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املصطلحات والتعريفات الرئيسية

ال يوجد بالرضورة تعريف واحد مقبول عامليًا لكل مصطلح من 

املصطلحات أدناه، وتستخدم املنظامت بعضها بشكل مختلف. 

والتعريفات الواردة هنا هي لغرض مجموعة األدوات هذه فقط.

 الوصول

 قدرة املنظامت اإلنسانية عىل الوصول إىل السكان املترضرين 

وتقديم املساعدة اإلنسانية، وقدرة السكان املترضرين عىل 

الوصول إىل املساعدة.

 سياسات ومامرسات مكافحة التحويل 

تدابري لضامن وصول املساعدات اإلنسانية إىل املستفيدين 

املستهدفني.

 مدونة قواعد السلوك 

مجموعة من املبادئ تتبناها منظمة ما وتكون مصممة للحفاظ 

عىل معايري السلوك.

 تدابري مكافحة اإلرهاب 

أدوات وسياسات دولية وإقليمية ووطنية وجهات مانحة تتعلق 

مبكافحة اإلرهاب.

 جامعة موصوفة باإلرهابية 

جامعة أو منظمة تم إدراجها عىل أنها إرهابية من قبل حكومة 

ما وفًقا لقانونها الوطني أو من قبل هيئة دولية وفًقا للقانون 

الدويل.

 العناية الواجبة 

تنفيذ سياسة تنظيمية وضوابط مصممة لتقييم وتتبع كيفية 

تأثري أنشطة املنظمة وعالقاتها عىل عملها اإلنساين خالل دورة 

املرشوع.

 التقييم 

عملية تعليمية تهدف إىل إجراء تقييم منهجي للكفاءة، 

والفعالية، واملالءمة، واالستدامة، وتأثري النشاط أو املرشوع أو 

الربنامج. وتركز عمليات التقييم عىل تقييم النتائج عوًضا عن 

املخرجات.

 االحتيال 

خداع ميارس لضامن مكاسب غري عادلة أو غري مرشوعة.

 الرقابة 

املراقبة املستمرة واملنهجية لتنفيذ نشاط ما، والتي تستخدم 

لقياس تحقيق األهداف باستخدام األموال املخصصة.

 املخاطر املتبقية 

الخطر الذي يبقى بعد الجهود املبذولة إلدارة املخاطر أو الحد 

منها.

 الخطر 

تأثري الشك عىل أهداف املنظمة.

 إدارة املخاطر 

األنشطة املنسقة لتوجيه منظمة ما ومراقبتها فيام يتعلق 

باملخاطر.

 نقل املخاطر 

تحويل املخاطر من منظمة أو جامعة إىل أخرى. وميكن أن 

يحدث نقل املخاطر بني الجهات املانحة واملنظامت اإلنسانية، 

وبني املنظامت الدولية والرشكاء املنفذين املحليني، وبني املقر 

الرئييس واملوظفني امليدانيني.

 العقوبات 

قيود تفرضها دولة أو أكرث عىل دولة أخرى ألسباب سياسية. وقد 

تتخذ أشكااًل عديدة مبا فيها العقوبات االقتصادية والهادفة.

 التدقيق 

اإلجراء الذي تتخذه منظمة ما للتحقق مام إذا كان الرشكاء أو 

املتعاقدون أو املوظفون املحتملون يظهرون يف قوائم إرهابية 

محددة مثل تلك التي تحتفظ بها الحكومات املانحة أو 

الحكومات املضيفة أو الهيئات مثل األمم املتحدة أو االتحاد 

األورويب.
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مقدمة ملجموعة األدوات   1  

1.1 ملن صممت مجموعة األدوات هذه؟

صممت مجموعة األدوات هذه الستخدامها من قبل مجموعة 

متنوعة من املوظفني يف املقرات الرئيسية واملواقع امليدانية، 

بدًءا من املسؤولني عن تنفيذ الربنامج أو الرشاكات مع 

الجهات املانحة، إىل أولئك الذين لديهم مسؤوليات تشغيلية 

أو مسؤوليات تتعلق بإدارة املخاطر أو السياسات. وتنطوي 

مجموعة األدوات عىل ثالثة أهداف:

تقديم ملحة عامة عن تدابري مكافحة اإلرهاب الحالية  	

وتأثريها املحتمل عىل العمل اإلنساين املبديئ.

إلقاء الضوء عىل املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب التي  	

قد تحتاج املنظامت اإلنسانية إىل إدارتها والحد منها، وتوفري 

مجموعة من بعض مامرسات إدارة املخاطر املستخدمة يف 

القطاع.

تشجيع املنظامت عىل تعميم مراعاة املخاطر املتعلقة  	

مبكافحة اإلرهاب خالل دورة إدارة املرشوع.

إن مجموعة األدوات هذه ليست شاملة أو إلزامية، وال يقصد 

بها أن تكون مبثابة دليل قانوين أو مهني.

تعد املبادئ األربعة لإلنسانية والنزاهة والحياد واالستقالل أسس 

العمل اإلنساين. وتعمل املنظامت اإلنسانية باالسرتشاد بهذه 

املبادئ لضامن وصول املساعدة والحامية إىل من هم يف أمس 

الحاجة إليها. وباإلضافة إىل تشكيل أساس عملهم، متّكن املبادئ 

املنظامت اإلنسانية من الحصول عىل القبول والحفاظ عليه من 

قبل املجتمعات واألطراف يف النزاعات، مام يساعد عىل ضامن 

سالمة املوظفني.

ومع ذلك، تشعر املنظامت اإلنسانية بالقلق تجاه تأثري تدابري 

مكافحة اإلرهاب عىل قدرتها عىل الحفاظ عىل نهج مبديئ مع 

تزايد انتشار هذه التدابري عىل الصعيدين الدويل والوطني. ويف 

حني أن املنظامت اإلنسانية ليست هدفًا لهذه التدابري إال أنها 

تشكل مخاطر حقيقية عىل العمليات واملوظفني واملستفيدين. 

ومام يضاعف هذه املخاطر انتشار نهج “عدم التسامح إطالقًا” 

مع املخاطر من بعض الحكومات املانحة.

وتحّدث مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ: إدارة مخاطر 

مكافحة اإلرهاب املعلومات الواردة يف مجموعة أدوات إدارة 

املخاطر فيام يتعلق بتدابري مكافحة اإلرهاب لعام 2015 لتعكس 

التطورات األخرية. وتهدف إىل إذكاء الوعي باملخاطر املتعلقة 

مبكافحة اإلرهاب حتى تتمكن املنظامت من تحديدها والحد 

منها، وجعل نهج إدارة املخاطر يف متناول مجموعة واسعة من 

املوظفني الذين ميكنهم استخدامها يف عملهم اليومي.
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2.1 املنهجية

طورت مجموعة األدوات هذه من خالل املشاركة املكثفة مع 

الجهات املانحة وموظفي املنظامت الوطنية غري الحكومية، 

واملنظامت غري الحكومية الدولية، ووكاالت األمم املتحدة، مبا يف 

ذلك خالل ورش العمل واالجتامعات يف أفغانستان والسنغال 

ونيجرييا والصومال وكينيا وفلسطني يف عام 2019، باإلضافة 

إىل األبحاث املكتبية والتعليقات من لجنة توجيهية مؤلفة من 

موظفي املجلس الرنويجي لالجئني املعنيني.

إن املعلومات الواردة يف مجموعة األدوات هي مجهولة املصدر 

ما مل تكن املعلومات متاحة بسهولة بشكل علني.

3.1 مكافحة اإلرهاب والعمل اإلنساين املبديئ: ما 
هي املخاطر؟

تلتزم املنظامت اإلنسانية بضامن وصول املساعدة إىل 

املستفيدين املستهدفني. وينايف دعم أو تأييد األهداف السياسية 

أو األمنية ألي جامعة مسلحة، مبا يف ذلك من خالل تقديم 

املساعدة، املبادئ اإلنسانية للنزاهة والحياد واالستقالل. ويوجد 

لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية سياسات وإجراءات مكتملة 

تشمل األمن واملوارد البرشية والتمويل واإلدارة ملنع حدوث 

ذلك. وتشمل املعايري الشاملة للقطاع ملساعدة الجهات الفاعلة 

اإلنسانية عىل تعزيز االلتزام باملبادئ اإلنسانية وتعزيز إدارة 

املخاطر امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية 

الخاصة باسفري واملعيار اإلنساين األسايس.

وعىل الرغم من هذه الجهود، إال أنه من املستحيل إزالة املخاطر 

بشكل كامل يف البيئات املعقدة التي تعمل فيها الجهات الفاعلة 

اإلنسانية. وتركز مجموعة األدوات هذه عىل مساعدة املنظامت 

يف تحديد املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وإدارتها والحد منها 

مع إدراك أن املخاطر املتبقية ستبقى قامئة. ومبجرد اتخاذ تدابري 

الوقاية، ستتمكن املنظامت من استخدام اعتبارات األهمية 

امللحة للربنامج لتقييم ما إذا كانت املخاطر املتبقية تتضاءل 

أمام النتائج اإلنسانية املتوقعة للنشاط املقرتح. أنظر: األداة رقم 

واحد: فئات املخاطر واآلثار التشغيلية.

4.1 فئات الخطر واآلثار العملية

األثر العميلفئة الخطر

املحاكمة القضائية بشأن تقديم الدعم للجامعات املوصوفة باإلرهابية: يجعل التعريف واسع النطاق لدعم اإلرهاب الذي جنائية
تبنته بعض الدول هذا خطرًا عىل املنظامت اإلنسانية وموظفيها يف حال االعتقاد بأنهم قدموا الدعم إىل الجامعات املوصوفة 
باإلرهابية من خالل تنفيذ أنشطة معينة. فعىل سبيل املثال، قضت املحكمة العليا األمريكية يف عام 2010 بتصنيف تدريب 

أعضاء جامعة موصوفة باإلرهابية عىل القانون اإلنساين الدويل عىل أنه دعم مادي وبالتايل فهو محظور.

تجريم املوظفني: ميكن للقوانني الجنائية املصممة ملكافحة اإلرهاب تجريم العاملني يف املجال اإلنساين. وقد يتعرض املوظفون 
املحليون بشكل خاص للمخاطر مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الخاص بالدولة املضيفة. وتشمل الجرائم املحتملة التي ميكن 

أن تنطوي عىل مسؤولية جنائية التواجد يف منطقة نشاط إرهايب محدد، والتمويل غري املبارش لإلرهاب، وأشكال واسعة من 
املشاركة مع الجامعات املحظورة.

انعدام األمن: يعد التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة، بغض النظر عام إذا كانت جامعات موصوفة أمنية
باإلرهابية، عنرًصا أساسيًا يف تأمني الوصول اآلمن إىل األشخاص املحتاجني. ويساعد التعامل أيًضا عىل إنشاء موافقة وقبول 

ألنشطة املنظامت اإلنسانية، وهو أمر مهم لضامن سالمة املوظفني. وميكن أن تخلق تدابري مكافحة اإلرهاب حالة من الشك 
لدى املنظامت بشأن ما يعترب تواصاًل مرصًحا به مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي هي أيًضا جامعات موصوفة 

باإلرهابية.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_01_ar_risks-and-operational-impacts.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_01_ar_risks-and-operational-impacts.pdf
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األثر العميلفئة الخطر

ونتيجة لذلك، متتنع بعض املنظامت من التعامل مع هذه الجامعات. وينطوي فشل املنظامت يف التعامل مع الجامعات 
املسلحة غري التابعة للدولة بسبب مخاوف تتعلق مبكافحة اإلرهاب عىل خطر املفاهيم السلبية للتحيز وعدم الحياد، مام 

يعرض املوظفني للخطر. وتتعامل منظامت أخرى مع هذه الجامعات ولكنها ال تقدم الدعم والتوجيه للموظفني بشأن كيفية 
القيام بذلك. وميكن أن يؤدي ذلك إىل خلق نهج “ال تسأل وال تخرب أحد” حيث يشارك املوظفون امليدانيون دون علم اإلدارة 

العليا، ويشعرون بعدم القدرة عىل مناقشة املعضالت واملخاطر برصاحة.

التأخري: ميكن أن يؤدي إدراج بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح إىل تأخري تنفيذ املبادرات اإلنسانية يف حني تعمل تعاقدية
املنظامت مع الجهات املانحة ملحاولة التفاوض عىل التغيريات أو التامس الوضوح بشأن الصياغة الغامضة. وتزيد حقيقة أن 

الجهات املانحة ال تبلغ املنظامت دامئًا بشأن إدراجها لبند جديد ملكافحة اإلرهاب أو تغيري صياغة بنود موجودة من احتامل 
حدوث تأخريات. وقد تتسبب بعض املتطلبات، مبا فيها إجراء الفحص و/أو التدقيق يف اإلجراءات، يف تأخري تقديم املساعدة.

وميكن أن تحدث التأخريات أيًضا نتيجة الحد من املخاطر املتعلقة بالبنوك الذي يحدث عندما ترفض البنوك أو تستغرق 
وقتًا أطول من املتوقع لتقديم التحويالت إىل املواقع التي تعترب مرتفعة املخاطر من أجل تقليل تعرضها لتهمة تيسري متويل 

اإلرهاب.

انخفاض جودة االستجابة: قد يقلل االمتثال ملتطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب من جودة استجابة املنظمة من خالل 
جعلها تختار طرقًا يعتقد أنها أقل خطورة حتى لو كانت أقل مالءمة وفعالية يف سياق معني.

نقل املخاطر إىل املوظفني: قد تكون العبارات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح غامضة ويصعب تفسريها. وليس 
من غري املألوف بالنسبة للمنظامت اإلنسانية قبول هذه البنود دون فهم املتطلبات املحددة بشكل كامل. وقد ال يشارك 

املوظفون املكلفون بتنفيذ مرشوع مبوجب اتفاقية منحة ما يف التفاوض عليه، ولكنهم يتحملون عبء االمتثال للمتطلبات، وال 
تقدم املنظامت يف العادة التوجيه والدعم الالزمني بشأن كيفية القيام بذلك.

نقل املخاطر إىل الرشكاء املحليني: غالبًا ما تنقل املنظامت غري الحكومية الدولية متطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب 
إىل الرشكاء املحليني يف شكل “بنود مضمنة” دون التأكد من فهمهم ما ينطوي عليه التوقيع عىل البند، أو من أن لديهم 

املوارد والقدرة عىل االمتثال. وقد يقبل الرشكاء املحليون متطلبات يستحيل عليهم االلتزام بها أو تعريض موظفيهم للخطر 
نتيجة لذلك.

استحداث سابقة قانونية: ميكـن أن يحـدث هـذا عند قيام منظمـة ما بقبول بنـود مكافحة إرهـاب معينة تعترب غـر مقبولـة 
عنـد منظمـة أخـرى. وقـد تختـار منظـامت أخـرى التفـاوض عـىل رشوط أكـر مالءمـة، ولكـن يصبح نفوذها وقدرتهـا عـىل 

القيـام بذلـك محـدودة إذا قبلت منظمة أخرى البنـود ذاتها.

خسارة التمويل: رفضت بعـض املنظـامت التمويـل املقـدم مـن الجهـات املانحة بسـبب عدم يقينهـا أو عـدم رغبتها يف 
قبـول رشوط تدابري مكافحـة اإلرهـاب املطلوبة منها. وباإلضافـة إىل ذلـك، فقد تكـون النفقـة ممنوعة مبوجـب عقد ما إذا 

مل تلتزم املنظمة بجميع قوانني الجهة املانحة.

مبادئ 
إنسانية

النزاهة املعرضة للخطر: قد تختار املنظامت عدم تقديم املساعدة يف املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلحة غري 
التابعة للدولة والتي هي أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية بغض النظر عن االحتياجات اإلنسانية هناك من أجل تقليل 

التعرض ملخاطر مكافحة اإلرهاب. وهذا يرض بنزاهة استجابتها ويرتك السكان املترضرين دون الحصول عىل املساعدة التي 
يحتاجون إليها بسبب موقعهم ببساطة. وقد يتسبب عدم اعتبار املنظمة محايدة يف تعريض سالمة موظفيها للخطر أيًضا.
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2   تدابري مكافحة اإلرهاب والعمل   
اإلنساين املبديئ

تم تصميم هذا القسم للمساعدة يف تطوير فهمك لتدابري مكافحة اإلرهاب وكيف ميكن أن تؤثر عىل العمل اإلنساين املبديئ. وينبغي 

أن تكون يف نهاية هذا القسم قادًرا عىل تحديد مصادر تدابري مكافحة اإلرهاب التي تؤثر عىل عمل منظمتك، وبعض التأثريات عىل 

عملياتها.

منظمــة دوليــة عــىل القيــام بعمــل مــا أو االمتنــاع عــن 

القيــام بــأي عمــل”.

وميكن أن يكون هناك بعض التقاطع بني تدابري مكافحة اإلرهاب 

والقانون الدويل اإلنساين، حيث يحظر كل منهام أعامل اإلرهاب 

ويهدفان إىل حامية املدنيني يف حاالت النزاع. ومع ذلك، هناك 

أيًضا اختالفات كبرية.

1.2 ما هو اإلرهاب؟

ال يوجد تعريف متفق عليه عىل الصعيد العاملي ملصطلح 

“اإلرهاب”. ويقدم مجلس األمن التابع لألمم املتحدة تعريًفا 

يف القرار رقم 1566 لعام 2004 والذي يشري إىل اإلرهاب عىل 

أنه “أعــامل إجراميــة، مبــا يف ذلك األعــامل املرتكبــة ضد 

املدنيــني، والتي تهــدف إىل التســبب بالقتــل أو إلحــاق 

إصابات بدنية جســيمة أو أخذ رهائــن بغــرض إثــارة حالــة 

مــن الذعــر بــني العامــة أو مجموعــة مــن األشــخاص أو 

أشــخاص معينــني، أو إخافــة الســكان، أو إجبــار حكومــة أو 
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2.2 من أين أتت تدابري مكافحة اإلرهاب؟

تم تقديم تدابري مكافحة اإلرهاب من خالل:

قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والصكوك الدولية    .1

األخرى.

القوانني التي قدمتها الهيئات اإلقليمية مثل االتحاد    .2

األورويب.

القوانني املحلية للدول.   .3

ومبجرد تقديم هذه التدابري، فإنها غالبًا ما تنعكس يف اتفاقيات 

املنح املقدمة من الجهات املانحة.

 3.2 املستوى الدويل
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

تعد قرارات مجلس األمن األداة الرئيسية لتقديم قرارات مكافحة 

اإلرهاب عىل املستوى الدويل.

وتم وضع الصكوك القانونية األوىل ملكافحة اإلرهاب قبل 

هجامت 11 أيلول/سبتمرب 2001، ولكن ظهرت تدابري أكرث 

شمواًل منذ ذلك الحني. وكانت قرارات مجلس األمن مثل القرار 

رقم 1267 لعام 1999 والقرار رقم 1390 لعام 2002 تستهدف 

القاعدة وطالبان. وقد كانت أول من فرض عقوبات عىل األفراد 

والجامعات الذين تم تصنيفهم عىل أنهم إرهابيون، باإلضافة إىل 

إلزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتجميد أموالهم وأصولهم.

ليست كل العقوبات التي فرضها مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة متعلقة مبكافحة اإلرهاب. وميكن أن تشكل العقوبات 

أيًضا جزًءا من الجهود املبذولة لعكس العدوان اإلقليمي، 

واستعادة القادة املنتخبني دميقراطيًا، وتعزيز حقوق اإلنسان، 

وتعزيز نزع السالح. وقد يختلف الدافع وراء فرضها، ولكن غالبًا 

ما تكون اآلثار السلبية للعقوبات عىل العمل اإلنساين متشابهة.

وقد طلبت قرارات مجلس األمن الالحقة من الدول األعضاء يف 

األمم املتحدة اعتامد قوانني وتدابري ملنع وقمع متويل االعامل 

اإلرهابية، ومنع وقمع تجنيد ومتويل املقاتلني اإلرهابيني 

األجانب. وتعد هذه القرارات ملزمة للدول األعضاء كافة التي 

يجب أن تتبنى أو تعدل القوانني واللوائح الوطنية وفًقا لذلك.

ومل يبذل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة سوى جهود محدودة 

للحد من تأثري قرارات مكافحة اإلرهاب والعقوبات الخاصة بها 

عىل العمل اإلنساين. ويتضمن نظام عقوبات واحد فقط، يتعلق 

بالصومال، استثناء للمساعدة اإلنسانية. وتم تبني ذلك يف عام 

2010 خالل املجاعة من أجل ضامن استمرار وصول وكاالت 

اإلغاثة إىل املناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وهي 

جامعة تخضع لتجميد األصول مبوجب قانون العقوبات، دون 

خوف من انتهاك النظام. ومل يعتمد مجلس األمن أي استثناءات 

أخرى من هذا القبيل.

وتحدد العديد من قرارات مجلس األمن أنه يجب عىل تدابري 

مكافحة اإلرهاب أن تتامىش مع االلتزامات القانونية الدولية 

للدول األعضاء، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل. ويذهب القراران 

2462 و2482 اللذين تم تبنيهام يف عام 2019 أبعد من ذلك يف 

حث الدول عىل “مراعاة اآلثار املحتملة لتدابري مكافحة اإلرهاب 

عىل األنشطة اإلنسانية الحرصية، مبا فيها األنشطة الطبية، التي 

تنفذها الجهات الفاعلة اإلنسانية املحايدة بطريقة تتفق مع 

القانون اإلنساين الدويل”. ومع ذلك، ال يتم تقديم إرشادات 

للدول بشأن كيفية القيام بذلك، وال يتم اإلبالغ عن التزامهم 

بهذه املتطلبات علًنا. ويعني هذا النقص وغياب تعريف مقبول 

عامليًا لإلرهاب أن هناك اتجاًها متناميًا بني الدول األعضاء من 

أجل إدخال تدابري واسعة النطاق ملكافحة اإلرهاب والتي قد 

تعرقل العمل اإلنساين.
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صندوق املعلومات: ما هو اإلعفاء اإلنساين؟

يشري املصطلح بشكل عام إىل اللغة التي تستثني املنظامت 

اإلنسانية وموظفيها من رشط االمتثال لعنارص أنظمة 

العقوبات وتدابري مكافحة اإلرهاب التي قد تعرقل عملهم. 

وتوفر اإلعفاءات اإلنسانية حيزًا للعمل اإلنساين املبديئ، مام 

يسمح للمنظامت بتقديم خدماتها دون املخاطرة بانتهاك 

هذه األنظمة.

وينص اإلعفاء اإلنساين يف نظام العقوبات املفروضة عىل 

الصومال، عىل سبيل املثال، عىل ما ييل: “... من غري املساس 

بربامج املساعدة اإلنسانية املنفذة يف أماكن أخرى، ال تنطبق 

التدابري املفروضة مبوجب فقرة رقم 3 من قرارها رقم 1844 

)2008( عىل دفع األموال أو األصول املالية األخرى أو املوارد 

االقتصادية الالزمة لضامن تقديم املساعدة اإلنسانية التي 

تشتد الحاجة إليها يف الصومال يف الوقت املناسب وذلك 

من قبل األمم املتحدة أو وكاالتها املتخصصة أو برامجها، 

واملنظامت اإلنسانية التي تتمتع بصفة املراقب لدى الجمعية 

العامة لألمم املتحدة التي تقدم املساعدة اإلنسانية، ورشكائها 

املنفذين مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية املمولة من 

جهتني أو من جهات متعددة والتي تشارك يف خطة األمم 

املتحدة لالستجابة اإلنسانية يف الصومال”.

وتتضمن األمثلة األخرى توجيهات االتحاد األورويب بشأن 

مكافحة اإلرهاب )541/2017( التي تنص عىل ما ييل: “ال يقع 

تقديم األنشطة اإلنسانية من قبل املنظامت اإلنسانية املحايدة 

التي يعرتف بها القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين 

الدويل، ضمن نطاق هذه التوجيهات، مع مراعاة السوابق 

القضائية ملحكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب”.

اقرأ املزيد بشأن اإلعفاءات اإلنسانية هنا.

4.2 عىل املستوى العاملي: فرقة العمل املعنية 
باإلجراءات املالية

تعد فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املصدر الرئييس 

الثاين للتدابري الدولية ملكافحة اإلرهاب، وهي هيئة حكومية 

دولية مسؤولة عن وضع املعايري وتعزيز تنفيذ التدابري القانونية 

والتنظيمية والتشغيلية ملكافحة متويل اإلرهاب.

وقد وضعت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية مجموعة 

من التوصيات التي يتوقع من الدول األعضاء تنفيذها من أجل 

مكافحة متويل اإلرهاب. وتتعلق التوصيات بكيفية تنظيم الدول 

للقطاع املرصيف والقطاعات األخرى للحد من مخاطر متويل 

اإلرهاب. وتراقب فرقة العمل تقدم الدول يف تنفيذ توصياتها 

وتطلب إصالحات إذا لزم األمر.

