات، ســواء مــن حيــث أشــكالها، أو مــن حيــث تعــدد المناطــق المســتهدفة، أو بالنظــر 
لعــدد المنظمــات اإلرهابيــة التــي تقــوم بهــذه العمليــات، ممــا يجعــل مخاطرهــا تتجــاوز فــي كثيــر مــن الحــاالت 

الحــروب النظاميــة.

ــح  ــة تحقيــق نتائــج هامــة، خاصــة علــى مســتوى التدخــل االســتباقي للمصال وقــد تــم بفضــل هــذه المقارب
األمنيــة المختصــة فــي مواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة التــي تحيــط ببالدنــا كخطــر دائــم ومســتمر، حيــث تقــوم 

هــذه المصالــح بعملهــا بــكل احترافيــة ومهنيــة مشــهود بهــا داخليــا وخارجيــا.

حــرص المملكــة المغربيــة علــى اعتمــاد الصرامــة فــي التعامــل مــع دعــاة التطــرف واإلرهــاب، يقابلــه نفــس 
الحــرص علــى االلتــزام بالمقتضيــات القانونيــة المعمــول بهــا، واحتــرام الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة، 
ــة  إذ وجــب اســتحضار، فــي هــذا الصــدد، مضمــون الخطــاب الملكــي الســامي الــذي وجهــه صاحــب الجالل
الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه وأيــده، إلــى األمــة بمناســبة الذكــرى 17 لعيــد العــرش المجيــد، حيــن 
أكــد أن »مصداقيــة العمليــات األمنيــة، تقتضــي الحــزم والصرامــة فــي التعامــل مــع المجرميــن، ومــع دعاة 
التطــرف واإلرهــاب، وذلــك فــي إطــار االلتــزام بالقانــون، واحتــرام الحقــوق والحريــات، تحــت مراقبــة 

القضــاء«. انتهــى النطــق الملكــي الســامي. 

إن مــن أفضــل الوســائل للقضــاء علــى اإلرهــاب هــي ســد منافــذ ومصــادر تمويلــه، فليــس هنــاك إرهــاب بــدون 
تمويــل، خاصــة وأن التنظيمــات اإلرهابيــة تســتخدم لذلــك جميــع الوســائل المتاحــة أمامهــا، بمــا فــي ذلــك 

التكنولوجيــات الحديثــة المخصصــة لجمــع األمــوال وتحويلهــا.

فــي هــذا اإلطــار، يمكــن اعتبــار تمويــل اإلرهــاب هــو أي دعــم مالــي أو عينــي فــي مختلــف صــوره، يقــدم إلــى 
األفــراد والمنظمــات التــي تدعــم اإلرهــاب أو تقــوم بالتخطيــط لعمليــات إرهابيــة. وقــد يأتــي هــذا التمويــل مــن 
مصــادر مشــروعة كالجمعيــات، أو مصــادر غيــر مشــروعة كاالتجــار فــي المخــدرات. كمــا أن تمويــل اإلرهــاب 

قــد يتــم بمبالــغ ماليــة كبيــرة أو بمبالــغ صغيــرة تصبــح كبيــرة عنــد تجميعهــا.

مــن أجــل ذلــك، تقــوم الســلطات العموميــة فــي كل دولــة بمســاعدة الجمعيــات كــي ال يتــم اســتغاللها 
فــي عمليــات تمويــل اإلرهــاب. المملكــة المغربيــة بدورهــا، وفــي إطــار انخراطهــا فــي تعزيــز الجهــود الدوليــة 
ــة تمويــل اإلرهــاب، وتحقيــق انســجام المنظومــة الوطنيــة مــع التوصيــات والمعاييــر الدوليــة الصــادرة  لمحارب

تقديم 
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عــن مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، تحــرص علــى تقديــم اإلرشــادات 
الالزمــة والقيــام بالتوعيــة المســتهدفة وتطويــر أفضــل الممارســات لــدى الجمعيــات للتصــدي لخطــر تمويــل 

اإلرهــاب.

مــن هنــا تأتــي أهميــة إصــدار هــذا الدليــل الــذي تبقــى الغايــة منــه تحســيس الجمعيــات بمخاطــر اســتغاللها 
مــن طــرف المنظمــات اإلرهابيــة، وتحذيــر أعضائهــا وكــذا كل المانحيــن والمتطوعيــن مــن أي فعــل أو ســلوك 
قــد يجعلهــم فــي مواجهــة مــع المقتضيــات القانونيــة، مــع مســاعدتهم علــى تعزيــز إجــراءات الوقايــة والمراقبــة 

الداخليــة.

هــذا مــع العلــم، أن تمويــل اإلرهــاب مــن طــرف الجمعيــات قــد يكــون عــن قصــد أو غيــر قصــد، علــى اعتبــار 
أن الجمعيــات قــد ال تأخــذ االحتياطــات الالزمــة لمعرفــة حقيقــة مصــادر تمويلهــا واألهــداف الحقيقيــة مــن 

وراء هــذا التمويــل.

منطلقات أساسية
- تعريــف الجمعيــة حســب النظــام القانونــي المغربــي )ظهيــر الجمعيــات لســنة 1958(: هــي »اتفــاق 
لتحقيــق تعــاون مســتمر بيــن شــخصين أو عــدة أشــخاص الســتخدام معلوماتهــم أو نشــاطهم لغايــة غيــر توزيــع 

األربــاح فيمــا بينهــم«.

ــل اإلرهــاب هــي: »كل شــخص قانونــي أو  ــة بمخاطــر تموي ــح المعني ــة للرب ــر الهادف - المنظمــات غي
ــة أو  ــوال، بشــتى الطــرق الموجــودة، ألهــداف خيري ــي جمــع وإنفــاق األم ترتيــب أو مؤسســة تســهم أساســا ف
دينيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة أو اجتماعيــة أو أخويــة أو لتولــي أنــواع أخــرى مــن األعمــال الصالحــة« )تعريــف 

ــي«(.  معتمــد مــن طــرف »مجموعــة العمــل المال

ــي )الفصــل  ــر المشــرع المغرب ــاب: اعتب ــة اإلره ــق بمكافح ــون المتعل ــب القان ــاب حس ــل اإلره - تموي
218.4 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي(، أن تمويــل اإلرهــاب فعــل إرهابــي، وأن األفعــال التاليــة تكــون تمويــال 
لإلرهــاب، ولــو ارتكبــت خــارج المغــرب، وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت األمــوال قــد اســتعملت فعــال أو لــم 

تســتعمل:

- القيــام عمــدا وبــأي وســيلة كانــت، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بتوفيــر أو تقديــم أو جمــع أو تدبيــر أمــوال أو 
ممتلــكات، ولــو كانــت مشــروعة، بنيــة اســتخدامها أو مــع العلــم أنهــا ستســتخدم كليــا أو جزئيــا:

* الرتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل اإلرهابي أو لم يقع.

* أو بواسطة شخص إرهابي.

* أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية.

- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.

- محاولة ارتكاب األفعال المذكورة. 

- مجموعــة العمــل المالــي )FATF(: هــي هيئــة حكوميــة دوليــة تتولــى مهمــة دراســة التقنيــات واتجاهــات 
ــل  ــوال وتموي ــة بمكافحــة غســل األم ــر السياســات المتعلق ــداد وتطوي ــاب وإع ــل اإلره ــوال وتموي غســل األم

اإلرهــاب محليــا ودوليــا.

وتتابــع مجموعــة العمــل المالــي التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ التدابيــر الالزمــة وتعمــل 
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ــي، وتــدرس المجموعــة  ــة علــى شــاكلة مجموعــة العمــل المال بشــكل وثيــق جــدا مع تســع منظمــات إقليمي
أســاليب غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتدابيــر الالزمــة لمكافحــة هــذه الظواهــر، وتشــجع اعتمــاد وتنفيــذ 
التدابيــر المناســبة علــى الصعيــد العالمــي، وتتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة األخــرى المعنيــة فــي مجــال مكافحــة 

غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

- مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )MENAFATF( هــي مجموعــة 
إقليميــة أنشــئت، علــى غــرار مجموعــة العمــل المالــي، ســنة 2004 وتعمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيــا. وتهــدف هــذه المجموعــة إلــى:

- تبنــي وتنفيــذ توصيــات مجموعــة العمــل المالــي حــول مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتمويــل 
انتشــار أســلحة الدمار الشــامل. 

- تنفيــذ معاهــدات واتفاقيــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة بالموضــوع وقــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
المتحــدة المعنيــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 

- العمــل علــى تعزيــز االلتــزام بهــذه المعاييــر واإلجــراءات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وكــذا 
العمــل مــع المؤسســات الدولية األخــرى لتعزيــز االلتــزام بهــذه المعاييــر واإلجــراءات علــى الصعيــد الدولــي.

- العمــل علــى تحديــد  المواضيــع المرتبطــة بعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ذات الطبيعــة 
اإلقليميــة، وتبــادل الخبــرات حــول هــذه القضايــا وتطويــر الحلــول اإلقليميــة لمعالجتهــا. 

ــة  ــل اإلرهــاب بطريق ــوال وتموي ــة لمكافحــة غســل األم ــع أنحــاء المنطق ــي جمي ــة ف ــات فعال - اتخــاذ ترتيب
ــة.  ــا القانوني ــا الدســتورية وأنظمته ــدول األعضــاء وأطره ــة الخاصة بال ــم الثقافي ــا للقي ــة طبق فعال

يعتبــر المغــرب أحــد األعضــاء المؤسســين لمجموعــة العمــل المالــي للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
ويســاهم بشــكل فعــال فــي مختلــف أشــغال المجموعــة.

الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات الماليــة: هــي الهيئــة المكلفــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
)ذات طابــع إداري، ملحقــة برئاســة الحكومــة(. تــم إحداثهــا، تحــت تســمية »الوحــدة« بموجب مرســوم صادر 
بتاريــخ 24 دجنبــر 2008 تحــت رقــم 572-08-2، تطبيقا للمــادة 14 من القانــون رقــم 05-43 المتعلــق بمكافحــة 

غســل األمــوال، وقــد تــم تنصيبهــا بتاريــخ 10 أبريــل 2009.

ــم 05-43 المتعلــق  ــون رق ــة للمعلومــات الماليــة« بموجــب القان ــة الوطني ليتــم بعــد ذلــك تســميتها »الهيئ
بمكافحــة غســل األمــوال. 

 تقــوم الهيئــة بــدور المنســق الرئيســي لــدى الســلطات الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب وكــذا الشــبكات الماليــة غيــر المشــروعة. تكمــن مهمتهــا األساســية فيمــا يلــي:

- تلقــي التصاريــح باالشــتباه والمعلومــات األخــرى ذات الصلــة بواحــدة أو أكثــر مــن الجرائــم المشــار إليهــا 
فــي الفصــول مــن 218-1 إلــى 218-4 وفــي الفصليــن 574-1 و574-2 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي وتحليلهــا 

وتعميــم نتائــج هــذا التحليــل.

- إحالــة المعلومــات ونتائــج التحليــل الــذي تقــوم بــه، تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب، إلــى الســلطات القضائيــة 
أو اإلداريــة المختصــة.

- تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل األموال وبتمويل اإلرهاب.

- التعــاون والمشــاركة مــع المصالــح والهيئــات األخــرى المعنيــة فــي دراســة التدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا 
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لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

- التنســيق الوطنــي بيــن القطاعــات الحكوميــة واإلدارات والمؤسســات العموميــة واألشــخاص االعتبارييــن 
اآلخريــن الخاضعيــن للقانــون العــام أو الخــاص فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

- التنسيق الوطني بين الجهات المعنية إلعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه.

- التمثيــل المشــترك للمصالــح والهيئــات الوطنيــة أمــام الهيئــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب.

ــي مجــال مكافحــة  ــا ف ــة يكــون ضروري ــى الحكوم ــراح أي إصــالح تشــريعي أو تنظيمــي أو إداري عل - اقت
ــل اإلرهــاب؛ ــوال وتموي غســل األم

- إبداء الرأي للحكومة.

لماذا مخاطبة الجمعيات على الخصوص؟ 
إذا كان القطــاع البنكي والمؤسســات الماليــة قــد اســتطاعت التعامــل مــع التهديــد اإلرهابــي مــن خــالل 
تكييــف مســاطرهم وإجراءاتهــم اإلداريــة واعتمــاد تدابيــر الحمايــة مــن مخاطــر تمويــل اإلرهــاب، وفــق توصيــات 
ــم تتأهــب بمــا يكفــي لمواجهــة هــذه  ــإن الجمعيــات، علــى النقيــض مــن ذلــك، ل ــي، ف مجموعــة العمــل المال
المخاطــر، حيــث حــذرت مجموعــة العمــل المالــي فــي توصيتهــا رقــم 8، مــن تصاعــد وتيــرة تمويــل الجمعيــات 

لألعمــال اإلرهابيــة، ومخاطــر اســتغالل هاتــه الجمعيــات مــن طــرف التنظيمــات اإلرهابيــة.

الهبــات  بعــض  أن   ،2015 فبرايــر   12 بتاريــخ  الصــادر   2199 رقــم  قــراره  فــي  األمــن  مجلــس  اعتبــر  كمــا 
رســل إلــى الجماعــات اإلرهابيــة، داعيــا الــدول إلــى تكثيــف جهودهــا مــن 

ُ
والمســاعدات الخارجيــة مازالــت ت

أجــل حمايــة نظامهــا المالــي، والعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع المنظمــات غيــر الربحيــة مــن أجــل توجيــه هــذه 
المســاعدات والهبــات لألعمــال الخيريــة المخصصــة لهــا وعــدم توجيههــا لغايــة تمويــل الجماعــات اإلرهابيــة 

واألشــخاص المتعاونيــن معهــا.

لمن هذا الدليل؟ 
- لــكل األعضــاء المنخرطيــن فــي جمعيــة معينــة، لــكل مســيريها، ومحاســبيها وأمنــاء المــال، حيــث يجــب 
ــات هــذا الدليــل مــن أجــل التعامــل مــع هــذه اإلشــكالية، والتمكــن مــن اتخــاذ  عليهــم االطــالع علــى محتوي

احتياطــات بســيطة ومناســبة.

ــوا أو عموميــون، وليســوا منخرطيــن فــي هــذه الجمعيــات، هــم  - لــكل األشــخاص المتبرعيــن، خواصــا كان
ــن  ــح اختياراتهــم وتأمي ــى توضي ــن أجــل مســاعدتهم عل ــاب، م ــذا الكت ــي ه ــواردة ف ــات ال ــون بالمقتضي معني
مســار الهبــات والمســاهمات التــي يقدمونهــا دون أن تطالهــم أيــة متابعــة قانونيــة فــي حالــة تمويلهــم لمبــادرات 

خيريــة معينــة. 

- كل الجمعيــات ذات الصلــة ببــؤر التوتــر فــي العالــم، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مدعــوة التخــاذ إجــراءات 
وقائيــة إضافيــة بخصــوص عملياتهــا ومبادراتهــا، لكــي ال تحيــد عــن أهدافهــا االجتماعيــة والخيرية.

