2020

ُتصدر هيئة تنظيم األعمال اخلريية التعليمات اإلرشادية التالية "جائحة تفشي كورونا املستجد
(كوفيد ـ  )19املخاطر املستجدة ـ االستجابةَ احملسنة يف إطار تطبيق املنهج القائم على املخاطر"؛ بهدف
توعية املنظمات غري اهلادفة للربح حيال املخاطر اجلديدة والناشئة يف جمال اجلرائم املالية يف ظل الظروف
االستثنائية املقرتنة جبائحة تفشي وباء (كوفيد ـ  ،)19وتدعوها إىل ضرورة تنفيذ التدابري الوقائية املناسبة
على أساس املنهج القائم على املخاطر بهدف التوقي من خماطر االستغالل يف جمال األعمال الغري املشروعة.
ستواصلُ هيئة تنظيم األعمال اخلريية خاللَ هذه الظروف االستثنائية العملَ بشكل فعَّال مع قطاع
املنظمات غري اهلادفة للربح من خالل تطبيق املنهج القائم على املخاطر؛ حتى تضمنَ عدمَ تأخري أو تعطيل
األنشطة املشروعة اليت متارسها املنظمات غري اهلادفة للربح سوا ًء على املستوى الوطين أو الدولي ،وخاصةً
يف املناطق عالية املخاطر حتى تضمنَ وصولَ املساعدات اخلريية واإلنسانية إىل املستفيدين األكثر تضرراً
يف األماكن اليت تعرتيها احتياجاتٌ ملحةٌ تزامنت مع جائحة تفشي وباء فايروس كورونا املستجد.
ُتوجِّ ُه هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح إىل تعزيز رقابتها على تنفيذ مشاريعها
اخلارجية يف ظل اإلجراءات االستثنائية املتَّ َبعة يف الدول املستفيدة من املشاريع املوجهة ملكافحة انتشار وباء
(كوفيد ـ  )19حيث أنه من املتوقع حدوثُ تغيّرات يف السلوكيات االجرامية املتَّ َبعة يف جمال إساءة استخدام
املنظمات غري اهلادفة للربح،
سيعملُ فريق التنسيق والدعم املعزز بهيئة تنظيم األعمال اخلريية على مواصلة تقديم الدعم الالزم
للمنظمات غري اهلادفة للربح وتأمني التَّواصل املستمر معها من خالل اإلجابة على مجيع االستفسارات الواردة
عرب النموذج اإللكرتوني "طلب استشارة" الـ ُمتاح على املوقع اإللكرتوني هليئة تنظيم األعمال اخلريية ـ
التنسيق والدعم ـ أو اإلجابة عن االستفسارات الواردة عرب عنوان الربيد اإللكرتوني
consultaion@raca.gov.qa

10 - 2

املخاطر املستجدة املرتبطة مبمارسات الفساد:
بالنَّظر للطبيعة العاجلة ـ املقرتنة بتنفيذ املشاريع اخلريية واإلنسانية على الصعيد الدولي ذات الصلة
مبجابهة جائحة تفشي فايروس كورونا املستجد (كوفيد ـ )19؛ ـ قدْ تلجأ املنظمات غري اهلادفة للربح إىل
تأجيل إجراءاتِ التدقيقِ على سالمة تنفيذِ براجمها ومشاريعها اإلغاثية أو تطبيق موجِ َبات العناية الواجبة
ط أو تأجيلها عند اختيار شركائها اخلارجيني؛ مما ُيتيحُ اجملالَ لبعض املتدخِّلني للقيام ببعض
على حنو مبسَّ ٍ
ممارسات الفساد يف جمال العمليات اإلنسانية ،ويف هذا اإلطار؛ ُت َنِّب ُه هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات
غري اهلادفة للربح إىل ظهور خماطرَ جديدة وناشئة ذاتَ صلةٍ مبمارسات الفساد يف جمال العمليات اإلنسانية
يف ظل جائحة (كوفيد ـ  ،)19من أهمها بُروزُ األمناط واألساليب املستجِ َّدة التالية:
 االحتيالُ املالي من خالل تضخيم الفواتري أو إدراج فواتري مزيَّفة أو مزدوجة للسلع واخلدمات املقدمة
كجزءٍ من املشروع.