تعترب توصيات فرقة العمل املعنية باإلحراءات املالية غري ملزمة 

من الناحية النظرية، ولكن قد يؤدي عدم االمتثال إىل اإلدراج يف 

القامئة السوداء، مام قد يعرقل وصول الدولة إىل األسواق املالية 

الدولية. وهذا مينح الحكومات حافزًا قويًا لالمتثال. وال توفر 

معايري فرقة العمل دامئًا إرشادات واضحة للتنفيذ، األمر الذي 

يخلق حيزًا لسوء التفسري أو سوء االستخدام أو االمتثال املفرط 

من قبل الدول والبنوك. وتواجه املنظامت اإلنسانية صعوبات 

يف الوصول إىل الخدمات املالية، مبا يف ذلك التحويالت املرصفية، 

وذلك نتيجة للحد من مخاطر البنوك. ويحد الحد من مخاطر 

البنوك عندما ترفض البنوك تقديم الخدمات مثل الحسابات أو 

التحويالت للمنظامت أو املواقع التي تعترب عالية الخطورة من 

أجل تقليل تعرضها لتهم تيسري متويل اإلرهاب، والتي ميكن أن 

تؤدي إىل غرامات أو عقوبات أخرى.
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صندوق املعلومات: فرقة العمل املعنية باإلجراءات 
املالية والحد من مخاطر البنوك

أصدرت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية التوصية الثامنة يف 

عام 2001، التي حددت املنظامت غري الربحية )وهو املصطلح 

الشامل الذي تستخدمه فرقة العمل لإلشارة إىل املجتمع املدين 

واملنظامت اإلمنائية واإلنسانية( بأنها “عرضة بشكل خاص” 

لالستغالل ألغراض متويل اإلرهاب، ودعت الدول إىل ضامن 

عدم إساءة استخدام املنظامت غري الربحية من قبل املنظامت 

اإلرهابية. ونقلت الحكومات التوصية إىل القوانني املرصفية 

املحلية، وأصبحت البنوك حذرة بشكل متزايد يف تعامالتها مع 

املنظامت غري الربحية وظهرت ظاهرة الحد من مخاطر البنوك.

وأجرى ائتالف املنظامت غري الربحية فيام يتعلق بفرقة العمل 

املعنية باإلجراءات املالية، وهي مجموعة من منظامت املجتمع 

املدين تشكلت لدعم فرقة العمل ومتثيل مصالح املنظامت غري 

الربحية، حملة مركزة لتشجيع إنهاء نزعة الحد من املخاطر 

من خالل إجراء تغيريات عىل التوصية الثامنة. ونتيجة لذلك، 

راجعت فرقة العمل التوصية يف عام 2016 ووجهت الحكومات 

إىل اتباع نهج أكرث دقة قائم عىل املخاطر، عوًضا عن نهج تفادي 

املخاطر، عند وضع تدابري مكافحة متويل اإلرهاب لتجنب عرقلة 

“األنشطة املرشوعة غري الربحية”.

ومع ذلك، مل تحقق املراجعة التأثري املطلوب، وبرجع ذلك يف 

جزء منه إىل أن الجهات املنظمة مل تصدر توجيهات جديدة إىل 

البنوك التباع نهج قائم عىل املخاطر يف تعامالتها مع املنظامت 

غري الربحية. ووفًقا للتوصية التي متت مراجعتها، يطلب من 

الدول األعضاء إجراء تقييامت ملخاطر متويل مكافحة اإلرهاب 

ملختلف القطاعات وتحديثها، مبا فيها املنظامت غري الربحية. 

واستناًدا إىل نتائج التقييم، ينبغي أن تتبنى البلدان تدابري 

تستهدف بشكل نسبي املنظامت الربحية املعرضة للخطر 

فقط. ومع ذلك، ال توفر فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية 

إرشادات للدول بشأن كيفية إجراء تقييامت للمخاطر، مام يؤدي 

إىل مناهج مختلفة عىل نطاق واسع. وال يتم يف العادة التشاور 

مع املنظامت غري الربحية أثناء تقييم املخاطر للقطاع.

ويف ظل غياب التوجيهات من الحكومات التي تؤكد عىل 

الحاجة إىل اتباع نهج قائم عىل املخاطر باإلضافة إىل تقييامت 

دقيقة للمخاطر يف قطاع املنظامت غري الربحية، تواصل 

البنوك اتباع نهج تفادي املخاطر يف تعامالتها مع املنظامت 

اإلنسانية. ومتيل البنوك إىل تصور أي معاملة يف منطقة تتواجد 

فيها الجامعات املوصوفة باإلرهابية عىل أنها عالية الخطورة 

بطبيعتها عوًضا عن تقييم املخاطر املرتبطة مبعاملة معينة، 

مع األخذ يف االعتبار تدابري الحد من املخاطر للمنظامت غري 

الربحية. وتهتم البنوك بغرامات عدم االمتثال لقواعد متويل 

مكافحة اإلرهاب ولديها حافز ضئيل جًدا لتنفيذ املعامالت 

التي تنطوي عىل مخاطر محتملة. ونتيجة لذلك، أصبح تفادي 

املخاطر عائًقا تشغيليًا رئيسيًا أمام املنظامت التي تحاول 

تحويل األموال إىل الدول التي تم فيها فرض عقوبات أو الدول 

التي تتواجد فيها الجامعات املوصوفة باإلرهابية.

ميكن العثور عىل املزيد من املعلومات املتعلقة بتفادي 

املخاطر وائتالف املنظامت غري الربحية فيام يتعلق بفرقة 

العمل املعنية باإلجراءات املالية هنا.
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5.2 املستوى اإلقليمي

تعد التدابري التي اعتمدها االتحاد األورويب مصدًرا إضافيًا 

لاللتزام للدول األعضاء ذات الصلة. وتنفذ عقوبات مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة يف لوائح االتحاد األورويب، وقد تعتمد أيًضا 

عقوباتها الخاصة كام فعلت يف سوريا وأوكرانيا. كام أن نهج 

االتحاد األورويب تجاه اإلعفاءات اإلنسانية ليس موحًدا. وإذا 

كانت تنفذ عقوبات األمم املتحدة فإنها تتبع نهج مجلس األمن. 

ولن يقدم االتحاد األورويب إعفاًء إذا مل يفعل مجلس األمن ذلك. 

وعندما يفرض عقوباته الخاصة فإنها تتضمن يف بعض األحيان 

إعفاءات وتسمح يف أحيان أخرى للدول األعضاء بإصدار تراخيص 

ألنشطة معينة. فعىل سبيل املثال، تحظر العقوبات رشاء الوقود 

يف سوريا، ولكن يسمح اإلعفاء املخصص للمشاريع التي ميولها 

االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه برشائه الستخدامه يف تقديم 

املساعدة اإلنسانية.

وقد أنشأ االتحاد األورويب عدًدا من األدوات للمساعدة يف 

تحسني فهم أنظمة العقوبات الخاصة به، مبا فيها خارطة 

العقوبات واألسئلة الشائعة بشأن إجراءاته يف سوريا. ومع ذلك، 

فهي ال توجه الدول األعضاء بشأن كيفية استيفاء مسؤولياتها 

عند تنفيذ العقوبات أو منح الرتاخيص. ومتيل النهج إىل التفاوت 

بشكل كبري من دولة عضو إىل أخرى، مام يزيد من بيئة العمل 

املربكة للمنظامت اإلنسانية.

6.2 املستوى املحيل

تلتزم الدول بتقديم الصكوك العاملية واإلقليمية، حيثام كان ذلك 

مناسبًا، يف قوانينها الوطنية، ولكن يتيح لها عدم وجود تعريف 

لإلرهاب معرتف به دوليًا نطاقًا واسًعا جًدا للقيام بذلك، مبا يف 

ذلك القدرة عىل إدخال أهدافها السياسية واألمنية والعسكرية.

وميكن للدول أيًضا أن تضع تدابريها الخاصة ملكافحة اإلرهاب. 

ويوجد لدى البعض مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

قوامئها الخاصة للجامعات املوصوفة باإلرهابية واألفراد املعنيني 

باإلضافة إىل تلك التي يحتفظ بها مجلس األمن.

وتجرم الدول دعم الجامعات اإلرهابية بطرق مختلفة. وقد 

أدخلت حكومة الواليات املتحدة عقب 11 أيلول/سبتمرب 2001 

قانونًا يجرم تقديم “الدعم املادي” إىل الجامعات املوصوفة 

باإلرهابية. ويتم تضمني أربعة أنواع من الدعم: التدريب، 

ومشورة أو مساعدة الخرباء، والخدمة، واملوظفني. ويوجد لقانون 

الواليات املتحدة بشأن الدعم املادي نطاق واسع ووالية قضائية 

خارج حدود الدولة. وهذا يعني أنه ميكن تطبيقه عىل املنظامت 

واألفراد برصف النظر عن مكان ارتكاب الجرمية املزعومة أو 

جنسية الجاين أو مصدر األموال املعنية. وهذا يختلف عن الوضع 

يف اململكة املتحدة حيث يتم تأطري جرائم الدعم املادي ليس 

فيام يتعلق بدعم الجامعات املدرجة وإمنا لألعامل اإلرهابية. 

وتؤكد اململكة املتحدة عىل الوالية القضائية خارج حدود الدولة 

عىل هذه الجرائم فقط يف حال ارتكابها من قبل مواطنيها.

كام تقدم الحكومات بشكل متزايد ترشيعات واسعة ملكافحة 

اإلرهاب رًدا عىل مسألة عودة “املقاتلني األجانب”، أي أولئك 

الذين سافروا إىل الخارج لدعم “األعامل اإلرهابية” أو املشاركة 

فيها أو “تقديم أو تلقي تدريب إرهايب” ولكنهم عادوا منذ ذلك 

الحني إىل بلدانهم. ويوجد لدى معظم الدول ترشيعات سارية 

تجعل السفر إىل الخارج الرتكاب أعامل إرهابية جرمية، ولكن 

تدخل بعض الدول ترشيعات أوسع نطاقًا تجعل ببساطة السفر 

إىل بعض املناطق جرمية جنائية وذلك من أجل تسهيل محاكمة 

“املقاتلني األجانب”.
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7.2 دراسة حالة: قانون مكافحة اإلرهاب وأمن 
الحدود يف اململكة املتحدة

تبنت حكومة اململكة املتحدة قانونًا جديًدا يف عام 2019 مينح 

الحكومة السلطة لتجريم دخول مواطني اململكة املتحدة 

واملقيمني فيها إىل دولة معينة أو جزء من دولة أو البقاء فيها. 

وصمم القانون الجديد ليسهل عىل الحكومة مقاضاة املقاتلني 

األجانب الذين عادوا إىل اململكة املتحدة، وال يتضمن القانون 

إعفاًء للعاملني يف املجال اإلنساين الذين قد يحتاجون إىل دخول 

مناطق محددة.

ويعرّض بند املناطق املحددة كام هو مقرتح يف األساس موظفي 

املنظامت اإلنسانية الذين يدخلون تلك املناطق لخطر االعتقال 

والتهم الجنائية عند عودتهم إىل اململكة املتحدة. وميكن أن 

تتضمن هذه اإلجراءات القانونية ضد عامل اإلغاثة املنخرط 

يف نشاط رشعي تأثري كبري عىل منظمة ما، بالنظر إىل املوارد 

والتكلفة واألرضار املحتملة املتعلقة بالسمعة.

ودعت عدة منظامت إىل تقديم إعفاء إنساين لتوفري الوضوح 

القانوين من أجل حامية عامل اإلغاثة الذين يسافرون إىل 

املناطق املحددة من االعتقال. وقاومت الحكومة ذلك يف بادئ 

األمر ولكنها غريت موقفها يف النهاية. وتم إقرار مرشوع القانون 

مع إعفاء ألولئك “الذين يقدمون املساعدة ذات الطبيعة 

اإلنسانية”.

وبعد فرتة وجيزة من إقراره، قدمت الحكومة الهولندية 

مرشوع قانون مامثل دون إعفاء إنساين مرة أخرى. وتتوقع 

املنظامت اإلنسانية أن تستمر هذه القضية يف الظهور مع إدخال 

الحكومات ترشيعات واسعة النطاق ملكافحة اإلرهاب تهدف إىل 

تسهيل محاكمة املقاتلني األجانب العائدين.

اقرأ املزيد عن جهود الدعوة يف اململكة املتحدة هنا وهنا، 

وشاهد بيانًا صحفيًا مشرتكًا من املنظامت غري الحكومية الدولية 

بشأن القضية هنا.

صندوق املعلومات: تدابري مكافحة اإلرهاب يف البلد 
املضيف

مييل معظم الرتكيز عىل كيفية تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب 

عىل العمل اإلنساين إىل التدابري التي تفرضها الحكومات 

املانحة. ومع ذلك، ينبغي إدراك أنه ميكن للتدابري التي تفرضها 

الحكومات املضيفة أن يكون لها تأثري كبري عىل موظفي 

وعمليات املنظامت اإلنسانية. وقد يتعرض املوظفون املحليون 

بشكل خاص لهذه املخاطر.

وقد تشمل الجرائم النموذجية مبوجب القوانني املحلية التي 

ميكن أن تؤثر عىل العمل اإلنساين والعاملني يف املجال اإلنساين 

حظر التمويل غري املبارش لإلرهاب، وقوانني الدعم املادي، 

وحظر أشكال واسعة من املشاركة مع جامعات محددة. 

وميكن أن تؤدي هذه الجرائم إىل املسؤولية الجنائية املحتملة 

للموظفني.

وباإلضافة إىل ذلك، قدمت العديد من الحكومات املضيفة ما 

يسمى بـ “قوانني املنظامت غري الحكومية”، والتي تستدعي 

أحيانًا مخاوف تتعلق باألمن الوطني من أجل تقييد أنشطة 

املنظامت اإلنسانية أو السيطرة عليها من خالل استخدام 

إجراءات مكافحة اإلرهاب وغسل األموال. وميكن أن تتضمن 

هذه القيود متطلبات تسجيل مرهقة وقيود مفروضة عىل 

التمويل األجنبي، وميكن أن تصل إىل حد منح الحكومات 

السلطة للموافقة عىل املشاريع واإلرشاف عىل اختيار املوردين 

واملرشفني.
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صندوق املعلومات: تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب عىل 
مساعدات القسيمة النقدية

تظهر البحوث أن مساعدات القسيمة النقدية ليست أكرث 

خطورة من أشكال املساعدة األخرى، ولكن متيل الجهات املانحة 

إىل زيادة التدقيق يف سياسات وإجراءات إدارة املخاطر لدى 

الرشكاء املنفذين لهذا النوع من املساعدةـ، ويرجع ذلك بشكل 

رئييس إىل املخاوف املتعلقة برسقة األموال النقدية. وقد انعكس 

هذا االتجاه نحو النفور من املخاطر يف قرار إدارة التنمية الدولية 

يف نيسان / أبريل 2019 بإيقاف دعمها من مساعدات القسيمة 

النقدية يف شامل رشق سوريا كإجراء وقايئ بشأن املخاوف 

املتعلقة بتحويل املساعدات.

وكلفت رشاكة التعلم النقدي بإجراء دراسة استطالعية بشأن 

مساعدات القسيمة النقدية واملخاطر يف عام 2019، والتي 

تناولت ثالثة مجاالت رئيسية:

تحويل األموال إىل دول العمل: تحديد الخدمات املرصفية   1

املختصة واملهيأة وغريها من مقدمي الخدمات املالية.

تحديد مقدمي الخدمات املالية داخل الدولة: قوانني   2

“اعرف عميلك” وعمليات التحقق من هوية القطاع املايل 

من قبل مزودي الخدمات داخل الدولة، مبا يف ذلك مشغيل 

شبكات االتصال املحمولة.

تحديد املستفيدين وأمن البيانات: قوانني متويل مكافحة   3

اإلرهاب ومكافحة غسل األموال والعقوبات الدولية املطبقة 

عىل متلقي مساعدات القسيمة النقدية.

لقد استنتجت الدراسة أن التدابري التي متت مراجعتها مل 

تستهدف بشكل واضح مساعدات القسيمة النقدية حتى اآلن، 

ولكن لوحظ وجود تأثري تدريجي عىل قدرة مقدمي الخدمات 

املالية واستعدادهم لتيسري هذا النوع من املساعدة. كام وجدت 

أيًضا نقًصا يف السياسات أو التوجيهات بشأن التدابري لضامن بقاء 

مساعدات القسيمة النقدية غري مثقلة بالعمليات البريوقراطية 

وتفادي املخاطر. وقد يؤدي هذا إىل استخدام املساعدة العينية 

بداًل من مساعدات القسيمة النقدية، حتى لو تم اعتبار األخرية 

أكرث فعالية.

وهناك أيًضا مخاوف تتعلق بزيادة التدقيق يف سلسلة املسؤولية 

ملساعدات القسيمة النقدية بني املستلم ومكان إنفاق األموال. 

وتهدف رشاكة التعلم النقدي من أجل الحد من تأثري القيود 

املتزايدة عىل مساعدات القسيمة النقدية إىل ما ييل:

الدعوة إىل مراعاة التصورات اإلنسانية يف صنع السياسات. 	

دعم بناء أساس داليل بشأن تأثري القيود املتعلقة مبكافحة  	

اإلرهاب عىل مساعدات القسيمة النقدية.

مواصلة تقديم الدعم الفني والسيايس لجامعة املامرسني  	

ومجموعات العمل النقدية فيام يتعلق مبساعدات القسيمة 

النقدية من أجل وضع سجالت مشرتكة للمخاطر تستند إىل 

القوانني واملامرسات الوطنية.

اقرأ املزيد عن هذا املوضوع من رشاكة التعلم النقدي هنا.
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8.2 تدابري مكافحة اإلرهاب والعمل اإلنساين املبديئ: ما هي املخاطر؟

األثر العميلفئة الخطر

املحاكمة القضائية بشأن تقديم الدعم للجامعات املوصوفة باإلرهابية: يجعل التعريف واسع النطاق لدعم اإلرهاب الذي تبنته بعض الدول هذا جنائية

خطرًا عىل املنظامت اإلنسانية وموظفيها يف حال االعتقاد بأنهم قدموا الدعم إىل الجامعات املوصوفة باإلرهابية من خالل تنفيذ أنشطة معينة. فعىل 

سبيل املثال، قضت املحكمة العليا األمريكية يف عام 2010 بتصنيف تدريب أعضاء جامعة موصوفة باإلرهابية عىل القانون اإلنساين الدويل عىل أنه 

دعم مادي وبالتايل فهو محظور.

تجريم املوظفني: ميكن للقوانني الجنائية املصممة ملكافحة اإلرهاب تجريم العاملني يف املجال اإلنساين. وقد يتعرض املوظفون املحليون بشكل خاص 

للمخاطر مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الخاص بالدولة املضيفة. وتشمل الجرائم املحتملة التي ميكن أن تنطوي عىل مسؤولية جنائية التواجد يف 

منطقة نشاط إرهايب محدد، والتمويل غري املبارش لإلرهاب، وأشكال واسعة من املشاركة مع الجامعات املحظورة.

انعدام األمن: يعد التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة، بغض النظر عام إذا كانت جامعات موصوفة باإلرهابية، عنرًصا أساسيًا يف تأمني أمنية

الوصول اآلمن إىل األشخاص املحتاجني. ويساعد التعامل أيًضا عىل إنشاء موافقة وقبول ألنشطة املنظامت اإلنسانية، وهو أمر مهم لضامن سالمة 

املوظفني. وميكن أن تخلق تدابري مكافحة اإلرهاب حالة من الشك لدى املنظامت بشأن ما يعترب تواصاًل مرصًحا به مع الجامعات املسلحة غري التابعة 

للدولة التي هي أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية.

ونتيجة لذلك، متتنع بعض املنظامت من التعامل مع هذه الجامعات. وينطوي فشل املنظامت يف التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة 

بسبب مخاوف تتعلق مبكافحة اإلرهاب عىل خطر املفاهيم السلبية للتحيز وعدم الحياد، مام يعرض املوظفني للخطر. وتتعامل منظامت أخرى مع 

هذه الجامعات ولكنها ال تقدم الدعم والتوجيه للموظفني بشأن كيفية القيام بذلك. وميكن أن يؤدي ذلك إىل خلق نهج “ال تسأل وال تخرب أحد” حيث 

يشارك املوظفون امليدانيون دون علم اإلدارة العليا، ويشعرون بعدم القدرة عىل مناقشة املعضالت واملخاطر برصاحة.

التأخري: ميكن أن يؤدي إدراج بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح إىل تأخري تنفيذ املبادرات اإلنسانية يف حني تعمل املنظامت مع الجهات املانحة تعاقدية

ملحاولة التفاوض عىل التغيريات أو التامس الوضوح بشأن الصياغة الغامضة. وتزيد حقيقة أن الجهات املانحة ال تبلغ املنظامت دامئًا بشأن إدراجها 

لبند جديد ملكافحة اإلرهاب أو تغيري صياغة بنود موجودة من احتامل حدوث تأخريات. وقد تتسبب بعض املتطلبات، مبا فيها إجراء الفحص و/أو 

التدقيق يف اإلجراءات، يف تأخري تقديم املساعدة.

وميكن أن تحدث التأخريات أيًضا نتيجة الحد من املخاطر املتعلقة بالبنوك الذي يحدث عندما ترفض البنوك أو تستغرق وقتًا أطول من املتوقع 

لتقديم التحويالت إىل املواقع التي تعترب مرتفعة املخاطر من أجل تقليل تعرضها لتهمة تيسري متويل اإلرهاب.

انخفاض جودة االستجابة: قد يقلل االمتثال ملتطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب من جودة استجابة املنظمة من خالل جعلها تختار طرقًا 

يعتقد أنها أقل خطورة حتى لو كانت أقل مالءمة وفعالية يف سياق معني.

نقل املخاطر إىل املوظفني: قد تكون العبارات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح غامضة ويصعب تفسريها. وليس من غري املألوف بالنسبة 

للمنظامت اإلنسانية قبول هذه البنود دون فهم املتطلبات املحددة بشكل كامل. وقد ال يشارك املوظفون املكلفون بتنفيذ مرشوع مبوجب اتفاقية 

منحة ما يف التفاوض عليه، ولكنهم يتحملون عبء االمتثال للمتطلبات، وال تقدم املنظامت يف العادة التوجيه والدعم الالزمني بشأن كيفية القيام 

بذلك.

نقل املخاطر إىل الرشكاء املحليني: غالبًا ما تنقل املنظامت غري الحكومية الدولية متطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب إىل الرشكاء املحليني يف 

شكل “بنود مضمنة” دون التأكد من فهمهم ما ينطوي عليه التوقيع عىل البند، أو من أن لديهم املوارد والقدرة عىل االمتثال. وقد يقبل الرشكاء 

املحليون متطلبات يستحيل عليهم االلتزام بها أو تعريض موظفيهم للخطر نتيجة لذلك.

استحداث سابقة قانونية: ميكـن أن يحـدث هـذا عند قيام منظمـة ما بقبول بنـود مكافحة إرهـاب معينة تعترب غـر مقبولـة عنـد منظمـة أخـرى. 

وقـد تختـار منظـامت أخـرى التفـاوض عـىل رشوط أكـر مالءمـة، ولكـن يصبح نفوذها وقدرتهـا عـىل القيـام بذلـك محـدودة إذا قبلت منظمة 

أخرى البنـود ذاتها.

خسارة التمويل: رفضت بعـض املنظـامت التمويـل املقـدم مـن الجهـات املانحة بسـبب عدم يقينهـا أو عـدم رغبتها يف قبـول رشوط تدابري مكافحـة 

اإلرهـاب املطلوبة منها. وباإلضافـة إىل ذلـك، فقد تكـون النفقـة ممنوعة مبوجـب عقد ما إذا مل تلتزم املنظمة بجميع قوانني الجهة املانحة.

مبادئ 

إنسانية

النزاهة املعرضة للخطر: قد تختار املنظامت عدم تقديم املساعدة يف املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة والتي هي 

أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية بغض النظر عن االحتياجات اإلنسانية هناك من أجل تقليل التعرض ملخاطر مكافحة اإلرهاب. وهذا يرض بنزاهة 

استجابتها ويرتك السكان املترضرين دون الحصول عىل املساعدة التي يحتاجون إليها بسبب موقعهم ببساطة. وقد يتسبب عدم اعتبار املنظمة 

محايدة يف تعريض سالمة موظفيها للخطر أيًضا.
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9.2 دراسة حالة: املخاطر املتعلقة بالدعم غري 
املبارش لجامعة موصوفة عىل أنها إرهابية

التضامن العاملي هي منظمة إنسانية دولية تدير برامج واسعة 

النطاق يف املناطق املترضرة من النزاع. وتعمل منظمة التضامن 

العاملي يف املنطقة X التي تسيطر عليها السلطات املحلية التي 

لها روابط قوية مع إحدى الجامعات املوصوفة باإلرهابية. وتدار 

العمليات عن بعد، وال يوجد موظفون أجانب يف املنطقة بسبب 

مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول واألمن.

وقد طرحت منظمة التضامن العاملي مناقصة لتوفري املياه 

املنقولة بالشاحنات للمنطقة X. ومتت إدارة العملية من قبل 

فريق اإلدارة عن بعد وفًقا لإلجراءات التشغيلية املوحدة. وبعد 

عملية املناقصة، زعم أحد مقدمي العروض أنه كان يجب عىل 

املتعاقدين دفع ثالثة يف املئة من قيمة العقد للسلطات املحلية 

.X من أجل الحصول عىل موافقة للعمل يف املنطقة

وأكد املنسق امليداين ملنظمة التضامن العاملي يف املنطقة X أن 

هذه هي الحال. وكانت هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها إبالغ 

موظفي اإلدارة عن بعد بأن املوظفني امليدانيني كانوا عىل علم 

بهذه املدفوعات أو لديهم أي تأكيد عىل وجودها.

ومل تذكر أي عطاءات ألي عقود حالية أو سابقة رشطًا بدفع 

رسوم متثل نسبة مئوية للسلطات املحلية من أجل العمل يف 

املنطقة X. وكانت العطاءات مفصلة للغاية، لذلك يبدو أن 

الرسوم التي بلغت آالف الدوالرات قد تم استيعابها ضمن 

العطاءات اإلجاملية بطريقة أخفتها عن منظمة التضامن العاملي. 

وقد خالفت الرسوم سياسات املنظمة بشأن مدفوعات التيسري، 

وتسببت عالقة السلطات املحلية مع الجامعة املوصوفة عىل أنها 

إرهابية بآثار أخرى.