كيف تتحدد مسؤولية الجمعيات؟ 
- تتحمــل الجمعيــات نفــس المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق األشــخاص الذاتييــن أو المعنوييــن، حيــث إنهــا 

ملزمــة بجبــر الضــرر الــذي قــد تلحقــه باآلخريــن، ويمكنهــا أن تكــون محــل متابعــة جنائيــة كذلــك.
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ــا  ســتخدم األمــوال التــي تتحصــل عليهــا الجمعيــات فــي غيــر الغايــات التــي ُجمعــت ألجلهــا، ودون
ُ
- قــد ت

عــن إرادة المتبرعيــن بهــا، لذلــك، فمــن الضــروري أن يحــرص هــؤالء المتبرعــون علــى تتبــع مســار تبرعاتهــم، 
ومســاءلة األشــخاص المكلفيــن بتوزيعهــا، والوســائل الكفيلــة بضمــان االســتخدام الســليم لهــا، زيــادة فــي 

ــان. الحــرص واالطمئن

- يمكــن للجمعيــات أن تدعــم ماليــا، جمعيــات أخــرى تشــترك معهــا فــي نفــس األنشــطة والمواقــف، وتعمــل 
فــي مناطــق النزاعــات والحــروب، وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تضيــع هــذه األمــوال فــي الميــدان دون أن ُيعــرف 

مآلها.

ما هي قيمة المبالغ التي تشكل خطرا إرهابيا؟ 
 اإلرهــاب ال يمكــن تمويلــه فقــط بمبالــغ كبيــرة، بــل يمكــن أن تكــون هــذه التبرعــات ضئيلــة، لكــن 
بعــد تجميعهــا مــن أشــخاص عــدة يصبــح المبلــغ كبيــرا، وبالتالــي فالقيمــة الماديــة ليســت أكثــر أهميــة مــن 

اســتخدامها الفعلــي والنهائــي.

ما هي الجمعيات المعنية بمخاطر تمويل اإلرهاب؟
- الجمعيات التي ال تتوفر على نظام محاسباتي دقيق وشفاف.

- الجمعيات التي تقوم بإرسال األموال خارج الدوائر المالية المصرح بها.

- الجمعيات التي تتلقى تمويالت من جهات أجنبية.

- الجمعيــات التــي تعتمــد جمــع أمــوال ألهــداف اجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة والتصــرف فيهــا بشــكل عــام، 
وخيريــة بشــكل خــاص.

- الجمعيــات التــي لهــا عالقــات مــع جهــات وجمعيــات أخــرى مرتبطــة مباشــرة بمناطــق النزاعــات والحــروب، 
مــا لــم يكــن لهــذه الجمعيــات مهمــة مســاعدة طبيــة معتــرف بهــا أو حاصلــة علــى دعــم الســلطات المغربيــة.

- الجمعيــات التــي تقــوم بإرســال األمــوال إلــى بــؤر التوتــر دون المطالبــة بإثبــات المصاريــف، ودون تعييــن 
ــة األشــخاص الطبيعييــن المســتفيدين مــن  ــة بهوي أشــخاص للتحقــق مــن اســتخدام هــذه األمــوال، أو المطالب

هــذه الهبــات.

- الجمعيــات التــي تعمــل علــى إرســال هبــات ماليــة دون أن يكــون نظامهــا األساســي ينــص علــى ذلــك، أو 
توجيههــا إلــى دول غيــر تلــك الــواردة فــي قائمــة البلــدان المذكــورة فــي أنظمتهــا األساســية، عنــد االقتضــاء.

- الجمعيــات التــي تقــوم بإرســال أمــوال مــن أجــل تحصيــل ممتلــكات أو مقتنيــات غريبــة عــن كل مــا ورد 
فــي أنظمتهــا األساســية.

- الجمعيــات التــي تعمــل علــى إرســال أمــوال بهــدف الحصــول علــى ســلع أو بضائــع، مــن المعــروف أنهــا 
غيــر متوفــرة.

ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتوطين الثقة أو استعادتها؟ 
- ال تشــكل هــذه الوثيقــة دليــال للجمعيــة، بــل هــي دليــل لــكل الممارســات الســليمة حمايــة للقطــاع 
الجمعــوي مــن كل تحريــف ألهدافــه أو اســتغالل لمجــال عملــه النبيــل، الســيما فــي اتجــاه تمويــل اإلرهــاب. 

- يلخــص هــذا الدليــل، كل اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان اســتمرار العمــل الجمعــوي 
فــي أداء مهامــه دون الوقــوع فــي خطــر تمويــل اإلرهــاب، وذلــك مــن خــالل خمســة محــاور أساســية:
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المحــور األول : التوصيــة الخاصــة الثامنــة لمجموعــة العمــل المالــي بشــأن مخاطــر 
اســتغالل المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح ألغــراض تمويــل اإلرهــاب

تعــد المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح عرضــة لالســتغالل لغايــات تمويــل اإلرهــاب. وينبغــي التأكــد مــن عــدم 
ــات مشــروعة، أو اســتغاللها كأدوات  ــة التــي تظهــر ككيان ــة اســتغاللها مــن طــرف المنظمــات اإلرهابي إمكاني
لتمويــل اإلرهــاب، أو مــن أجــل إخفــاء أو تغطيــة تحويــل األمــوال المخصصــة ألغــراض مشــروعة ســرا إلــى 

ــة. المنظمــات اإلرهابي

المحور الثاني : تقييم المخاطر قبل االنخراط في عمليات التمويل
علــى غــرار باقــي التجــارب الدوليــة، تبقــى الجمعيــات المغربيــة معرضــة لمخاطــر تمويــل اإلرهــاب، لــذا 
يتعيــن علــى الســلطات والجمعيــات تحديــد طبيعــة المخاطــر والتهديــدات المحيطــة بالبيئــة الوطنيــة، حيــث 
تبقــى الجمعيــات معرضــة لذلــك بدرجــات متفاوتــة، حســب طبيعــة أنشــطتها، وحســب درجــة مناعتهــا ضــد 

أي اســتغالل مــن هــذا النــوع. 

المحور الثالث : التدبير المالي للجمعيات
إن حســن تدبيــر أيــة جمعيــة يتوقــف بشــكل كبيــر علــى حســن تنظيــم ماليتهــا وتنظيــم محاســبتها، الشــيء 

الــذي ســيضمن وضعيــة ماليــة واضحــة، تعــزز مــن شــفافيتها وتقــوي مناعتهــا ضــد التمويــالت المشــبوهة.

المحور الرابع : الشفافية والمطابقة في تدبير الجمعيات
بالرغــم مــن أن الجمعيــات تؤســس لغايــات غيــر توزيــع األربــاح، إال أنهــا تبقــى مطالبــة باعتمــاد تدبيــر 
ــد  ــر الجي ــل المســاعدات. والتدبي ــا وتحصي ــا ومعالجــة نفقاته ــر ميزانياته ــل أنشــطتها وتدبي ــي يهــم تموي مال
للعمليــات الماليــة يعتمــد أساســا وحصريــا علــى الشــفافية والتتبــع والمحاســبة، وتبقــى مهمــة الخــازن )أميــن 

ــة( فــي قلــب هــذه المنظومــة. مــال الجمعي

المحــور الخامــس : المنظومــة القانونيــة المغربيــة المتعلقــة بتأطيــر وتحصيــن 
العمــل الجمعــوي

ــى وضــع  ــة عل ــة، حرصــت المملكــة المغربي ــا بخطــورة تحــركات التنظيمــات والعناصــر اإلرهابي ــا منه وعي
تشــريعات دقيقــة مــن أجــل محاربــة اإلرهــاب وتمويلــه. فضــال عــن ذلــك فالمنظومــة المغربية تتوفر منذ ســنوات 
مضــت علــى قوانيــن ونصــوص تنظيميــة لتأطيــر العمــل الجمعــوي وتحصينــه ضــد التمويــالت المشــبوهة عبــر 

عــدد مــن المســاطر والتدابيــر الهادفــة إلــى ضمــان الشــفافية قــدر اإلمــكان فــي تدبيــر هــذا المجــال.
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المحور األول:

ــة لمجموعــة العمــل  ــة الخاصــة الثامن  التوصي

المالــي بشــأن مخاطــر اســتغالل المنظمــات 

غيــر الهادفــة للربــح ألغــراض تمويــل اإلرهــاب
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تعــد المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح عرضــة لالســتغالل لغايــات تمويــل اإلرهــاب. وينبغــي التأكــد مــن عــدم 
إمكانيــة اســتغاللها:

- من طرف المنظمات اإلرهابية التي تظهر ككيانات مشروعة.

- مــن أجــل اســتغالل كيانــات مشــروعة كأدوات لتمويــل اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك للتهــرب مــن تدابيــر 
تجميــد األصــول.

- من أجل إخفاء أو تغطية تحويل األموال المخصصة ألغراض مشروعة سرا إلى المنظمات اإلرهابية.

لذلــك، تدعــو التوصيــة الخاصــة الثامنــة لمجموعــة العمــل المالــي الــدول إلــى التدقيــق فــي قوانينهــا وأنظمتها 
المتعلقــة بالتنظيمــات التــي يمكــن اســتغاللها لغــرض تمويــل اإلرهــاب، حيــث تظهــر الجمعيــات واحــدة مــن 

أكثــر التنظيمــات المعرضــة بشــكل كبيــر لخطــر االســتقطاب مــن طــرف المنظمــات اإلرهابيــة.

منطلقات
1 - المنظمات غير الهادفة للربح ودورها األساسي في االقتصاد العالمي

أظهــرت المجهــودات الدوليــة الموجهــة ضــد تمويــل اإلرهــاب، أن المجموعــات اإلرهابيــة وشــركاءها 
ــم اللوجســتيكي، وتشــجيع  ــان الدع ــي ضم ــا، وبالتال ــوال وتوزيعه ــذه المنظمــات لجمــع األم يســتخدمون ه

تجنيــد اإلرهابييــن ودعــم أنشــطتهم.

يســهل هــذا التحويــل األنشــطة اإلرهابيــة، ولكنــه يقــوض أيضــا ثقــة المانحيــن ويعــرض ســالمة المنظمــات 
غيــر الهادفــة للربــح للخطــر، وبالتالــي فحمايــة هــذا القطــاع مــن ســوء االســتخدام يعــد جــزءا أساســيا مــن 

ــاب. ــل اإلره ــود العالمــي ضــد تموي المجه

ــدة  ــة لع ــراض إرهابي ــتخدامها ألغ ــر اس ــة لخط ــر الربحي ــات غي ــرض المنظم 2 - تتع
أســباب 

فهــي تتمتــع بثقــة الجمهــور، ولديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر تمويــل كبيــرة وتســتخدم الكثيــر مــن 
المــال، باإلضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع بعــض هــذه الجمعيــات بحضــور علــى المســتوى الدولــي يؤهلهــا إلجــراء 
عمليــات وتحويــالت ماليــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، وخاصــة فــي المناطــق القريبــة مــن بــؤر األنشــطة 

اإلرهابيــة. 

وبســبب وضعيتهــا القانونيــة، فغالبــا مــا تفلــت هــذه الجمعيــات مــن رقابــة الســلطات العامــة، بــل قــد يكــون 
خلــق هــذه الجمعيــة، فــي بعــض الحــاالت التــي أظهرتهــا التجــارب الدوليــة، مجــرد إجــراء شــكلي للتمويــه. وقــد 
اســتفادت المنظمــات اإلرهابيــة مــن هــذه الوضعيــة الختــراق القطــاع وتحويــل األمــوال واســتخدام عمليــات 

الجمعيــات إلخفــاء أو دعــم أنشــطتها الخاصــة.



دليل إرشادي - للوقاية من مخاطر استغالل الجمعيات في عمليات تمويل اإلرهاب

16

أهداف ومبادئ عامة
1 - إن استقطاب المنظمات اإلرهابية للجمعيات يتطلب من الدول اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل:

 - حمايــة القطــاع مــن مثــل هــذه الســلوكات اإلجراميــة، وينبغــي لهــذه التدابيــر أن تعــزز الشــفافية وتعــزز ثقــة 
المانحيــن فــي أن الخدمــات الخيريــة تفيــد مجتمعاتهــم وموجهــة لمســتحقيها مــن المســتفيدين.

- تحديــد واتخــاذ إجــراءات فعالــة ضــد الجمعيــات التــي تســتغلها المنظمــات اإلرهابيــة أو التــي تدعمهــا 
ــل اإلرهــاب، ينبغــي أن  ــي أنشــطة الدعــم وتموي ــات تشــارك ف ــي أن الجمعي ــا يشــتبه ف ــن، فعندم بنشــاط معي
ــى  ــر ســلبي عل ــن تأثي ــه م ــا بالنظــر لمــا تخلف ــي هــذه األعمــال وإنهائه ــق ف ــدول هــي التحقي ــة ال تكــون أولوي

ــة. ــن األنشــطة الخيري المســتفيدين الشــرعيين م

ــة محــددة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تنــوع وتعــدد هــذه الجمعيــات، ومســتوى قابليتهــا  2 - يجــب اعتمــاد مقارب
لخطــر االختــراق وتمويــل اإلرهــاب، وكذلــك الحــرص علــى الحفــاظ علــى ســيرورة األنشــطة االجتماعيــة والخيريــة 

المشــروعة.

إجراءات احترازية
ــة علــى قطاعهــا الجمعــوي غيــر الهــادف للربــح، وأن تكــون قــادرة علــى  يجــب علــى الــدول تكثيــف الرقاب
الحصــول علــى معلومــات محينــة فــي الوقــت المناســب حــول األنشــطة والجوانــب األخــرى ذات الصلــة 
بالقطــاع، مــن أجــل تحديــد خصائــص وأنــواع الجمعيــات التــي مــن المحتمــل أن تســتخدم أنشــطتها ألغــراض 

ــدوري. ــي مــن الواجــب أن يخضــع هــذا القطــاع إلعــادة التقييــم ال تمويــل اإلرهــاب، وبالتال

لمكافحة إساءة استخدام الجمعيات ألغراض إرهابية، يجب:

1- تحسيس الجمعيات بمخاطر تمويل اإلرهاب:
¿  التوفر على سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارة الجمعيات وعملها.	

¿  تنظيــم حمــالت توعيــة لصالــح الجمعيــات إلبالغهــم بالتدابيــر الممكــن اتخاذهــا فــي مواجهــة هــذه 	
المخاطــر.

¿  العمل مع الجمعيات لتطوير مناهجها واالستفادة من تجارب اآلخرين.	

¿  تشــجيع الجمعيــات علــى إجــراء معامالتهــا مــن خــالل دوائــر ماليــة منظمــة، مــع مراعــاة أن قــدرات 	
القطاعــات الماليــة ليســت هــي نفســها فــي جميــع البلــدان.

2 - ضمان الرقابة واإلشراف الفعال على قطاع الجمعيات:
¿  التوفــر والحفــاظ علــى المعلومــات المتعلقــة بالغــرض مــن األنشــطة المعلنــة للجمعيــة، والتعريــف بهويــة 	

الشــخص )األشــخاص( الــذي يمتلــك أو يتحكــم أو يوجــه أنشــطتها، حيــث يجــب أن تكــون هــذه المعلومــات 
متاحــة للجمهــور مباشــرة أو عــن طريــق الســلطات المختصــة.

¿  نشر البيانات المالية السنوية مع تحليل مفصل إليراداتها ونفقاتها.	

¿  أن تكون حاصلة على الصفة القانونية لدى السلطات الوصية.	