 االختالس املباشر للمساعدات املالية والعينية املقدَّمة يف إطار مواجهة تداعيات اجلائحة عن طريق
التَّالعب يف الئحة املستفيدين بالتسجيل املكرَّر لنفس األشخاص أو بإضافة أشخاص وهميني.
 إدراجُ موظفني أو مشاركني "وهميني" بهدف تضخيم التكاليف اإلدارية لألنشطة واملشاريع املوجَّهة
ملكافحة اجلائحة.
 التالعبُ يف تقييم العطاءات ويف منح العقود وتنفيذها ذات الصلة بشراء السّلع أو تقديم اخلدمات
دونَ املعايري واملواصفاتِ املطلوبة.
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 التَّالعب يف برامج املساعدات املالية الدولية :
ُتقدِّ ُم املنظماتُ غري احلكومية أمواالً ومساعدات عينيّة للتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية
لوباء (كوفيد ـ  )19يف الدول األكثر تضرراً ،لكن قد َي َعم ُد املتدخلونَ إىل توريد سِلع أو تقديم
خدماتٍ دونَ مراعاةِ املواصفاتِ أو معايري اجلودة املطلوبة أو املبالغة يف تقدير االحتياجات والتكاليف
ف مسارَ متويل العمليات اإلنسانية على
ح ِّر َ
وأعداد املستفيدين أو حجب املعُونَة عنهم مبا من شأنه أن ُي َ
حولُ دونَ وصول املساعدات إىل املستفيدين املستهدفني.
حنو فاسد وََي ُ
 الفساد يف األنظمة الصحية خالل اجلائحة:
َتعرف بعضُ الدول اهلشَّة ممارسات فسادٍ عاليةٍ ،وقدْ تفتقدُ أنظمتُها الصحية ملبادئ احلوكمة اجليدة،
مما جيعلُ املواردُ املاليةَ املستلمةَ من َت َب ُّرعات املنظمات غري اهلادفة للربح ُعرضةً ملمارساتِ الفسادِ،
خاصَّ ًة يف حاالت الطوارئ ،وقد تتمثلُ أبْ َرز هذه املمارسات يف إبرام عقودِ شراءٍ طارئةٍ دونَ مراعاة
اإلجراءاتِ النظاميةِ أو الرقابيةِ املتَّ َبعة يف جمال املناقصات احلكومية ،واختيار املورِّ ِدينَ على أساس
س ِّه ُل التالعبَ باألسعار وتضخيمها أو اقتناءَ املنتجات املقلدة
العالقات املتحيِّ َزة أو الشخصية ،مما يُ َ
واملزوّرة أو اليت تُشارفُ صالحيتُها على االنتهاء ُمقابل أمثان خمفضَّ ٍة أو سرقَة اإلمدادات املتاحة
وإعادة بيعها يف األسواق املوازية.
ُتوجِّ ه هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح العاملة باخلارج إىل إدراج خماطر
الفساد كجزءٍ من سياسات احلدِّ من املخاطر خالل الكوارث ،ووضع السياساتِ واإلجراءاتِ الكفيلةِ
مبنع الفساد يف جمال العمليات اإلنسانية ،وتطوير تعليماتٍ واضحةٍ بشأن تضارُب املصاحل ضِمنَ
ُم َد َّوَنة قواعد السلوك اخلاصة باملنظمة ،وتوفري اإلرشادات للموظفنيَ حول السُّلوكياتِ األخالقيّ ِة يف
جمال إدارة األزمات ،وضمان الرقابة والتقييم كجزء من عمليات تنفيذ الربامج وتعزيز الشفافية
واملساءلة أمامَ أصحاب املصلحة من خالل فرض القيود على استخدام اإلجراءات االستثنائية الطارئة
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وإلزام الشركاء اخلارجيني مبعايري موحدة للسلع واخلدمات الرئيسية ،والنظر يف استخدام أنظمة
التحويل النقدي والقسائم ،ووضع سياسات لإلبالغ اخلارجي عن الفساد والعقوبات املرتتبة عنها.