وتم تقديم تقرير إىل املستشار اإلقليمي ملكافحة الفساد يف 

منظمة التضامن العاملي الذي بدأ بإجراء تحقيق داخيل. وأوقف 

فريق اإلدارة عن بعد عىل الفور توقيع العقود الجديدة حتى 

يتم التحقيق يف املسألة بشكل كامل. وأصدرت املنظمة بيانًا أوليًا 

للجهات املانحة املعنية وطلبت املشورة القانونية بشأن قوانني 

مكافحة الفساد ومتويل اإلرهاب.

كام طرحت منظمة التضامن العاملي هذه املسألة مع مكتب 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وطلبت أن يتوسط 

مع السلطات املحلية للحصول عىل إعفاء يستثني املنظامت 

غري الحكومية من دفع الرسوم املفروضة عىل الخدمات التي 

ساهمت يف تقديم اإلغاثة اإلنسانية. وكانت املشاركة التي متت 

مع املنظامت اإلنسانية املترضرة األخرى ناجحة حيث تم تقديم 

إعفاء.

وأرشكت منظمة التضامن العاملي الجهة املانحة التي مولت 

مرشوع املياه املنقولة بالشاحنات يف مناقشات بشأن تقاسم 

املخاطر. ووافقت الجهة املانحة عىل أن املدفوعات املعنية ال 

تشكل اختالفات كبرية ولكنها اختارت تصنيف التكاليف عىل أنها 

غري مسرتدة وقابلة للسداد.

تلقي هذه الحادثة الضوء عىل العقبات التي تواجه تقديم 

املساعدة اإلنسانية يف املناطق التي قد تكون فيها الجامعات 

املوصوفة باإلرهابية نشطة، والتحديات اإلضافية املرتبطة بإدارة 

العمليات عن بعد. كام توضح أيًضا أن بإمكان املراجعات 

واملوازنات الداخلية املساعدة يف الحد من القضايا التي قد 

تنشأ عن اإلدارة عن بعد، وأن التنسيق والتعاون بني املنظامت 

اإلنسانية والجهات املانحة رضوري إليجاد حلول.
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بنود مكافحة اإلرهاب واتفاقيات املنح   3  
أصبحت بنود مكافحة اإلرهاب التي تهدف إىل ضامن عدم استخدام أموال الجهات املانحة لصالح الجامعات املوصوفة باإلرهابية 

شائعة بشكل متزايد يف اتفاقيات املنح. ومع ذلك، ميكن أن متثل هذه البنود تحديات كبرية للمنظامت اإلنسانية. وقد تم تصميم هذا 

القسم من أجل تطوير فهمك لهذه البنود. وستكون بحلول نهاية القسم قادًرا عىل تحديد الصياغة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب التي 

يحتمل أن تكون صعبة والتي تظهر يف اتفاقيات املنح، ومعرفة كيفية التعامل مع الجهات املانحة ملناقشة بنود مكافحة اإلرهاب، 

وتطوير عملية داخلية التخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي امليض قدًما يف فرص التمويل التي تشكل مخاطر تتعلق بتدابري مكافحة 

اإلرهاب وكيفية ذلك.

عقود تجارية أو عقود خدمات بني حكومة مانحة أو  	

مؤسسة متعددة األطراف ومنظمة إنسانية.

قد تتبنى الجهات املانحة منوذًجا موحًدا للبند املدرج يف العقود 

كافة، أو ميكنها تعديل بنودها أو تضمني متطلبات إضافية 

اعتامًدا عىل السياق أو الربنامج أو متلقي األموال.

وتدرج بنود مكافحة اإلرهاب يف بعض األحيان يف أقسام من 

اتفاقية املنحة تشمل تدابري مكافحة الرشوة ومكافحة االحتيال 

ومكافحة الفساد، ولكن ميكن أن تظهر أيًضا يف مكان آخر مبا 

يف ذلك يف الرشوط العامة لالتفاقية. وال تبلغ الجهات املانحة 

الرشكاء عند تغيري صياغة بنود مكافحة اإلرهاب أو عندما تدرج 

بنوًدا جديدة.

ويلتزم املوقعون عىل اتفاقيات املنح باالمتثال لجميع البنود 

وتطبيقها بحسن النية. وعىل هذا النحو، فإن من املهم أن تراجع 

املنظمة كل اتفاقية بدقة قبل التوقيع للتأكد من أنها عىل دراية 

تامة باملتطلبات، برصف النظر عام إذا كانت قد وقعت اتفاقيات 

سابقة مع الجهة املانحة ذاتها أم ال. وتساعد املراجعة الشاملة 

يف التأكد من تحديد أي لغة إشكالية، مام يتيح للمنظمة الوقت 

للحصول عىل توضيح وإعادة التفاوض عىل الصياغة إذا لزم األمر 

واتخاذ قرار مدروس بشأن التوقيع عىل االتفاقية.

1.3 أين توجد بنود مكافحة اإلرهاب؟

ميكن العثور عىل بنود مكافحة اإلرهاب يف األنواع التالية من 

اتفاقيات الرشاكة:

اتفاقيات بني جهة مانحة، مبا فيها الدول والوكاالت متعددة  	

األطراف، ومنظمة إنسانية، حيث تطلب فيها الدولة املانحة 

من املنظمة اإلنسانية االمتثال لبنود مكافحة اإلرهاب.

اتفاقيات صناديق التمويل اإلنسانية. 	

اتفاقيات بني املنظامت اإلنسانية حيث: 	

تكون فيها املنظمة هي املتلقية لصناديق التمويل  أ . 

الثنائية من جهة مانحة تطالبها بإدراج أو تضمني بنود 

مكافحة اإلرهاب يف كل االتفاقيات الفرعية املرتبطة 

بتمويل املرشوع. ويف بعض الحاالت، وحتى لو مل ينص 

اتفاق ثنايئ عىل وجوب إدراج املستفيد لبند مكافحة 

اإلرهاب يف االتفاقيات الفرعية، عندها قد تكون 

املنظمة مسؤولة إذا حدد املستفيد الفرعي انتهاك 

املتلقي التفاقيته مع الجهة املانحة.

يكون لدى املنظمة سياسة إلدراج بنود مكافحة  ب . 

اإلرهاب يف اتفاقياتها الفرعية، والتي تنعكس عادة 

يف منوذج اتفاقيات الرشاكة الخاصة بها. فعىل سبيل 

املثال، تدرج بعض وكاالت األمم املتحدة مثل هذه 

البنود يف مناذجها.
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وتجدر اإلشارة إىل أنه ال تظهر جميع متطلبات مكافحة اإلرهاب 

التي تفرضها الجهات املانحة يف اتفاقيات املنح. وميكن أن تظهر 

أيًضا يف مفاوضات ما قبل التعاقد. فعىل سبيل املثال، تتطلب 

إرشادات املقرتح الخاص بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية للحد 

من املخاطر يف البيئات ذات املخاطر املرتفعة من الوكاالت إدراج 

تقييامت املخاطر واسرتاتيجيات التخفيف من تحويل املساعدات 

يف البيئات التي تحددها عىل أنها مرتفعة املخاطر “بسبب 

وجود جامعات وأفراد فرضت عليهم عقوبات من قبل الحكومة 

األمريكية”. ويتضمن مثال آخر شهادات وضامنات الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية التي يجب التوقيع عليها وتقدميها مع 

املقرتحات. وتشكل وثائق مثل هذه أيًضا جزًءا من االتفاقيات 

مع الجهات املانحة، ويجب أخذها يف االعتبار يف عمليات صنع 

القرار.

ويقدم الجدول يف األداة رقم أثنان: أمثلة عىل فقرات مكافحة 

اإلرهاب أمثلة عىل البنود الحالية ملكافحة اإلرهاب املستخدمة 

يف االتفاقيات املربمة مع الحكومات املانحة، وصناديق التمويل 

القطرية املشرتكة، والرشاكات التنفيذية مع املنظامت غري 

الحكومية، ومنح التنمية والجهات املانحة. وتظهر األمثلة أن 

محتوى ونطاق بنود مكافحة اإلرهاب ميكن أن يختلف اختالفًا 

كبريًا. وتقدم هذه البنود كأمثلة، وال ينبغي تفسريها عىل أنها 

أمثلة عىل أفضل املامرسات، وال عىل أنها تتوافق مع العمل 

اإلنساين املبديئ.

وعالوة عىل ذلك، قد تتضمن بنود مكافحة اإلرهاب لغة غامضة 

أو غري واضحة، مام يجعل من الصعب عىل املنظامت فهم ما 

توافق عليه ومسؤولياتها يف حالة حدوث انتهاك. وقد تتضمن 

بنود مكافحة اإلرهاب أيًضا متطلبات ال تتوافق مع النهج 

اإلنساين املبديئ، مثل فحص املستفيدين. وميكن أن يؤدي هذا إىل 

نقل املخاطر حيث تسعى الجهات املانحة إىل الحد من مخاطرها 

عن طريق متريرها إىل املستفيدين.

ميكنك العثور عىل تحليل شامل لبنود مكافحة اإلرهاب من كلية 

الحقوق يف جامعة هارفارد هنا.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_02_ar_examples-of-counterterrorism-clauses.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_02_ar_examples-of-counterterrorism-clauses.pdf
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2.3 فهم بنود مكافحة اإلرهاب

تعاريف ومجموعة من املصطلحات

قد تواجه املنظامت اإلنسانية تحديات يف تفسري معنى بنود 

مكافحة اإلرهاب وتبعاتها التي تظهر يف اتفاقيات الرشاكة كام 

تم تحديده خالل املقابالت التي أجريت كجزء من البحث 

ملجموعة األدوات هذه.

وقد تستخدم االتفاقيات عبارات مثل:

“توظيف كل الجهود املمكنة لضامن” أو “تطبيق أعىل  	

مستوى من االهتامم لضامن” عدم تحويل املساعدة إىل 

الجامعات املوصوفة باإلرهابية. وهذا يعني أن املنظمة 

قد تكون مسؤولة إذا تم تحويل مساعداتها وإذا مل 

يطبق معيار العناية الواجبة املطلوب. وستحدد الصياغة 

املستخدمة درجة املسؤولية.

يجب عىل املنظمة “االلتزام بالحرب ضد اإلرهاب”. تثري  	

هذه اللغة مخاوف بشأن الحياد وقد تقوض االستقالل 

التشغييل. وقد يكون لها أيًضا آثار أمنية ألنها قد تؤثر عىل 

كيفية رؤية الجامعات املوصوفة باإلرهابية للمنظمة.

يحظر عىل املنظمة تقديم “الدعم املادي” “بشكل مبارش  	

أو غري مبارش” إىل الجامعات املوصوفة باإلرهابية وأولئك 

“املرتبطني” بهذه الجامعات. تؤدي هذه املحظورات إىل 

مخاوف بشـأن نطاق وتطبيق الرشط والتأثري املحتمل عىل 

االلتزامات باالستجابة النزيهة. ويجب عىل املنظامت، عىل 

سبيل املثال، تفسري ما إذا كانت عبارة “املرتبطة مع” تنطبق 

عىل أعضاء الجامعة املوصوفة باإلرهابية أو املجتمعات التي 

تعمل فيها هذه الجامعات.

وقد تتضمن االتفاقيات إشارات إىل “املعرفة” و”النية”:

إذا تم تحويل املساعدة اإلنسانية إىل جامعة موصوفة  	

باإلرهابية فقد ال تكون املنظمة املسؤولة عىل دراية بعملية 

التحويل ورمبا مل تقصدها. وقد تشري بنود مكافحة اإلرهاب 

إىل ما إذا كانت “املعرفة” أو “النية” ذات صلة وتأثريها عىل 

درجة مسؤولية املنظمة يف حالة التحويل.

قد تتضمن االتفاقيات بنوًدا أو آثاًرا متسلسلة:

عادة ما تدرج املنظامت اإلنسانية بنود مكافحة اإلرهاب يف  	

عقودها الفرعية من أجل ضامن التزام الرشكاء املنفذين أو 

مجموعة الرشكاء مبتطلبات الجهات املانحة. ونتيجة لذلك، 

قد “تتدفق” بنود مكافحة اإلرهاب الخاصة بالجهة املانحة 

عرب عدد كبري من املنظامت واملتعاقدين الفرعيني.

وقد تحتوي االتفاقيات عىل إشارات أو آثار للتدقيق:

قد تتطلب بنود مكافحة اإلرهاب أحيانًا من املنظامت  	

املستفيدة التأكد من عدم ظهور موظفيها ومتعاقديها 

وموظفي أي منظمة رشيكة منفذة يف القوائم ذات الصلة 

بالجامعات املوصوفة باإلرهابية وذلك لضامن عدم إتاحة 

األموال أو األصول األخرى لهذه الجامعات. وقد تطلب 

بعض الجهات املانحة التحقق من أسامء املستفيدين 

املحتملني مقابل هذه القوائم. راجع صندوق املعلومات: 

فحص املوظفني واملوظفني الرشكاء واملستفيدين للحصول 

عىل املزيد من املعلومات.
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إجراءات فهم بنود مكافحة اإلرهاب والتعامل معها

يجب أن تكون املنظامت اإلنسانية مطلعة عىل التزاماتها مبوجب 

الرشوط املقرتحة التفاقية املنحة قبل التوقيع عليها. وينبغي فهم 

آثارها مسبًقا، كام يجب عىل املنظامت استخدام عملية منهجية 

لتحديد أي مخاوف ومحاولة معالجتها. وال يوجد نهج واحد 

“صحيح” يجب اتخاذه، ولكن اإلجراءات املوضحة أدناه هي 

مبثابة توجيه.

يجب عىل املنظامت وضع اإلجراءات وتنفيذها لضامن   1

قراءة اتفاقيات املنح كافة وفهمها بشكل كامل قبل 

توقيعها. ويجب عىل اإلدارة والسياسة واملوظفني القانونيني 

واإلدارات األخرى مراجعة مجمل االتفاقية حسب الرضورة. 

ملزيد من املعلومات، انظر األداة رقم ثالثة: مراجعة بنود 

مكافحة اإلرهاب.

2  ينبغي استعراض مدونة قواعد السلوك الداخلية ومكافحة 

الفساد، وإدارة املخاطر والسياسات األخرى ذات الصلة 

لتحديد ما إذا كانت لغة مكافحة اإلرهاب يف اتفاقية املنحة 

تتعارض مع هذه السياسات الداخلية.

يجب عىل املنظامت إنشاء موقف تنظيمي بشأن رشوط   3

االتفاقية التي سيتم قبولها والرشوط التي ستشكل 

انتهاكًا للسياسات والقيم التنظيمية وذلك قبل الدخول 

يف مفاوضات مع جهة مانحة فيام يتعلق برشوط اتفاقية 

الرشاكة.

استشارة املنظامت اإلنسانية األخرى التي تتلقى أموااًل من   4

الجهة املانحة ذاتها.

ميكن للمنظامت النظر يف طلب تفسري الجهة املانحة للبنود   5

ودرجة املسؤولية املستنتجة، مع إدراك أن تفسري الجهة 

املانحة قد يكون صارًما قدر اإلمكان.

يجب أن تنظر املنظامت يف توثيق تفسرياتها الخاصة للبنود.   6

ويجب عليها النظر فيام إذا كانت هناك حاجة ملوارد 

إضافية للوفاء بالتزامات االتفاقية، وما إذا كانت قدرتها 

عىل تقديم املساعدة اإلنسانية املبدئية ستتأثر. وينبغي 

للمنظامت التأكد من قدرتها عىل توفري إرشادات واضحة، 

وكذلك أي موارد رضورية، للموظفني املسؤولني عن التنفيذ. 

وإذا كانت هناك حاجة إىل موارد إضافية لضامن االمتثال 

للبنود، عندها يجب عىل املنظامت النظر يف مطالبة الجهة 

املانحة بتغطية أي تكاليف ذات صلة.

ميكن للمنظامت استخدام القامئة: أداة رقم أربعة: املرجعية   7

للقبول أو الرفض للمساعدة يف تحديد ما إذا كان يجب 

متابعة فرصة التمويل.

يجب عىل املنظامت األخذ بعني االعتبار أنه يف حني ميكن   8

التفاوض عىل بنود مكافحة اإلرهاب مع الجهات املانحة 

يف بعض الحاالت، إال أن قوانني الدولة املانحة ستتغلب 

عىل الرشوط املتفق عليها. وستخضع املنظمة واملوقعني 

عىل االتفاقية لقوانني الدولة املانحة برصف النظر عن نص 

اتفاقية الرشاكة، وبالتايل يجب التأكد من أنهم عىل دراية 

بااللتزامات التي تفرضها. وقد تنطوي هذه القوانني عىل 

أنواع مختلفة من املسؤولية وقد تكون لها حدود إقليمية 

مختلفة اعتامًدا عىل الحالة.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_03_ar_reviewing-counterterrorism-clauses.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_03_ar_reviewing-counterterrorism-clauses.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_04_ar_go-nogo-checklist-in-relation-to-counterterrorism-measures.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_04_ar_go-nogo-checklist-in-relation-to-counterterrorism-measures.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_04_ar_go-nogo-checklist-in-relation-to-counterterrorism-measures.pdf
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صندوق املعلومات: منظمة املساعدات الشعبية 
الرنويجية مقابل الواليات املتحدة األمريكية

طلب مكتب املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

املساعدة من منظمة املساعدات الشعبية الرنويجية يف شباط/

فرباير عام 2017 “بناًء عىل التحقيق املستمر” فيام يتعلق باملنح 

املقدمة للمنظمة يف جنوب السودان والتي يعود تاريخها إىل 

عام 2012. وقد تعاونت منظمة املساعدات الشعبية الرنويجية 

بشكل كامل مع الطلب وشاركت الوثائق املطلوبة كافة. وبعد 

عدة جوالت من التقديم، تم إبالغ املنظمة عن موضوع التحقيق 

الذي يتعلق بانتهاك قانون االدعاءات الخاطئة الذي ينطوي عىل 

أنشطتها يف دعم مرشوع الدميقراطية للشباب يف غزة بني عامي 

2012 و2016 ومرشوع إزالة األلغام يف إيران الذي انتهى يف عام 

.2008

ومل متول الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيًا من املرشوعني 

املعنيني ولكنها مولت مرشوًعا ملنظمة املساعدات الشعبية 

الرنويجية يف جنوب السودان يف عام 2012. وبقبول التمويل يف 

جنوب السودان، طلب من املنظمة التوقيع عىل شهادة الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية ملكافحة اإلرهاب، والتي تنص عىل 

ما ييل: “مل يقدم املتلقي، عىل حد علمه الحايل خالل السنوات 

العرش السابقة، وسيتخذ جميع الخطوات املعقولة للتأكد من أنه 

لن يقدم عن علم دعاًم ماديًا أو موارد ألي فرد أو كيان يرتكب 

أعاماًل إرهابية أو يحاول ارتكابها أو الدعوة إليها أو تيسريها أو 

املشاركة فيها، أو أنه قام بذلك يف السابق”.

وقالت السلطات األمريكية إن منظمة املساعدات الشعبية 

الرنويجية مل متتثل لهذا البند نظرًا ألنها “قدمت التدريب 

ومشورة الخرباء أو املساعدة” إىل الجامعات املوصوفة باإلرهابية 

يف سياق برامجها السابقة يف غزة وإيران، وأن شهاداتها بشأن 

تقديم الدعم املادي أو املوارد لألطراف املحظورة عن علم كانت 

خاطئة، عىل الرغم من حقيقة أن الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية مل متول هذه املشاريع.

واختلفت منظمة املساعدات الشعبية الرنويجية مع عدالة 

ادعاء مكتب املفتش العام. وقد فهمت أن شهادة مكافحة 

اإلرهاب تنطبق فقط عىل األنشطة املدعومة بتمويل الواليات 

املتحدة. ومع ذلك، قررت املنظمة تسوية إجراء تسوية خارج 

املحكمة يف عام 2018 بتكلفة تزيد عن 2 مليون دوالر أمرييك. 

وقد اتخذت القرار بالتشاور مع فريقها القانوين بسبب التكلفة 

املقدرة واملوارد والوقت الالزم لتقديم القضية إىل املحاكمة. كام 

أخذ قرارها بعني االعتبار أسوأ سيناريو لخسارة الدعوى القضائية 

وتحمل عقوبات مالية أكرب من شأنها أن تعرض عمل املنظمة 

للخطر.

وبالنظر إىل أن القضية تتمحور حول ما إذا كانت بنود الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية تتمتع بوالية قضائية شاملة أو أنها 

تغطي متويل الحكومة األمريكية فقط، فقد قررت املنظمة إنهاء 

تعاونها مع هذه الجهة املانحة التي تفرس مصطلحاتها ورشوطها 

عىل أنها تحل محل رشوط الجهات األخرى. وقد اتخذت هذا 

القرار بعد أن أوضحت الوكالة األمريكية أيًضا أن التفاوض عىل 

صياغة البند مل يكن خياًرا.
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صندوق املعلومات: الفحص والتدقيق

ألغراض مجموعة األدوات هذه، يفهم التدقيق عىل أنه 

العملية التي تتحقق املنظمة من خاللها مام إذا كان املوظفون 

املحتملون، أو موظفو املنظامت الرشيكة، أو املتعاقدون يظهرون 

يف قوائم اإلرهابيني املحددين من قبل الجهة املانحة ذات الصلة 

أو الحكومة املضيفة.

وميكن إجراء التدقيق يدويًا من خالل التحقق من القوائم ذات 

الصلة التي تحتفظ بها الحكومات و/أو املؤسسات املانحة، 

مثل األمم املتحدة أو االتحاد األورويب، أو من خالل استخدام 

الخدمات اإللكرتونية التي تسمح بفحص األسامء مقابل عدة 

قوائم يف وقت واحد. والفحص هو عملية أكرث تعمًقا إلجراء 

تحريات عن السوابق التي ميكن أن تشمل التحقق من الوظيفة 

السابقة والتحقق من التاريخ الجنايئ.

وبشكل عام، فاملنظامت اإلنسانية ليست ملزمة مبشاركة البيانات 

الشخصية من عمليات التدقيق أو الفحص مع الجهات املانحة، 

عىل الرغم من استثناء نظام التدقيق املشرتك الخاص بالوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية.

وستجري معظم املنظامت الفحوصات عىل بعض املوظفني، 

اعتامًدا عىل درجتهم، وعىل املتعاقدين واملوردين وذلك استناًدا 

إىل قيمة املعاملة.

وقد تطلب الجهات املانحة من املنظامت يف بعض الحاالت 

التحقق مام إذا كان األفراد يف قوائم املستفيدين مرتبطني 

بالجامعات املوصوفة باإلرهابية. وميكن التعبري عن هذا الرشط 

بشكل رصيح يف اتفاقية املنحة، أو ميكن اإلشارة إليه بلغة مبهمة 

بشأن الحاجة إىل ضامن عدم توفري املساعدة أو األموال ألولئك 

املرتبطني بالجامعات املوصوفة باإلرهابية.

يعترب فحص املستفيدين خطًا أحمر بالنسبة للعديد من 

املنظامت اإلنسانية ألنه ميكن أن يؤدي إىل استجابة املنظامت 

بشكل انتقايئ الحتياجات السكان املترضرين، ومنع املساعدة 

عن بعض املستفيدين املحتملني عوًضا عن تقديم املساعدة عىل 

أساس االحتياجات وحدها. كام ميكن أن تؤثر بشكل سلبي عىل 

تصور املجتمعات فيام يتعلق باملنظامت اإلنسانية من خالل 

إعطاء االنطباع بأن املنظامت التي تجري الفحص تتوافق سياسيًا 

مع بعض الحكومات املانحة.

وتستند عملية اختيار املستفيدين للربامج اإلنسانية إىل 

االحتياجات، والضعف، ومعايري االختيار املحددة بشكل عام 

من قبل املجموعات والقطاعات املعنية مبا يتامىش مع املعايري 

الدولية وبالتشاور مع السلطات الفنية ذات الصلة واملجتمعات 

املحلية. وال يشكل االنتامء إىل الجامعات السياسية أو جامعات 

أخرى جزًءا من معايري االختيار وذلك لضامن استجابة نزيهة.

إن متطلبات فحص املستفيدين شائعة بشكل خاص من قبل 

الجهات املانحة اإلمنائية، والتي متيل إىل امتالك تدابري مكافحة 

إرهاب أكرث رصامة من الجهات املانحة اإلنسانية. ويرجع 

ذلك يف بعض األحيان إىل أن تلك الجهات املانحة هي بنوك 

إمنائية تتطلب االلتزام مبتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل 

مكافحة اإلرهاب التي يفرضها املنظمون. وتجدر اإلشارة إىل أنه 

عندما تكون هذه الجهات املانحة وكاالت تابعة للدولة، عندها 

يجب أال تفرض رشوطًا تتعارض مع التزامات القانون اإلنساين 

الدويل للدولة. ومع ذلك، قد يكون من الصعب التفاوض بشأن 

اإلعفاءات أو إزالة البنود اإلشكالية من االتفاقيات مع الجهات 

املانحة اإلمنائية عىل أساس عدم التوافق مع املبادئ اإلنسانية 

وذلك بسبب عدم امتالك تلك الجهات املانحة والية إنسانية.

ويجب أن تويل املنظامت اإلنسانية اهتامًما وثيًقا ألي بنود 

ملكافحة اإلرهاب مدرجة يف اتفاقيات املنح مع الجهات املانحة 

غري اإلنسانية للتأكد من أن قبول الدعم املايل يرض بالتزامها 

باملبادئ اإلنسانية.

وهذا صعب من الناحية العملية حيث أن الخطوط الفاصلة 

بني التمويل اإلنساين واإلمنايئ غري واضحة عىل نحو متزايد، 

مام يعكس بشكل جزيئ التحركات نحو العالقة اإلنسانية – 

اإلمنائية. وأصبحت العديد من املنظامت اآلن “ذات والية 

مزدوجة” وتشارك يف العمل اإلنساين واإلمنايئ عىل حد سواء. 