¿ نشئت من أجله.	
ُ
 أن تتوفر على آليات للرقابة من أجل التأكد من استخدام أموالها في الغرض الذي أ

¿  توثيق هوية المانحين المتبرعين المهمين واحترام سرية بياناتهم.	
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¿ ــة للتحقــق مــن 	 ــة كافي ــة ودولي  االحتفــاظ لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات بســجالت معامــالت وطني
ــا للجهــات المختصــة. ــا لغــرض المنظمــة، وإتاحته ــوال وفق اســتخدام األم

يجــب علــى الســلطات المختصــة مراقبــة وضمــان امتثــال الجمعيــات اللتزامــات هــذه التوصيــة تحــت طائلــة 
التعــرض لعقوبــات رادعــة فــي حالــة العكــس.

3 - القيــام بأبحــاث دقيقــة وفعالــة لجمــع المعطيــات الخاصــة بالجمعيــات، حيــث يجــب علــى الــدول 
مــا يلــي:

¿ ــك 	 ــي تمتل ــن الســلطات المختصــة والمنظمــات الت ــات بي ــادل المعلوم ــاون وتب ــة التع  ضمــان فعالي
معطيــات ذات صلــة بالجمعيــات المعنيــة.

¿  التوفــر علــى مهــارات اســتقصائية ومراجعــة أنشــطة الجمعيــات المشــتبه فــي اســتغاللها ألغــراض 	
تمويــل اإلرهــاب، والتأكــد مــن أن المعلومــات المتعلقــة بــإدارة الجمعيــات )بمــا فــي ذلــك المعلومــات الماليــة 

والبرامــج( متوفــرة كجــزء مــن التحقيــق.

¿  وضــع آليــات لضمــان الســرعة فــي إيصــال المعلومــة إلــى الســلطات المختصــة مــن أجــل اتخــاذ تدابيــر 	
ــة  ــة تعمــل كواجهــة لمنظمــة إرهابي ــة وجــود شــك أو ســبب مقبــول لالشــتباه فــي أن الجمعي ــة فــي حال وقائي
بغــرض جمــع التبرعــات وتمويــل اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك تجنــب تدابيــر تجميــد األصــول؛ أو تقــوم بإخفــاء 
ــح  ــا مــن أجــل أغــراض مشــروعة، ولكنهــا تتحــول لصال معطيــات حــول مواردهــا التــي تتحصــل عليهــا ظاهري

المنظمــات اإلرهابيــة. 

¿ ــات بخصــوص كل 	 ــى معلوم ــن أجــل الحصــول عل ــي م ــكل طلــب أجنب ــى االســتجابة ل  الحــرص عل
الجمعيــات التــي يشــتبه فــي ارتباطهــا بمنظمــات إرهابيــة أو قيامهــا بأنشــطة لدعــم وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك 

مــن خــالل تعييــن جهــات مكلفــة بالتواصــل لهــذا الغــرض.

التحديات الجديدة
اعتبــرت مجموعــة العمــل المالــي فــي تقريــر لهــا صــادر ســنة 2015 بــأن خدمــات التواصــل االجتماعــي 
تبقــى عرضــة لالســتغالل مــن أجــل جمــع األمــوال لإلرهابييــن. وأقــر التقريــر بنقــاط الضعــف البــارزة المرتبطــة 
بخدمــات التواصــل االجتماعــي بمــا فيهــا القــدرة علــى إخفــاء الهويــة والوصــول إلــى نطــاق أوســع وعــدد أكبــر 

ــن. ــن المحتملي ــن والممولي مــن المتعاطفي

تشــير الحــاالت التــي ذكــرت فــي هــذا التقريــر إلــى أن اآلالف مــن اإلرهابييــن، و/أو المجموعــات اإلرهابيــة، 
و/أو المتعاطفيــن يســتغلون خدمــات التواصــل االجتماعــي لتســهيل تمويــل اإلرهــاب.

 علــى الجمعيــات األخــذ بعيــن االعتبــار اإلمكانــات التــي تطرحهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي لإلرهابييــن 
قصــد اســتقطاب أو اســتدراج أو اســتغالل الجمعيــات فــي مجــال تمويــل اإلرهــاب، حيــث حــدد الخبــراء فــي 

المجــال نقــاط الضعــف التاليــة:

ــة: يســهل تنامــي الوصــول إلــى األنترنــت والهواتــف المحمولــة  - انتشــار األنترنــت والهواتــف المحمول
اســتغالل خدمــات التواصــل االجتماعــي مــن أجــل تمويــل اإلرهــاب.

- ســهولة الوصــول إلــى الخدمــات: تتيــح القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــات التواصــل االجتماعــي مــن 
خــالل أوجــه متعــددة )مثــال الهاتــف المحمــول، واألجهــزة اللوحيــة، والحواســيب(. إمكانيــة أكبــر للتنقــل 

ــه. ــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب وتمويل ــدة ف ــات جدي والتواصــل ممــا يطــرح تحدي
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- إخفــاء الهويــة: هــي ســهولة إنشــاء المســتخدم حســابات وهميــة الســتخدام خدمــات التواصــل االجتماعي 
والقــدرة علــى إجــراء تبرعــات مجهولــة دون ذكــر المصــدر.

- التشــفير: االســتخدام الشــائع آلليــات التشــفير مــن أجــل ضمــان ســرية الرســائل والمحادثــات، الســيما فــي 
خدمــات االتصــال عبــر األنترنــت، حيــث يوفــر قنــوات يصعــب كشــفها يســتخدمها اإلرهابيــون والمنظمــات 

اإلرهابيــة للتواصــل وتبــادل البيانــات الماليــة وإخفــاء معامالتهــم. 

- توفيــر األمــوال: تســمح بعــض خدمــات التواصــل االجتماعــي للمســتخدمين بالحصــول علــى دخــل مــن 
خــالل اإلعالنــات. 

- ســهولة التعديــل: تســمح معظــم خدمــات التواصــل االجتماعــي للمســتخدم بتعديــل المحتــوى أو إزالتــه 
بشــكل كامــل فــي الوقــت الفعلــي. كمــا تســمح بعــض خدمــات التواصــل عبــر األنترنــت للرســائل بــأن تبقــى 

محــى مــن تلقــاء نفســها مــن دون أن تخلــف أي أثــر يســمح بتعقبهــا.
ُ
لفتــرة زمنيــة محــددة ثــم ت

توفيــر أدوات للحمــالت الترويجيــة: توفــر معظــم خدمــات التواصــل االجتماعــي وســائل لمشــاركة 
ــو والصــور والتســجيالت الصوتيــة، ممــا يســمح للمنظمــات  محتويــات الوســائط المتعــددة كمقاطــع الفيدي

اإلرهابيــة واإلرهابييــن بالتأثيــر فــي متعاطفيــن محتمليــن مــع أجندتهــم.

حاالت عملية من التجارب الدولية 
ــي  ــر »تمويــل اإلرهــاب ومواقــع التواصــل االجتماعــي« الصــادر عــن مجموعــة العمــل المال المصــدر: تقري

ــا ومجموعــة آســيا والمحيــط الهــادئ ســنة 2018. لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

يركــز هــذا التحليــل علــى طريقــة اســتخدام خدمــات التواصــل االجتماعــي لتمويــل اإلرهــاب، وفــي كل 
ــر شــاملة. ــد الئحــة مؤشــرات غي ــم تحدي ــة ت دراســة حال

ــات التواصــل  ــاءة اســتخدام خدم ــر، وجــود اتجــاه إلس ــى حــد كبي ــل، إل ــرت الحــاالت موضــوع التحلي أظه
االجتماعــي ألغــراض إرهابيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي بعــض الحــاالت العمليــة، أعلــن بعــض األشــخاص 
والءهــم لمنظمــات إرهابيــة واســتخدموا خدمــات التواصــل االجتماعــي والجمعيــات لنشــر التطــرف والحمالت 

ــة.  ــة معين ــة لتنظيمــات إرهابي الترويجي
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دراسة الحالة األولى: 

استغالل خدمات الشبكات االجتماعية لطلب التبرعات والترويج لإلرهاب

تتعلــق هــذه الحالــة بالجمعيــة الخيريــة Perle d’espoir وهــي أدت إلــى أو ل محاكمــة لجمعيــة خيريــة فــي 
ــات لمشــاريع  ــي ســنة    2012  لجمــع التبرع ــة ف ــذه الجمعي ــاب. أنشــئت ه ــل اإلره ــا بتموي فرنســا الرتباطه

إنســانية فــي دول أجنبيــة )مؤشــر تمويــل اإلرهــاب 1(. 

وبعــد حملــة تبرعــات، اشــترت هــذه الجمعيــة فــي غشــت 2013 ســيارتي إســعاف ومــواد طبيــة لبنــاء 
شــرت صــور علــى فيســبوك إلثبــات حقيقــة هــذا المشــروع والتواصــل مــع المانحيــن( مؤشــر 

ُ
مستشــفى. ون

تمويــل اإلرهــاب 2(. فــي الوقــت نفســه، ادعــى أحــد أعضــاء الجمعيــة الرئيســيين علــى صفحتــه الخاصــة علــى 
ــاب 3(.  ــل اإلره ــار واســتخدام األســلحة )مؤشــر تموي ــى إطــالق الن ــدرب عل ــن وت ــى جهاديي ــه التق فيســبوك أن

فــي وقــت الحــق، تمــت الدعــوة مجــددا علــى الشــبكات االجتماعيــة للتبــرع مــن أجــل أضحيــة لالحتفــال 
بالعيــد. وكان ثالثــة أعضــاء فــي الجمعيــة يخططــون لتســليم األمــوال التــي ســُتجمع.

كمــا ضبطــت الجمــارك الفرنســية فــي المطــار كل واحــد مــن هــؤالء األشــخاص الثالثــة وهــو يحمــل 9.900 
ــر إداري  ــر 2014 صــدر أم ــي 7 يناي ــل اإلرهــاب 4(. ف ــح )مؤشــر تموي ــه للتصري أورو/تحــت الحــد المســموح ب
بتجميــد أصــول الجمعيــة و 4 مــن أعضائهــا لمــدة 6 أشــهر. ولكــن بعــد يوميــن مــن صــدور هــذا األمــر، غــادر 

أحــد هــؤالء األعضــاء فرنســا ونشــر علــى صفحتــه علــى فيســبوك أنــه انضــم إلــى منظمــة إرهابيــة. 

وتابع نشر أخبار عن حياته اليومية على فيسبوك لمدة 6 أشهر قبل أن يعود )مؤشر تمويل اإلرهاب 5(.

وفــي ســنة 2014، تــم حــل الجمعيــة واعُتقــل عضــوان مــن أعضائهــا بتهمــة تمويــل اإلرهــاب والتآمــر مــن أجــل 
ارتــكاب جريمــة مرتبطــة بعمــل إرهابــي.

 اســتخدمت معظــم األمــوال التــي تــم جمعهــا لدعــم المقاتليــن اإلرهابييــن. كمــا اســتخدمت ســلطات إنفــاذ 
القانــون الرســائل والصــور المنشــورة علــى فيســبوك كأدلــة.
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المؤشرات

الشــبكات  لخدمــات  الخيريــة  الجمعيــات  اســتخدام 
ــا اإلنســانية فــي حيــن  ــة لجمــع التبرعــات للقضاي االجتماعي
تــم اســتخدام األمــوال لدعــم المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب. مؤشر تمويل اإلرهاب 1

خدمــات  باإلرهــاب  مرتبطــة  خيريــة  جمعيــة  اســتخدمت 
ــت شــرعية  ــة تثب ــة لنشــر وســائط مرئي الشــبكات االجتماعي

أنشــطتها والتواصــل مــع المانحيــن.
مؤشر تمويل اإلرهاب 2

الشــبكات  خدمــات  خيريــة  جمعيــة  أعضــاء  اســتخدم 
االجتماعيــة لتصويــر انخراطهــم مــع اإلرهابييــن بمــا فــي ذلــك 
خضوعهــم لتدريــب علــى اســتخدام األســلحة مــع اإلرهابيين. مؤشر تمويل اإلرهاب 3

اســتخدام خدمــات الشــبكات االجتماعيــة لجمــع التبرعــات 
بحجــة قضيــة إنســانية مــن ثــم نقــل األمــوال عبــر الحــدود 
بشــكل مــادي مــن خــالل توزيعهــا علــى عــدة ركاب بمــا ال 

ــح. ــى للتصري يتخطــى الحــد األدن

مؤشر تمويل اإلرهاب 4

اســتخدام ملــف شــخصي علــى الفايســبوك لإلعــالن عــن 
األمــم  قائمــة  علــى  واردة  إرهابيــة  منظمــة  إلــى  االنضمــام 

بذلــك. مرتبطــة  يوميــة  أحــداث  ونشــر  المتحــدة 
مؤشر تمويل اإلرهاب 5
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دراسة الحالة الثانية: 

اســتخدام خدمــات الشــبكات االجتماعيــة وخدمــات االتصــال عبــر األنترنــت ألغــراض مختلفــة عــن غرضهــا 
لحقيقي ا

رصــدت الســلطات األمنيــة مــن خــالل وســائل مختلفــة شــبكة منظمــة متخصصــة فــي جمــع التبرعــات لدعــم 
المنظمــات المتطرفــة فــي الخــارج. واشــتملت هــذه الوســائل تحقيقــات ســرية، ومتابعــة، وعمليــات رصــد 
ــد أســفر ذلــك عــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي  ــة لوســائل التواصــل االجتماعــي. وق ــة دوري ومراقب
مثــل تويتــر، تيليغــرام، وواتــس آب، وانســتغرام ألغــراض مختلفــة عــن الهــدف األساســي المعلــن عنــه مــن أجــل 

الترويــج وجمــع التبرعــات والتواصــل مــع أشــخاص فــي مناطــق النــزاع.

وتــم االدعــاء فــي العلــن أن األمــوال التــي ســيتم جمعهــا سُتســتخدم لمســاعدة المحتاجيــن مثــل الالجئيــن 
فــي مناطــق النــزاع بينمــا هــي اســُتخدمت فــي الواقــع لدعــم منظمــة متطرفــة.

تــم تيســير الخدمــات اللوجســتية الفعليــة لنقــل األمــوال مــن خــالل حســابات علــى تويتــر وتيليغــرام أو مــن 
خــالل اتصــاالت هاتفيــة )مؤشــر تمويــل اإلرهــاب 1(. 

ــن خــالل  ــا بشــكل ســري م قــل بعضه
ُ
ــا ون ــن طالبيه ــم جمــع التبرعــات مباشــرة م ــي معظــم الحــاالت، ت  ف

مؤسســات ماليــة بمــا فيهــا مصــارف، أو شــركات الصــرف، أو بطاقــات مســبقة الدفــع ألفــراد فــي المنظمــة 
اإلرهابيــة أو أشــخاص تابعيــن لهــم لتفــادي الشــبهات.

وتــم تخصيــص بعــض األمــوال ألعمــال خيريــة مــن أجــل إخفــاء معامــالت لقيم أكبر تــم تحويلهــا للمنظمات 
المتطرفــة )مؤشــر اإلرهاب 2(.

 وتــم نقــل األمــوال نقــدا عبــر الحــدود، أو مــن خــالل خدمــات التحويــل البديلــة أو شــركات صرافــة يملكهــا 
أشــخاص ال تعرفهــم األجهــزة األمنيــة للدولــة المعنيــة )مؤشــر تمويــل اإلرهــاب 3(. 