املخاطر املستجدة يف جمال متويل اإلرهاب:
تعد األزمات واحلاالت الطارئة فرص ساحنة لإلرهابيني واجلماعات اإلرهابية الستغالل قطاع العمل
اخلريي واإلنساني كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها اإلرهابية ملا يكتسيه نشاط القطاع غري الرحبي من أهمية
متزايدة يف مثل هذه الظروف االستثنائية جملابهة تفشي جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ـ  )19واليت
تتزام ُن مع احلاجة امللحَّة إليصال املساعدات املالية والعينية إىل املستفيدين األكثر تضرراً يف مناطق التدخل
اإلنساني احلرجة خاصةً يف الدول عالية املخاطر اليت تعرفُ نزاعاتٍ مسلحة أو تهديد إرهابي نشط،
قد يستَغلُّ اإلرهابيّون واجلماعات اإلرهابية تراخي إجراءات مكافحة اإلرهاب ومتويله املقرتنة بقيام
الدول بإعادة ختصيص مواردها وتركيز جهودها للتصدي للتداعيات الصحية واالقتصادية املرتتبة عن أزمة
(كوفيد ـ  )19لتصعيد عملياتهم سواءً يف جمال مجع ونقل األموال باستغالل املنظمات غري اهلادفة للربح
كقنواتٍ لتمويل اإلرهاب أو إخفاءِ وحجب التحويالت السرّية ملسار األموال املرصودة ألغراض مشروعة وإعادة
توجيهها لفائدة اإلرهابني واجلماعات اإلرهابية،
ُت َنِّب ُه هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح إىل ظهور خماطر جديدة وناشئة يف
جمال متويل اإلرهاب يف ظل جائحة (كوفيد ـ  )19من أهمها بروز األمناط واالساليب املستجدة التالية:
 مجع التربعات والرتويج للمشاريع اخلريية الزائفة عرب اإلنرتنت:
إطالق محالت جلمع التربعات والرتويج ملشاريع خريية زائفة أو باستعارة أمساء املنظمات غري هادفة
للربح احمللية والدولية عن طريق إنشاء حساباتٍ وهميةٍ عرب مواقع التواصل االجتماعي ومنصات
التمويل اجلماعي واستغالل االستعمال املتزايد لوسائل الدفع الغري النقدية احلديثة من قبل املتربعني.
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 استغالل برامج املساعدات الدولية:
يسعى اإلرهابيون واجلماعات اإلرهابية إىل حتويل أو إساءة استخدام برامج اإلمدادات الطبية
واملساعدات اإلنسانية املرسلة من طرف املنظمات الدولية واملنظمات غري اهلادفة للربح واألفراد يف
إطار جهودهم ملكافحة جائحة (كوفيد ـ  )19إلعادة توجيهها لتمويل أعماهلم غري املشروعة.
تدعو هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح إىل مواصلة تنفيذ عملياتها املالية عرب
القنوات الرمسية اآلمنة للمؤسسات املالية بهدف ضمان استمرار تقديم خدماتها وتدفق عطاءاتها يف
إطار احرتام مبدأ الشفافية والنزاهة املالية،
حتثُّ هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح العاملة يف املناطق عالية املخاطر اليت
تعرف تهديد إرهابي نشط على حتويل الدفعات املالية للمستفيدين بشكل مباشر كلما أمكن ذلك
من خالل استخدام نظام القسائم أو املعارض أو الدفعات املباشرة أو عرب الوسائل األكثر تطوراً مثل
حتويل الدفعات املالية عن طريق اهلاتف النقال حيث تقلل هذه الوسائل من احتمالية حتويل مسار
األموال املرصودة ألغراض مشروعة وإعادة توجيهها لصاحل اإلرهابيني أو املنظمات اإلرهابية.