ويزداد الوضع تعقيًدا بسبب حقيقة أن مصدر بعض األموال 

الرئيسية للمنظامت اإلنسانية هو الجهات املانحة اإلمنائية، مبا 

يف ذلك ألنشطة القدرة عىل الصمود واإلنعاش املبكر، وخاصة 

يف السياقات التي ال تتمتع فيها املنظامت اإلمنائية بالحضور أو 

إمكانية الوصول الالزمة.
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متطلبات التدقيق والعمل اإلنساين املبديئ: ما هي التحديات؟

يجب أال يحرم تصنيف أي فرد أو جامعة عىل أنها إرهابية  	

من الحامية واملساعدة املمنوحة لهم مبوجب القانون 

اإلنساين الدويل. وقد تتعارض متطلبات الجهات املانحة 

الستبعاد أولئك الذين تم تصنيفهم عىل أنهم إرهابيون من 

قوائم املستفيدين مع القانون اإلنساين الدويل.

تطلب املبادئ اإلنسانية من املنظامت العمل بشكل  	

مستقل عن األهداف السياسية واألمنية والعسكرية 

للحكومات املانحة. ويطلب من املنظامت تقديم معلومات 

بشأن املوظفني أو املتعاقدين أو املستفيدين للجهات 

املانحة، وميكن أن تشارك يف جمع املعلومات للحكومات 

املانحة. وقد يؤثر هذا بشكل سلبي عىل تصور املجتمع 

أو الجامعات املسلحة غري الدولية تجاه املنظمة، وميكن 

أن يثبت وجود خطر أمني عىل املوظفني حيث تعتمد 

املنظمة عىل قبول املجتمع من أجل الوصول إىل السكان 

املترضرين بشكل آمن. كام ميكن أن يشكل خطرًا أمنيًا 

عىل املستفيدين إذا تم اعتبارهم مرتبطني بحكومة مانحة 

معينة.

إذا طلب من املنظامت تزويد الحكومة املانحة مبعلومات  	

عن موظفيها أو رشكائها أو املستفيدين منها، فقد ميس 

ذلك حق الخصوصية ورمبا ينتهك قوانني حامية البيانات 

والخصوصية.

ميكن أن تؤدي متطلبات التدقيق إىل “الرقابة الذاتية”  	

للمنظامت وتجنب املناطق التي تسيطر عليها جامعات 

محددة من أجل ضامن االمتثال ملتطلبات مكافحة اإلرهاب 

الخاصة بالجهة املانحة عوًضا عن تقديم املساعدة عىل 

أساس االحتياجات وحدها.

ميكن أحيانًا أن تتسبب اإلجراءات البريوقراطية املرتبطة  	

بالتدقيق يف تأخري العمليات وإعاقة إيصال املساعدة 

اإلنسانية يف الوقت املناسب.
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3.3 دراسة حالة: الدعوة ورشوط الرشاكة املبدئية

قدمت الحكومة املانحة نسخة منقحة من اتفاقية الرشاكة 

العاملية الخاصة بها مع بند جديد ملكافحة اإلرهاب ولكنها مل 

تخرب رشيكتها منظمة االستجابة العاملية عن اللغة الجديدة. 

واكتشفت منظمة االستجابة العاملية ذلك عندما راجعت جهة 

التنسيق الداخلية الخاصة بها يف املقر الرئييس االتفاقية وكانت 

قلقة بشكل خاص من إمكانية تفسري البند باعتباره رشطًا لفحص 

املستفيدين – وهذا يعترب خطًا أحمر مبوجب السياسة الداخلية 

ملنظمة االستجابة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

وقد أبلغت املنظمة إدارتها العليا عىل الفور بشأن البند الجديد 

والحاجة إىل تحديد ما إذا كانت ستوقع االتفاقية وتواصل 

رشاكتها مع الحكومة املانحة.

وطلبت املنظمة وجهة نظر من مستشارها القانوين الذي قرر أن 

توقيع االتفاقية واالمتثال للبند الجديد يتطلب منها تجاوز الخط 

األحمر يف فحص املستفيدين. وشاركت منظمة االستجابة العاملية 

وجهة النظر القانونية مع الحكومة املانحة وطلبت تعديل 

صياغة البند لضامن عدم إعاقة قدرتها عىل االلتزام باملبادئ 

اإلنسانية. كام تواصلت املنظمة أيًضا مع املنظامت اإلنسانية 

األخرى إلذكاء الوعي بشأن البند الجديد. وشاركت املنظامت 

األخرى أيًضا شواغلها مع الحكومة املانحة.

واستعرض محامو الحكومة املانحة التعليقات الواردة من منظمة 

االستجابة العاملية واملنظامت األخرى ولكنهم مل يلبوا الطلب 

وأفادوا بأنه ال يوجد هناك مجال آخر للتفاوض. واقرتحوا بأنه 

ميكن ملنظمة االستجابة العاملية، إذا كانت مهتمة باألمر، إرفاق 

بيان توضيحي باالتفاقية من أجل اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من 

توقيعها عىل االتفاقية امللزمة قانونًا إال أنها مل توافق عىل كونها 

ملزمة بفحص املستفيدين.

ومع ذلك، لن يكون البيان ملزًما من الناحية القانونية وال تزال 

املنظمة مسؤولة عن عدم االلتزام بجميع البنود الواردة يف 

اتفاقية الرشاكة يف حال ظهور أي مشكلة. والحظت الحكومة 

املانحة أيًضا أن املنظامت األخرى قد طرحت بند مكافحة 

اإلرهاب باعتباره مصدًرا للقلق، ولكن ذلك مل مينعها من التوقيع 

عىل االتفاقية.

وقد قررت منظمة االسجابة العاملية أنها ليست يف وضع يسمح 

لها بتوقيع االتفاقية ألن ذلك يتطلب تجاوز الخطوط الحمراء يف 

سياسة مكافحة اإلرهاب الخاصة بها. وقررت أيًضا وقف رشاكتها 

مع الحكومة املانحة عىل نفس األساس. فهي مل تعترب الحكومة 

املانحة رشيًكا مهاًم واعتقدت أنها ستكون قادرة عىل سد فجوة 

التمويل املحتملة من خالل مصادر أخرى.

يوضح هذا املثال الصعوبات التي تواجهها املنظامت يف الدعوة 

ضد اللغة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح والرشاكة، 

وخاصة إذا كانت غري قادرة عىل التفاوض بشكل جامعي مع 

الجهات املانحة. فاملنظامت الفردية لديها تأثري أقل مبفردها. كام 

توضح هذه الحالة أيًضا أهمية وجود سياسة داخلية ملكافحة 

اإلرهاب مع خطوط حمراء محددة بوضوح – وهي أداة مهمة 

ميكن من خاللها توجيه عملية صنع القرار عند حدوث معضالت.
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4   أطر مكافحة اإلرهاب عمل إدارة املخاطر  
يتناول هذا القسم الجوانب العملية إلدارة املخاطر والخطوات التي ميكن أن تتخذها منظمتك لتعزيز سياسات ومامرسات إدارة املخاطر، 

مع الحفاظ عىل نهج مبديئ. ويسعى إىل جعل نهج إدارة املخاطر متاحة ومفهومة ملجموعة واسعة من املوظفني، مبن فيهم املوظفني 

امليدانيني واملسؤولني عن تنفيذ الربامج.

1.4 ما هي إدارة املخاطر؟

إدارة املخاطر هي عملية ملساعدة املوظفني عىل التفكري املنهجي 

باملخاطر التي قد تظهر يف سياقات محددة وما ميكن القيام 

به للحد من هذه املخاطر. وتعالج مسألة ما ميكن للمنظامت 

فعله لضامن مساعدة األشخاص الذين هم يف أمّس الحاجة 

إىل املساعدة بأكرب قدر ممكن وبطريقة مبدئية، عىل الرغم 

من السياقات الصعبة، وذلك من خالل تحديد عوامل الخطر 

الرئيسية ومراقبتها ومعالجتها.

تعريفات:

الخطر: عدم اليقني، يواء كان إيجابيًا أم سلبيًا، الذي قد يؤثر  	

عىل نتيجة نشاط ما أو تحقيق هدف ما.

إدارة املخاطر: دورة من أجل تحديد املخاطر وتقييمها،  	

وتحديد ملكيتها، واتخاذ إجراءات لتوقعها والحد منها، 

ورصد التقدم املحرز واإلبالغ عنه.

ملاذا ينبغي استخدام إلطار إدارة املخاطر؟

يدير موظفو املنظامت اإلنسانية املخاطر باستمرار نظرًا لطبيعة 

البيئات التي يعملون فيها. ويف حني أن ذلك يتم بطريقة 

مخصصة، فقد تكون هناك فجوات وتناقضات يف طريقة تحديد 

املخاطر وإدارتها. ويجب عىل املنظامت من أجل منع ذلك النظر 

يف اعتامد إطار إلنشاء عمليات واضحة لتحديد املخاطر وإدارتها. 

ويجب أن تظهر قضايا مكافحة اإلرهاب بقوة يف هذا اإلطار. 

ويتم تحديد املكونات الرئيسية إلطار إدارة املخاطر يف هذا 

القسم. وعندما ال يكون لدى املنظمة نهج واضح إلدارة املخاطر 

عندها ميكن للموظفني والفرق تطبيق عمليات إدارة املخاطر 

هذه عىل السياقات التي يعملون فيها ملعالجة قضايا مكافحة 

اإلرهاب.
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إساءة استخدام املوارد مبا يف ذلك االحتيال والرشوة والرسقةاالئتامن

فقدان البيانات أو االنتهاكات أو إساءة االستخداماملعلومات

مخالفة القوانني واللوائحاالمتثال/القانوين

الرضر بالنزاهة أو املصداقيةالسمعة

عدم القدرة عىل تحقيق األهدافتشغيلية

أخالقية
التطبيق غري الكايف للمبادئ اإلنسانية والعناية الواجبة، وعدم 

االلتزام بالقيم والتفويضات التنظيمية
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2.4 ما هي عنارص إطار عمل إدارة املخاطر؟

1 التحديد

2 التقييم

3 الرقابة

4 إعداد التقارير

1 التحديد

ميكن تصنيف املخاطر إىل فئتني رئيسيتني، خارجية وداخلية، 

والعديد من الفئات الفرعية. وميكن استخدام التحليل الرباعي 

)SWOT( لتحديد املخاطر، مع نقاط القوة والضعف التي تركز 

عىل املصادر الداخلية للمخاطر، والفرص والتهديدات التي تركز 

عىل املصادر الخارجية.

يجب عىل املنظامت محاولة تحديد املخاطر كافة، مبا فيها تلك 

املرتبطة بتدابري مكافحة اإلرهاب. ويجب مبجرد تحديد هذه 

املخاطر إضافتها إىل سجل املخاطر الداخيل الخاص بها الذي 

يجب مراجعته وتحديثه بشكل منتظم ملراعاة أي تغيريات يف 

السياق أو البيئة.

2 التقييم

مبجرد أن تحدد املنظمة مخاطرها وتصنفها يف السجل، فإنها 

ستحتاج إىل تقييمها. ويتم ذلك من خالل تحديد قيمة عددية 

لكل خطر، غالبًا عىل مقياس من واحد إىل خمسة، نظرًا 

الحتامليته وتأثريه وأحيانًا ضعف املنظمة تجاهه. ثم يتم دمج 

القيم لتحديد درجة إجاملية لكل خطر.

وهناك طرق مختلفة لتقييم املخاطر بشكل موضوعي. ويوضح 

هذا الجدول: األداة رقم خمسة: بعض املعايري لتقييم تأثري 

املخاطر وقيمتها املحتملة. ميكن بعد ذلك وضع الدرجات 

اإلجاملية لكل خطر يف: األدة رقم ستة: مصفوفة املخاطر إلنشاء 

تصور موجز عن تقييم املخاطر.

ومبجرد أن تحدد املنظمة تدابري للحد من خطر معني، عندها 

ميكن إعادة تقييم الخطر لتحديد درجة للمخاطر املتبقية، 

أو الخطر الذي ال يزال قامئًا حتى بعد تطبيق املنظمة لتدابري 

الوقاية.

ويتيح تحديد درجة للمخاطر املتبقية املجال ملنظمة ما لتقييم 

ما إذا كانت املخاطر موزونة من قبل النتائج اإلنسانية املتوقعة 

للنشاط املعني. وميكن إجراء هذا التقييم باستخدام أدوات 

األهمية الحيوية للربنامج، مثل تلك التي تستخدمها األمم 

املتحدة. وميكن أن تختلف نتيجة هذا التقييم اعتامًدا عىل تقبل 

املنظمة للمخاطر، أو استعدادها لقبول املخاطر، وقدرتها عىل 

تحمل املخاطر أو قدرتها عىل قبولها.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_05_ar_criteria-for-calculating-risk-impact-and-likelihood.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_05_ar_criteria-for-calculating-risk-impact-and-likelihood.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_06_ar_example-risk-matrix.pdf
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موازنة املخاطر ومستوى األهمية الحيوية للربنامج

خطر شديد

مرتفع جًدا

مخاطر مرتفعة

مخاطر متوسطة

مخاطر منخفضة

صندوق املعلومات: الحد من املخاطر وأهمية الربنامج

مبجرد أن تحدد املنظمة تدابري الحد من املخاطر وتضعها موضع 

التنفيذ فيام يتعلق بخطر معني – عىل سبيل املثال، تدابري 

مكافحة اإلرهاب – عندها يجب عليها تقييم ما إذا كانت 

هناك أي مخاطر متبقية ال ميكنها الحد منها. وبعد تحديد 

هذه املخاطر املتبقية، يجب عىل املنظمة تقييمها مقابل تقبلها 

للمخاطر أو استعدادها لقبول هذه املخاطر. وتتمثل إحدى 

الطرق لتقييم ما إذا كان قد يتم موازنة خطر معني من خالل 

أهمية النشاط املعني يف إطار األهمية الحيوية للربنامج.

ويعد إطار األهمية الحيوية للربنامج نهًجا لإلبالغ عن عملية 

صنع القرار بشأن مستوى املنظمة فيام يتعلق باملخاطر املقبولة، 

وخاصة املخاطر التي تبقى بعد أن تحدد املنظمة تدابري للحد 

من املخاطر. وميكن أن يوفر إطار األهمية الحيوية للربنامج 

عملية منظمة التخاذ القرار الذي يقيّم توازن تنفيذ نشاط ما 

مقابل املخاطر املتبقية التي تتم مواجهتها. ويجب أن يستخدم 

هذا اإلطار مجموعة من املبادئ التوجيهية ونهًجا منظاًم وهيكليًا 

يف اتخاذ القرار لضامن إمكانية موازنة األنشطة التي تشمل 

موظفي املنظمة وأصولها وسمعتها وأمنها وما إىل ذلك مع 

املخاطر املختلفة. وميكن أن يساعد هذا اإلطار أيًضا املنظمة 

يف تقييم املخاطر املتبقية مقابل االلتزامات باملبادئ اإلنسانية، 

وخاصة تلك التي توجه املنظمة بشأن من تساعدهم، ومبادئ 

اإلنسانية والنزاهة.

ويف السياق الحايل، تدفع العديد من الجهات املانحة املنظامت 

املنفذة إىل تطبيق الربامج يف مجاالت صعبة للغاية مع الحفاظ 

أيًضا عىل توقع عدم وجود مخاطر. ويتعارض هذان التوقعان 

بشكل متزايد يف معظم السياقات اإلنسانية حيث تعمل 

املنظامت اإلنسانية اليوم مام أجرب املامرسني عىل محاولة تطوير 

نهج أكرث منهجية للتغلب عىل هذه املعضالت. وإذا كانت 

املنظمة قد نفذت بالفعل تدابري الحد من املخاطر كافة التي 

تعتربها مجدية ولكنها تركت مع مخاطر مكافحة اإلرهاب 

املتبقية، فقد تكون الخطوة التالية تحديد املنظمة إلطار األهمية 

الحيوية للربنامج.

املخاطر املتبقية بعد تطبيق 

تدابري الوقاية حرج حاد متوسط ثانوي ضئيل

مؤكد/وشيك

محتمل بشكل كبري
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املخاطر املتبقيةمستوى الخطر

مرتفع جًدا

مخاطر مرتفعة

مخاطر متوسطة

مخاطر منخفضة

إنقاذ األرواح والحاجة امللحة 

واملهمة اإلنسانية األساسية

مستوى األهمية 

الحيوية للربنامج
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3 الرقابة

تختلف نهج مراقبة املخاطر، ولكن متيل املنظامت إىل القيام 

بذلك كل ربع سنة أو كل ثالثة أشهر. وقد تجري أيًضا رقابة 

مخصصة يف حال حدوث ما يستدعي ذلك. ويجب مراقبة 

املخاطر املتعلقة بربامج محددة خالل دورة الربنامج ومناقشتها 

يف اجتامعات مراجعة الربنامج.

4 إعداد التقارير

يجب أن يشكل إعداد التقارير بشأن إدارة املخاطر جزًءا من 

عمليات إعداد التقارير األوسع نطاقًا التي تغطي االتجاه العام 

للمنظمة والفعالية واإلرشاف واملساءلة.

التوجيه: توفري القيادة، ووضع االسرتاتيجية، وتوضيح ما  	

تهدف املنظمة إىل تحقيقه وكيفية ذلك.

الفعالية: االستفادة من املوارد املالية واملوارد األخرى  	

لتحقيق النتائج اإلنسانية املرجوة.

اإلرشاف: إنشاء الضوابط ومراقبتها وإدارة املخاطر ومراقبة  	

األداء لضامن تحقيق املنظمة ألهدافها وتعديلها عند 

الرضورة والتعلم من األخطاء.

املساءلة: تقديم تقارير بشأن ما تفعله املنظمة وكيفية  	

ذلك، مبا يف ذلك تقديم تقارير للجهات املانحة.
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صندوق املعلومات: منوذج خطوط الدفاع الثالثة

يعد منوذج “خطوط الدفاع الثالثة” أحد األمثلة عىل منوذج 

اإلدارة املعتمد عىل نطاق واسع والذي تعترب إدارة املخاطر 

إحدى مكوناته الرئيسية.

وتشكل الرقابة اإلدارية وتدابري الرقابة الداخلية خط الدفاع 

األول، وتشكل الوظائف املختلفة ملراقبة املخاطر واإلرشاف التي 

أنشأتها اإلدارة خط الدفاع الثاين، يف حني تشكل الثقة املستقلة 

خط الدفاع الثالث. ويؤدي كل خط من خطوط الدفاع الثالثة 

دوًرا مميزًا يف إطار اإلدارة األوسع نطاقًا للمنظمة.

ميكن أن يرتبط مثال تطبيق هذا النموذج بتدبري محدد ملكافحة 

اإلرهاب، مثل فحص املوردين أو املوظفني، الذي سينفذه 

املوظفون يف املكاتب امليدانية. وستتطلب العملية رقابة من 

اإلدارة كخط الدفاع األول. وسيجري موظفو االمتثال عىل 

املستوى القطري أو اإلقليمي فحوصات عشوائية ومراجعة 

التنفيذ كخط دفاع ثاٍن. وسيكون خط الدفاع الثالث فريق 

التدقيق الداخيل للمنظمة الذي سيوفر تأكيًدا شاماًل لإلدارة 

العاملية بشأن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خالل 

عمليات التدقيق املنتظمة.
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صندوق املعلومات: برامج االمتثال للعقوبات

إن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع للحكومة األمريكية، 

وهو جزء من وزارة املالية األمريكية، مسؤول بشكل أسايس 

عن تنفيذ برامج عقوبات الحكومة األمريكية واإلرشاف عليها. 

ويشجع إطار عمله الخاص بالتزامات االمتثال للمكتب بشدة 

املنظامت امللزمة بأنظمة العقوبات عىل “استخدام نهج قائم 

عىل املخاطر لالمتثال للعقوبات من خالل تطوير برنامج االمتثال 

للعقوبات وتنفيذه وتحديثه بشكل روتيني”. ويتم تحديد 

وجود وفعالية مثل هذا الربنامج كعامل يف أي إجراءات تنفيذية 

يتخذها مكتب مراقبة األصول األجنبية ضد املنظامت التي رمبا 

انتهكت العقوبات وميكن أن يقلل من قيمة الغرامة املفروضة.

ويوضح مكتب مراقبة األصول األجنبية أنه يجب أن يتضمن 

برنامج االمتثال للعقوبات خمسة عنارص، وتتداخل كلها بشكل 

كبري مع عنارص إطار إدارة املخاطر:

التزام اإلدارة: يجب أن متنح اإلدارة العليا وظائف االمتثال  	

املوارد الكافية والسلطة واالستقاللية إلدارة مخاطر 

العقوبات وتعزيز ثقافة االمتثال التي يتم فيها االعرتاف 

بخطورة انتهاكات العقوبات.

تقييم املخاطر: يجب عىل املنظامت إجراء تقييم للمخاطر  	

بشكل متكرر فيام يتعلق بالعقوبات، ال سيام كجزء من 

إجراءات العناية الواجبة املتعلقة باألطراف الثالثة، وتطوير 

منهجية لتحديد املخاطر التي تواجهها وتحليلها ومعالجتها.

الضوابط الداخلية: ينبغي أن يكون لدى املنظامت سياسات  	

وإجراءات مكتوبة واضحة فيام يتعلق باالمتثال ملكافحة 

اإلرهاب، والتي تعالج بشكل كاف املخاطر املحددة ويتم 

إبالغها للموظفني كافة وتنفيذها من خالل عمليات تدقيق 

داخلية وخارجية.

االختبار والتدقيق: يجب عىل املنظامت اختبار إجراءات  	

الرقابة الداخلية بانتظام للتأكد من أنها فعالة، وتحديد 

نقاط الضعف أو أوجه القصور التي يجب معالجتها.

التدريب: يجب أن يكون هناك برنامج تدريب للموظفني  	

وأصحاب املصلحة اآلخرين مثل الرشكاء واملوردين.

ويؤدي مكتب تنفيذ العقوبات املالية التابع للمملكة املتحدة، 

وهو جزء من خزينة حكومة اململكة املتحدة، دوًرا مامثاًل. 

ويويص مكتب تنفيذ العقوبات املالية املنظامت مبا ييل:

فهم نطاق وتغطية العقوبات املالية يف اململكة املتحدة. 	

تقييم جميع جوانب املشاريع / األنشطة املقرتحة لتحديد  	

ما إذا كان أي طرف ثالث محتمل كيانًا خاضًعا للعقوبات.

تخصيص نهج االمتثال الخاص باملنظمة الحتامل التعامل  	

بشكل مبارش أو غري مبارش مع الكيانات الخاضعة 

للعقوبات.

النظر يف أنواع الجرائم املالية األخرى ذات الصلة مثل متويل  	

اإلرهاب أو غسل األموال.

عند تحديد املخاطر، ينبغي إجراء فحوصات شاملة لجميع  	

النقاط يف سلسلة املدفوعات ألنشطة املرشوع وللمشاركني 

يف املرشوع عىل أرض الواقع.

يتألف منوذج االمتثال والتنفيذ الخاص مبكتب تنفيذ العقوبات 

املالية من أربعة عنارص:

تعزيز االمتثال من خالل نرش العقوبات املالية. 	

متكني االمتثال من خالل توفري التوجيه واإلنذار للمنظامت  	

ملساعدتها عىل استيفاء مسؤوليات االمتثال بشكل فعال.

االستجابة لعدم االمتثال بشكل ثابت ومتناسب وشفاف  	

وفعال.

تغيري سلوك املنظامت من خالل إجراءات االمتثال والتنفيذ،  	

والتي ستأخذ يف االعتبار التدابري املتخذة لتحسني االمتثال يف 

املستقبل.
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3.4 الضوابط الداخلية وإدارة املخاطر

تعد الضوابط الداخلية العنارص الرئيسية ألطر إدارة املخاطر. 

وهي تشمل عمليات تقييم املخاطر والحد منها ومراقبتها. 

وميكن للمنظامت تضمني الضوابط الداخلية خالل دورة 

الربنامج كجزء من هياكل اإلدارة وأنظمة التقارير العامة.

وميكن وصف أنظمة الرقابة الداخلية عىل النحو التايل:

وقائية: تدابري مثل سياسات مكافحة التحويل لضامن  	

وصول املساعدة إىل املستفيدين املستهدفني.

تصحيحية: تدابري مثل املراجعات الداخلية لتحديد ما إذا  	

كانت املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب قد نشأت خالل 

دورة الربنامج.

توجيهية: تدابري مثل سياسات مكافحة اإلرهاب التي  	

متنح املوظفني توجيهات واضحة وتحدد خطوطًا حمراء 

فيام يتعلق مبخاطر مكافحة اإلرهاب.

بحثية: تدابري الرقابة مثل الفحوصات العشوائية ملراجعة  	

ما إذا كان املوظفون قد امتثلوا ملتطلبات مكافحة 

اإلرهاب.

يتناول القسم التايل الضوابط الداخلية والنهج املختلفة إلدارة 

املخاطر املرتبطة بتدابري مكافحة اإلرهاب. ويتضمن العنارص 

التالية:

سياسات مكافحة اإلرهاب. 	

سياسات التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة  	

للدولة.

العناية الواجبة. 	

سياسات املوارد البرشية. 	

سياسات مكافحة التحويل. 	

الرقابة والتقييم. 	

إعداد سياسة مكافحة اإلرهاب

تهدف سياسات مكافحة اإلرهاب إىل ضامن امتثال املوظفني لتدابري 

مكافحة اإلرهاب ذات الصلة مع الحفاظ عىل االلتزام باملبادئ 

اإلنسانية. وميكن أن توضح والية املنظمة وتؤكد من جديد عىل 

التزامها باملبادئ اإلنسانية، والقانون اإلنساين الدويل، والقوانني 

والتدابري األخرى. وقد تتضمن نظرة عامة عىل التدابري التي اتخذتها 

املنظمة ملعالجة املخاوف املتعلقة بتحويل املساعدات اإلنسانية، 

مبا يف ذلك إىل الجامعات املوصوفة باإلرهابية. راجع مثال سياسة 

مكافحة اإلرهاب يف األداة رقم سبعة: مثال لسياسة مكافحة اإلرهاب.