فــي نهايــة المطــاف، تــم نقــل هــذه األمــوال إلــى المنظمــات المتطرفــة فــي مناطــق النــزاع بهــدف توفيــر دعــم 
لوجســتي وشــراء األســلحة.
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المؤشرات

اســتخدام خدمــات الشــبكات االجتماعيــة وخدمــات االتصــال 
ــن  ــن الهــدف األساســي الُمعل ــة ع ــراض مختلف ــت ألغ ــر األنترن عب
عنــه مــن أجــل الترويــج لعمليــات التبــرع والتواصــل مــع أشــخاص 
 لألعمــال 

ً
فــي مناطــق النــزاع. وتــم اســتخدام جــزء مــن األمــوال فعــال

الخيريــة للتمويــه عــن األمــوال األخــرى المخصصــة للمنظمــات 
ــة. اإلرهابي

مؤشر تمويل اإلرهاب 1

جــاءت الدعــوة إلــى التبــرع علنيــة لكــن طريقــة جمــع األمــوال 
ظلــت ســرية يتــم إرســالها مــن خــالل حســاب خــاص علــى خدمــات 

ــة. ــر اتصــاالت هاتفي ــة أو عب الشــبكات االجتماعي
مؤشر تمويل اإلرهاب 2

تــم جمــع معظــم التبرعــات مباشــرة مــن طالبيهــا فــي حيــن أن مــا 
تبقــى تــم نقلــه بشــكل خــاص مــن خــالل وكاالت الصــرف أو 
األبنــاك أو بطاقــات CASHU  مدفوعــة مســبقا إلــى أفــراد موثوقيــن 

ــة.  ــي المنظمــة اإلرهابي ــن ف أو مقربي

مؤشر تمويل اإلرهاب 3
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دراسة الحالة الثالثة: 

استخدام خدمات التواصل االجتماعي المختلفة لجمع األموال

تــم إبــالغ الشــرطة عــن حالــة ُيــروج لهــا علــى قنــوات مواليــة لمنظمــة إرهابيــة منشــأة علــى تطبيــق تيليغــرام 
Telegram ارتبطــت بجمعيــات خيريــة تعمــل عبــر فيســبوك وتويتــر وانســتغرام ومجموعــات مراســلة خاصــة 

علــى )تيليغــرام( لجمــع األمــوال للمحتاجيــن المســلمين.

 ،youcaring.com حيــل المســاهمون عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى تطبيــق التمويــل الجماعــي
ُ
وأ

حيــث يتــم الدفــع عبــر بايبــال PayPal )مؤشــر تمويــل اإلرهــاب 1(.

ــع أنهــا سُتســتخدم  ــى الموق عــم عل
ُ
ــة ولكــن ز ــي هــذه الحال ــم جمعهــا ف ــي ت ــوال الت عــرف قيمــة األم

ُ
ــم ت  ل

»لدعــم األمهــات المســلمات المحتاجــات« و»األســرى المســلمين«.

إال أن المواقــع لــم تحــدد طريقــة صــرف هــذه التبرعــات والمســتفيدين منهــا. وظهــر اشــتباه بإرســال األمــوال 
إلــى الخــارج واســتخدامها لدعــم أنشــطة اإلرهــاب المحليــة.

المؤشرات

اســتخدام منظمــة غيــر ربحيــة لخدمــات الشــبكات االجتماعيــة، وخدمــات 
عــم أنهــا 

ُ
الدفــع عبــر األنترنــت ومواقــع تمويــل جماعــي لجمــع أمــوال ز

ــة. ــن واألنشــطة اإلرهابي ســتخدم لدعــم اإلرهابيي
ُ
ت

مؤشر تمويل اإلرهاب 1
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المحور  الثاني:

 تقييــم المخاطــر قبــل االنخــراط فــي عمليــات 

لتمويل ا
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تبقــى الجمعيــات معرضــة لدرجــات متفاوتــة لمخاطــر تمويــل اإلرهــاب.  ترتفــع درجــة المخاطــر عنــد 
الجمعيــات التــي توجــه تمويالتهــا لمناطــق تعيــش تحــت وطــأة النزاعــات.

فالجمعيــات التــي تعمــل علــى توجيــه تمويالتهــا لخــارج البــالد تبقــى غيــر مســؤولة علــى اســتعمالها مــن 
طــرف الجهــة المســتفيدة خاصــة فــي حالــة إخفــاء هــذه األخيــرة ألغــراض اســتعمالها، غيــر أن هــذا المعطــى ال 
يمكــن ســريانه علــى جميــع الحــاالت خاصــة عندمــا يكــون مــن الممكــن اســتنباط وجــود حالــة الخطــر بشــكل 

بســيط وواضــح.

إمكانية معرفة حالة الخطر
تظــل ظاهــرة اإلرهــاب بطبيعتهــا متحولــة ومتحركــة، لــذا يوصــى دائمــا بضــرورة معرفــة المناطــق التــي تعــرف 
ــة خاصــة أو كــذا  ــوال لهــذه المناطــق بصف ــه األم ــذي سيشــكله توجي ــم الخطــر ال ــة تقيي ــك بغي نزاعــات، وذل

ألشــخاص معينيــن.

- يمكــن التحقــق مــن ذلــك مــن خــالل االستشــارة مــع المؤسســات الرســمية الوطنيــة بشــأن حــاالت الخطــر 
بالخــارج ومناطــق النــزاع، أو القيــام بأبحــاث علــى شــبكة األنترنــت للتعــرف والتأكــد مــن األشــخاص فــي حالــة 

تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة علــى مســتوى التــراب الوطنــي أو الدولــي.

التحقــق مــن مصداقيــة الشــخص المعنــي بتلقــي التمويــل أو الخطــورة 
المحتملــة فــي حالــة القيــام بذلــك

إذا كانــت المصداقيــة مفهومــا شــخصيا يخضــع للتقديــر الفــردي للشــخص المســتفيد أو الجمعيــة، وجــب 
علــى الجمعيــات االنكبــاب علــى ضــرورة إجــراء بحــث معلوماتــي أو علــى األقــل طــرح األســئلة التاليــة:

¿ الوضع القانوني للجمعية؛	

¿ هل أنت على دراية كافية بالجهة المستفيدة من التمويل )الهوية، المهنة، الحالة العائلية..... (؛	

¿ التوفر على معلومات دقيقة حول مسيري الجمعية؛	

¿ مجال اشتغال الجمعية )األعمال المنجزة، المشاريع المبرمجة.... (؛	

¿ وجود تقارير حول أنشطة الجمعية، مع إمكانية االطالع عليها؛	

¿ الحيز الجغرافي الشتغالها؛	

¿ إمكانية معرفة المستفيدين من التمويالت المرسلة؛	

¿ التأكد من توفر الجمعية على حساب بنكي؟ وهل سيتم تسلم الدعم المقدم باسمها؟ 	

¿ ضرورة تفسير عدم اعتماد النظام البنكي لتسلم التمويالت المرسلة؛	

¿ هل الجمعية ذات صلة بجمعيات أخرى ومعرفتها؟؛	

¿ استفادة الجمعية من الدعم المقدم من طرف المؤسسات الدولية؛	

¿ وجود إمكانية للوصول إلى معلومات حول الجمعية على شبكة األنترنت؛	

ــة  ــة علــى التســاؤالت المشــار إليهــا أعــاله مــن وضــع تقييــم موضوعــي يهــم العالق تمكــن حصيلــة األجوب
ــة المســتفيدة. ــة بالجمعي المحتمل
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القيام بمقاربة حالة بحالة
بعــد القيــام بالمســح المعلوماتــي المتعلــق بالجمعيــة المســتفيدة اعتمــادا علــى النقــاط المشــار إليهــا أعــاله، 
مــن الممكــن أن تعمــد الجمعيــة إلــى القيــام بإجــراءات أو تحــركات فــي حالــة وجودهــا فــي حيــز الخطــر 

المحتمــل وهــي كاآلتــي: 

¿ التراجع أو إكمال العملية مع االنفتاح على السلطات الوطنية المختصة لطلب مساندتها؛	

¿ إمكانية المساهمة في عملية لجمعية دولية معترف بها؛	

¿ إمكانية إرسال ممتلكات عينية بدل التمويالت المالية؛	

¿ في حالة إرسال التمويالت وجب التأكد من عدم تحويل استعمالها لغايات إرهابية؛	

¿ فــي حالــة إرســال أمــوال القتنــاء ممتلــكات وجــوب إثبــات عمليــة الشــراء بصــور تهــم عمليــة اســتالمها 	
مــن طــرف المســتفيدين؛

¿ إمكانيــة متابعــة عمليــة اإلرســال للتأكــد مــن اســتعماله فــي حالــة مــا إذا كانــت الحالــة األمنيــة تســمح 	
بذلــك؛

فــي مقابــل ذلــك، يمكــن للجمعيــات وكــذا المانحيــن االنفتــاح علــى اإلدارات لطلــب رأيهــا فــي حالــة وجــود 
بــوادر شــك لديهم.

ــد تشــكلها المنظمــات اإلرهابيــة علــى  ــدات التــي ق طبيعــة التهدي
ــات بالمغــرب الجمعي

بالرغــم مــن أنــه لــم يســبق أن تــم تســجيل تــورط أيــة جمعيــة بالتــراب المغربــي، كيفمــا كان توجههــا، فــي 
نشــاط أو تمويــل إرهابــي؛

وبالرغــم مــن أن الجمعيــات المغربيــة التــي ينطبــق عليهــا تقييــم المخاطــر، حســب مجموعــة العمــل المالــي، 
تعمــل بالتــراب المغربــي وال تتوفــر علــى أنشــطة خارجيــة، خاصــة بمناطــق النــزاع وبــؤر التوتــر؛

إال أن ذلــك ال يعنــي أن المغــرب فــي منــأى عــن التهديــدات التــي تشــكلها المنظمــات اإلرهابيــة علــى قطــاع 
الجمعيــات. لذلــك تــم تحديــد طبيعــة التهديــدات التــي يتعيــن أخذهــا بعيــن االعتبــار، وفــق خصائــص المجــال 

المغربــي، كمــا يلــي:

إمكانيــة اســتغالل جمعيــات مغربيــة مــن طــرف منظمــات إرهابيــة خارجيــة لتحويــل أمــوال إلــى المغــرب، 	 
قــد يتــم اســتخدامها لتمويــل تحــركات أشــخاص تابعيــن لهــذه المنظمــات أو تمويــل أنشــطة خاليــا إرهابيــة 

نائمــة تبــدي الــوالء لهــا.

إمكانيــة جمــع أمــوال مــن طــرف جمعيــات مغربيــة ألغــراض خيريــة، مــع وجــود نيــة اقتطــاع جــزء منهــا 	 
لتحويلــه إلــى منظمــات إرهابيــة بالخــارج خــارج الدوائــر الماليــة المصــرح بهــا.

التهديــدات التــي قــد تشــكلها المبالــغ الماليــة الصغيــرة المتحصلــة مــن خــالل األنشــطة التجاريــة 	 
ــد تســتعمل  ــرة ق ــغ كبي ــا مبال ــد تجميعه ــح عن ــي تصب ــر التســول، والت ــن...(، أو عب ــة المتجولي الصغــرى )الباع

لتمويــل أنشــطة إرهابيــة بالداخــل والخــارج. 

ــد يســتغلون 	  ــن ق ــات، والذي ــن بالجمعي ــدى بعــض األشــخاص القياديي ــة ل ــة وجــود ســوء ني إمكاني
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ومقراتهــا  حســاباتها  وبواســطة  الجمعيــة  باســم  مشــروعة  غيــر  أنشــطة  لممارســة  الجمعيــة  قانونيــة 
وإمكانياتهــا.

المخاطــر التــي قــد يطرحهــا األشــخاص العائــدون مــن بــؤر التوتــر بالخــارج أو المتورطــون فــي أعمــال 	 
إرهابيــة بالمغــرب، والذيــن قــد يســعى بعضهــم، بعــد انقضــاء مــدة عقوباتهــم الســجنية، إلــى اختــراق بعــض 

الجمعيــات، خدمــة ألجنــدة إرهابيــة معينة.

مؤشرات االشتباه الخاصة بتمويل اإلرهاب
تــم تحديــد مؤشــرات االشــتباه فــي حــاالت تمويــل اإلرهــاب التــي تــم تحليلهــا فــي تقريــر التطبيقــات 
لمؤشــرات واتجاهــات غســل األمــوال لمجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ســنة 
2010. هــذا مــع تحديــد مؤشــر واحــد جديــد ظهــر الحقــا وهــو وجــود حــواالت ماليــة خارجيــة إلــى مناطــق ذات 

نــزاع مســلح )تــم تحديــث التقريــر ســنة 2013(.

يتعيــن علــى الجمعيــات اإللمــام بهــذه المؤشــرات توخيــا لليقظــة والحــذر فــي حمايــة منظومــة التدبيــر 
المالــي داخــل كل جمعيــة، وتعميقــا كذلــك للوعــي بالمخاطــر التــي يشــكلها تمويــل اإلرهــاب.

عموما تم تحديد هذه المؤشرات كما يلي:

جمع التبرعات بطريقة غير رسمية أو غير مرخصة.. 1

تحويالت متكررة أو كبيرة من أو إلى دول بها مشاكل أو اضطرابات سياسية أو أمنية.. 2

قيمــة المعامــالت ال تتناســب مــع المعلومــات المتوفــرة عــن المشــتبه بــه ونشــاطه ودخلــه ونمــط . 3
حياتــه وســلوكه.

كثرة عدد التحويالت سواء إلى الخارج أو الداخل دون مبرر واضح.. 4

تعامالت تتم مع أشخاص/جهات ال تربطهم بالمشتبه به عالقة واضحة.. 5

تعامالت مع أشخاص متعددين دون مبرر واضح خاصة إذا كانوا ذوو جنسيات أجنبية.. 6

حيازة مبلغ كبير من النقد عبر الحدود.. 7

وجود أطراف محل تحقيقات من قبل جهة خارجية.. 8

تحويل مبالغ متكررة أو كبيرة ألشخاص في منطقة معروفة بنشاط إجرامي.. 9

تحويالت لعدد من األشخاص في دول مختلفة دون وجود مبرر لذلك.. 10

ظهور عالمات القلق واالرتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية.. 11

ورود اسم المشتبه به أو المستفيد الحقيقي في قوائم األمم المتحدة.. 12

اتجاهات تمويل اإلرهاب 
مــن خــالل تحليــل حــاالت تمويــل اإلرهــاب التــي شــملها التقريــر الســابق ذكــره، يمكــن القــول إن االتجــاه 
الغالــب لتمويــل اإلرهــاب يعتمــد علــى إيــداع األمــوال فــي حســاب مصرفــي ثــم تحويــل هــذه األمــوال. وذلــك 
بخــالف الوضعيــة التــي كانــت ســائدة ســابقا مــن خــالل اســتغالل المنافــذ الحدوديــة فــي النقــل المــادي 

لألمــوال عبــر الحــدود.
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وأكــد هــذا االتجــاه شــمول الحــاالت علــى جميــع التبرعــات نقــدا )وبدرجــة أقــل عــن طريــق التحويــالت( 
مــن عــدة أشــخاص وبالتالــي اســتخدام النقــد الســائل كأداة لتمويــل اإلرهــاب، ثــم تحويــل هــذه األمــوال إلــى 

ــزاع مســلح فــي دول أجنبيــة. أشــخاص مشــبوهين فــي الداخــل أو الخــارج أو إلــى مناطــق ذات ن

مخاطر التدفقات المالية المرتبطة باالتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين
ــب  ــة باالتجــار بالبشــر أو تهري ــة المرتبط ــات المالي ــر التدفق ــم مخاط ــى فه ــك إل ــل كذل ــذا الدلي يهــدف ه
المهاجريــن، مــع حــث المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح علــى تحليــل البيانــات والتدفقــات النقديــة ذات الصلــة 
ــا بمؤشــرات غســيل  ــالت المشــبوهة، وتوعيته ــن المعام ــالغ ع ــى اإلب ــع تشــجيعها عل ــة، م ــا المالي بمداخيله

األمــوال مــن عمليــات االتجــار بالبشــر، مــن قبيــل:

¿ الدولــي وشــركات تحويــل 	 الســريع  البريــد  مــن خــالل  النقديــة:  األمــوال  اســتخدام 
األمــوال، والســحوبات النقديــة المتكــررة وتحويــالت المبالــغ الصغيــرة لتجنــب متطلبــات التعريــف 

ــا. ــالغ عنه أو اإلب

¿ اســتخدام حســابات مصرفيــة وبطاقــات ائتمــان متعــددة، باإلضافــة إلــى هويــات وعناويــن 	
مســتعارة متعــددة.

