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 يمكن إساءة استخدام
مساهمتك

جمع األموال ألغراض خيرية   .1
في النرويج، يعتبر جمع األموال لألغراض الخيرية للمنظمات والمجموعات تقليًدا قديًما 

رائًعا.

يتم جمع األموال في حاالت الكوارث الشديدة واألزمات اإلنسانية التي تحدث حول العالم. 
 يتم جمع كميات كبيرة من المال في حمالت خيرية متعددة، مثل حملة

 »TV-aksjonen« السنوية.

باإلضافة إلى ذلك، توجد عمليات تجميع مستمرة للمحتاجين في المهرجانات والترتيبات 
الخاصة المتعددة ينظمها عدد كبير من المنظمات والمجموعات. تحدث مثل هذه 

التجميعات مع ترتيبات منتظمة تنظمها العديد من الجمعيات الدينية، مثل التجميعات في 
طقوس القداس في الكنائس وصالة الجمعة في المساجد.

تمثل األموال التي تم جمعها حصة كبيرة من األموال المتاحة للمنظمات والجمعيات المتعددة لدعم 
مشروعاتها الخيرية.
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دعم اإلرهاب  .2
تحقق جيًدا قبل القيام بأي تبرع. إذا انتابك الشك حيال الجهة التي ستوجه 

أموالك إليها أو استخدامها، فتريث قبل القيام بالتبرع. 
هناك ما يدعو لالعتقاد أن األموال التي تم جمعها في النرويج تم استخدامها في تمويل 

اإلرهاب أو المجوعات المعروف عنها استخدام اإلرهاب كأداة.

يتضح من التجربة الدولية أنه يتم تأسيس منظمات غرضها األساسي هو دعم اإلرهاب 
والمشاركين فيه، وهو أمر نال التركيز لمدة طويلة عالمًيا ووطنًيا.

في النرويج، مثل الدول األخرى، طبقنا قواعد وقوانين لمنع انتقال األموال أو أوجه الدعم 
األخرى لصالح األشخاص أو المنظمات التي تدعم اإلرهاب أو تشترك فيه.
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ُيعاَقب تمويل اإلرهاب أو مساندته أو التحريض على مثل هذه الجنحة بالسجن لمدة ال 
تتجاوز 10 سنوات.

يعتبر كل مما يلي جنحة جنائية:

•  تحويل األموال أو األصول األخرى لألشخاص أو المجموعات أو المنظمات أو الشركات 
التي تدعم األعمال اإلرهابية أو تشارك فيها

•  جمع األموال لصالح األشخاص أو المجموعات أو المنظمات أو الشركات التي تدعم 
األعمال اإلرهابية أو تشارك فيها

•  توفير األموال أو األصول األخرى أو الخدمات البنكية أو الخدمات المالية األخرى 
لألشخاص أو المجموعات أو المنظمات أو الشركات التي تدعم األعمال اإلرهابية أو 

تشارك فيها

•  دعم المشروعات التي قد تساعد بشكل غير مباشر في تأسيس أو تشغيل مجموعة 
إرهابية

تمويل اإلرهاب جنحة جنائية
The Norwegian Penal Code § 147 b
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األنظمة غير الرسمية لتحويل األموال  .3
كل عام يتم تحويل عدة مئات من الكرونات النرويجية من النرويج إلى الخارج بواسطة 
أنظمة غير رسمية لتحويل األموال، غالًبا ما ُتعرف ببنوك Hawala. يتم تحويل أغلب 

هذه األموال لمساعدة أفراد األسر ولألسباب الخيرية األخرى في أجزاء أخرى من العالم. 

تمثل بنوك Hawala خطًرا خاًصا فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب. غالًبا ما يفتقر األشخاص 
المسؤولون عن مثل تلك األنظمة غير الرسمية لتحويل األموال للرؤية الشاملة أو المعرفة 
الالزمة عن مستلمي األموال وطرق استخدامها. باإلضافة إلى ذلك، قد يوجد خطر في أن 

تساعد حصص من التحويالت الفردية )التكاليف/الرسوم( في تمويل مجموعات إرهابية.

تكاليف اإلرهاب  .4
عادًة ما يكون هناك تخطيط طويل المدى للتكاليف ذات الصلة خلف عمولة العمل 

اإلرهابي. كلما كانت مصادر تمويل المجموعات اإلرهابية أقوى، زادت قدرة المجموعة 
على تولي أعمالها. يتم تقليل الخطر إذا تعذر تحويل مصادر التمويل الخاصة بالمجموعة.

استخدم أموالك بشكل صحيح  .5
يمكنك فعل شيء حيال تجنب قيامك أنت أو منظمتك بجمع األموال ألشخاص أو أسباب 

مرتبطة باإلرهاب.

•  قم بإجراء التقييمات واستخدم التفكير المنطقي.
•  تحقق من غرض المنظمة التي تتبرع لها باألموال، وشركائها وإدارتها. تعرف على 

سمعتهم.

•  اطرح على القائمين على الجمع أسئلة عن التحكم في األموال واحصل على مراجع 
تؤكد جديتهم. قد يشمل ذلك مواقع اإلنترنت والتسجيل لدى سجل التنسيق المركزي 

للكيانات القانونية والحسابات والنتائج من المشاريع التي تحققت في السابق.



7

•  استخدم شركة حاصلة على ترخيص بتحويل األموال للخارج لتحويل األموال الخاصة 
بأفراد األسرة واألشخاص اآلخرين للخارج. يمكن التحقق من الترخيصات باالطالع 

 عليها في سجل الترخيصات على موقع هيئة الرقابة المالية في النرويج 
 .www.finanstilsynet.no

•  تحقق مما إذا كانت المنظمة التي تجمع األموال مسجلة في سجل جمع األموال أم ال. 
يجب أن يؤكد سجل جمع األموال ألغلب الناس أن األموال التي يتبرعون بها سيتم 

استخدامها لألغراض الواردة. التسجيل لدى السجل تطوعي. يمكن العثور على المزيد 
.www.innsamlingskontrollen.no من التفاصيل عن السجل في

 •  تحقق من المنظمة التي تقوم بجمع األموال لدى مركز سجل 
Brønnøysund، www.brreg.no، وإن كان مناسًبا، فسجل المؤسسة في هيئة 

المؤسسات، www.stiftelsestilsynet.no. يمكنك التأكد مجاًنا وبسهولة في 
هيئة المؤسسات مما إذا كانت المؤسسة مسجلة أم ال، كما يمكنك الحصول على قدرة 

وصول مباشر للغرض من المؤسسة. باإلضافة إلى ذلك، ستعثر على قائمة بجميع 
أعضاء مجلس اإلدارة المسجلين والمراجع.

•  يمكنك أيًضا التحقق مما إذا كانت المنظمة أو الشخص المدعوم بتبرعاتك على قائمة 
األمم المتحدة لإلرهاب أم ال. يمكنك العثور على القائمة على موقع األمم المتحدة، 
.www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml

•  تحقق جيًدا قبل القيام بأي تبرع. إذا انتابك الشك حيال الجهة التي ستوجه أموالك إليها 
أو ستستخدمها، فتريث قبل القيام بالتبرع. 
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