إعداد سياسة التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة

تتواجد الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف يف معظم النزاعات 

املسلحة املعارصة. ويتم يف بعض السياقات تصنيف الجامعات 

املسلحة غري التابعة للدولة عىل أنها جامعات إرهابية من قبل األمم 

املتحدة أو االتحاد األورويب أو من قبل الحكومات املضيفة أو املانحة. 

وقد تتعامل املنظامت اإلنسانية مع هذه الجامعات، برصف النظر 

عام إذا كانت جامعات موصوفة باإلرهابية، وذلك ألغراض مختلفة 

مبا فيها التفاوض من أجل الوصول إىل السكان الذين يحتاجون إىل 

املساعدة.

وقد وضعت بعض املنظامت اإلنسانية سياسات للتعامل مع 

الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة تأخذ بعني االعتبار تدابري 

مكافحة اإلرهاب من أجل إدارة املخاطر املتعلقة بالتعامل مع 

هذه الجامعات التي قد تكون جامعات موصوفة باإلرهابية. وميكن 

أن تساعد هذه السياسات عىل تجنب نقل املخاطر إىل املوظفني 

امليدانيني من خالل التأكد من أن لدى املوظفني توجيه ودعم 

تنظيمي واضح عند التعامل مع هذه الجامعات.

ويجب أن تراعي سياسات التعامل مع الجامعات املسلحة غري 

التابعة للدولة ثالثة أنواع محددة من تدابري مكافحة اإلرهاب: 

بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح، والتجريم املحتمل للعمل 

اإلنساين، والعقوبات. راجع األداة رقم مثانية: مثال سياسات التعامل 

مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي تراعي مخاطر مكافحة 

اإلرهاب.

تم إعداد هذا املحتوى بالتعاون مع منظمة Geneva Call. وهي 

عبارة عن منظمة إنسانية تعمل عىل تحسني حامية املدنيني يف 

النزاعات املسلحة. وترشك املنظمة الجامعات املسلحة غري التابعة 

للدولة لتشجيعها عىل االمتثال لقواعد الحرب. ميكن العثور عىل 

املزيد من املعلومات عن عمل املنظمة هنا.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_07_ar_example-counterterrorism-policy.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_08_ar_example-nsag-engagement-policy-considering-counterterrorism-risks.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_08_ar_example-nsag-engagement-policy-considering-counterterrorism-risks.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_08_ar_example-nsag-engagement-policy-considering-counterterrorism-risks.pdf


مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ34

إعداد سياسة مكافحة اإلرهاب

من املسؤول عن إعداد سياسة مكافحة اإلرهاب؟

•  يجب أن يكون أحد أعضاء اإلدارة العليا هو جهة التنسيق إلدارة 
هذه املهمة.

•  يجب تكليف اإلدارات يف املقر الرئييس وعىل املستوى امليداين 
بتوفري املدخالت ملسودة السياسة ومراجعتها. 

•  يجب الحصول عىل مدخالت من مستشار قانوين.

ما الذي تتضمنه سياسة مكافحة اإلرهاب؟

•  املبادئ والتفويضات التي تلتزم بها املنظمة.

•  نظرة عامة عىل القوانني التي تلزم املنظمة، والتي قد تشمل القانون 
اإلنساين الدويل، والقوانني املحلية يف الدول التي تسجل وتعمل فيها، 

والعقوبات.

•  مبادئ والتزامات املوظفني مثل السلوك األخالقي ومكافحة التحويل.

•  نظرة عامة عىل التدابري التي تتخذها املنظمة لتقديم املساعدة 
اإلنسانية املبدئية، مثل إدارة دورة املرشوع القوية، ومدونة قواعد 

السلوك مع آليات الرقابة، وإجراءات مكافحة الفساد، والضوابط 
املالية وضوابط املشرتيات، وإجراءات اختيار الرشكاء واملوظفني.

•  بيان للخطوط الحمراء التي سيشكل تجاوزها انتهاكًا للسياسة.

كيف يتم إعداد سياسات مكافحة اإلرهاب وتنفيذها؟

•  يجب إعداد السياسة من خالل عملية تشاورية وتعاونية لضامن 
معالجتها للمشاكل الرئيسية التي تواجه املوظفني وضامن قبولها بني 

املوظفني.

•  يجب إعداد خطة تنفيذ قوية تتضمن إذكاء الوعي وتدريب 
املوظفني عىل كيفية االلتزام بالسياسة.

•  يجب تزويد املوظفني بإرشادات خطية بشأن السياسة يف مذكرة 
توضيحية مرفقة تقدم املزيد من التفاصيل عن إجراءات العناية 

الواجبة، واألدلة ذات الصلة، وإجراءات التشغيل املوحدة.

•  يجب تحديد جهات التنسيق التي ميكن للموظفني التوجه إليها 
باألسئلة أو التامس املشورة عند حدوث معضالت.

•  ينبغي وضع آليات للرقابة واإلرشاف، مثل آلية اإلبالغ عن انتهاك 
السياسة.

كم مرة تتم مراجعة سياسة مكافحة اإلرهاب؟

•  ال ينبغي مراجعة البيانات الرسمية للمبادئ واألخالقيات التي وقعتها 
وأقرتها اإلدارة العليا.

•  قد تحتاج عنارص السياسة األخرى إىل املراجعة مع تطور تدابري 
مكافحة اإلرهاب وتغري تأثريها عىل العمل اإلنساين املبديئ.
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إعداد سياسة للتعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة تراعي قضايا مكافحة اإلرهاب

االعتبارات املنطقية والداخلية

•  ما هو الغرض من تعامل املنظمة مع الجامعات املسلحة غري 
التابعة للدولة؟ عىل سبيل املثال، قد تكون املنظمة التي تقدم 
املساعدة اإلنسانية قلقة بشأن التمويل غري املبارش لإلرهاب أو 
انتهاك أنظمة العقوبات، يف حني قد تكون املنظمة التي تعمل 

تعزيز القانون اإلنساين الدويل قلقة أكرث بشأن تأثري قوانني الدعم 
املادي عىل عملها.

•  كيف تحمي املنظمة املبادئ اإلنسانية يف تعاملها مع الجامعات 
املسلحة غري التابعة للدولة؟ عىل سبيل املثال، هل هناك خطر 

عىل استقاللية املنظمة من خالل التدخل املحتمل يف اختيار 
امستفيدين؟

•  ما هي الخطوط الحمراء يف التعامل؟ ما هي الرشوط التي قد 
تأخذها املنظمة يف االعتبار لوقف التعامل؟

•  ما هي مخاطر السمعة املحتملة لتعامل املنظمة مع الجامعات 
املسلحة غري التابعة للدولة؟ كيف ميكن الحد من هذه املخاطر 

وإدارتها؟

•  هل السياسات واإلجراءات الداخلية مسؤولة عن املخاطر التي يتعرض 
لها املوظفون والتي تنشأ عن الترشيعات الوطنية والدولية؟ ما هي 

العواقب املحتملة عىل عمليات املنظمة وموظفيها عىل حد سواء 
يف حال تعاملت مع جامعة مسلحة غري تابعة للدولة تم تصنيفها 

عىل أنها إرهابية من قبل الحكومة املضيفة؟ وما هي العواقب إذا مل 
تتعامل املنظمة معها؟

•  هل تتعقب املنظمة املوظفني الذين يتفاوضون مع الجامعات 
املسلحة غري التابعة للدولة؟ كيف توثق املنظمة إجراءات املفاوضات؟ 

كيف يتم تخزين البيانات واملعلومات ذات الصلة وحاميتها؟

بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح

•  هل تتضمن اتفاقيات املنح الخاصة باملنظمة بنوًدا تحظر استخدام األموال للتعامل مع جامعة مسلحة غري تابعة للدولة ألغراض عامة أو 
محددة؟ هل تتطلب الجهات املانحة ذات الصلة خطوات العناية الواجبة خالل هذا التعامل؟ ينبغي التامس اإليضاح أو التوجيه داخليًا إذا 

لزم األمر. راجع هذه الوثيقة للحصول عىل املزيد من اإلرشادات بشأن مراجعة بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح.

العقوبات

•  هل تم تصنيف الجامعة املسلحة غري التابعة للدولة عىل أنها إرهابية من قبل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، أم االتحاد األورويب، أم من 
قبل دول فردية مثل الواليات املتحدة، أم من قبل الحكومة املضيفة؟ هل تم تعيني األعضاء أو القادة البارزين يف الجامعة املسلحة مبوجب 

أي من هذه األنظمة؟ من املهم أيًضا التفكري فيام إذا كانت الجامعة أو أعضاؤها خاضعني للعقوبات مبوجب أنظمة ال تتعلق بالرضورة 
مبكافحة اإلرهاب، ألنه وبرصف النظر عن أهدافها، ميكن أن تؤثر العقوبات عىل البيئة القانونية والسياسية األوسع نطاقًا لتعامل املنظمة 

اإلنسانية.

•  إذا كانت أي من اإلجابات أعاله نعم:

–  ما هو نطاق العقوبات وكيف ميكن أن تؤثر عىل عمليات املنظمة؟ ال تحظر أنظمة العقوبات بشكل عام االتصال مع الجامعات املوصوفة 
باإلرهابية، ولكن قد يتطلب تجميد األصول أن تتأكد املنظامت من أن األموال أو السلع ذات االستخدام املزدوج غري متاحة لهذه 

الجامعات.

–  هل هناك أي إعفاءات يف نظام العقوبات أم أن هناك إمكانية للتقدم بطلب للحصول عىل ترخيص؟ عادة ما تتطلب اإلعفاءات موافقة 
الهيئة املسؤولة عن تنفيذ العقوبات.

–  ما هي العواقب املرتتبة عىل انتهاك أنظمة العقوبات عىل املنظمة واملوظفني؟

–  إذا كان لدى املوظفني أسئلة بشأن أنظمة العقوبات ذات الصلة، فمع من يجب أن يتواصلوا داخليًا للحصول عىل الدعم والتوجيه؟

تجريم العمل اإلنساين

•  هل حددت املنظمة كيفية تأثرها وموظفيها بالقوانني الجنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؟ قد يتعرض املوظفون املحليون بشكل خاص 
للمخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة اإلرهاب يف البلد املضيف. ويجب مراعاة العنارص التالية عند تحديد األثر:

–  القانون الوطني للدولة املضيفة، ودولة تسجيل املنظمة، ودول جنسية املوظفني، والدول املانحة، والدول التي هي مبثابة طرف ثالث ذات 
الجرائم واسعة النطاق خارج حدود الدولة.

–  الروابط القضائية املطلوبة. عىل سبيل املثال، هل هناك رضورة لوجود رابط لجنسية املوظفني أو تسجيل املنظمة؟

–  تشمل الجرائم النموذجية التي ميكن أن تؤدي إىل املسؤولية الجنائية املحتملة للموظفني ما ييل: حظر التمويل غري املبارش لإلرهاب، 
وقوانني الدعم املادي، وجرائم املناطق املحددة التي تحظر التواجد يف مناطق نشاط إرهايب محدد، وحظر أشكال واسعة من االرتباط مع 

الجامعات املوصوفة باإلرهابية.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_03_ar_reviewing-counterterrorism-clauses.pdf
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العناية الواجبة

تشمل العناية الواجبة مجموعة من األنشطة التي يتم إجراؤها 

لضامن وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان املترضرين. 

وتتضمن العناية الواجية عند الدخول يف اتفاقية أو عقد مع 

طرف آخر، مثل رشيك منفذ، تقييم صالبة أنظمتها وقدرتها عىل 

تنفيذ األنشطة ذات الصلة ضمن حدود مستوى قبول املنظمة 

للمخاطر.

وميكن أن تتضمن العناية الواجبة سياسات وإجراءات داخلية 

وخارجية مصممة للحصول عىل تأكيد فيام يتعلق بقدرة الرشيك 

املحتمل عىل تقديم املساعدة واالمتثال ملتطلبات الجهة املانحة، 

مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. وميكن أن تؤدي 

مراجعة سياسات الرشيك املحتمل وأنظمته وعملياته وأدائه 

السابق إىل رشاكة أكرث إحاطة تحدد وتراعي وتتخذ اإلجراءات 

املناسبة للحد من املخاطر. األداة رقم تسعة: قامئة مراجعة تقييم 

الرشاكة وميكن أن تسعد القامئة املرجعية لتقييم الرشاكة يف 

توجيه قرار املنظمة بشأن ما إذا كانت ستواصل رشاكة محتملة.

تطبيق العناية الواجبة عىل الرشكاء املحتملني

ما هو الهدف من تطبيق العناية الواجبة عىل الرشيك؟

•  استكشاف فرص العمل مًعا وتحديد مجاالت التعاون يف تنفيذ 
الربامج اإلنسانية.

•  التأكد من أن لدى املنظمة الرشيكة املحتملة أنظمة وإجراءات 
عملية فعالة.

•  فهم مدى قبول الرشيك وسمعته بني املجتمعات والسلطات 
املحلية.

•  تقييم ما إذا كان الرشيك املحتمل يشكل خطرًا ماليًا أو خطرًا 
يتعلق بالسمعة والربامج عىل عمليات املنظمة و/أو خطرًا فيام 

يتعلق بحامية املستفيدين.

•  التأكيد عىل أن الرشيك غري مدرج يف أي قامئة حزبية مستبعدة 
بسبب ارتباطه بنشاط إجرامي أو سيايس، أو إرهاب أو تحويل 

لألموال.

•  التأكد من أن لدى الرشيك القدرة الداخلية عىل االمتثال لكل 
البنود املؤثرة واملدرجة يف أي اتفاقية محتملة، مبا فيها تلك املتعلقة 

مبكافحة اإلرهاب.

ما هي املجاالت التي ميكن أن يغطيها تقييم العناية الواجبة للرشيك؟

•  ستختلف املجاالت التي يغطيها تقييم العناية الواجبة بناًء عىل الوضع املحدد واالحتياجات والسياق. وتتضمن بعض املجاالت التي يجب 
مراعاتها يف تقييم العناية الواجبة للرشاكة ما ييل:

– الخلفية األساسية والتاريخ.

– املهمة والقيم.

– اإلدارة.

– املشاركة الخارجية والتأثري والسمعة.

– القدرة التنظيمية.

– القدرة العملية.

– القدرة املالية.

– القدرة اللوجستية.

ما الذي ميكن للمنظمة البحث فيه لتحديد ما إذا كانت قيم الرشيك املحتمل تتامىش مع قيمها؟

•  سياسات املوارد البرشية ومدونة قواعد السلوك.

•  سياسات الحامية ضد االستغالل واالعتداء الجنسيني، وسياسات 
النشاط اإلجرامي وغري األخالقي.

•  سياسات الفساد وتضارب املصالح.

•  سياسات وإجراءات مكافحة اإلرهاب.

•  التزامات املبادئ اإلنسانية املنصوص عليها ونهج “عدم إلحاق 
الرضر”.

كيف ميكن للمنظمة تنفيذ سياسات ومامرسات العناية الواجبة؟

•  ميكن للمنظامت إجراء تقييامت العناية الواجبة مع الرشيك 
املحتمل من خالل جمع املعلومات مبارشة.

•  ميكن للمنظامت جمع املعلومات من مصادر أخرى )مثل املنظامت 
األخرى التي تعمل مع الرشيك املحتمل(.

•  ميكن للمنظامت أن تطلب من الرشيك املحتمل إكامل تقييم ذايت، 
ويجب استخدام هذا إىل جانب تقييم العناية الواجبة الخاص 

باملنظمة.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_09_ar_partnership-assessment-checklist.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_09_ar_partnership-assessment-checklist.pdf
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سياسات املوارد البرشية

يجب عىل املنظامت اإلنسانية التأكد من أنها تحدد سياسات 

املوارد البرشية وتنقلها بوضوح إىل املوظفني، مبا فيها بروتوكوالت 

التوظيف الشفافة والعادلة. وتعد سياسات املوارد البرشية جزًءا 

أساسيًا من نهج إدارة املخاطر عىل مستوى املنظمة، وبالتايل 

ميكن أن تساعد عىل الحد من املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب 

وطأمنة الجهات املانحة. وتشمل سياسات املوارد البرشية قواعد 

التوظيف، والتدريب، والتقدير، واملكافآت، والضبط، وفصل 

املوظفني. وكثريًا ما تدرجها املنظامت اإلنسانية يف عقود املوظفني 

كمجموعة ملزمة قانونًا من االلتزامات التي من املتوقع أن 

يحرتمها الطرفان.

وتعد مدونة قواعد السلوك عنرًصا آخر هاًما يف سياسات املوارد 

البرشية. وتحدد مدونات قواعد السلوك معايري السلوك للمنظمة 

وموظفيها. وهي تعكس يف العادة التزاًما باملبادئ اإلنسانية مام 

يقلل من احتاملية املساس بها.

إن مدونات قواعد السلوك غري ملزمة، ولكنها غالبًا ما تدرج يف 

عقود املوظفني، ويف هذه الحالة تصبح مجموعة من االلتزامات 

التي يجب مراعاتها. وتقدم بعض املنظامت التدريب والتوجيه 

الخطي للموظفني بشأن كيفية وضع مدونات قواعد السلوك 

الخاصة بهم موضع التنفيذ. وقد تتضمن مدونات قواعد السلوك 

أيًضا آليات للرقابة واإلرشاف، مثل اإلجراءات التدريبية ومرافق 

اإلبالغ عن املخالفات.

مراجعة وإعداد سياسات املوارد البرشية

ما الذي يجب مراعاته عند مراجعة أو إعداد سياسات املوارد البرشية؟

•  التوظيف: هل تضمن سياسة املوارد البرشية وإجراءات التوظيف 
التي تتضمنها اختيار املرشحني األكرث مالءمة واألفضل تأهياًل 
بعد خضوعهم لفحوصات التحقق من املعلومات والتوظيف 

واالختبارات األخرى؟

•  تطوير قدرات املوظفني: هل تنص سياسة املوارد البرشية عىل وضع 
خطة لتطوير مهارات املوظفني وتحسني املعرفة التي يحتاجونها 

للقيام بعملهم وإحراز تقدم يف املنظمة؟

•  االنضباط: هل تحدد السياسة إجراءات وقواعد واضحة النتقاد 
املوظفني الذين ينتهكون قواعد املنظمة وقوانينها؟

•  التقييامت: هل توضح السياسة كيف تجري هذه التقييامت وكم 
عدد املرات التي يتم إجراؤها فيها؟

•  واجب العناية: ما هي الخطوات التي تتخذها املنظمة لضامن 
صحة املوظفني وسالمتهم ورفاههم؟

من هو املسؤول عن سياسات املوارد البرشية؟

•  تعد اإلدارة العليا، بالتشاور مع قسم املوارد البرشية، مسؤولة عن 
إعداد سياسات املوارد البرشية ومراجعتها وضامن تنفيذها.

•  يجب استشارة الدائرة القانونية أثناء إعداد هذه السياسات.

ما الذي يجب عىل املنظمة مراعاته عند تنفيذ سياسات املوارد البرشية؟

•  كيفية توظيف املوظفني وفصلهم ومكافأتهم وتدريبهم وتقييمهم.

•  كيفية تطوير مهارات املوظفني ألداء أدوارهم.

•  كيفية ضبط املوظفني عند انتهاك السياسات التنظيمية.

كيف ميكن للمنظمة تنفيذ سياسات املوارد البرشية؟

•  تعميم سياسات املوارد البرشية بوضوح عىل جميع املوظفني.

•  يجب توفري التدريب املناسب للموظفني.

•  يجب وضع آلية رسية للشكاوى أو املالحظات.

كم مرة تتم مراجعة سياسات املوارد البرشية؟

•  ال يوجد جدول زمني محدد ملراجعة سياسات املوارد البرشية، ولكن تراجع العديد من املنظامت سياسات املوارد البرشية الخاصة بها بشكل 
دوري أو خالل حدوث تغيري يف ظروف املنظمة.
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سياسات مكافحة التحويل

يوجد لدى املنظامت اإلنسانية سياسات ملكافحة التحويل للحد 

من احتاملية تحويل املساعدات عن السكان املترضرين. وقد 

تشمل:

تدابري للحد من احتامالت االحتيال والفساد. 	

إجراءات لتنظيم اإلدارة املالية. 	

إجراءات بشأن مفاوضات الوصول. 	

تدابري لتعزيز سياسات املنظمة يف مجاالت مثل التدريب،  	

وتبادل املعلومات، والتحقيقات التأديبية، والرقابة.

مراجعة وإعداد سياسات ومامرسات مكافحة التحويل

ما الذي يجب أن تتضمنه مراجعة سياسات ومامرسات مكافحة التحويل؟

•  ال توجد مجموعة موحدة لسياسات مكافحة التحويل، ولكنها متيل إىل معالجة ما ييل:

–  االحتيال: الخداع عىل سبيل املثال عن طريق تزوير السجالت للمبالغة يف عدد املوظفني العاملني أو املستفيدين الذين يشملهم املرشوع 
لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية.

–  االختالس: رسقة السلع أو األموال لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية.

–  الفساد: السلوك غري النزيه أو االحتيايل من قبل الذين يتمتعون بالسلطة، وعادة ما ينطوي عىل الرشوة. وتهدف سياسات مكافحة الفساد 
مبا فيها املتعلقة بامللغني عن املخالفات إىل ضامن ترصف املوظفني بطريقة أخالقية.

–  غسل األموال: التكتم عىل مصدر األموال التي تم الحصول عليها من أنشطة إجرامية أو إرهابية أو غري قانونية.

–  الوصول: األساليب التي تتعامل بها املنظمة مع الجامعات املسلحة وتتفاوض عىل وصول املساعدات اإلنسانية.

من املسؤول عن إعداد ومراجعة سياسات ومامرسات مكافحة التحويل؟

•  تقع املسؤولية الكاملة عىل عاتق اإلدارة العليا التي ينبغي أن تسند املسؤولية إىل اإلدارات ذات الصلة لتنفيذ املامرسات املتعلقة بتدريب 

املوظفني، وتقديم توجيهات خطية، وتنفيذ آليات الرقابة مثل عمليات التدقيق.

•  يلعب املوظفون امليدانيون دوًرا رئيسيًا يف إعداد سياسات ومامرسات مكافحة التحويل، ويجب التشاور معهم للتأكد من أنها ذات صلة 

وواقعية.

•  يجب أيًضا استشارة الدائرة القانونية.

ما املحتوى الذي يجب أن تتضمنه سياسة مكافحة التحويل؟

•  بيان املبادئ وتعريف املصطلحات.

•  إجراءات منع التحويل: توحيد السجالت املرصفية واالحتفاظ بها، وتوحيد املامرسات املحاسبية مثل رموز الحساب ورموز الجهات املانحة، 

وتصنيف التكاليف باعتبارها مبارشة أو غري مبارشة عىل سبيل املثال، وضامن الضوابط الداخلية مبا يف ذلك الفصل بني الواجبات بني املوظفني 
املسؤولني عن املشرتيات والتمويل ورصف النقد، وجدول الرواتب والتصفيات، ومتطلبات إعداد التقارير املالية.

كيف يتم تنفيذ سياسات ومامرسات مكافحة التحويل؟

•  يجب أن يتلقى املوظفون كافة تدريبًا عىل سياسات مكافحة التحويل الخاصة باملنظمة.

•  يجب أن يتلقى املوظفون كافة إرشادات خطية بشأن التنفيذ.

•  يجب إعداد آليات للرقابة واإلرشاف مثل عمليات التدقيق والفحوصات العشوائية والتقارير املنتظمة.

كم مرة تتم مراجعة سياسات ومامرسات مكافحة التحويل؟

•  ال يوجد جدول زمني محدد للقيام بذلك، ولكن تراجع العديد من املنظامت سياسات مكافحة التحويل كل بضع سنوات أو يف حال تبني أنها 

مل تعد صالحة للغرض.
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أطر الرقابة والتقييم

مكافحة اإلرهاب والرقابة والتقييم

تحقق الرقابة والتقييم هدفني للمنظامت اإلنسانية. فهي توفر 

األساس للتعلم وتحسني الربنامج، وتضع أدلة لتلبية متطلبات 

التوثيق وإعداد التقارير الداخلية واملتعلقة بالجهات املانحة.

ويتعني عىل املنظامت اإلنسانية اتباع ثالث اسرتاتيجيات للرقابة 

والتقييم للحد من املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب:

تنفيذ أفضل نظام للرقابة والتقييم ممكن يف السياق  	

املحدد.

ضامن الشفافية فيام يتعلق بالجودة املمكنة للرقابة  	

والتقييم.

اتخاذ قرارات األهمية الحيوية للربنامج حيث تكون أدلة  	

الرقابة والتقييم غائبة أو ضعيفة.

وغالبًا ما تنشأ مخاطر مكافحة اإلرهاب يف األوضاع التي تكون 

فيها إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية مقيدة بالفعل بسبب 

وجود الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة املوصوفة عىل أنها 

جامعات إرهابية. وقد تكون عمليات الرقابة والتقييم غري كاملة 

يف الحاالت التي يكون فيها الوصول مقيًدا، وهناك خطر من 

أن بعض البيانات قد ال تكون دقيقة. ويساعد التقييم الدقيق 

لجودة عمليات الرقابة والتقييم عىل تحديد مدى نجاح املنظمة 

يف استخدامها للحد من مخاطر تحويل املوارد إىل الجامعات 

املوصوفة باإلرهابية.

وميكن أن تساعد أداة مثل األداة رقم عرشة: املعايري الدنيا 

للرقابة والتقييم عىل قياس جودة عمليات الرقابة والتقييم 

بشكل موضوعي. كام توفر املعايري الدنيا أيًضا طريقة ملموسة 

إلبالغ الجهات املانحة مبخاطر الرقابة والتقييم من أجل التأكد 

من أن جميع األطراف عىل علم بها قبل تنفيذ املرشوع.