¿ اســتخدام شــركات وهميــة أو أشــخاص ُيســتخدمون غطــاء لتغطيــة األنشــطة المشــبوهة 	
أو وثائــق هويــة مــزورة.

¿ عالقات مع أشخاص لهم تاريخ جنائي مشتبه فيه أو معروف.	

¿ الودائع أو السحوبات المتكررة بدون مصدر أعمال واضح.	

¿ استخدام نظام الحوالة أو األنظمة المصرفية غير الرسمية األخرى... .	

فهــم مخاطــر التدفقــات الماليــة المرتبطــة باالتجــار بالبشــر أو تهريــب المهاجريــن يســتدعي األخــذ بعيــن 
االعتبــار الفــرق بيــن الجريمتيــن: 

¿ »فـــــجريمة االتجــار بالبشــر » تقــوم علــى تجنيد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيله 	
أو إيوائــه أو اســتقباله أو الوســاطة فــي ذلــك بواســطة التهديــد بالقــوة أو باســتعمالها أو باســتعمال 
مختلــف أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو 
ــة أو  ــغ مالي الوظيفــة والنفــوذ واســتغالل الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة أو بإعطــاء أو تلقــي مبال

منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل.

¿ ــر 	 ــا جريمــة ال تحــدث إال عب ــن« بأنه ــب المهاجري ــل، تتســم »جريمــة تهري ــي المقاب ف
الحــدود، مــن خــالل مســاعدة المهاجريــن علــى دخــول بلــد مــا أو البقــاء فيــه بصــورة غيــر مشــروعة، 

مــن أجــل الحصــول علــى مكســب مالــي أو مــادي.
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المحور  الثالث:

 التدبير المالي للجمعيات
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مصادر التمويل
يعــد القانــون المتعلــق بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات المرجــع التشــريعي الــذي يحــدد المقتضيــات 
ــكل وضــوح مصــادر  ــذي أطــر ب ــه، ال ــي الفصــل 6 من ــا ورد ف ــات، خاصــة م ــل الجمعي الخاصــة بمصــادر تموي

ــي: ــات ف ــل الجمعي تموي

- اإلعانات العمومية.

- واجبات انخراط األعضاء.

- واجبات اشتراك األعضاء السنوي.

- إعانات القطاع الخاص.

- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية.

- المقرات واألدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها.

- الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

- باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للجمعيــات المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة أن تقــوم بالتمــاس اإلحســان 
العمومــي مــرة واحــدة فــي الســنة، وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 004.71 المتعلــق بالتمــاس 
ــة، ممــا  ــة معين اإلحســان العمومــي. وهــو نفــس الحــق الممنــوح للجمعيــات بشــكل عــام وفــق مســطرة قانوني

يفتــح البــاب لمســاهمات مــن مصــادر وطنيــة وأجنبيــة. 

قواعد عامة
إن حســن تدبيــر أيــة جمعيــة يتوقــف بشــكل كبيــر علــى حســن تنظيــم ماليتهــا وتنظيــم محاســبتها، الشــيء 

الــذي ســيضمن وضعيــة ماليــة واضحــة، تعــزز مــن شــفافيتها وتقــوي مناعتهــا ضــد التمويــالت المشــبوهة. 

يشــمل التســيير المالــي مجمــوع العمليــات التــي تتيــح المتابعــة اليوميــة لجميــع المعامــالت الماليــة 
ــن  ــات منتظمــة م ــم معلوم ــف وتقدي ــل والمصاري ــن المداخي ــوازن بي ــق ت ــذي يســتهدف تحقي ــة وال للجمعي

أجــل تحديــد الوضعيــة الماليــة للجمعيــة، وذلــك مــن خــالل إعمــال المبــادئ التاليــة:

¿  التبسيط: أي اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول واإلنجاز.	

¿ الوضوح: ويتجلى في التوفر على رؤية واضحة بالنسبة لكل الموارد ولكل النفقات.	

¿ الشفافية: اعتمادا على وثائق اإلثبات لكل العمليات المنجزة.	

¿ المصداقية: من خالل تسجيل وتقييد وتدوين العمليات تباعا بالسجالت المحاسبية.	

¿ ــة ومداخيلهــا مــن طــرف األجهــزة المســيرة لهــا وكــذا 	 ــف الجمعي ــكل مصاري ــة: ل ــع والمراقب التتب
المانحيــن.

 يجب اعتماد دفتر وصوالت موحد مرقم يكون تحت تصرف أمين المال بصفته المكلف بالتحصيل.
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1 - تدابير الشفافية الخاصة بالمداخيل:
التحويالت البنكية: عندما تتلقى الجمعية أي تحويل بنكي فإنها تقوم بالخطوات التالية:

¿ تسجيل اإلشعار بالدائنية Avis de crédit  بسجل الواردات للجمعية.	

¿ تســجيل المبلــغ الــذي تلقتــه الجمعيــة فــي حســابها فــي خانــة المداخيــل بســجل الجمعيــة بتاريــخ 	
ومراجــع العمليــة البنكيــة.

¿ تحييــن الرصيــد بســجل البنــك )خصــم المصاريــف مــن المداخيــل(، تســجيل المبلــغ الــذي تلقتــه 	
ــة المداخيــل. الجمعيــة فــي حســابها بالســجل اليومــي للعمليــات فــي خان

¿ تحيين الرصيد بالسجل اليومي للعمليات )خصم المصاريف من المداخيل(.	

ــة: عندمــا تتلقــى الجمعيــة أيــة مداخيــل نقديــة )اشــتراكات، انخراطــات، تبــرع …(  ــل النقدي  المداخي
فــإن عمليــة االســتخالص يجــب أن تتــم عــن طريــق الخطــوات التاليــة:

¿ تســليم وصــل مــؤرخ ومرقــم وموقــع مقابــل المبلــغ للطــرف المســلم واالحتفــاظ بنســخة مــن الوصــل 	
المســلم فــي أصــل دفتــر الوصــوالت.

¿ تدويــن العمليــة بتاريخهــا ومرجعهــا )رقــم وتاريــخ الوصــل المســلم( فــي ســجل الصنــدوق بخانــة 	
المداخيــل.

¿ إيداع المبلغ أو المبالغ المتسلمة بالحساب البنكي للجمعية في أقرب اآلجال.	

¿ تحيين رصيد الصندوق )خصم المصاريف من المداخيل(.	

¿ ــي 	 ــك( ف ــن طــرف البن ــداع المســلم م ــخ وصــل اإلي ــم وتاري ــا )رق ــا ومرجعه ــة بتاريخه ــن العملي تدوي
ــل. ــة المداخي ــك بخان ســجل البن

¿ تحيين الرصيد بسجل البنك للجمعية )خصم المصاريف من المداخيل(.	

المداخيل العينية: بالنسبة للمداخيل العينية فإن المسطرة المتبعة تتجلى في الخطوات التالية :

¿ تســليم وصــل للجهــة المانحــة مقابــل التجهيــز أو المــواد المتســلمة بحيــث يتــم فيــه توصيــف التجهيز 	
أو المواد المتســلمة.

¿ تسجيل التجهيز أو المواد المتسلمة بدفتر الجرد.	

 2 - تدابير الشفافية الخاصة بالنفقات:
تتكون نفقات الجمعية من المصاريف التالية:

 مصاريــف التجهيــزات: وتهــم جميــع التجهيــزات التــي ســتقتنيها الجمعيــة خــالل الســنة كالتجهيزات 
المكتبيــة والتجهيــزات المنقولة.

ــة إلنجــاز أنشــطتها. وهــي  ــيير: وتشــمل مصاريــف األنشــطة التــي تحتاجهــا الجمعي ــف التس  مصاري
ــة. متعــددة ومختلفــة بحســب أنشــطة كل جمعي

مصاريــف عامــة: وهــي التــي تحتاجهــا الجمعيــة لتتبــع عملهــا اليومــي بغــض النظــر عــن حاجيــات 
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ومصاريــف األنشــطة مثــل مصاريــف التنقــل.

 تكتســي مســطرة الصــرف أهميــة بالغــة مــن حيــث تحديــد المتدخليــن وإبــراء ذمــة الجمعيــة تجــاه 
المتعامليــن معهــا. ويجــب اللجــوء إلــى المنافســة كقاعــدة عامــة تضمــن حصــول الجمعيــة علــى أحســن 

العــروض.

)Bon de Commande(: آلية الشراء بواسطة سند الطلب- 

¿ طلب عرض أثمان.	

¿ تحديد الممون.	

¿ إعداد سند الطلب.	

¿ تسليم السلع أو الخدمات أو إنجاز األشغال.	

¿ التوقيع على سند التسليم )Bon de livraison( واإلدالء بالفاتورة.	

¿ األداء.	

.)Bon de Caisse( : آلية الشراء بواسطة سند الصندوق 

¿ 	)Alimentation de la caisse(. تمويل الصندوق

¿ تعبئة األمر باألداء بمبلغ العملية وتوقيعه من طرف المسؤول األول عن الجمعية.	

¿ تعبئة سند الصندوق بمبلغ العملية.	

¿ تسليم المعني باألمر مبلغ السلعة أو الخدمة مقابل توقيع سند تسلم المبلغ.	

¿ تسجيل العملية بسجل الصندوق كمصاريف تحيين الرصيد بسجل الصندوق.	

¿ تسجيل العملية بالسجل اليومي للعمليات.	

¿ تحيين الرصيد بالسجل اليومي للعمليات.	
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المحور الرابع:

 الشفافية والمطابقة في تدبير الجمعيات
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بالرغــم مــن أن الجمعيــات تؤســس لغايــات غيــر توزيــع األربــاح، إال أنهــا تبقــى مطالبــة باعتمــاد تدبيــر 
ــد  ــر الجي ــل المســاعدات. والتدبي ــا وتحصي ــا ومعالجــة نفقاته ــر ميزانياته ــل أنشــطتها وتدبي ــي يهــم تموي مال
للعمليــات الماليــة يعتمــد أساســا وحصريــا علــى الشــفافية والتتبــع والمحاســبة، وتبقــى مهمــة الخــازن )أميــن 

ــة( فــي قلــب هــذه المنظومــة. مــال الجمعي

مهام أمين مال الجمعية 
ــه  ــه بعــد التطــور الــذي عرفت ــر أن ــة داخــل هيكلــة الجمعيــة، غي ــم تكــن مهمــة أميــن المــال ضروري ســابقا ل
الجمعيــات أضحــت هــذه المهمــة تفــرض نفســها مــوازاة مــع توســع الوعــاء المالــي للجمعيــات، وبالتالــي، 
ــل  ــر األمث ــي التدبي ــة ف ــة الجمعي ــى رغب ــال عل ــز موقعــه دلي ــح وجــوده وتعزي ــي، أصب ــزام القانون وفضــال عــن اإلل

ــا. ــة موارده لكاف

عنــد التســاؤل حــول خطــر االشــتباه بهــدف تمويــل العمليــات اإلرهابيــة، يبقــى مــن الســهل مســاءلة جمعيــة 
تتوفــر علــى خــازن أو عضــو مكلــف بهــذه المهمــة مقارنــة بجمعيــة يبقــى فيهــا هــذا المنصــب شــكليا. وعليــه 
ــات  ــة. وتحــدد الصالحي ــوال الجمعي ــر ســليم وشــفاف ألم ــن أجــل تدبي ــا م ــال يظــل محوري ــن الم ــدور أمي ف

المخولــة ألميــن مــال الجمعيــة فيمــا يلــي:

¿ تدبيــر النفقــات، مراقبتهــا، تتبعهــا ومحاســبتها، التأكــد مــن صحــة النفقــات وارتباطهــا بخدمــة 	
منجــزة ومرتبطــة بمــا تــم اتخــاذه مــن طــرف الهيئــات المســيرة للجمعيــات، وفــي هــذا اإلطــار تبقــى مــن أولوياتــه 

التســاؤل حــول وجهــات واســتعماالت التمويــالت التــي لــم يتــم اســتغاللها.

¿ تتبع تطور الموارد من أجل توفير الديمومة المالية للجمعية ووضع خطة الخزينة.	

¿ تحضير وتنفيذ الميزانية.	

¿ إدارة جمع التمويالت.	

¿ ضمان إعداد أرشفة الوثائق االستداللية وحفظها.	

¿ االهتمام بالواجبات الضريبية بصفة عامة.	

قواعد حسن التدبير
ــة دون اختــالس أموالهــا  يمكــن للجمعيــات وضــع قواعــد مبســطة تضمــن التدبيــر الجيــد بهــدف الحيلول

لغايــات إرهابيــة، وذلــك مــن خــالل:

¿ وجــوب وضــع كافــة األصــول الماليــة للجمعيــات ضمــن حســابات بنكيــة مــع اســتثناء حــاالت المبالــغ 	
البســيطة عنــد االقتضــاء.

¿ استحســان الدفــع باســتعمال وســائل يمكــن تتبعهــا، ممــا يعرقــل التتبــع األحــادي لألمــوال ويحــد مــن 	
خطــر االختــالس.

¿ الماليــة 	 المعامــالت  الدفــع واالطــالع علــى  الذيــن لهــم حــق إمكانيــات  حصــر عــدد األشــخاص 
. للجمعيــة

¿ إقــرار التوقيــع المــزدوج للدفــع فــي العمليــات التــي تحمــل خطــورة خاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــات علــى 	
الصعيــد العالمــي أو عمليــات تهــم مبالــغ ضخمــة.

¿ إقــرار مســاطر لاللتــزام والدفــع عبــر تضمينهــا فــي أنظمتهــا األساســية أو التنصيــص عليهــا ضمــن 	
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أيــة وثيقــة للجمعيــة وذلــك لتبيــان شــروط ومســطرة االســتفادة والجهــة التــي لهــا صالحيــة تحديــد النفقــات 
ــا. ــا وطــرق صرفه وتنفيذه

¿ فصل مهام الجدولة والدفع وضمان أال تكون متمركزة لدى شخص واحد.	

مسك المحاسبة
ترتكز أهداف المحاسبة في ثالثة نقاط أساسية:

ــي مــن طــرف  ــم حســابات واضحــة يمكــن التحقــق منهــا بشــكل قانون ــي تقتضــي تقدي ــفافية: والت الش
األعضــاء.

الرقابة: وحدها المحاسبة تمكن مسيري الجمعية من تتبعها وتدبيرها.

االلتــزام القانونــي: إمكانيــة تقديــم حســابات واضحــة ودقيقــة فــي حالــة استفســار الســلطة المختصــة 
بشــأنها.