تؤكِّد هيئة تنظيم األعمال اخلريية على أنَّ مواصلة املنظمات غري اهلادفة للربح تنفيذ براجمها
وأنشطتها على الصعيد الدولي سيكون ـ خالل الظروف االستثنائية للجائحة ـ يف حاجةٍ ماسةٍ إىل
مواصلة التطبيق الفعَّال للقواعد التنظيمية واإلرشادية الصادرة عن اهليئة بهدف احملافظة على شفافية
ونزاهة املعامالت ،وسيكون ذلك متاحاً من خالل تطبيق مستوياتٍ مناسبةٍ من إجراءات العناية الواجبة
على أساس املنهج القائم على املخاطر ،خاصةً االلتزامات املرتبطة بتطبيق نظام اجلزاءات املالية
املستهدفة ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ومتويله.
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توجِّه هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح إىل االلتزام مبقتضيات التعميم رقم
( )1لسنة  2020الصادر عن وحدة املعلومات املالية بشأن مسؤوليات اجلهات املبلغة يف ضوء أزمة
(كوفيد ـ  )19املرفق به امللحق (أ) خبصوص أبرز اجلرائم املولدة لألموال اليت مت مالحظة ظهورها
خالل جائحة تفشي فايروس كورونا املستجد وامللحق (ب) اخلاص مبؤشرات االشتباه اليت مت توثيق
عالقتها باجلائحة واليت يتعني أخذها بعني االعتبار بوصفها من األمناط واألساليب اجلديدة والناشئة.
تدعو هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح إىل االلتزام باإلبالغ عن أي معاملة
مشبوهة أو حماولة القيام بها عرب نظام اإلبالغ اإللكرتوني لوحدة املعلومات املالية والتنصيص ضمن
بالغ االشتباه يف احلقل اخلاص بأسباب االشتباه إىل عبارة (كوفيد ـ .)19
ملزيد من التفاصيل؛ يرجى مراجعة الدليل اإلرشادي بشأن اإلبالغ عن العمليات املشبوهة ووثيقة
األسئلة الشائعة واملتكررة حول الدليل اإلرشادي بشأن اإلبالغ عن العمليات املشبوهة املنشورين على املوقع
اإللكرتوني لوحدة املعلومات املالية www.qfiu.gov.qa
املخاطر املستجدة يف جمال جرائم االحتيال:
شكل منط العيش اجلديد الذي أقرَّتهُ أغلب الدول جملابهة جائحة تفشي فايروس كورونا املستجد
(كوفيد ـ  )19من خالل فرض تدابري استثنائية تستند إىل تطبيق قواعد التباعد االجتماعي وغلق الفضاءات
العامة وفرض قيود السفر بهدف منع انتشار الوباء ،بيئة مالئمة لربوز أنشطة احتيالية ذات صلة مباشرة بوباء
(كوفيد ـ  )19من أهمها بروز األمناط واالساليب املستجدة التالية:
 تكييف اهلجمات اإللكرتونية:
شكَّل اعتماد األفراد املتزايد على شبكة املعلومات الدولية خالل جائحة تفشي وباء كورونا املستجد
وإحبارهم على مدار اليوم عرب شبكة اإلنرتنت إلجناز أعماهلم عن بعد أو لغاية الرتفيه أو لشراء
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املواد واملستلزمات الطبية بهدف التوقي من خطر انتشار الوباء واعتمادهم عند إجراء أغلب معامالتهم
على وسائل الدفع اإللكرتونية والرقمية بيئةً مالئمة زادت من احتمال تعرضهم للهجمات إلكرتونية
وذلك باستعمال خطط احتيالية مثل " "Phishingو" "Malware attackاليت متكِّن احملتالني
من سرقة هوية األفراد و احلصول على معلوماتهم الشخصية واملالية الستخدامها الحقاً يف عمليات
غري مشروعة أو تعريضهم لالبتزاز.
 استغالل طرق الدفع اإللكرتونية والرقمية:
َد َف َعت اإلجراءات املتخذة من طرف املؤسسات املالية ـ املتمثلة يف إغالق الفروع وختفيض ساعات
العمل األفراد ـ إىل تفضيل طرق الدفع غري النقدية عرب اإلنرتنت بشكل متزايد مبا يف ذلك استخدام
العمالت اإللكرتونية واالفرتاضية؛ مما أتاح للمحتالني فرص أكرب الستدراج املتربعني وحتصيل
األموال بشكل فوري متفادين بذلك إجراءات التحقق من اهلوية وتدابري العناية الواجبة املعمول بها
عادة لدى املؤسسات البنكية.