تعترب جودة الرقابة والتقييم أحد االعتبارات املهمة أثناء اتخاذ 

القرارات املتعلقة باألهمية الحيوية للربنامج. وإذا كانت املعايري 

الدنيا للرقابة والتقييم تشري إىل أن عمليات الرقابة والتقييم 

ستكون ضعيفة عندها يجب عىل اإلدارة اتخاذ قرار األهمية 

الحيوية للربنامج لتقييم النتائج اإلنسانية املحتملة للتدخل 

مقابل العقبات واملخاطر املرتبطة بها، وينبغي يف هذه الحالة 

تحديد ما إذا كان األمر يستحق تنفيذ املرشوع يف حال توافر 

القليل من البيانات بشأن نتائجه أو عدم توافرها.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_10_ar_me-minimum-standards.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_10_ar_me-minimum-standards.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_10_ar_me-minimum-standards.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/toolkit/nrc_toolkit_10_ar_me-minimum-standards.pdf
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إعداد أنظمة الرقابة والتقييم وتنفيذها 

هل تتضمن املشاريع كافة العنارص التالية لنظام الرقابة والتقييم؟

•  إطار النتائج: إن هذا عبارة عن توضيح لسبب وتأثري مرشوع ما يتنبأ بكيفية مساهمة األنشطة واملدخالت يف أهداف التدخل. ويجب أن 
يتضمن املؤرشات التي سيقيمها املرشوع الختبار االفرتاضات الرئيسية.

•  مصفوفة املؤرش وأدوات الرقابة: يحدد األول كل مؤرش ويحدد كيف ومتى سيتم قياسه. ومتثل أدوات الرقابة االستبيانات أو األدوات األخرى 
املستخدمة لجمع بيانات الرقابة.

•  الرقابة: استخدام األدوات واألساليب املوصوفة يف مصفوفة املؤرش لجمع البيانات وتحليلها وتحديد األداء.

•  إدارة معلومات الرقابة والتقييم: نظام لضامن الحفاظ عىل بيانات الرقابة والتقييم وإمكانية الوصول إليها. وقد يتضمن هذا النظام قاعدة 
بيانات للنتائج حيث يتم تتبع أداء املؤرش، ونظام لحفظ التقارير وقوائم التوزيع والصور والوثائق األخرى، وقاعدة بيانات إلدارة الحالة لتتبع 

مشاركة املستفيدين. وميكن أن يدعم نظام إدارة املعلومات تأكيد املنظمة فيام يتعلق مبعرفتها مبتلقي املساعدة.

•  خطة التقييم: تدرس التقييامت نتائج الربامج وتأثريه عىل املدى الطويل. ويجب أن يكون لدى الربامج كافة خطة تقييم، مبا يف ذلك إطار زمني 
للتقييامت ونطاقها والغرض منها ومصادر التمويل الخاصة بها.

•  املوظفون: تتطلب الرقابة والتقييم من العدادين إجراء املقابالت وجمع البيانات من املجتمعات املستهدفة، وتطلب من املحللني تحويل 
بيانات الرقابة الخام إىل نتائج مؤرش ووضعها يف سياق هادف، وتطلب من اإلدارة أن تكون مسؤولة عن متطلبات إعداد التقارير واستخدام 

نتائج املؤرش لتحسني تصميم الربنامج. وقد يكون العدادون واملحللون من موظفي الرقابة والتقييم املتفانني أو يتم اختيارهم من فرق الربنامج.

ما هي االسرتاتيجيات املوجودة للتخفيف من املخاوف املتعلقة بجودة الرقابة والتقييم يف املناطق التي تشكل فيها مخاطر مكافحة اإلرهاب 
مصدر قلق؟

•  تحليل املساهمة: إذا مل يكن من املمكن قياس بعض املؤرشات رفيعة املستوى مبارشة، عندها ميكن إعداد مجموعة من العبارات املنطقية 
القابلة لالختبار التي توضح مساهمة الربنامج فيها. فعىل سبيل املثال، إذا اشرتت منظمة ما الخيام ووزعتها عىل األشخاص الذين ليس لديهم 
مأوى واستخدم هؤالء األشخاص الخيام، عندما ميكن أن تستنتج بشكل منطقي أن الخيام قد قدمت مساهمة إيجابية يف حامية املستفيدين 

من العنارص. ويتطلب تحليل املساهمة إطار نتائج مدروس بعناية. اقرأ املزيد عن تحليل املساهمة هنا.

•  التثليث: يقلل استخدام مصادر مختلفة للبيانات املتعلقة بنفس املؤرش من خطر سوء الجودة والبيانات التي تحتمل أن تكون مضللة. وتساعد 
صور توزيع املساعدات عىل تثليث قوائم املستفيدين، عىل سبيل املثال، وميكن استخدام مجموعات الرتكيز لتثليث استطالعات مؤرش النتائج.

•  حجم العينة والعشوائية: ميكن لالختيار الدقيق للمستجيبني أن ينتج بيانات وتحليالت ميكن استنباطها لتطبيقها عىل املستفيدين كافة. ويجب 
أن تكون العينات كبرية بشكل كاف، ويجب أن يتوافر لجميع املستفيدين فرصة متساوية إلدراجهم فيها. وسيؤدي االستثامر يف األساليب 

الدقيقة والقوية ألخذ العينات إىل زيادة جودة بيانات الرقابة والتقييم بشكل كبري. اقرأ املزيد عن أخذ العينات هنا.

 •  جمع البيانات عىل األجهزة املحمولة: إذا جمع العدادون البيانات عىل جهاز محمول عوًضا عن استخدام الورق، فيمكن أن تكون سجالت 
الوقت والتاريخ واملوقع مختومة. وتتيح هذه املعلومات للمرشفني تأكيد تنفيذ أساليب جمع العينات بشكل صحيح وتحديد مشكالت أخرى 

لجودة البيانات. وهناك أيًضا خطورة أقل فيام يتعلق بأخطار النسخ أو التالعب حيث يتم إلغاء خطوة إدخال البيانات من الورق إىل جهاز 
رقمي. ويعد KoBoToolbox منصة لجمع البيانات عىل األجهزة املحمولة وهي قيد االستخدام بني بعض املنظامت اإلنسانية وتقدم العديد 

من الربامج التعليمية الخاصة بجمع البيانات.

•  اإلرشاف: تتطلب الربامجالتي تتم إدارتها عن بعد املزيد من اإلرشاف، وخاصة لضامن جودة الرقابة والتقييم. وهناك حاجة إىل املرشفني من 
أجل اإلرشاف عىل جمع البيانات وفرزها وإعداد التقارير والنتائج املنطقية. وهذا يعني االستثامر يف املزيد من ساعات عمل املوظفني واملزيد 

من املوظفني املتفانني ملراجعة التقارير والبيانات من امليدان.

•  آلية التغذية الراجعة: توفر هذه اآللية طريقة للمستفيدين لتقديم تعليقات مستقلة عىل أداء الربنامج. ومن الصعب تنفيذ آليات التغذية 
الراجعة يف املناطق التي يكون فيها الوصول مقيًدا، ولكن وعندما يتم تنفيذها فإنها متثل طريقة قوية للتعرف عىل جودة الربنامج وتثليث 

.ALNAP نتائج الرقابة والتقييم. اقرأ املزيد عن هذا املوضوع يف هذا البحث من

•  الرقابة “املستقلة”: ميثل التحيز مصدر قلق بشكل دائم، وقد يكون من املفيد إجراء تقييم موضوعي بإخالص ألداء املرشوع. ومع ذلك، قد 
يكون من الصعب تحقيق االستقالل الحقيقي، وخاصة يف املناطق التي يكون فيها الوصول مقيًدا. وقد يؤدي الرتكيز عىل االستقالل أو إرشاك 

مراقبني مستقلني ببساطة إىل استبدال مجموعة من التحيزات التي يسهل توقعها مبجموعة أخرى يصعب تحديدها كميًا.
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إدارة دورة املرشوع ومخاطر مكافحة اإلرهاب

ميكن أن تشكل إرشادات إدارة دورة املرشوع أحد عنارص 

إطار إدارة املخاطر ملعالجة قضايا مكافحة اإلرهاب، ومساعدة 

املنظامت عىل تحديد املخاطر املحتملة وتقييمها والحد منها 

بشكل فعال خالل املراحل املختلفة لدورة إدارة املرشوع.

ويستمد هذا الدليل العميل لدورة إدارة املرشوع ومخاطر 

مكافحة اإلرهاب محتواه من مجموعة األدوات هذه. ويحدد 

مصدر وتأثري تدابري مكافحة اإلرهاب ويقرتح إجراءات 

للمنظامت اإلنسانية خالل دورة الربنامج من أجل املساعدة يف 

تحديد املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وإدارتها والحد منها.
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األثر العميلفئة الخطر

املحاكمة القضائية بشأن تقديم الدعم للجامعات املوصوفة باإلرهابية: يجعل التعريف واسع النطاق لدعم جنائية

اإلرهاب الذي تبنته بعض الدول هذا خطرًا عىل املنظامت اإلنسانية وموظفيها يف حال االعتقاد بأنهم قدموا الدعم 

إىل الجامعات املوصوفة باإلرهابية من خالل تنفيذ أنشطة معينة. فعىل سبيل املثال، قضت املحكمة العليا األمريكية 

يف عام 2010 بتصنيف تدريب أعضاء جامعة موصوفة باإلرهابية عىل القانون اإلنساين الدويل عىل أنه دعم مادي 

وبالتايل فهو محظور.

تجريم املوظفني: ميكن للقوانني الجنائية املصممة ملكافحة اإلرهاب تجريم العاملني يف املجال اإلنساين. وقد يتعرض 

املوظفون املحليون بشكل خاص للمخاطر مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الخاص بالدولة املضيفة. وتشمل الجرائم 

املحتملة التي ميكن أن تنطوي عىل مسؤولية جنائية التواجد يف منطقة نشاط إرهايب محدد، والتمويل غري املبارش 

لإلرهاب، وأشكال واسعة من املشاركة مع الجامعات املحظورة.

انعدام األمن: يعد التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة، بغض النظر عام إذا كانت جامعات موصوفة أمنية

باإلرهابية، عنرًصا أساسيًا يف تأمني الوصول اآلمن إىل األشخاص املحتاجني. ويساعد التعامل أيًضا عىل إنشاء موافقة 

وقبول ألنشطة املنظامت اإلنسانية، وهو أمر مهم لضامن سالمة املوظفني. وميكن أن تخلق تدابري مكافحة اإلرهاب 

حالة من الشك لدى املنظامت بشأن ما يعترب تواصاًل مرصًحا به مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي هي 

أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية.

ونتيجة لذلك، متتنع بعض املنظامت من التعامل مع هذه الجامعات. وينطوي فشل املنظامت يف التعامل مع 

الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة بسبب مخاوف تتعلق مبكافحة اإلرهاب عىل خطر املفاهيم السلبية للتحيز 

وعدم الحياد، مام يعرض املوظفني للخطر. وتتعامل منظامت أخرى مع هذه الجامعات ولكنها ال تقدم الدعم 

والتوجيه للموظفني بشأن كيفية القيام بذلك. وميكن أن يؤدي ذلك إىل خلق نهج »ال تسأل وال تخرب أحد« حيث 

يشارك املوظفون امليدانيون دون علم اإلدارة العليا، ويشعرون بعدم القدرة عىل مناقشة املعضالت واملخاطر 

برصاحة.
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األثر العميلفئة الخطر

املحاكمة القضائية بشأن تقديم الدعم للجامعات املوصوفة باإلرهابية: يجعل التعريف واسع النطاق لدعم جنائية

اإلرهاب الذي تبنته بعض الدول هذا خطرًا عىل املنظامت اإلنسانية وموظفيها يف حال االعتقاد بأنهم قدموا الدعم 

إىل الجامعات املوصوفة باإلرهابية من خالل تنفيذ أنشطة معينة. فعىل سبيل املثال، قضت املحكمة العليا األمريكية 

يف عام 2010 بتصنيف تدريب أعضاء جامعة موصوفة باإلرهابية عىل القانون اإلنساين الدويل عىل أنه دعم مادي 

وبالتايل فهو محظور.

تجريم املوظفني: ميكن للقوانني الجنائية املصممة ملكافحة اإلرهاب تجريم العاملني يف املجال اإلنساين. وقد يتعرض 

املوظفون املحليون بشكل خاص للمخاطر مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الخاص بالدولة املضيفة. وتشمل الجرائم 

املحتملة التي ميكن أن تنطوي عىل مسؤولية جنائية التواجد يف منطقة نشاط إرهايب محدد، والتمويل غري املبارش 

لإلرهاب، وأشكال واسعة من املشاركة مع الجامعات املحظورة.

انعدام األمن: يعد التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة، بغض النظر عام إذا كانت جامعات موصوفة أمنية

باإلرهابية، عنرًصا أساسيًا يف تأمني الوصول اآلمن إىل األشخاص املحتاجني. ويساعد التعامل أيًضا عىل إنشاء موافقة 

وقبول ألنشطة املنظامت اإلنسانية، وهو أمر مهم لضامن سالمة املوظفني. وميكن أن تخلق تدابري مكافحة اإلرهاب 

حالة من الشك لدى املنظامت بشأن ما يعترب تواصاًل مرصًحا به مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي هي 

أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية.

ونتيجة لذلك، متتنع بعض املنظامت من التعامل مع هذه الجامعات. وينطوي فشل املنظامت يف التعامل مع 

الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة بسبب مخاوف تتعلق مبكافحة اإلرهاب عىل خطر املفاهيم السلبية للتحيز 

وعدم الحياد، مام يعرض املوظفني للخطر. وتتعامل منظامت أخرى مع هذه الجامعات ولكنها ال تقدم الدعم 

والتوجيه للموظفني بشأن كيفية القيام بذلك. وميكن أن يؤدي ذلك إىل خلق نهج »ال تسأل وال تخرب أحد« حيث 

يشارك املوظفون امليدانيون دون علم اإلدارة العليا، ويشعرون بعدم القدرة عىل مناقشة املعضالت واملخاطر 

برصاحة.
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األثر العميلفئة الخطر

التأخري: ميكن أن يؤدي إدراج بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح إىل تأخري تنفيذ املبادرات اإلنسانية يف حني تعاقدية

تعمل املنظامت مع الجهات املانحة ملحاولة التفاوض عىل التغيريات أو التامس الوضوح بشأن الصياغة الغامضة. 

وتزيد حقيقة أن الجهات املانحة ال تبلغ املنظامت دامئًا بشأن إدراجها لبند جديد ملكافحة اإلرهاب أو تغيري صياغة 

بنود موجودة من احتامل حدوث تأخريات. وقد تتسبب بعض املتطلبات، مبا فيها إجراء الفحص و/أو التدقيق يف 

اإلجراءات، يف تأخري تقديم املساعدة.

وميكن أن تحدث التأخريات أيًضا نتيجة الحد من املخاطر املتعلقة بالبنوك الذي يحدث عندما ترفض البنوك أو 

تستغرق وقتًا أطول من املتوقع لتقديم التحويالت إىل املواقع التي تعترب مرتفعة املخاطر من أجل تقليل تعرضها 

لتهمة تيسري متويل اإلرهاب.

انخفاض جودة االستجابة: قد يقلل االمتثال ملتطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب من جودة استجابة املنظمة 

من خالل جعلها تختار طرقًا يعتقد أنها أقل خطورة حتى لو كانت أقل مالءمة وفعالية يف سياق معني.

نقل املخاطر إىل املوظفني: قد تكون العبارات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح غامضة ويصعب 

تفسريها. وليس من غري املألوف بالنسبة للمنظامت اإلنسانية قبول هذه البنود دون فهم املتطلبات املحددة بشكل 

كامل. وقد ال يشارك املوظفون املكلفون بتنفيذ مرشوع مبوجب اتفاقية منحة ما يف التفاوض عليه، ولكنهم يتحملون 

عبء االمتثال للمتطلبات، وال تقدم املنظامت يف العادة التوجيه والدعم الالزمني بشأن كيفية القيام بذلك.

نقل املخاطر إىل الرشكاء املحليني: غالبًا ما تنقل املنظامت غري الحكومية الدولية متطلبات الجهات املانحة ملكافحة 

اإلرهاب إىل الرشكاء املحليني يف شكل "بنود مضمنة" دون التأكد من فهمهم ما ينطوي عليه التوقيع عىل البند، 

أو من أن لديهم املوارد والقدرة عىل االمتثال. وقد يقبل الرشكاء املحليون متطلبات يستحيل عليهم االلتزام بها أو 

تعريض موظفيهم للخطر نتيجة لذلك.

استحداث سابقة قانونية: ميكـن أن يحـدث هـذا عند قيام منظمـة ما بقبول بنـود مكافحة إرهـاب معينة تعترب 

غـر مقبولـة عنـد منظمـة أخـرى. وقـد تختـار منظـامت أخـرى التفـاوض عـىل رشوط أكـر مالءمـة، ولكـن يصبح 

نفوذها وقدرتهـا عـىل القيـام بذلـك محـدودة إذا قبلت منظمة أخرى البنـود ذاتها.

خسارة التمويل: رفضت بعـض املنظـامت التمويـل املقـدم مـن الجهـات املانحة بسـبب عدم يقينهـا أو عـدم 

رغبتها يف قبـول رشوط تدابري مكافحـة اإلرهـاب املطلوبة منها. وباإلضافـة إىل ذلـك، فقد تكـون النفقـة ممنوعة 

مبوجـب عقد ما إذا مل تلتزم املنظمة بجميع قوانني الجهة املانحة.

النزاهة املعرضة للخطر: قد تختار املنظامت عدم تقديم املساعدة يف املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلحة مبادئ إنسانية

غري التابعة للدولة والتي هي أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية بغض النظر عن االحتياجات اإلنسانية هناك من 

أجل تقليل التعرض ملخاطر مكافحة اإلرهاب. وهذا يرض بنزاهة استجابتها ويرتك السكان املترضرين دون الحصول 

عىل املساعدة التي يحتاجون إليها بسبب موقعهم ببساطة. وقد يتسبب عدم اعتبار املنظمة محايدة يف تعريض 

سالمة موظفيها للخطر أيًضا.
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يتم تقديم هذه البنود كأمثلة عىل الصياغة التي ظهرت يف اتفاقيات املنح. وال ينبغي تفسريها عىل أنها أفضل مامرسة، وال عىل أنها تتوافق 

بالرضورة مع العمل اإلنساين املبديئ.

أمثلة عىل البنود الواردة من الجهات املانحة اإلنسانية

املثال أ

يلتزم املشاركون التزاًما راسًخا بالكفاح الدويل ضد اإلرهاب وذلك متشيًا مع القانون املحيل والدويل وقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

املعمول بها. وتقيض سياسة XXX بالسعي للتأكد من عدم استخدام أي من مواردها بشكل مبارش أو غري مبارش لتقديم الدعم لألفراد أو 

 XXX وأنشطة برامجها ميتثلون لقانون مكافحة متويل اإلرهاب. ووفًقا لهذه السياسة، تتوقع XXX الكيانات املرتبطة باإلرهاب، وأن موظفي

من الرشيك وجميع الرشكاء التابعني أن يدركوا وميتثلوا للقوانني مبوجب قانون متويل مكافحة اإلرهاب ذي الصلة.

وسيسعى الرشيك إىل ضامن عدم إتاحة أي من األموال أو األصول املقدمة مبوجب هذا الرتتيب أو استخدامها لتقديم الدعم لألفراد أو 

الجامعات أو الكيانات املرتبطة باإلرهاب وذلك ملساعدة اإلرهابيني أو املنظامت اإلرهابية أو دعمهم بطريقة أخرى. ويوافق الرشيك املتعاون 

عىل أنه يجب عليه بذل كل الجهود املعقولة لضامن عدم استخدام األموال التي التي تم تلقيها مبوجب هذه االتفاقية للمشاركة يف أعامل عنف 

أو نشاط إرهايب أو تدريب ذي صلة من أي نوع أو دعمه أو الرتويج له، وأنه سيتخذ التدابري االحتياطية املناسبة كافة وسيضع جميع اإلجراءات 

الالزمة ملنع استخدام أي جزء من األموال. وينبغي للرشيك املتعاون فحص رشكائه املنفذين للتأكد من عدم إتاحة أي من هذه األموال واألصول 

املالية واملوارد االقتصادية األخرى، بشكل مبارش أو غري مبارش، لصالح شخص أو جامعة أو كيان عادي أو قانوين مرتبط باإلرهاب مبا يتفق 

مع القامئة املوحدة لالتحاد األورويب لألشخاص والجامعات والكيانات الخاضعة للعقوبات املالية لالتحاد األورويب، مبا يف ذلك تلك املذكورة يف 

القوائم التالية التي يتم تحديثها من وقت آلخر...

مثال ب

ميكن للمتلقي املحتمل من خالل التوقيع عىل هذا الطلب وإرساله تقديم الشهادة املوضحة أدناه:

مل يقدم املتلقي، حسب معرفته الحالية، خالل السنوات العرش السابقة دعاًم أو موارد مادية ألي فرد أو كيان يرتكب أعامل إرهابية أو يحاول 

ارتكابها أو الدعوة إليها أو تيسريها أو املشاركة فيها، وسيتخذ الخطوات املعقولة كافة للتأكد من أنه لن يقدمها عن علم.
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يتم تقديم هذه البنود كأمثلة عىل الصياغة التي ظهرت يف اتفاقيات املنح. وال ينبغي تفسريها عىل أنها أفضل مامرسة، وال عىل أنها تتوافق 

بالرضورة مع العمل اإلنساين املبديئ.

أمثلة عىل البنود الواردة من الجهات املانحة اإلنسانية

املثال أ

يلتزم املشاركون التزاًما راسًخا بالكفاح الدويل ضد اإلرهاب وذلك متشيًا مع القانون املحيل والدويل وقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

املعمول بها. وتقيض سياسة XXX بالسعي للتأكد من عدم استخدام أي من مواردها بشكل مبارش أو غري مبارش لتقديم الدعم لألفراد أو 

 XXX وأنشطة برامجها ميتثلون لقانون مكافحة متويل اإلرهاب. ووفًقا لهذه السياسة، تتوقع XXX الكيانات املرتبطة باإلرهاب، وأن موظفي

من الرشيك وجميع الرشكاء التابعني أن يدركوا وميتثلوا للقوانني مبوجب قانون متويل مكافحة اإلرهاب ذي الصلة.

وسيسعى الرشيك إىل ضامن عدم إتاحة أي من األموال أو األصول املقدمة مبوجب هذا الرتتيب أو استخدامها لتقديم الدعم لألفراد أو 

الجامعات أو الكيانات املرتبطة باإلرهاب وذلك ملساعدة اإلرهابيني أو املنظامت اإلرهابية أو دعمهم بطريقة أخرى. ويوافق الرشيك املتعاون 

عىل أنه يجب عليه بذل كل الجهود املعقولة لضامن عدم استخدام األموال التي التي تم تلقيها مبوجب هذه االتفاقية للمشاركة يف أعامل عنف 

أو نشاط إرهايب أو تدريب ذي صلة من أي نوع أو دعمه أو الرتويج له، وأنه سيتخذ التدابري االحتياطية املناسبة كافة وسيضع جميع اإلجراءات 

الالزمة ملنع استخدام أي جزء من األموال. وينبغي للرشيك املتعاون فحص رشكائه املنفذين للتأكد من عدم إتاحة أي من هذه األموال واألصول 

املالية واملوارد االقتصادية األخرى، بشكل مبارش أو غري مبارش، لصالح شخص أو جامعة أو كيان عادي أو قانوين مرتبط باإلرهاب مبا يتفق 

مع القامئة املوحدة لالتحاد األورويب لألشخاص والجامعات والكيانات الخاضعة للعقوبات املالية لالتحاد األورويب، مبا يف ذلك تلك املذكورة يف 

القوائم التالية التي يتم تحديثها من وقت آلخر...

مثال ب

ميكن للمتلقي املحتمل من خالل التوقيع عىل هذا الطلب وإرساله تقديم الشهادة املوضحة أدناه:

مل يقدم املتلقي، حسب معرفته الحالية، خالل السنوات العرش السابقة دعاًم أو موارد مادية ألي فرد أو كيان يرتكب أعامل إرهابية أو يحاول 

ارتكابها أو الدعوة إليها أو تيسريها أو املشاركة فيها، وسيتخذ الخطوات املعقولة كافة للتأكد من أنه لن يقدمها عن علم.
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مثال ج

يجب أن يحصل املتلقي عىل موافقة خطية مسبقة من XXX قبل تقديم أي مساعدة متاحة مبوجب هذه املنحة لألفراد الذين يعرف املتلقي 

أنهم كانوا ينتمون سابًقا إىل جامعة بوكو حرام أو الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا -غرب أفريقيا، عىل النحو التايل: املقاتلون، واألعضاء غري 

املقاتلني، واألفراد الذين رمبا اختطفوا من قبل بوكو حرام أو الدولة اإلسالمية يف غرب أفريقيا وتم احتجازهم لفرتات تزيد عن ستة شهور، 

وأولئك الذين هم تحت سيطرة هذه الجامعات أو يترصفون نيابة عنها. وال يشمل املنتمون السابقون السكان املدنيني الذين أقاموا يف مناطق 

كانت تسيطر عليها هذه الجامعات يف وقت ما. ويجب تقديم قرار XXX إىل املتلقي عىل الفور. ولن يجرب املتلقي تحت أي ظرف من الظروف 

.XXX يف هذا السياق عىل مشاركة أي بيانات شخصية للمستفيد مع

وضع بنود الجهات املانحة

مثال د

يتعهد املتلقي مبا ييل:

أ.  االمتثال التام ملعايري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وفًقا لتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وتنفيذ معايريها   

ومبادئها التوجيهية الداخلية املناسبة واملحافظة عليها وتحسينها إذا لزم األمر )مبا يف ذلك العناية الواجبة للعمالء ولكن دون االقتصار 

عليها( لتجنب أي مامرسة خاضعة للعقوبات أو غسل األموال أو متويل اإلرهاب.