وظائف المحاسبة

تمكن المحاسبة عند الجمعيات من تحقيق األهداف التالية:

- الوظيفة القانونية بمعنى فرض سيادة القانون.

- وظيفــة الحكامــة والشــفافية، وذلــك بصــرف أمــوال الجمعيــات فيمــا هــو مخصــص لهــا ووضــوح حســاباتها 
ومعامالتهــا المالية.

ــع مــن مردوديتهــا وضمــان  ــى الرف ــات عل ــة، حيــث تســاعد محاســبة الجمعي ــة والمالي - الوظيفــة االقتصادي
ــي. ــي العمــل المدن اســتمراريتها ف

- وظيفــة االفتحــاص، عــن طريــق خبيــر محاســب، يتولــى تدقيــق حســاباتها والمصادقــة عليهــا وإبــداء 
المالحظــات الالزمــة لمعالجــة مــا يمكــن تســجيله مــن اختــالالت فــي حســابات الجمعيــة المعنيــة.

- وظيفــة التســيير واإلخبــار، وذلــك عــن طريــق إعــداد وتقديــم التقريــر المالــي الســنوي الــذي يشــكل وثيقــة 
مهمــة ترصــد مختلــف العمليــات الماليــة للجمعيــة، وهــو وســيلة إلخبــار أعضــاء وشــركاء الجمعيــة بمختلــف 

القــرارات الماليــة للجمعيــة.

التأكد من مطابقة أنشطة الجمعية لنظامها المعمول به
تعتبــر أهــداف الجمعيــة مــن الموجبــات القانونيــة لشــرعية وجودهــا، علــى اعتبــار أن تصريــح التأســيس 

ــة. ــداف الجمعي ــد أه ــن شــروطه تحدي ــن بي يتضمــن م

النصــوص المؤسســة  بيــن  الســهر علــى إرســاء توافــق  إذا كان نشــاط الجمعيــة يتطــور، فمــن األنســب 
ــة أحدثــت داخــل  ــر عادي ــر دليــال علــى أوضــاع غي ــق يعتب ــة، فعــدم وجــود تطاب ــة للجمعي واألهــداف الحقيقي

الجمعيــة ومســتعصية، ودليــال علــى وجــود أعضــاء يفتقــرون لحــس المســؤولية.

ــة  ــة وجــود ســوء ني ــي حال ــا ف ــل النصــوص يبقــى مســألة شــكلية يمكــن االســتفادة منه ــك، فتعدي ــع ذل وم
للتغطيــة علــى أنشــطة مشــبوهة./. 
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يجــب علــى المســيرين، اآلمريــن بالصــرف، األعضــاء وممولــي الجمعيــات أن يكونــوا علــى علــم تام بالتشــريع 
الخــاص بمحاربــة اإلرهــاب قبــل إجــراء عملياتهــم المالية.

العمليــات اإلرهابيــة يمكــن أن تأخــذ العديــد مــن الصــور، وبذلــك يكــون ضروريــا معرفــة هاتــه الصــور لكــي 
يتــم تجنــب المشــاركة غيــر العمديــة فــي تمويــل العمليــات اإلرهابيــة.

السياق العام
يتكــون قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بالمملكــة المغربيــة مــن الجمعيــات العاملــة فــي العديــد مــن 
المجــاالت االجتماعيــة والتنمويــة والرياضيــة والثقافيــة إلــى غيــر ذلــك مــن األنشــطة، وهــي تخضــع إلطــار 

ــي وتنظيمــي خــاص. قانون

حمايــة منظومــة الجمعيــات مــن اســتغالل المنظمــات اإلرهابيــة فــي مجــال التمويــل، يتــم مــن خــالل 
التاليــة: المنظومــة 

الجانــب اإلداري: مــن خــالل دور الســلطات المحليــة، باعتبارهــا جهــة تأســيس الجمعيــات 	 
ومخاطبهــا الرســمي اليومــي بالميــدان. فضــال عــن ذلــك فالقانــون يمنــح للســلطات اإلداريــة حــق تكليــف 
أحــد موظفيهــا بحضــور أنشــطة الجمعيــات وغيرهــا مــن األنشــطة ذات الطابــع العمومــي )الفصــل 7 مــن 

ظهيــر التجمعــات(.

ــة والمؤسســات 	  ــة والجماعــات الترابي ــع اإلدارات الحكومي ــه جمي ــي: تختــص ب ــب المال الجان
العموميــة المانحــة للجمعيــات لمعرفــة مــآالت صــرف األمــوال التــي تمنحهــا للجمعيــات. كمــا تمارســها 
المنظومــة البنكيــة، تحــت إشــراف بنــك المغــرب، باعتبــاره الجهــة المســؤولة عــن الرقابــة واإلشــراف فــي 
ــات  ــع عملي ــة علــى جمي ــة فعال ــذي يمــارس رقاب ــل اإلرهــاب، وال ــوال وتموي مجــال مكافحــة غســل األم
ــي إجــراء  ــن ف ــع األشــخاص الراغبي ــى جمي ــن التعــرف عل ــة تمكــن م ــه الرقاب ــه. هات ــة ل ــات الخاضع الهيئ
تعامــالت ماليــة، منهــا فتــح حســابات بنكيــة لفائــدة الجمعيــات، ممــا يشــكل أرضيــة أساســية مــن أجــل 

تطبيــق قــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بمحاربــة اإلرهــاب.

الجانب القضائي: ويشمل عدة جوانب:	 

¿ الرقابــة القضائيــة العاديــة عبــر المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجمعيــات، مــن حــل 	
وعقوبــات ماليــة.

¿ الرقابة القضائية الجنائية من خالل ما تتيحه قوانين محاربة اإلرهاب والقوانين الجنائية.	

¿ ماليــة 	 مراقبــة  فــي  للحســابات  األعلــى  المجلــس  اختصاصــات  عبــر  الماليــة  القضائيــة  الرقابــة 
العمومــي. المصــدر  ذات  الجمعيــات 

إجراءات التأسيس
تخضــع حريــة تأســيس الجمعيــات لحمايــة دســتورية )الفصــل 12 مــن دســتور 2011( وتخضــع فــي إجــراءات 

تأسيســها لنظــام التصريــح وفــق أحــكام ظهيــر الجمعيــات الصــادر ســنة 1958 والمعــدل ســنة 2002. 

أنواع الجمعيات وفق النظام القانوني المغربي، هي:

- الجمعيــات المصــرح بهــا وفــق القواعــد العامــة: وهــي التــي يتــم تأسيســها حســب إجــراءات 
التصريــح المنصــوص عليهــا فــي القســم األول مــن ظهيــر الجمعيــات، حيــث يجــب علــى الجمعيــة أن تقــدم 
ــي  ــة مباشــرة أو بواســطة مفــوض قضائ ــر الجمعي ــه مق ــن ب ــة الكائ ــة المحلي ــر الســلطة اإلداري ــى مق تصريحــا إل
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يســلم عنــه وصــل مؤقــت مختــوم ومــؤرخ فــي الحــال وتوجــه الســلطة المحليــة المذكــورة إلــى النيابــة العامــة 
بالمحكمــة االبتدائيــة المختصــة نســخة مــن التصريــح المذكــور وكــذا نســخا مــن الوثائــق المرفقــة بــه، وذلــك 

قصــد تمكينهــا مــن إبــداء رأيهــا فــي الطلــب عنــد االقتضــاء. 

وعنــد اســتيفاء التصريــح لإلجــراءات المنصــوص عليهــا يســلم الوصــل النهائــي وجوبــا داخــل أجــل 60 يومــا، 
وفــي حالــة عــدم تســليمه داخــل هــذا األجــل جــاز للجمعيــة أن تمــارس نشــاطها وفــق األهــداف المســطرة فــي 

قوانينها.

- الجمعيــات المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة: ينظمهــا الفصــل 9 مــن ظهيــر الجمعيــات، 
ــا الســلطة  ــرف له ــي يمكــن أن تعت ــة والت ــد العام ــق القواع ــة وف ــة قانوني ــا بصف ــات المصــرح به ــي الجمعي وه
الحكوميــة بصفــة المنفعــة العامــة بمقتضــى مرســوم. يجــب أن يكــون طلــب االعتــراف بصفــة المنفعــة العامــة، 

قبــل إيداعــه، موضــوع مداولــة خاصــة مــن قبــل الجهــاز المختــص بالجمعيــة بمقتضــى نظامهــا األساســي.

- الجمعيــات االتحاديــة أو الجامعــات: حيــث يمكــن أن تؤســس الجمعيــات فيمــا بينهــا اتحــادات 
أو جامعــات. ويجــب أن يقــدم بشــأن هــذه االتحــادات أو الجامعــات تصريــح يحــرر طبــق الكيفيــات المنصــوص 
عليهــا بالنســبة للجمعيــات، ويتضمــن باإلضافــة إلــى ذلــك أســماء الجمعيــات التــي تتألــف منهــا االتحــادات 
أو الجامعــات المذكــورة وأهدافهــا ومقارهــا، ويتعيــن التصريــح طبــق نفــس الكيفيــات بانضمــام جمعيــات أو 

اتحــادات أو جامعــات جديــدة لهــا.

- الجمعيــات األجنبيــة: تعتبــر فــي حكــم جمعيــات أجنبيــة الهيئــات التــي لهــا مميــزات جمعيــة ولهــا 
مقــر فــي الخــارج أو يكــون لهــا مســيرون أجانــب أو نصــف األعضــاء مــن األجانــب أو يديرهــا بالفعــل أجانــب 
ومقرهــا فــي المغــرب )الفصــل 21 مــن قانــون الجمعيــات(. ال يمكــن أليــة جمعيــة أجنبيــة أن تتألــف وأن تباشــر 
نشــاطها بالمغــرب إال بعــد تقديــم تصريــح ســابق بشــأنها ضمــن الشــروط المقــررة بشــأن تأســيس الجمعيــات 

بصفــة عامــة )الفصــل 23 مــن قانــون الجمعيــات(.

القواعد المؤطرة لعملية مراقبة التمويل 
التمويل األجنبي

يخضــع التمويــل األجنبــي لمراقبــة مؤطــرة بأحــكام قانونيــة خاصــة نظمهــا ظهيــر 1958، حيــث نــص الفصــل 
32 مكــرر علــى إلــزام الجمعيــات التــي تتلقــى مســاعدات أجنبيــة أن تصــرح بذلــك إلــى األمانــة العامــة للحكومة، 
مــع تحديــد المبالــغ المحصــل عليهــا ومصدرهــا داخــل أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ التوصــل بالمســاعدة، تحــت 

طائلــة حــل الجمعيــة بواســطة حكــم قضائــي.

التمويل بشكل عام
قانون تأسيس الجمعيات

- بالنســبة للجمعيــات التــي تتلقــى دوريــا إعانــات يتجــاوز مبلغهــا 10 آالف درهــم مــن إحــدى الجماعــات 
ــن  ــي رأســمالها، يتعي ــة ف ــات العمومي ــي تســاهم الجماع ــة أو الشــركات الت ــة أو المؤسســات العمومي المحلي
عليهــا تقديــم حســاباتها للهيئــات التــي تمنحهــا اإلعانــات المذكــورة مــع مراعــاة مقتضيــات القانــون المتعلــق 

بمدونــة المحاكــم الماليــة )الفصــل 32 مكــرر مرتيــن مــن قانــون تأســيس الجمعيــات(.

- بالنســبة للجمعيــات ذات المنفعــة العامــة، يجــب عليهــا مســك محاســبة تعكــس صــدق ذمتهــا الماليــة، 
ونتائجهــا، وأن تحفــظ القوائــم التركيبيــة والوثائــق المثبتــة للتقييــدات المحاســبية والدفاتــر لمــدة 5 ســنوات.

 ويتعيــن أن ترفــع تقريــرا ســنويا لألمانــة العامــة للحكومــة عــن أوجــه اســتعمال المــوارد خــالل ســنة مدنيــة. 
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ويجــب المصادقــة علــى التقريــر مــن طــرف خبيــر محاســب مقيــد فــي جــدول هيئــة الخبــراء المحاســبين.

- التنصيــص ضمــن المرســوم المخــول للمنفعــة العامــة للجمعيــات المؤهلــة، علــى الحــدود الخاصــة باألمــوال 
والمنقــوالت أو العقــارات التــي يمكــن للجمعيــة امتالكهــا )الفصــل 10(.

- حمايــة الجمعيــات الحاصلــة علــى المنفعــة العامــة مــن أي ســلوك مشــبوه للجهــة المانحــة، مــن خــالل منــع 
المشــرع علــى الجمعيــة أن تقبــل هبــة منقــوال أو عقــارا إذا كانــت تلــك الهبــة يحتفــظ فيهــا للواهــب بمنفعتــه 

)الفصــل 11(.

- إلزاميــة أن توظــف جميــع القيــم المنقولــة الجاريــة علــى ملــك الجمعيــة ذات المنفعــة العامــة، فــي ســندات 
مســجلة فــي اســم الجمعيــة وال يجــوز تفويتهــا أو تحويلهــا أو تعويضهــا بقيــم أخــرى أو بعقــارات إال بعــد إذن 

يصــدره رئيــس الحكومــة بقــرار )الفصــل 12(.

- يتعيــن علــى الجمعيــات التــي تتلقــى دوريــا إعانــات مــن إحــدى المؤسســات العموميــة تقديــم ميزانيتهــا 
وحســابها للــوزارات التــي تمنحهــا اإلعانــات المذكــورة، تحــت رقابــة مفتشــي الــوزارة المعنيــة.

- وبالنســبة للجمعيــات التــي تتلقــى دوريــا إعانــات يتجــاوز مبلغهــا 10 آالف درهــم مــن إحــدى الجماعــات 
المحليــة، أو المؤسســات العموميــة أو الشــركات التــي تســاهم المؤسســات العموميــة فــي رأســمالها، يتعيــن 
عليهــا تقديــم حســاباتها للهيئــات التــي تمنحهــا اإلعانــات المذكــورة مــع مراعــاة مقتضيــات القانــون المتعلــق 

بمدونــة المحاكــم الماليــة، وتخضــع دفاتــر الحســابات لمراقبــة مفتشــي وزارة الماليــة.

قانــون التمــاس اإلحســان العمومــي الصــادر ســنة 1971 والنصــوص التطبيقيــة 
الصــادرة عنــه )مرســوم فاتــح غشــت 2005/منشــور 2 غشــت 2005 /منشــور 14 

يونيو2010(
- يمنــح هــذا القانــون للجمعيــات الحــق فــي جمــع التبرعــات ألهــداف خيريــة وفــق مســطرة محــددة تقــوم 

علــى مبــدأ الترخيــص.

- إلزاميــة أن يتضمــن طلــب الترخيــص، طبيعــة التظاهــرة والغــرض المخصــص لألمــوال التــي يتــم جمعهــا، 
نســخة مــن البيانــات الماليــة للجمعيــة، هويــة وصفــة األشــخاص الذاتييــن المكلفيــن بجمــع األمــوال.

- يحــدد هــذا القانــون ونصوصــه التطبيقيــة مجموعــة مــن الضوابــط أهمهــا، إلــزام الجمعيــة بتوجيــه تقريــر إلــى 
األمانــة العامــة للحكومــة داخــل أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ انتهــاء عمليــة جمــع األمــوال، مرفقــا ببيــان المداخيــل 

المحصــل عليهــا ومآلهــا والوثائــق المحاســبية المثبتــة لذلــك. 