 انتحال هوية املسؤولني أو العاملني باملنظمات غري اهلادفة للربح:
َيعتَمد هذا املخطط االحتيالي على اتصال احملتالني باألفراد عرب (الربيد اإللكرتوني أو عرب اهلاتف)
للرتويج ملشاريع خريية وإنسانية تهدف إىل مساعدة املتضررين من تداعيات جائحة (كوفيد ـ )19
وينتحلون هوية املسؤولني والعاملني باملنظمات غري اهلادفة للربح احمللية أو الدولية بهدف احلصول
على التربعات أو تنفيذ التحويالت املالية حيث يقع استدراج األفراد إىل روابط إلكرتونية وهمية
متكن من مجع معلوماتهم الشخصية واملصرفية وعرضها للبيع الحقا عرب مواقع األنرتنت املظلمة أو
استغالهلا يف تنفيذ عمليات غري مشروعة.
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كما ميكن أن يعمد احملتالون إىل استعمال تقنية اهلندسة االجتماعية من خالل إجراء االتصال عرب
اهلاتف وانتحال هوية أقارب املرضى واستغالل تعاطف األفراد لطلب مساعدات خريية لدفع مصاريف
عالج وهمية أو تقديم أنفسهم كممثلني عن منظمات غري هادفة للربح حملية أو دولية أو مندوبني
عن شركات لبيع وترويج مواد طبية ومستلزمات وقائية زائفة بهدف احلصول على األموال بطرق
احتيالية.
 االبتزاز اإللكرتوني من خالل برامج طلب الفدية:
قد يعمد احملتالون كذلك إىل استغالل ظروف العمل عن بعد يف إطار االستجابة لقواعد التباعد
االجتماعي وضعف أنظمة احلماية املثبتة باحلواسيب الشخصية للموظفني املتواجدين مبنازهلم ملمارسة
االبتزاز اإللكرتوني من خالل "برامج الفدية" عرب توجيه رسائل الربيد اإللكرتوني املخادعة اليت
تتضمن مرفقات أو برامج ضارة حتتوي على فريوسات إلكرتونية تصيب أجهزة الكمبيوتر ،و متنع
املستخدم من الوصول إىل نظام التشغيل ،أو تعمل على تشفري البيانات املخزنة ،وتطلب من
املستخدم «دفع فدية» ،مقابل فك تشفري امللفات أو السماح بالوصول جمددا إىل نظام اخلدمة
اإللكرتوني.
ويف هذا اإلطار تُوجه هيئة تنظيم األعمال اخلريية املنظمات غري اهلادفة للربح إىل التوقي من هذه
اجلرائم االلكرتونية (جرائم اهلندسة االجتماعية ،القرصنة ،رسائل الربيد الكرتوني الزائفة ،اهلجمات
اإللكرتونية عرب الفضاء االفرتاضي) من خالل تعزيز أنظمة احلماية اإللكرتونية ومزيد توعية
املوظفني باالستعمال اآلمن لألنرتنت والتغيري املستمر لكلمة املرور وتثبيت برامج اجلدران النارية
لتاليف اهلجمات اإللكرتونية.
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ملزيد االطالع على إرشادات التوعية اخلاصة بالتوقي من اجلرائم اإللكرتونية ميكن االطالع على املوقع
اإللكرتوني لوزارة الداخلية ،القسم املخصص "للتوعية األمنية" ـ وصلة التوعية اإللكرتونية ـ عرب
عنوان الرابط اإللكرتوني التالي:
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/awarenesstips/electronicawareness/

لإلبالغ الفوري عن اجلرائم اإللكرتونية أو احلوادث املرتبطة باستعمال اإلنرتنت ،ميكن االتصال على
الرقم  2347444ـ أو عرب اخلط الساخن  66815757إلدارة اجلرائم اإللكرتونية بوزارة الداخلية أو عرب
اإلبالغ عن تلك اجلرائم أيضا عن طريق الربيد اإللكرتوني cccc@moi.gov.qr
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