ب.  مبجرد علم املتلقي أو XXX بأي مامرسة خاضعة للعقوبات أو غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو االشتباه يف ذلك، يجب عليه التعاون   

بشكل كامل مع XXX وعمالئها لتحديد ما إذا كانت حادثة االمتثال هذه قد حدثت أم ال. ويجب عىل املتلقي عىل وجه الخصوص الرد 

.XXX وتقديم الدعم الوثائقي لهذا الرد بناًء عىل طلب XXX برسعة وبتفاصيل معقولة عىل أي إشعار من

مثال ه

يلتزم الرشيك وXXX باتخاذ خطوات مناسبة لضامن عدم استخدام األموال املقدمة مبوجب هذه االتفاقية ملساعدة أو دعم   مادة 1. 

اإلرهابيني أو املنظامت اإلرهابية.

يوافق الرشيك عىل بذل كل الجهود املعقولة لضامن عدم استخدام األموال التي تم تلقيها مبوجب هذه االتفاقية للمشاركة يف   مادة 2. 

أعامل عنف أو نشاط إرهايب أو تدريب ذي صلة من أي نوع أو دعمها أو الرتويج لها، وسيتخذ التدابري االحتياطية املناسبة كافة وسيضع كل 

اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام أي جزء من هذه األموال.

يجب عىل الرشيك فحص رشكائه املنفذين للتأكد من عدم إتاحة أي من هذه األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى،   مادة 3. 

بشكل مبارش أو غري مبارش، لصالح شخص أو جامعة أو كيان عادي أو قانوين مرتبط باإلرهاب مبا يتفق مع القامئة املوحدة لالتحاد األورويب 

لألشخاص والجامعات والكيانات الخاضعة للعقوبات املالية لالتحاد األورويب.

يجب عىل الرشيك أن يدرج يف اتفاقياته مع رشكائه املنفذين واملتعاقدين واملتعاقدين الفرعيني بنًدا يشرتط عىل متلقي أموال   مادة 4. 

املنحة فحص رشكائه املنفذين واملتعاقدين واملتعاقدين الفرعيني املحتملني وفًقا للامدة 3 أعاله، واستخدام جميع الوسائل املعقولة لضامن عدم 

استخدام أي من األموال املقدمة مبوجب تلك االتفاقيات ملصلحة األفراد أو الكيانات املرتبطة باإلرهاب.

إذا اكتشف الرشيك خالل فرتة هذه االتفاقية وجود ارتباط من أي نوع مع أي منظمة أو فرد مرتبط باإلرهاب، فيجب عليه إبالغ   مادة 5. 

 XXX بحساب لجميع الحقائق املعروفة، ويجب أن يتشاور بشكل مستمر مع XXX عىل الفور. ويجب عىل الرشيك املتعاون تزويد XXX

بشأن املزيد من التعامل مع هذه املسألة.
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مقدمة

يجب مراجعة كل اتفاقية منحة بدقة قبل التوقيع، برصف النظر عام إذا كانت منظمتك قد وقعت اتفاقيات مع تلك الجهة املانحة يف 

السابق. وقد ال تبلغ الجهات املانحة الرشكاء عندا تقدم بنوًدا جديدة ملكافحة اإلرهاب أو تغري صياغة البنود الحالية. وباإلضافة إىل ذلك، 

ال يتم دامئًا العثور عىل بنود مكافحة اإلرهاب يف أقسام اتفاقيات املنح حيث ميكنك توقع إيجادها. وتساعد املراجعة الكاملة، مبا يف ذلك 

املوظفني من جميع أنحاء املنظمة مثل مستشاري الرشاكة واملستشارين القانونيني ومديري الربنامج، عىل ضامن تحديد أي لغة إشكالية 

يف الوقت املناسب للحصول عىل توضيح من الجهة املانحة أو محاولة إعادة التفاوض عىل الصياغة. وتجدر اإلشارة إىل أنه ال تظهر جميع 

متطلبات مكافحة اإلرهاب التي تفرضها الجهات املانحة يف اتفاقيات املنح. ويجب أيًضا مراعاة الوثائق واملعلومات األخرى التي تطلبها 

الجهات املانحة، مبا يف ذلك كجزء من تقديم االقرتاح.

أسئلة ينبغي أخذها بعني االعتبار

القامئة املرجعية التالية ليست شاملة، ولكنها تسلط الضوء عىل بعض األسئلة التي ميكنك أخذها يف االعتبار عند مراجعة اتفاقية ما:

( هل تشري االتفاقية إىل االتفاقيات أو املعاهدات الدولية، أو قرارات مجلس األمن الدويل، أو سياسات الجهات املانحة، أو القوانني املحلية 	

أو الدولية، أو قوانني الدولة املانحة؟

( هل يتضمن بند مكافحة اإلرهاب مصطلحات “النية” أو “املعرفة” أو “عن علم” أو “العقالنية”؟	

( هل يتضمن البند لغة غامضة أو غري واضحة، مثل “مرتبط ب” أو “مبارش” أو “غري مبارش”؟	

( هل سيطلب منك فحص املوظفني أو الرشكاء أو املستفيدين بناًء عىل قوائم الجامعات املوصوفة باإلرهابية؟	

( هل تتضمن االتفاقية متطلبات أو لغة محددة بشأن تعيني املوظفني؟	

( هل يلزمك بند مكافحة اإلرهاب بإدراج البند نفسه يف أي اتفاقية فرعية؟	

( هل سيؤدي االمتثال لالتفاقية إىل إعاقة قدرتك عىل االلتزام باملباديء اإلنسانية؟	

( هل سيؤثر االمتثال لبند مكافحة اإلرهاب عىل قبولك بني السكان املترضرين وأطراف النزاع؟	

( هل ستكون غري قادر عىل إعطاء املوظفني واملنظامت الرشيكة تعليامت واضحة بشأن كيفية االمتثال لاللتزامات؟	

( ما هو األثر املرتوك عىل املستفيدين يف حال مل تقبل منظمتك االتفاقية، أو يف حال قبلت ووافقت عىل االمتثال للبند؟	
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مقدمة

يجب مراجعة كل اتفاقية منحة بدقة قبل التوقيع، برصف النظر عام إذا كانت منظمتك قد وقعت اتفاقيات مع تلك الجهة املانحة يف 

السابق. وقد ال تبلغ الجهات املانحة الرشكاء عندا تقدم بنوًدا جديدة ملكافحة اإلرهاب أو تغري صياغة البنود الحالية. وباإلضافة إىل ذلك، 

ال يتم دامئًا العثور عىل بنود مكافحة اإلرهاب يف أقسام اتفاقيات املنح حيث ميكنك توقع إيجادها. وتساعد املراجعة الكاملة، مبا يف ذلك 

املوظفني من جميع أنحاء املنظمة مثل مستشاري الرشاكة واملستشارين القانونيني ومديري الربنامج، عىل ضامن تحديد أي لغة إشكالية 

يف الوقت املناسب للحصول عىل توضيح من الجهة املانحة أو محاولة إعادة التفاوض عىل الصياغة. وتجدر اإلشارة إىل أنه ال تظهر جميع 

متطلبات مكافحة اإلرهاب التي تفرضها الجهات املانحة يف اتفاقيات املنح. ويجب أيًضا مراعاة الوثائق واملعلومات األخرى التي تطلبها 

الجهات املانحة، مبا يف ذلك كجزء من تقديم االقرتاح.

أسئلة ينبغي أخذها بعني االعتبار

القامئة املرجعية التالية ليست شاملة، ولكنها تسلط الضوء عىل بعض األسئلة التي ميكنك أخذها يف االعتبار عند مراجعة اتفاقية ما:

( هل تشري االتفاقية إىل االتفاقيات أو املعاهدات الدولية، أو قرارات مجلس األمن الدويل، أو سياسات الجهات املانحة، أو القوانني املحلية 	

أو الدولية، أو قوانني الدولة املانحة؟

( هل يتضمن بند مكافحة اإلرهاب مصطلحات “النية” أو “املعرفة” أو “عن علم” أو “العقالنية”؟	

( هل يتضمن البند لغة غامضة أو غري واضحة، مثل “مرتبط ب” أو “مبارش” أو “غري مبارش”؟	

( هل سيطلب منك فحص املوظفني أو الرشكاء أو املستفيدين بناًء عىل قوائم الجامعات املوصوفة باإلرهابية؟	

( هل تتضمن االتفاقية متطلبات أو لغة محددة بشأن تعيني املوظفني؟	

( هل يلزمك بند مكافحة اإلرهاب بإدراج البند نفسه يف أي اتفاقية فرعية؟	

( هل سيؤدي االمتثال لالتفاقية إىل إعاقة قدرتك عىل االلتزام باملباديء اإلنسانية؟	

( هل سيؤثر االمتثال لبند مكافحة اإلرهاب عىل قبولك بني السكان املترضرين وأطراف النزاع؟	

( هل ستكون غري قادر عىل إعطاء املوظفني واملنظامت الرشيكة تعليامت واضحة بشأن كيفية االمتثال لاللتزامات؟	

( ما هو األثر املرتوك عىل املستفيدين يف حال مل تقبل منظمتك االتفاقية، أو يف حال قبلت ووافقت عىل االمتثال للبند؟	
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إذا كانت اإلجابة عىل أي من األسئلة أعاله هي “نعم”

توضيح التزامات ورشوط اتفاقية الرشاكة 	

( تشاور داخليًا مع اإلدارة العليا ومستشاري السياسة واملوظفني القانونيني وغريهم.	

( استرش مستشاًرا قانونيًا خارجيًا لتفسري البند.	

( بناًء عىل هذه املعلومات، خذ بعني االعتبار وضع مالحظة مللف يحدد تفسريًا داخليًا للبند.	

( استرش املنظامت األخرى التي تتلقى األموال من نفس الجهة املانحة أو الرشيك.	

( اطلب من الجهة املانحة أو الرشيك تزويدك بتفسريه الخاص للبند، ودرجة املسؤولية املستدلة، وااللتزامات لضامن االمتثال، مع األخذ يف 	

االعتبار أن هذا التفسري قد يكون صارًما قدر اإلمكان.

التفاوض عىل رشوط االتفاقية 	

قد تختار التفاوض عىل رشوط اتفاقية الرشاكة نتيجة للمشاورات املذكورة أعاله. ويجب املوافقة عىل هذا القرار من قبل اإلدارة العليا، 

ومستشاري السياسة، واملوظفني القانونيني، واإلدارات األخرى ذات الصلة.

( حدد مجاالت التعارض املحتمل بني رشوط االتفاقية وسياسات منظمتك، والقدرة التشغيلية واملبادئ اإلنسانية.	

( حدد موقًفا تكون فيه رشوط االتفاقية مقبولة أو غري مقبولة.	

( وضح املوقف أعاله مع الجهة املانحة أو الرشيك.	

( شارك سياسات ومامرسات إدارة املخاطر الحالية أو املخطط لها.	

إذا كانت اإلجابة عىل أي من األسئلة األولية ال تزال “نعم” بعد التفاوض، فسيتعني عىل إدارة املنظمة تقييم املخاطر واملسؤوليات التي تنطوي 

عليها املنظمة، والرشكاء املحتملني، واملتعاقدين الفرعيني، واملنظامت اإلنسانية األخرى. ويجب املوازنة بني هذه املخاطر واملخاطر املحتملة عىل 

األهداف اإلنسانية للمنظمة قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع. وميكن أن تساعد القامئة املرجعية للقبول/الرفض يف توجيه أي قرار من هذا القبيل.
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الجهة املانحةاملوقع

تم استكامل قامئة التدقيق آلية التمويل

من قبل )االسم، اللقب( :

التاريخالتوقيع

يجب عليك الرجوع إىل املستندات املرجعية بشأن أي قرار يتعلق بفرص التمويل، مثل اإلرشادات الرسمية للجهة املانحة للتأكد من أنها ال 

تتعارض مع السياسات الداخلية ملنظمتك أو تعرض نهًجا مبدئيًا للخطر.

وال تعرف دامئًا الظروف املحددة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب عند االستجابة لدعوة تقديم مقرتحات من الجهات املانحة الجديدة أو آليات 

التمويل التي مل يتم استغاللها سابًقا، ولكن من املهم النظر فيها يف أقرب وقت ممكن وبالتأكيد قبل الدخول يف أي اتفاق أو عقد قانوين. 

وسيضمن ذلك التوافق مع السياسات واملعايري الداخلية وتحديد أي خطوط حمراء قد يتم تجاوزها. وإذا كانت اإلجابة »ال« عىل أي سؤال من 

األسئلة الواردة أدناه، فيجب عليك إجراء تحليل إضايف والحصول عىل موافقة من اإلدارة العليا يف منظمتك قبل اتخاذ القرار.

إعادة تعيني
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FOR PRINCIPLED
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القامئة املرجعية للقبول / الرفض فيام 
يتعلق بتدابري مكافحة اإلرهاب

األداة 4
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الجهة املانحةاملوقع

تم استكامل قامئة التدقيق آلية التمويل

من قبل )االسم، اللقب( :

التاريخالتوقيع

يجب عليك الرجوع إىل املستندات املرجعية بشأن أي قرار يتعلق بفرص التمويل، مثل اإلرشادات الرسمية للجهة املانحة للتأكد من أنها ال 

تتعارض مع السياسات الداخلية ملنظمتك أو تعرض نهًجا مبدئيًا للخطر.

وال تعرف دامئًا الظروف املحددة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب عند االستجابة لدعوة تقديم مقرتحات من الجهات املانحة الجديدة أو آليات 

التمويل التي مل يتم استغاللها سابًقا، ولكن من املهم النظر فيها يف أقرب وقت ممكن وبالتأكيد قبل الدخول يف أي اتفاق أو عقد قانوين. 

وسيضمن ذلك التوافق مع السياسات واملعايري الداخلية وتحديد أي خطوط حمراء قد يتم تجاوزها. وإذا كانت اإلجابة »ال« عىل أي سؤال من 

األسئلة الواردة أدناه، فيجب عليك إجراء تحليل إضايف والحصول عىل موافقة من اإلدارة العليا يف منظمتك قبل اتخاذ القرار.

إعادة تعيني
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الجهة املانحةاملوقع

تم استكامل قامئة التدقيق آلية التمويل

من قبل )االسم، اللقب( :

التاريخالتوقيع

يجب عليك الرجوع إىل املستندات املرجعية بشأن أي قرار يتعلق بفرص التمويل، مثل اإلرشادات الرسمية للجهة املانحة للتأكد من أنها ال 

تتعارض مع السياسات الداخلية ملنظمتك أو تعرض نهًجا مبدئيًا للخطر.

وال تعرف دامئًا الظروف املحددة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب عند االستجابة لدعوة تقديم مقرتحات من الجهات املانحة الجديدة أو آليات 

التمويل التي مل يتم استغاللها سابًقا، ولكن من املهم النظر فيها يف أقرب وقت ممكن وبالتأكيد قبل الدخول يف أي اتفاق أو عقد قانوين. 

وسيضمن ذلك التوافق مع السياسات واملعايري الداخلية وتحديد أي خطوط حمراء قد يتم تجاوزها. وإذا كانت اإلجابة »ال« عىل أي سؤال من 

األسئلة الواردة أدناه، فيجب عليك إجراء تحليل إضايف والحصول عىل موافقة من اإلدارة العليا يف منظمتك قبل اتخاذ القرار.

إعادة تعيني
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الجهة املانحةاملوقع

تم استكامل قامئة التدقيق آلية التمويل

من قبل )االسم، اللقب( :

التاريخالتوقيع

يجب عليك الرجوع إىل املستندات املرجعية بشأن أي قرار يتعلق بفرص التمويل، مثل اإلرشادات الرسمية للجهة املانحة للتأكد من أنها ال 

تتعارض مع السياسات الداخلية ملنظمتك أو تعرض نهًجا مبدئيًا للخطر.

وال تعرف دامئًا الظروف املحددة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب عند االستجابة لدعوة تقديم مقرتحات من الجهات املانحة الجديدة أو آليات 

التمويل التي مل يتم استغاللها سابًقا، ولكن من املهم النظر فيها يف أقرب وقت ممكن وبالتأكيد قبل الدخول يف أي اتفاق أو عقد قانوين. 

وسيضمن ذلك التوافق مع السياسات واملعايري الداخلية وتحديد أي خطوط حمراء قد يتم تجاوزها. وإذا كانت اإلجابة »ال« عىل أي سؤال من 

األسئلة الواردة أدناه، فيجب عليك إجراء تحليل إضايف والحصول عىل موافقة من اإلدارة العليا يف منظمتك قبل اتخاذ القرار.

إعادة تعيني



مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ50 القامئة املرجعية للقبول / الرفض فيام يتعلق بتدابري مكافحة اإلرهاباألداة 4
www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks

2 / 3

الجهات املانحة املعتمدة

هل توجد الجهة املانحة عىل قامئة الرشكاء املعتمدين مسبًقا و/أو هل عملت كرشيك مع هذه الجهة املانحة من قبل؟  .1  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فاطلب معلومات إضافية عن الجهة املانحة للتأكد من أن الرشاكة لن متس مبباديء االستقالل والحياد.

هل عملت منظمتك بالفعل مع هذه الجهة املانحة عىل آلية التمويل هذه؟  .2  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فاطلب معلومات إضافية بشأن آلية التمويل لضامن أال متس الرشاكة مبباديء االستقالل والحياد.

هل تتطلب فرصة التمويل مشاركة حكومة وطنية أو كيان حكومي معني يف التنفيذ أو اإلرشاف عىل منظمتك؟  .3  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة نعم، فكر يف الهيئة املعنية بعناية عند اإلجابة عن سؤال 8.

طبيعة الفرصة

هل راجعت مستند فرصة التمويل وأكدت عىل التوافق االسرتاتيجي والربنامجي بني أهداف منظمتك وأولوياتها وأهداف الجهة املانحة   .4  

وأولوياتها؟

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فكر فيام إذا كان ينبغي اتباع الفرصة.

هل الهدف من فرصة التمويل إنساين وليس سيايس؟  .5  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فابحث عن معلومات إضافية.

هل تعرف ما إذا كان لدى الجهة املانحة أي رشوط تتعلق مبكافحة اإلرهاب؟  .6  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة نعم، فتأكد من مراجعة هذه الرشوط من قبل مستشار قانوين.

إذا كانت اإلجابة ال، فاطلب معلومات إضافية.

إذا أجبت ب » نعم « عىل السؤال السابق، فهل أنت واثق من أن قبول األموال من الجهة املانحة لن يكون له أي آثار سلبية، سواء   .7  

حقيقية أم متصورة، عىل مراعاة منظمتك للمباديء اإلنسانية؟

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فيجب استبعاد الفرصة.

إعادة تعيني
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هل أنت واثق من أن قبول متويل الجهة املانحة واملتطلبات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب لن يكون له أي آثار سلبية عىل سمعة منظمتك   .8  

وقبولها بني املستفيدين واملجتمعات املضيفة وغريهم، أو أنه لن يزيد من مخاطر الحامية للسكان املدنيني؟

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فيجب استبعاد الفرصة.

هل فرصة التمويل هذه...  .9  

تسمح ملنظمتك بتقديم مساعدة نزيهة بناًء عىل االحتياجات وحدها؟

 نعم  ال

تسمح ملنظمتك بالعمل بشكل مستقل ودون فرض جدول سيايس، مبا يف ذلك يف اختيار املواقع املستهدفة واملستفيدين؟

 نعم  ال

تطلب من منظمتك مشاركة البيانات أو املعلومات التي تتجاوز استطالعات نية املستفيدين القياسية، والتي ميكن استخدامها ألغراض 

أمنية أو عسكرية؟

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال عىل أي مام سبق، فيجب استبعاد الفرصة.

وصول املساعدات اإلنسانية واألمن:

هل أجريت تحليًل للسياق، مبا يف ذلك تحديد أصحاب املصلحة، وتقيياًم للمخاطر األمنية ملوقع املرشوع؟  .10  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فيجب عليك القيام بزيارة ميدانية لتحديد املخاطر الرئيسية املتعلقة بالصحة والسالمة واألمن، وإبالغ قرار القبول 

/ الرفض. يجب عليك تسجيل املخاطر الرئيسية وتدابري الحد منها يف يف وثيقة املرشوع.

هل أنت واثق من عدم وجود جامعات يف املنطقة املستهدفة تعتربها الجهة املانحة إرهابية؟  .11  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فكيف سيتم ضامن االمتثال ملتطلبات الجهة املانحة مع الحفاظ عىل نهج مبديئ؟

القدرة التنظيمية:

هل متتلك منظمتك القدرة عىل اإلدارة املالية، وإدارة املنح، وإدارة املرشوع لتنفيذ املرشوع؟  .12  

 نعم  ال

إذا كانت اإلجابة ال، فتأكد من إدراج املوارد املطلوبة، مبا فيها املوارد البرشية، يف امليزانية وتغطيتها من قبل الجهة املانحة.

إعادة تعيني
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تأثري املخاطر

التأثري عىل العمليات واملوظفني أو املستفيدينالدرجةالوصف

• ال تأيرث عىل العمليات1ضئيل

• ال تأثري عىل املوظفني أو املستفيدين

• شكوى غري مرجحة

• خطر مستبعد

• خطر مستبعد عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• تأثري طفيف عىل الخدمة2ثانوي

• تأثري طفيف عىل املوظفني أو املستفيدين

• شكوى ممكنة

• مخاطر تعاقدية أو جنائية ممكنة

• خطر محتمل عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• بعض االضطرابات التشغيلية3متوسط

• إمكانية تجنب مخاطر السمعة السيئة من خالل التعامل الحذر

• شكوى محتملة

• مخاطر تعاقدية أو جنائية محتملة

• خطر محتمل عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• تعطيل العمليات4كبري

• مخاطر السمعة السيئة ال ميكن تفاديها )وسائل اإلعالم املحلية(

• شكوى محتملة

• مخاطر تعاقدية أو جنائية محتملة

• خطر كبري عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• توقف العمليات لفرتة طويلة5متطرف / كاريث

• مخاطر سمعة سيئة كبرية ال ميكن تفاديها )وسائل اإلعالم الوطنية(

• مخاطر تعاقدية أو جنائية رئيسية متوقعة

• فقدان ثقة املستفيد

• مخاطر كبرية عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية
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تأثري املخاطر

التأثري عىل العمليات واملوظفني أو املستفيدينالدرجةالوصف

• ال تأيرث عىل العمليات1ضئيل

• ال تأثري عىل املوظفني أو املستفيدين

• شكوى غري مرجحة

• خطر مستبعد

• خطر مستبعد عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• تأثري طفيف عىل الخدمة2ثانوي

• تأثري طفيف عىل املوظفني أو املستفيدين

• شكوى ممكنة

• مخاطر تعاقدية أو جنائية ممكنة

• خطر محتمل عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• بعض االضطرابات التشغيلية3متوسط

• إمكانية تجنب مخاطر السمعة السيئة من خالل التعامل الحذر

• شكوى محتملة

• مخاطر تعاقدية أو جنائية محتملة

• خطر محتمل عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• تعطيل العمليات4كبري

• مخاطر السمعة السيئة ال ميكن تفاديها )وسائل اإلعالم املحلية(

• شكوى محتملة

• مخاطر تعاقدية أو جنائية محتملة

• خطر كبري عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية

• توقف العمليات لفرتة طويلة5متطرف / كاريث

• مخاطر سمعة سيئة كبرية ال ميكن تفاديها )وسائل اإلعالم الوطنية(

• مخاطر تعاقدية أو جنائية رئيسية متوقعة

• فقدان ثقة املستفيد

• مخاطر كبرية عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية
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احتاملية املخاطر

التأثري عىل العمليات أو املوظفني واملستفيدينالنتيجةالوصف

قد تحدث فقط يف ظروف استثنائية1بعيد

من املتوقع أن تحدث يف ظروف قليلة2مستبعد

من املتوقع أن تحدث يف بعض الظروف3ممكن

من املتوقع أن تحدث يف العديد من الظروف4مرجح

من املتوقع أن تحدث بشكل متكرر ويف معظم الظروف5محتمل جًدا
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تأثري الخطر

ية
امل

حت
اال

E E VH H M

E VH VH H M

VH VH H M L

H H M M L

M M L L L

مثال عىل سياسة مكافحة اإلرهاباألداة 7

FOR PRINCIPLED
HUMANITARIAN ACTION

TOOLKIT

مثال عىل سياسة مكافحة اإلرهاب

األداة 7

www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks
1 / 3

1. الغرض والخلفية

تلتزم منظمة االستجابة العاملية بالعمل بطريقة تتامىش مع القانون اإلنساين الدويل واالضطالع بأنشطتها وفًقا ملباديء النزاهة والحياد 

واالستقالل، باعتبارها منظمة إنسانية غري حكومية وغري ربحية. وتلتزم منظمة االستجابة العاملية بضامن وصول املساعدة والحامية ألولئك 

الذين هم يف أمس الحاجة إليها، ومنع مخاطر تحويل املساعدات والوقاية منها.

وتعني والية منظمة االستجابة العاملية أن املنظمة تعمل أحيانًا يف نفس املنطقة التي يوجد فيها األفراد والكيانات التي صنفتها الدول أو 

املنظامت الحكومية عىل أنها إرهابية. ويفرض قانون مكافحة اإلرهاب يف وثيقة تسجيل املنظمة وتشغيلها والدول املانحة مسؤوليات والتزامات 

عليها وعىل موظفيها. وقد يؤدي عدم االمتثال لهذه املتطلبات إىل تكاليف غري مسموح بها، وإنهاء اتفاقيات املنح، واتخاذ إجراءات قانونية، 

وغرامات، وتهم جنائية، وتحديد عدم األهلية للحصول عىل املنح.