- إلزاميــة أن تضــع الجمعيــة األمــوال المتحصلــة لبنــاء أو تأهيــل مســجد فــي حســاب بنكــي باســم الجمعيــة 
المرخــص لهــا.

قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل األموال 
يتعلــق األمــر بالقانــون رقــم 43-05 كمــا تــم تعديلــه بموجــب القانــون رقــم 12.18 المغيــر والمتمــم لبعــض 

ــون رقــم 43.05 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال. ــون الجنائــي والقان مقتضيــات القان

المقتضيــات القانونيــة الــواردة فــي هــذا النــص توجــب علــى الســلطات الحكوميــة المشــرفة علــى المنظمــات 
والهيئــات غيــر الهادفــة إلــى تحقيــق الربــح بــأن تتأكــد مــن أنهــا ال تســتعمل ألغــراض غســل األمــوال أو تمويــل 

اإلرهاب.



دليل إرشادي - للوقاية من مخاطر استغالل الجمعيات في عمليات تمويل اإلرهاب

46

 تتولى هذه السلطات:

- مركــزة البيانــات المتعلقــة بالمنظمــات والهيئــات غيــر الهادفــة إلــى تحقيــق الربــح وفقــا لطبيعــة أنشــطتها 
ووضعهــا عنــد االقتضــاء رهــن إشــارة القطاعــات   الحكوميــة المعنيــة.

- تقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المتعلقــة بالمنظمــات والهيئــات غيــر الهادفــة إلــى تحقيــق 
الربــح وتحيينــه بصفــة منتظمــة.

ــح فــي غســل  ــى تحقيــق الرب ــة إل ــة مــن اســتغالل المنظمــات والهيئــات غيــر الهادف - وضــع سياســات للوقاي
ــم فعاليتهــا بشــكل دوري. ــع تنفيذهــا وتقيي ــل اإلرهــاب وتتب ــوال وتموي األم

- مراقبــة التمــاس اإلحســان العمومــي وجمــع التبرعــات مــن العمــوم وتوزيــع المســاعدات ألغــراض خيريــة 
وفقــا للنهــج القائــم علــى المخاطــر، عندمــا يتعلــق األمــر، علــى الخصــوص، بالتمويــالت األجنبيــة.

مــن جهــة أخــرى، ينــص نفــس القانــون فــي مادتــه 22، علــى أن األشــخاص االعتبارييــن الخاضعيــن للقانــون 
العــام أو الخــاص يبقــون ملزميــن بإطــالع الهيئــة تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب منهــا علــى جميــع الوثائــق 
والمعلومــات التــي مــن شــأنها أن تســهل القيــام بمهامهــا، وإشــعارها بالمخالفــات ألحــكام هــذا القانــون التــي 

ــم. ــد ممارســة مهامه يكتشــفونها عن

قــرار الســيد وزيــر الماليــة بتاريــخ 31 ينايــر1959 طبقــا ألحــكام الفصــل 3 مــن قــرار وزيــر 
الماليــة بتاريــخ 31 ينايــر1959 فــإن الجمعيــات التــي تتلقــى ســنويا بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إعانــات ماليــة 

مــن جماعــة عموميــة عليهــا أن تمســك حســاباتها حســب نظــام مــزدوج.

ــة المحاكــم  ــق بمدون ــم 62.99 المتعل ــون رق ــابات )القان ــة للحس ــس الجهوي ــة المجال رقاب
ــة( المالي

 تنص المادة 118 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية على ما يلي:

»يمارس المجلس الجهوي للحسابات االختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:

التــي تتلقاهــا المقــاوالت غيــر تلــك المذكــورة أعــاله أو 	  مراقبــة اســتخدام األمــوال العموميــة 
جمعيــات أو أجهــزة أخــرى تســتفيد مــن مســاهمة فــي رأس المــال أو مســاعدة ماليــة كيفمــا كان شــكلها 

تقدمهــا جماعــة محليــة أو هيئــة أو أي جهــاز آخــر يخضــع لمراقبــة المجلــس الجهــوي«.

وتنــص المــادة 86 علــى مــا يلــي: يراقــب المجلــس الجهــوي للحســابات اســتخدام األمــوال العموميــة 	 
التــي تتلقاهــا المقــاوالت أو الجمعيــات أو كل األجهــزة األخــرى التــي تســتفيد مــن مســاهمة فــي الرأســمال أو 

مســاعدة كيفمــا كان شــكلها مــن طــرف الدولــة أو مؤسســة عموميــة.

كمــا أن المــادة 87 نصــت علــى مــا يلــي: »يجــب علــى األجهــزة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة 	 
أن تقــدم إلــى المجلــس الحســابات المتعلقــة باســتخدام األمــوال والمســاعدات العموميــة األخــرى التــي تلقتهــا، 
ــا  ــة الجــاري به ــي النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــا ف ــات والشــروط المنصــوص عليه ــك حســب الكيفي وذل

العمــل«.

- تشــمل مراقبــة المجلــس األعلــى للحســابات المتعلقــة باســتعمال المــوارد التــي يتــم جمعهــا مــن 	 
طــرف الجمعيــات التــي تلتمــس اإلحســان العمومــي )المــادة 89(. وتهــدف هــذه المراقبــة إلــى الـــتأكيد مــن أن 

اســتعمال المــوارد التــي تــم جمعهــا يطابــق األهــداف المتوخــاة مــن التمــاس اإلحســان العمومــي.
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منشــور الســيد رئيــس الحكومــة 2114/2 المــؤرخ فــي 5 مــارس 2014 بشــأن مراقبــة 
المجلــس األعلــى للحســابات الســتخدام األمــوال العموميــة، والــذي أكــد علــى ضــرورة موافــاة هــذا المجلــس 

مــن طــرف جميــع الهيئــات المانحــة التــي تقــدم دعمــا أو مســاعدة ماليــة لمختلــف الجمعيــات ب:

¿ قوائم مبالغ اإلعانات الممنوحة للجمعيات المستفيدة من الدعم؛	

¿ االتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية؛	

¿ تذكيــر مختلــف الجمعيــات المســتفيدة مــن الدعــم بوجــوب إدالئهــا للمجلــس األعلــى والمجالــس 	
الجهويــة للحســابات بحســاباتها.

مقتضيات منشور السيد الوزير األول 07/2003
- يهــدف هــذا المنشــور إلــى تحديــد نطــاق التطبيــق مــن خــالل توضيــح وضبــط اإلطــار القانونــي الــذي يؤطــر 
ــة والجمعيــات، مــع اعتمــاد االتفاقيــات كإطــار للشــراكة للحصــول علــى الدعــم  العالقــات الماليــة بيــن الدول
العمومــي، وكــذا التركيــز علــى إجــراءات البــت فــي أحقيــة مشــاريع الجمعيــات فــي االســتفادة مــن التمويــل 

العمومــي، مــع تحســين التنســيق والمراقبــة فــي إطــار اتفاقــي تحكمــه النتائــج.

- ينــص المنشــور علــى مــا يلــي: كلمــا تجــاوزت المســاهمة العموميــة مبلــغ 50.000 درهــم توقــع اتفاقيــة 
شــراكة بيــن مصالــح الدولــة والجمعيــات، وشــركاء آخريــن كالجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة 
ــن الخــواص. يجــب أن يتضمــن ملــف الترشــيح لالســتفادة مــن الدعــم نســخة مــن النظــام األساســي  والعاملي
للجمعيــة إذا كان األمــر يتعلــق بــأول طلــب التفاقيــة الشــراكة، ونســخة مــن محضــر جمعهــا العــام األخيــر، 
ونســخة مــن تقريرهــا األدبــي والمالــي األخيريــن، وكــذا الئحــة المشــاريع التــي أنجزتهــا أو تلــك التــي بصددهــا، 

ــغ المســاهمات العموميــة والئحــة شــركائها. ــى مبال مــع اإلشــارة إل

- ومــن أجــل تعزيــز مراقبــة التســيير المالــي للجمعيــات، ينــص المنشــور علــى ضــرورة التصديــق علــى 
ــة عــن مشــروع واحــد أو  ــة المحصل ــا تراكــم المســاهمات العمومي ــي يتجــاوز لديه ــات الت حســابات الجمعي

عــدة مشــاريع مبلــغ 500.000 درهــم.

- فــي حالــة منــح تمويــالت يقــل مبلغهــا عــن كل مشــروع أو عمــل 50.000 درهــم، فيجــب أن تشــكل 
موضــوع قــرار موقــع مــن طــرف اإلدارة المعنيــة، وملــف يتضمــن نســخة مــن النظــام األساســي للجمعيــة التــي 
تطلــب للمــرة األولــى الدعــم العمومــي، وميزانيتهــا التقديريــة وتقريرهــا األدبــي والمالــي األخيريــن، وكــذا 

ــل.  ــق للمشــروع أو العمــل موضــوع التموي وصــف دقي

ــة،  - يتــم االلتــزام بصــرف المســاهمات الماليــة العموميــة وفــق القواعــد الماليــة الســارية علــى أمــوال الدول
مــن قبيــل تكليــف مصالــح مراقبــة االلتــزام بنفقــات الدولــة، التابعــة لــوزارة الماليــة، بالتأشــير عــن التعهــد بصــرف 
ــه  ــواردة فــي المحضــر الــذي أعدت ــة مــع تلــك ال ــة الجمعيــة المســتفيدة بالمقارن المســاهمات، وتحديــد هوي

اللجنــة المكلفــة بأهليــة الترشــيح.

ــرار منــح  ــق، منهــا ق ــاق االلتــزام بصــرف المســاهمات العموميــة الممنوحــة بالعديــد مــن الوثائ - إلزاميــة إرف
ــة الترشــيح. ــة أهلي ــة المكلفــة بمراقب المســاهمة و محضــر اللجن
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منشــور الســيد والــي بنــك المغــرب رقــم 5/و/2017 صــادر فــي 24 يوليــو2017 
يتعلــق بواجبــات اليقظــة المفــروض علــى مؤسســات االئتمان

- يلــزم هــذا المنشــور المؤسســات الخاضعــة لــه بــأن تقــوم بتجميــع والتحقــق مــن عناصــر المعلومــات التــي 
ــة  تمكــن مــن تحديــد هويــة كل شــخص يرغــب فــي فتــح حســاب إيــداع أو حســاب ســندات أو إيجــار خزان
حديديــة أو االســتفادة مــن وســيلة أداء، وكــذا كل شــخص يطلــب خدماتهــا مثــل إيــداع النقــود وتحويــل 

األمــوال والوضــع تحــت التصــرف والصــرف اليــدوي.

ات  ن العمليــ ــي مــ ــل العرضــي والمســتفيد الفعل ــة العمي - يتعيــن علــى المؤسســات كذلــك تحديــد هوي
ــة. المالي

- قبــل فتــح أي حســاب، تبقــى المؤسســة ملزمــة بعقــد لقــاءات مــع أصحــاب طلبــات فتــح الحســاب وعنــد 
ــق المفيــدة ذات  ــة المعلومــات والوثائ ــة التأكــد مــن هويتهــم وجمــع كاف ــك بغي االقتضــاء مــع وكالئهــم. وذل

الصلــة بأنشــطتهم ومنــاخ عملهــم، خاصــة بالنســبة لألشــخاص االعتبارييــن.

ــذه  ــظ ه ــل والمؤسســة، وتحف ــن طــرف العمي ــة م ــاءات موقع ــذه اللق ــي شــأن ه ــر محاضــر ف ــن تحري - يتعي
المحاضــر فــي ملفــات العمــالء.

- تبقى الجمعيات ملزمة بإيداع وثائق تكميلية عند فتح حساب بنكي، وهي:

¿ النظام األساسي.	

¿ شهادة اإليداع للملف القانوني للجمعية لدى السلطات اإلدارية المختصة.	

¿ محاضــر الجمعيــة العامــة التأسيســية المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء المكتــب والرئيــس وبتوزيــع المهــام 	
داخــل المكتب.

¿ ر المتعلق بتعيين األشخاص المخول لهم تشغيل الحساب.	 المحرَّ

األنظمة الداخلية والقوانين األساسية للجمعيات 
- تنــص القوانيــن األساســية والداخليــة للجمعيــات علــى إلزاميــة المكتــب المســير تقديــم التقريــر المالــي 

ــة عليهمــا. ــى الجمــع العــام قصــد المصادق الســنوي، وكذلــك الميزانيــة المقترحــة للســنة القادمــة إل

- تعــد ميزانيــة الجمعيــة مجمــوع ميزانيــات مشــاريع الجمعيــة. حيــث يتــم إدمــاج ميزانيــة كل مشــروع 
تشــتغل عليــه الجمعيــة فــي الميزانيــة الســنوية للجمعيــة كأحــد فصــول الميزانيــة العامــة، إذا كان المشــروع ذا 
مــدة قصيــرة )ســنة واحــدة( أمــا إذا كان المشــروع ينفــذ علــى أكثــر مــن ســنة ففــي هــذه الحالــة يؤخــذ فقــط جــزء 
مــن ميزانيــة المشــروع أي مــا ســيتم إنجــازه خــالل الســنة فقــط، ويتــرك اآلخــر إلــى الســنة أو الســنوات القادمــة 

حســب مــدة المشــروع.

القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
- تهــم مقتضيــات هــذه القوانيــن التنظيميــة تنظيــم إطــار الشــراكة والتعــاون بيــن الجماعــات الترابيــة 
والجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وذلــك فــي إطــار إنجازهــا لمخططاتهــا التنمويــة، ممــا يلــزم هــذه 

الجماعــات الترابيــة بـــ :

¿ وضــع منظومــة لتتبــع المشــاريع والبرامــج تحــدد فيهــا األهــداف المــراد بلوغهــا ومؤشــرات الفعاليــة 	
ــى أســاس أهــداف واضحــة  ــي عل ــد وأن ينبن ــات الب ــإن الدعــم المخصــص للجمعي ــي ف ــا، وبالتال ــة به المتعلق
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ومحــددة قابلــة للقيــاس فــي مرحلــة التقييــم.

¿ اعتمــاد التقييــم فــي األداء والمراقبــة الداخليــة واالفتحــاص وتقديــم الحصيلــة، فــي عمليــات دعــم 	
الجمعيــات.

¿ ــم 	 ــر دع ــق بتدبي ــا يتعل ــي كل م ــة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية ف ــم الديمقراطي ــس قي تكري
الجمعيات.تعتبــر المبــادئ المذكــورة المفاتيــح األساســية التــي يجــب اعتمادهــا فــي منهجيــة دعــم مختلــف 

ــات النســيج الجمعــوي. فعالي

االختصاصات القضائية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب
العــام للملــك بمناســبة إجــراء بحــث قضائــي أن يطلــب  - النيابــة العامــة، حيــث يجــوز للوكيــل 
المعلومــات الخاصــة بــكل عمليــات وحــركات أمــوال يشــتبه فــي أن لهــا عالقــة بتمويــل اإلرهــاب. وذلــك عبــر 

التواصــل مــع المؤسســات البنكيــة بمســاعدة بنــك المغــرب، طبقــا للمــادة 595-1 مــن ق.م.ج.

- قاضــي التحقيــق، يمتلــك نفــس اختصاصــات الوكيــل العــام للملــك المتعلقــة بالتحــري بشــأن أمــوال 
اإلرهــاب، وذلــك حســب الفقــرة 2 مــن المــادة 595-1 مــن ق.م.ج ومــا بعدهــا، ويمكنــه بمقتضــى المــادة 2-595 
أن يتخــذ مختلــف التدابيــر الراميــة إلــى تجميــد وحجــز هــذه األمــوال إمــا بمفــرده أو بمســاعدة بنــك المغــرب. 

نفس المادة تعطي كذلك اختصاص تجميد وحجز األموال للوكيل العام للملك وهيئة الحكم.

ــة مــن  ــات الفقــرة الثاني ــة علــى مقتضي ــي ممارســة صالحياتهــا الرقابي ــم، حيــث تســتند ف ــة الحك - هيئ
المــادة 362 مــن ق.م.ج التــي تنــص علــى أنــه: »... يمكــن للمحكمــة أن تأمــر بإجــراء تحقيــق تكميلــي، وفــي 
هــذه الحالــة تعيــن أحــد أعضائهــا للقيــام بالتحقيــق وفقــا لمقتضيــات القســم الثالــث مــن الكتــاب األول مــن 

هــذا القانــون...«، وذلــك كلمــا كانــت بصــدد مناقشــة قضيــة تتعلــق بجريمــة تمويــل اإلرهــاب.

الصالحيــات المخولــة للجهــات القضائيــة المكلفــة بمكافحــة تمويــل 
اإلرهــاب

- تجميــد أرصــدة الحســابات البنكيــة المشــتبه فــي عالقتهــا بتمويــل اإلرهــاب، مــع إمكانيــة طلــب مســاعدة 
بنــك المغــرب لتنفيــذ ذلــك.

- حجــز األمــوال المشــتبه فــي عالقتهــا بتمويــل اإلرهــاب كإجــراء احتياطــي لمنــع التصــرف فيهــا طيلــة مــدة 
ســريان مفعــول قــرار الحجــز.

العقوبات المقررة
العقوبات المنصوص عليها في قانون حق تأسيس الجمعيات

- كل جمعيــة تلقــت مســاعدة أجنبيــة ولــم تقــم بالتصريــح بذلــك قانونــا، فإنهــا تبقــى معرضــة للحــل بحكــم 
ــاة  ــة تنهــي حي ــون، وهــي عقوب ــن نفــس القان ــك الفصــل 32 مكــرر والفصــل 7 م ــى ذل ــص عل ــي كمــا ين قضائ

الجمعيــة وكأنهــا لــم تكــن. 

- كل جمعيــة تقــوم بنشــاط غيــر المقــرر فــي قوانينهــا األساســية يمكــن حلهــا طبقــا للقانــون )الفصــل 7(، مــع 
معاقبــة مســيريها بغرامــة تتــرواح بيــن 1200 و5000 درهــم، وذلــك بصــرف النظــر عــن العقوبــات المقــررة فــي 

التشــريع الجنائــي.

- يعاقــب بغرامــة تتــراوح بيــن 1.000 و5.000 درهــم األشــخاص الذيــن يجــرون المعامــالت الماليــة للجمعيــة 
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دون احتــرام المقتضيــات المؤطــرة للوجــود القانونــي للجمعيــة، وتضاعــف المخالفــة فــي حالــة العــود )الفصــل 
8 مــن قانــون الجمعيــات(، بصــرف النظــر عــن العقوبــات الجنائيــة المقــررة وفــق القواعــد العامــة.

العقوبة المنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب

- حسب الفصل 218-4 من مجموعة القانون الجنائي يعتبر تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا.

- فــي حالــة القيــام بأيــة وســيلة بتقديم أو جمــع أو تدبيــر أمــوال أو قيــم أو ممتلكات بنيــة اســتخدامها، أو 
ــم يقــع،  مــع العلــم أنهــا ستســتخدم كليــا أو جزئيــا الرتــكاب عمــل إرهابي، ســواء وقــع العمــل المذكــور أو ل
خصــص المشــرع المغربــي مــن خــالل الفصــل 218-4 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب عقوبــات خاصــة للشــخص 
الطبيعــي المخالــف )مــن بينهــم مســيري وأعضــاء الجمعيــات( تتمثــل فــي الســجن مــن 5 إلــى 20 ســنة وغرامــة 
ــى  ماليــة محــددة بيــن حــد أدنــى مقــدر فــي 000 500 درهــم وحــد أقصــى مقــدر فــي 000 000 2 درهــم، إل

جانــب عقوبــات إضافيــة منصــوص عليهــا فــي الفصــل 36 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.

اإلخــالل  دون  درهــم   5.000.000 إلــى   1.000.000 مــن  بغرامــة  األشــخاص المعنويين،  يخــص  فيمــا   -
بالعقوبــات التي يمكــن إصدارهــا علــى مســيريها أو المســتخدمين العامليــن بهــا المتورطيــن في الجرائــم.

- ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثالثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:

¿ عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛	

¿ عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛	

¿ في حالة العود.	

- يمكــن عــالوة علــى ذلك الحكــم علــى الشــخص المــدان مــن أجــل تمويــل اإلرهــاب بمصــادرة ممتلكاتــه 
كليــا أو جزئيــا.

العقوبات المنصوص عليها في نصوص التماس اإلحسان العمومي
- توقيــع عقوبــات ماليــة فــي حــق مــن يقــوم بجمــع أمــوال دون احتــرام مســطرة الترخيــص والمقتضيــات 

المؤطــرة لعمليــة التمــاس اإلحســان العمومــي )مــن 200 إلــى 2000 درهــم(.

ــاء  ــم، بن ــك بطلــب مــن عامــل اإلقلي ــة، وذل ــات القانوني ــرام المقتضي ــدون احت ــة ب - حجــز األمــوال المتحصل
علــى أمــر يصــدره رئيــس المحكمــة االبتدائيــة بصفتــه قاضــي المســتعجالت، فضــال عــن مــا يمكــن أن تقضــي 
بــه المحكمــة مــن عقوبــات فــي حــق المخالفيــن، مــن مصــادرة لألمــوال المحجــوزة )منشــور مشــترك بيــن وزيــر 

الداخليــة واألميــن العــام للحكومــة، رقــم 1/2010 بتاريــخ 14 يونيــو2010(.

ــي تعــد  ــات، والت ــل الجمعي ــة تموي ــي مجــال مراقب دة ســلفا ف
َّ
ــة المحــد ــع القواعــد القانوني فضــال عــن جمي

إطــارا أساســيا لضمــان شــفافية التمويــل لــدى المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، تحــرص الســلطات المغربيــة علــى 
اعتمــاد بعــض التدابيــر الوقائيــة الهادفــة إلــى تكريــس المزيــد مــن الوضــوح فــي هــذا المجــال.



دليل إرشادي - للوقاية من مخاطر استغالل الجمعيات في عمليات تمويل اإلرهاب

51

اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي لتعزيــز الشــفافية والحكامــة فــي مجــال 
التدبيــر المالــي للجمعيــات

اإللكترونيــة  البوابــة  رقــم 2016/4 بخصــوص  الحكومــة  رئيــس  منشــور 
للجمعيــات العمومــي  للتمويــل 

ــة إلكترونيــة وطنيــة للتمويــل العمومــي  ــزا للشــفافية فــي مجــال تدبيــر الجمعيــات، تــم إحــداث بواب - تعزي
للجمعيــات، تحــت اســم www.charaka.association.ma، بمــا يعــزز مبــادئ الحكامــة الجيــدة وتكافــؤ 
الفــرص وتســهيل الولــوج إلــى المعلومــات المتعلقــة بالتمويــل العمومــي لمشــاريع وبرامــج وأنشــطة الجمعيــات.

- ألــزم هــذا المنشــور القطاعــات الوزاريــة واإلدارات والمؤسســات والمقــاوالت العموميــة باإلعــالن والنشــر، 
عبــر هــذه البوابــة، عــن المعطيــات المتعلقــة بتمويــل مشــاريع وبرامــج وأنشــطة الجمعيــات، وفــق قواعــد تعــزز 

مــن منســوب الشــفافية المطلوبــة:

¿ نشر إعالن طلب مشاريع الجمعيات ونتائج عملية االنتقاء، باعتماد آلية طلب المشاريع.	

¿ نشر الئحة الجمعيات التي تقرر تمويلها باعتماد آليات أخرى غير طلب المشاريع.	
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قانــون رقــم 19- 46 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا

أنــاط هــذا القانــون بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مهمــة إقامــة عالقــات التعــاون مــع 
الهيئــات العموميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجامعــات فــي مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتبــادل 

الخبــرات فــي هــذا الشــأن )المــادة 4(.

تعزيز التواصل مع الجمعيات
- يعتبــر تعزيــز التواصــل مــع الجمعيــات هدفــا اســتراتيجيا للدولــة مــن خــالل تكليــف عــدد مــن المؤسســات 
ــوم  ــة المســتمرة لكــي تق ــي والمواكب ــي والقانون ــم المال ــر الدع ــي توفي ــا ف ــة منه ــذه المهمــة، رغب الرســمية به
الجمعيــات بدورهــا فــي إطــار »الديمقراطيــة التشــاركية«، وعــدم تركهــا عرضــة ألي اســتغالل مشــبوه كيفمــا 

كانــت طبيعتــه، بمــا فــي ذلــك اســتغاللها فــي عمليــات تمويــل اإلرهــاب.

- عموما، يمكن بإيجاز تحديد خريطة المؤسسات المكلفة بالتواصل مع الجمعيات كما يلي:

¿ ــة: باعتبارهــا المخاطــب المحلــي الرســمي 	 ــوزارة الداخلي ــة التابعــة ل الســلطات المحلي
ــون الجمعيــات لســنة 1958(. ــاة الجمعيــات )قان للجمعيــات والمكلفــة بجميــع المســاطر الخاصــة بحي

¿ وزارة التضامــن والمــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة: مــن بيــن مهامهــا دعــم 	
تأهيــل الجمعيــات العاملــة فــي مجــاالت التنميــة االجتماعيــة، ودعــم الجمعيــات العاملــة فــي مجــاالت األســرة 

والطفولــة واألشــخاص المســنين والمــرأة.

¿ ــي والبحــث العلمــي: 	 ــن المهنــي والتعليــم العال وزارة التربيــة الوطنيــة والتكوي
مكلفــة بتنميــة عالقــات التعــاون والشــراكة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
المهتمــة بمجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، فضــال عــن تقديــم المشــورة القانونيــة للجمعيــات العاملــة 

فــي قطــاع التربيــة والتكويــن.

¿ المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي: يتحــدد دوره، فضــال عــن تطويــر 	
عمــل الجمعيــات، فــي إعــداد ميثــاق ألخالقيــات العمــل الجمعــوي، بمــا فــي ذلــك المبــادئ والقواعــد المتعلقــة 
بشــفافية تمويلــه وتدبيــره، والعمــل علــى نشــر هــذا الميثــاق والتعريــف بمضامينــه )قانــون رقــم 15/89 بتاريــخ 

2 ينايــر 2018(.  

¿ ــر الشــراكة مــع 	 ــة: مكلفــة بتطوي ــوزارة البيئ ــاون ب ــل والتع ــراكة والتواص ــة الش مديري
ــة. ــي مجــال البيئ ــة ف ــة العامل ــر الحكومي ــي والمنظمــات غي المجتمــع المدن

¿ ــوزارة الفالحــة: ينــاط بهــا 	 ــة ب ــة المجــال القــروي والمناطــق الجبلي ــة تنمي مديري
التعــاون مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة وتقويــة 

عالقــات الشــراكة معهــا وتأهيلهــا فــي هــذا الميــدان.

¿ مديريــة الشــغل ومديريــة التعــاون الدولــي بــوزارة الشــغل: مــن مهامهــا تطويــر 	
االجتماعيــة. والحمايــة  الشــغل  مجــاالت  فــي  المدنــي  المجتمــع  مــع  الشــراكات 

¿ مديريــة الديبلوماســية العامــة والفاعليــن غيــر الحكومييــن بــوزارة الشــؤون 	
ــات  ــي ومجموع ــات المجتمــع المدن ــع مجمــوع مكون ــل م ــة التفاع ــة بتقوي ــاون: مكلف ــة والتع الخارجي

التفكيــر.
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¿ شــعبة التواصــل المؤسســاتي مــع هيئــات المجتمــع المدنــي بالمجلــس األعلــى 	
للســلطة القضائيــة: مــن أدوارهــا التواصــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة بقضايــا العدالــة، وكــذا 

التواصــل مــع هيئــات المجتمــع المدنــي.

¿ ــه 	 ــوزارة الصحــة: ينــاط ب ــات ذات الغــرض الصحــي ب ــع الجمعي قســم الشــراكة م
ــع  ــات الشــراكة م ــم اتفاقي ــع وتقيي ــداد خطــة عمــل ســنوية، تتب ــة، إع ــد مجــاالت الشــراكة ذات األولوي تحدي

الجمعيــات.
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يشــكل هــذا الدليــل منطلقــا أساســيا لبنــاء وعــي جماعــي لــدى المنظمــات 

غيــر الهادفــة للربــح بأنهــا معرضــة دائمــا لمخاطــر أمنيــة تتجلــى فــي إمكانيــة 

اســتغاللها مــن طــرف األشــخاص أو المنظمــات لغايــات إرهابيــة مجرمــة وفــق 

القوانيــن الوطنيــة والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة.

نبــل العمــل الجمعــوي ليــس بمنــأى عــن بعــض الســلوكات المشــبوهة التــي 

قــد تفرغــه مــن محتــواه االجتماعــي، الخيــري، التنمــوي، التربــوي والثقافــي، 

وقــد تجعــل كذلــك رواد العمــل الجمعــوي فــي مواجهــة مــع المجتمــع 

الــذي تشــتغل مــن أجلــه، ومــع القانــون والعقوبــات التــي يفرضهــا فــي حالــة 

ــة. المخالف

ــة  ــا كمؤسس ــن أهميته ــع م ــات ناب ــة الجمعي ــى حماي ــة عل ــرص الدول إن ح

للوســاطة والتأطيــر المجتمعــي، وكفاعــل جوهــري فــي مســار البنــاء التنمــوي 

الــذي شــهدته المملكــة المغربيــة، فضــال عــن المكانــة االعتباريــة التــي خولها 

ــاركية،  ــة التش ــار الديمقراطي ــي إط ــات، ف ــوز 2011 للجمعي ــح يولي ــتور فات دس

باعتبارهــا شــريكا أساســيا للدولــة، تســاهم فــي بلــورة السياســات العموميــة 

ــة والســلطات  ــدى المؤسســات المنتخب ــي إعــداد القــرارات والمشــاريع ل وف

العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا.
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1.58.376

الفصل 12 من دستور المملكة

مقتضيات  متفرقة من الظهير الشريف رقم  1.58.376
يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
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مواد من القانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية
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القانون رقم 004-71 يتعلق بالتماس اإلحسان العمومي
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القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب
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مواد من قانون المسطرة الجنائية، صيغة محينة 
بتاريخ 19 شتنبر 2016

المادة 1-595 من قانون المسطرة الجنائية

المادة 2-595 من قانون المسطرة الجنائية

المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية
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12.1843.05
مجموعة القانون الجنائي، صيغة محينة بتاريخ 25 مارس 2019 

المادة 36 من القانون الجنائي
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12.1843.05
القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون  

رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل األموال
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مواد من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
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مرسوم رقم 2.21.633 صادر في 21 محرم 1431 )30 غشت 2021( 
يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
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مرسوم رقم 2.04.970 لتطبيق القانون رقم 004-71 المتعلق 
بالتماس االحسان العمومي
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