وتحدد السياسة املبادئ الرئيسية التي ستتيح ملنظمة االستجابة العاملية تقديم املساعدة والحامية ملن هم يف أمس الحاجة إليها وفًقا للمبادئ 

اإلنسانية، مع االمتثال للقوانني وااللتزامات ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب.

2. املبادئ الرئيسية

املبادئ اإلنسانية

ال تزال منظمة االستجابة العاملية ملتزمة باملساءلة والشفافية وباملبادئ اإلنسانية ومبدأ »عدم إلحاق الرضر« املنصوص عليها يف:

( مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية يف اإلغاثة من الكوارث.	

( معيار رشاكة املساءلة اإلنسانية يف املساءلة وإدارة الجودة لعام 2010.	

( امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية الخاصة باسفري.	
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1. الغرض والخلفية

تلتزم منظمة االستجابة العاملية بالعمل بطريقة تتامىش مع القانون اإلنساين الدويل واالضطالع بأنشطتها وفًقا ملباديء النزاهة والحياد 

واالستقالل، باعتبارها منظمة إنسانية غري حكومية وغري ربحية. وتلتزم منظمة االستجابة العاملية بضامن وصول املساعدة والحامية ألولئك 

الذين هم يف أمس الحاجة إليها، ومنع مخاطر تحويل املساعدات والوقاية منها.

وتعني والية منظمة االستجابة العاملية أن املنظمة تعمل أحيانًا يف نفس املنطقة التي يوجد فيها األفراد والكيانات التي صنفتها الدول أو 

املنظامت الحكومية عىل أنها إرهابية. ويفرض قانون مكافحة اإلرهاب يف وثيقة تسجيل املنظمة وتشغيلها والدول املانحة مسؤوليات والتزامات 

عليها وعىل موظفيها. وقد يؤدي عدم االمتثال لهذه املتطلبات إىل تكاليف غري مسموح بها، وإنهاء اتفاقيات املنح، واتخاذ إجراءات قانونية، 

وغرامات، وتهم جنائية، وتحديد عدم األهلية للحصول عىل املنح.

وتحدد السياسة املبادئ الرئيسية التي ستتيح ملنظمة االستجابة العاملية تقديم املساعدة والحامية ملن هم يف أمس الحاجة إليها وفًقا للمبادئ 

اإلنسانية، مع االمتثال للقوانني وااللتزامات ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب.

2. املبادئ الرئيسية

املبادئ اإلنسانية

ال تزال منظمة االستجابة العاملية ملتزمة باملساءلة والشفافية وباملبادئ اإلنسانية ومبدأ »عدم إلحاق الرضر« املنصوص عليها يف:

( مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية يف اإلغاثة من الكوارث.	

( معيار رشاكة املساءلة اإلنسانية يف املساءلة وإدارة الجودة لعام 2010.	

( امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية الخاصة باسفري.	
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املبادئ العامة

يطلب من منظمة االستجابة العاملية مبوجب القانون املحيل ضامن عدم إتاحة أي من أموالها وأصولها األخرى لألشخاص أو الجامعات املدرجة 

مبوجب قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1267. كام حددت بعض الدول املانحة ملنظمة االستجابة العاملية رشوط مكافحة اإلرهاب 

الخاصة بها. وقد يكون لدى املنظمة التزامات تعاقدية تجاه تلك الجهات املانحة لالمتثال ألطر العمل الوطنية ملكافحة اإلرهاب الخاصة بهم. 

وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن تتبع املنظمة القوانني املحلية يف البلدان التي تعمل فيها، مبا فيها تلك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.

ووضعت منظمة االستجابة العاملية ضوابط مناسبة ملنع أو الوقاية من خطر التحويل املتعمد و/أو املتهور للمساعدات إىل الجامعات املسلحة 

غري التابعة للدولة من أجل ضامن وصول املساعدة والحامية إىل املستفيدين املستهدفني.

وتشمل هذه الضوابط ما ييل :

( مدونة قواعد سلوك أخالقية يتم تنفيذها بإجراءات انضباطية واضحة، وهي ملزمة ملوظفي ومستشاري املنظمة كافة وتتضمن التزامات 	

بحامية أصول املنظمة والعمل بدقة وفًقا للمبادئ اإلنسانية للحياد والنزاهة.

( أنظمة إدارة دورة الربنامج التي تتطلب تقييامت منتظمة لالحتياجات ومراقبة نشطة ملا بعد التوزيع.	

( إجراءات مكافحة الفساد التي تركز عىل منع االحتيال والرسقة والتبذير، مبا فيها تحويل مسار املساعدات واألموال.	

( تدقيق داخيل للموظفني واملتعاقدين واملنظامت الرشيكة املنفذة التي لديها عقود مع منظمة االستجابة العاملية بأكرث من X دوالر 	

أمرييك مقابل قوائم اإلرهاب املطبقة.

( متطلبات داخلية إلزامية لإلبالغ عن املعامالت املشبوهة التي تشمل الجامعات اإلجرامية التي قد تشمل األفراد والجامعات املشاركة يف 	

أعامل اإلرهاب.

واجب الرعاية

تلتزم منظمة االستجابة العاملية بتقديم توجيه ودعم واضح ومالئم للموظفني والرشكاء عىل املستويات كافة بشأن أفضل الطرق إلدارة الربامج 

والعمليات وتنفيذها فيام يتعلق بتدابري مكافحة اإلرهاب.

التدقيق

ستجري منظمة االستجابة العاملية تدقيًقا لبعض الرشكاء املحتملني، واملتعاقدين، والبائعني الذين يتجاوزون حًدا معيًنا، واملرشحني للتوظيف، 

واملوظفني العاملني فوق درجة معينة.

ولن تجري املنظمة تدقيًقا للمستفيدين ولن تطلب من الرشكاء القيام بذلك وذلك وفًقا للمبادئ اإلنسانية للحياد واالستقالل.

ادعاءات سوء السلوك

يجب عىل موظفي منظمة االستجابة العاملية الذين أصبح لديهم معلومات تفيد بأنه قد تم استخدام أصول املنظمة للرتويج لإلرهاب أو 

تيسريه إبالغ XXX عىل الفور بشأن هذه املعلومات وفًقا للسياسة ذات الصلة.
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3. التنفيذ واالمتثال

تقع عىل عاتق مدير منظمة االستجابة العاملية ومجلس اإلدارة مسؤولية ضامن إدارة املنظمة للمخاطر بشكل مناسب وتنفيذ األنشطة وفًقا 

لسياسات املنظمة وإجراءاتها.

4. الوثائق ذات الصلة

( إجراءات التشغيل املوحدة: تدقيق.	

( سياسة حامية البيانات.	

( دليل اللوجستيات.	

( الدليل املايل.	

( سياسة التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة.	



مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ58 مثال عىل سياسة التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي تراعي مخاطر مكافحة اإلرهاباألداة 8

FOR PRINCIPLED
HUMANITARIAN ACTION

TOOLKIT

مثال عىل سياسة التعامل مع الجامعات املسلحة غري 
التابعة للدولة التي تراعي مخاطر مكافحة اإلرهاب

األداة 8

www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks
1 / 3

1. الغرض والخلفية

قد تتعامل منظمة االستجابة العاملية مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف سياق عملياتها من أجل توفري الحامية واملساعدة 

للمحتاجني، برصف النظر عن مكان تواجدهم. وقد يشمل ذلك التعامل مع الجامعات أو األفراد الذين تم تصنيفهم عىل أنهم إرهابيون من 

قبل الدول أو املنظامت اإلنسانية، مثل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة واالتحاد األورويب. وينبغي أن يكون أي تعامل مع الجامعات املسلحة 

غري التابعة للدولة متوافًقا مع القانون اإلنساين الدويل ومتسًقا مع املبادئ اإلنسانية لإلنسانية والنزاهة والحياد واالستقالل. ويجب عىل منظمة 

االستجابة العاملية يف تعاملها مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة أن متتثل لتدابري مكافحة اإلرهاب ذات الصلة. ويتم استكامل سياسة 

التعامل هذه من خالل سياسة مكافحة اإلرهاب الخاصة باملنظمة.

وتهدف هذه السياسة إىل تحديد املبادئ الرئيسية التي متّكن منظمة االستجابة العاملية من التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة 

وفًقا لواليتها، مع االمتثال لألطر القانونية ذات الصلة. كام تهدف أيًضا إىل توفري التوجيه للموظفني الذين ينفذون هذا التعامل.

2. املبادئ الرئيسية

الغرض من التعامل

يكون الغرض من التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة بشكل عام السامح ملنظمة االستجابة العاملية بتنفيذ واليتها، وهذا قد 

يتطلب من املنظمة التعامل مع أي طرف مشارك يف نزاع مسلح. وستحدد املنظمة وتوضح يف كل سياق الهدف والنطاق املحددين للتعامل مع 

الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف ذلك السياق، وستضع اسرتاتيجية تعامل مصممة خصيًصا للسياق لتوفري التوجيه للموظفني.

إرشادات التعامل الخاصة بالسياق وتدابري مكافحة اإلرهاب

ستزود منظمة االستجابة العاملية املوظفني باإلرشادات املتعلقة بالتعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة والتي صممت خصيًصا 

ألهداف عملياتها يف كل سياق ذي صلة. وستحدد اإلرشادات تدابري مكافحة اإلرهاب ذات الصلة بالسياق املحدد، مبا يف ذلك العقوبات، وتدابري 

.XXX مسؤواًل عن وضع اإلرشادات، ويجب املوافقة عىل هذه اإلرشادات من قبل XXX القانون الجنايئ، ومتطلبات الجهات املانحة. وسيكون
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1. الغرض والخلفية

قد تتعامل منظمة االستجابة العاملية مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف سياق عملياتها من أجل توفري الحامية واملساعدة 

للمحتاجني، برصف النظر عن مكان تواجدهم. وقد يشمل ذلك التعامل مع الجامعات أو األفراد الذين تم تصنيفهم عىل أنهم إرهابيون من 

قبل الدول أو املنظامت اإلنسانية، مثل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة واالتحاد األورويب. وينبغي أن يكون أي تعامل مع الجامعات املسلحة 

غري التابعة للدولة متوافًقا مع القانون اإلنساين الدويل ومتسًقا مع املبادئ اإلنسانية لإلنسانية والنزاهة والحياد واالستقالل. ويجب عىل منظمة 

االستجابة العاملية يف تعاملها مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة أن متتثل لتدابري مكافحة اإلرهاب ذات الصلة. ويتم استكامل سياسة 

التعامل هذه من خالل سياسة مكافحة اإلرهاب الخاصة باملنظمة.

وتهدف هذه السياسة إىل تحديد املبادئ الرئيسية التي متّكن منظمة االستجابة العاملية من التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة 

وفًقا لواليتها، مع االمتثال لألطر القانونية ذات الصلة. كام تهدف أيًضا إىل توفري التوجيه للموظفني الذين ينفذون هذا التعامل.

2. املبادئ الرئيسية

الغرض من التعامل

يكون الغرض من التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة بشكل عام السامح ملنظمة االستجابة العاملية بتنفيذ واليتها، وهذا قد 

يتطلب من املنظمة التعامل مع أي طرف مشارك يف نزاع مسلح. وستحدد املنظمة وتوضح يف كل سياق الهدف والنطاق املحددين للتعامل مع 

الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف ذلك السياق، وستضع اسرتاتيجية تعامل مصممة خصيًصا للسياق لتوفري التوجيه للموظفني.

إرشادات التعامل الخاصة بالسياق وتدابري مكافحة اإلرهاب

ستزود منظمة االستجابة العاملية املوظفني باإلرشادات املتعلقة بالتعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة والتي صممت خصيًصا 

ألهداف عملياتها يف كل سياق ذي صلة. وستحدد اإلرشادات تدابري مكافحة اإلرهاب ذات الصلة بالسياق املحدد، مبا يف ذلك العقوبات، وتدابري 

.XXX مسؤواًل عن وضع اإلرشادات، ويجب املوافقة عىل هذه اإلرشادات من قبل XXX القانون الجنايئ، ومتطلبات الجهات املانحة. وسيكون

مثال عىل سياسة التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي تراعي مخاطر مكافحة اإلرهاباألداة 8
www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks

2 / 3

ستشمل اسرتاتيجيات التعامل ما ييل:

( تحديد من يوافق عىل التعامل وما إذا كانت هناك أي خطوط حمراء، مبا يف ذلك تحديد الظروف التي يتم مبوجبها إنهاء التعامل.	

( تحديد نقاط الدخول املناسبة للتعامل.	

( تحديد نقاط التأثري للتعامل وحوافز االمتثال.	

( تحديد الجهة التي تتوىل هذا التعامل، وهذا يتضمن ما إذا كان ينبغي تنفيذ هذا التعامل من قبل وسطاء محليني، مثل قادة املجتمع 	

املحيل.

( توجيه بشأن تحديد أولويات املوارد يف سياق التعامل، مبا يف ذلك من حيث مستوى التعامل وكيف ميكن دعمه.	

( توجيه بشأن مستوى رسية عملية املشاركة وموازنة هذه الرسية مع الشفافية بشأن هذه العملية وأهدافها.	

( تحديد مخاطر هذا التعامل للموظفني وللمنظمة، مبا فيها مخاطر رد الفعل املحتمل للدولة املضيفة، وتحديد تدابري الحد من املخاطر.	

العقوبات

( تحديد ما إذا كان أي من األفراد أو الجامعات مدرًجا ضمن نظام عقوبات وطني أو دويل. وإذا مل يكن كذلك، فهل هناك احتامل أو خطر 	

من أن تصبح الجامعة مدرجة أو أن تبدأ يف التعاون مع جامعة مدرجة يف النظام؟

( إذا كان األمر كذلك، حدد ما إذا كانت أنظمة العقوبات املعمول بها متنع التعامل أو الهدف من التعامل، عىل سبيل املثال إيصال 	

املساعدات اإلنسانية.

( إذا كان األمر كذلك، حدد ما إذا كان هناك أي إعفاءات أو تراخيص ميكن استخدامها. وإن كانت موجودة بالفعل، فحدد ما إذا كان ذلك 	

سيؤدي إىل تأخريات.

قوانني الجهة املانحة

( حدد ما إذا كانت اتفاقيات الجهة املانحة لهذا السياق تحظر التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة لهدف إيصال املساعدات 	

اإلنسانية إىل املناطق التي تسيطر عليها هذه الجامعات أو ما إذا كانت تتطلب خطوات العناية الواجية.

( إذا كانت هذه املساعدة محظورة، حدد ما إذا كان من املمكن التفاوض مع الجهة املانحة.	

تدابري القانون الجنايئ

( حدد ما إذا كان املوظف يخاطر باملسؤولية الجنائية مبوجب قانون الدولة املضيفة، أو دول جنسية املوظفني، أو دولة ثالثة. ويجب طلب 	

املشورة القانونية املناسبة لهذه الخطوة.

( حدد تدابري الحد من املخاطر.	
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الرشعية

تدرك منظمة االستجابة العاملية باعتبارها منظمة إنسانية محايدة أنه قد ينظر إىل التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة عىل أنه 

يقدم رشعية لهذه الجامعات. وتؤكد منظمة االستجابة العاملية مرة أخرى أن التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة ألغراض إنسانية 

ال يؤثر عىل الوضع القانوين لهذه الجامعات وفًقا للقانون الدويل اإلنساين، وال سيام املادة املشرتكة رقم 3 يف اتفاقيات جنيف. وباإلضافة إىل 

ذلك، ال يشكل هذا التعامل تدخاًل غري قانوين يف الشؤون الداخلية للدولة.

ويتوافر لدى منظمة االستجابة العاملية السياسات التالية للحد من مخاطر توفري الرشعية للجامعات املسلحة غري التابعة للدولة من خالل 

تعاملها معها:

( مدونة قواعد السلوك للموظفني.	

( سياسة مكافحة اإلرهاب.	

القامئة املرجعية لتقييم الرشاكةاألداة 9
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مقدمة

ميكن استخدام هذه القامئة املرجعية لتقييم الرشاكة عىل مستوى الدولة عند األخذ يف االعتبار الرشاكات الجديدة املحتملة، وخاصة الرشاكات 

مع منظمة مل تعمل معها من قبل. وتوفر القامئة املرجعية نقطة انطالق لتقييم تنظيمي وعناية واجبة من خالل تشجيع تصنيف العنارص 

املختلفة يف كل مجال والتوثيق الرسمي لكل عنرص. وستختلف أهمية كل عنرص مدرج يف القامئة املرجعية وفًقا لوضعك الخاص واحتياجاتك 

وسياقك. ويوىص باستخدام هذه القامئة املرجعية كنموذج، وتعديلها حسب الرضورة لضامن الرتكيز الكايف عىل أهم الجوانب املتعلقة برشاكتك 

املقرتحة املحددة.

بيانات أساسية أ.   

االسم الكامل للمنظمة واالختصار:

تم تنفيذ التقييم من قبل:

العنوان والربيد اإللكرتوين لجهة االتصال:

تاريخ التقييم:

مصادر التحقق : )اجتامع، مراجعة وثيقة، أخرى(

رشاكة قامئة مع هذه املنظمة؟

إذا كانت اإلجابة نعم، متى بدأ التعاون مع هذه املنظمة؟

إعادة تعيني
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مقدمة

ميكن استخدام هذه القامئة املرجعية لتقييم الرشاكة عىل مستوى الدولة عند األخذ يف االعتبار الرشاكات الجديدة املحتملة، وخاصة الرشاكات 

مع منظمة مل تعمل معها من قبل. وتوفر القامئة املرجعية نقطة انطالق لتقييم تنظيمي وعناية واجبة من خالل تشجيع تصنيف العنارص 

املختلفة يف كل مجال والتوثيق الرسمي لكل عنرص. وستختلف أهمية كل عنرص مدرج يف القامئة املرجعية وفًقا لوضعك الخاص واحتياجاتك 

وسياقك. ويوىص باستخدام هذه القامئة املرجعية كنموذج، وتعديلها حسب الرضورة لضامن الرتكيز الكايف عىل أهم الجوانب املتعلقة برشاكتك 

املقرتحة املحددة.

بيانات أساسية أ.   

االسم الكامل للمنظمة واالختصار:

تم تنفيذ التقييم من قبل:

العنوان والربيد اإللكرتوين لجهة االتصال:

تاريخ التقييم:

مصادر التحقق : )اجتامع، مراجعة وثيقة، أخرى(

رشاكة قامئة مع هذه املنظمة؟

إذا كانت اإلجابة نعم، متى بدأ التعاون مع هذه املنظمة؟

إعادة تعيني
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املتطلبات املقرتحة عند اختيار املنظامت الرشيكة الجديدة  ب. 

التعليقاتنعماملتطلبات األساسية

املنظمة مسجلة قانونيًا يف الدولة

يوجد لدى املنظمة مجلس إدارة

تصدر املنظمة بيانًا ماليًا سنويًا مدقًقا

تم فحص املنظمة وإدارتها العليا مقابل قوائم مكافحة 

اإلرهاب وأنت تؤكد أنه ال يوجد تطابق

الخلفية واإلدارة  ت. 

نوع املنظمة )منظمة غري حكومية، حكومة، مؤسسة بحثية، أخرى(

سنة تأسيسها

تاريخ آخر تقييم )للمنظامت الرشيكة الحالية(

تاريخ آخر تقييم خارجي تم إجراؤه لهذه املنظمة ومن قام بإجرائه 

)للمنظامت الرشيكة الجديدة املحتملة(

الهيكل التنظيمي

 نعم  الهل هناك لوائح تنظيمية داخلية؟

 نعم  الهل هناك مهمة ورؤية معلنة؟

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة قاعدة انتخابية / عضوية؟

 نعم  الهل هناك هيكل / مخطط تنظيمي؟

وظائف مجلس اإلدارة :

 نعم  الهل تعقد اجتامعات مجلس اإلدارة االعتيادية؟

 نعم  الهل توجد وثائق متاحة من االجتامعات / محارض الجلسات؟

 نعم  الهل تتعلق بنود جدول األعامل بعمل مجلس اإلدارة؟

 ضعيف  متوسط  قويتقييمك

التعليقات

إعادة تعيني
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التعامل والتأثري الخارجيني  ث. 

الشبكات والتنسيق

 نعم  الهل تشارك املنظمة يف التواصل مع املنظامت غري الحكومية أو املنظامت أو الشبكات اإلنسانية؟

 نعم  الهل تنسق املنظمة عملها مع املنظامت غري الحكومية األخرى )املحلية والوطنية والدولية(؟

 نعم  الهل هناك مشاركة مجتمعية واضحة، وهل تتفاعل املنظمة بشكل مبارش مع املستفيدين؟

تفاعل الحكومة

 نعم  الهل تنسق املنظمة مع الحكومة / السلطات؟

 نعم  الهل تشارك املنظمة يف العمليات العامة؟

املعلومات والدعوة

 نعم  الهل تصدر املنظمة مواد معلوماتية بشكل منتظم؟

 نعم  الهل تعقد املنظمة مناسبات عامة لجمع األموال أو ألغراض أخرى؟

 نعم  الهل تعمل املنظمة من خالل وسائل اإلعالم؟

 نعم  الهل تستخدم املنظمة الدعوة كأساس لعملها؟

 نعم  الهل متارس املنظمة أي أنشطة ضغط؟

سياسات وإجراءات مكافحة اإلرهاب

هل يوجد لدى املنظمة وهل تتبع سياسات وإجراءات ملكافحة اإلرهاب متكنها من االمتثال ملتطلبات الجهة 

 نعم  الاملانحة، مثل الفحص املنتظم لرشكائها املنفذين واملوردين مقابل قوائم اإلرهابيني املعتمدة؟

ما هو تأثري املنظمة؟

من له تأثري عىل املنظمة؟

هل ميكن للرشيك املحتمل أن يؤثر بشكل سلبي عىل مصداقية منظمتك 

ورشعيتها؟ ما هي عوامل الخطر وما مدى أهميتها؟ ما مدى أهمية 

الرشاكة ملنظمتك؟ إذا أثريت انتقادات، فكيف تعالج املنظمة ذلك؟

 ضعيف  متوسط  قويتقييمك

التعليقات

إعادة تعيني
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القدرة الربنامجية ج.   

ما هو بيان املهمة للمنظمة؟

ما هي املجموعات املستهدفة / املستفيدون من 

املنظمة؟

ما هو الرتكيز الجغرايف للمنظمة؟

ما هو الرتكيز الربنامجي للمنظمة؟

هل تقوم املنظمة مبا ييل:

 نعم  الالتمسك وااللتزام باملبادئ اإلنسانية؟

 نعم  الدعم تقديم املساعدة النزيهة عىل أساس االحتياجات فقط؟

 نعم  الالعمل بشكل مستقل ودون فرض جدول عمل سيايس؟

 نعم  الالتمسك بنهج عدم إلحاق الرضر؟

 نعم  اللديها خطة / اسرتاتيجية طويلة املدى؟

 نعم  اللديها إطار عمل للمساءلة تجاه السكان املترضرين؟

 نعم  اللديها مدونة لقواعد السلوك؟

 نعم  اللديها سياسات وإجراءات ملنع االستغالل واالعتداء الجنسيني؟

تقييمك
 ضعيف  متوسط  قوي

التعليقات

إعادة تعيني
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القدرة التشغيلية ح.   

أين تعمل املنظمة يف الدولة وما هو هيكلها 

ووجودها امليداين الداخيل؟

كم عدد املوظفني الذين يعملون يف املكتب / 

الربنامج القطري؟

هل الوظائف التشغيلية الرئيسية مزودة بالعاملة 

واملوارد بشكل كاف )املالية، اللوجستية، املراقبة 

والتقييم(؟

ما هو هيكل اإلدارة الداخيل للمنظمة؟

هل يوجد لدى املنظمة:

 نعم  النظام تخزين ملفات كاف؟

 نعم  الإرشادات للموظفني؟

 نعم  الإرشادات إدارية؟

 نعم  الإجراءات أمنية؟

 نعم  السجل مخاطر موثق وعملية إلدارة املخاطر؟

 

 ضعيف  متوسط  قويتقييمك

التعليقات

إعادة تعيني
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القدرة املالية خ.   

ما هي الجهات املانحة التي تدعم حاليًا األنشطة 

الربنامجية للمنظمة؟

ما هي امليزانية اإلجاملية الحالية ألنشطة املنظمة؟

نظام املحاسبة

 نعم  الهل يوجد دليل محاسبة مفصل؟

 نعم  الهل متتلك املنظمة الربامج الرضورية للمحاسبة؟

 نعم  الهل يتم االحتفاظ بالوثائق املالية بشكل صحيح؟

 نعم  الهل يتم تسجيل التكاليف يف الحسابات يف الوقت املناسب؟

 نعم  الهل ميكن أن تقدم املنظمة تقارير مالية دورية عىل مستوى املرشوع؟

الرقابة املالية

 نعم  الهل متتلك املنظمة حسابًا مرصفيًا خاًصا بها مسجاًل باسمها؟

 نعم  الهل يتم تنفيذ التدقيق الخارجي يف الوقت املناسب؟

 نعم  الهل متتثل املنظمة ملتطلبات التدقيق؟

 نعم  الهل السجالت املالية دقيقة؟

الفعالية من حيث التكلفة

 نعم  الهل املنظمة مدركة للتكلفة / هل يتم أخذ بدائل بعني االعتبار لتقليل التكاليف؟

 نعم  الهل يتم جمع عروض األسعار أو الفواتري قبل إجراء عمليات الرشاء؟

 ضعيف  متوسط  قويتقييمك

التعليقات

إعادة تعيني
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القدرة اللوجستية د.   

ما هي اإلجراءات اللوجستية للمنظمة، وما هي 

القوانني اللوجستية الخطية املوجودة؟

صف اإلعداد اللوجستي للمنظمة.

الرشاء

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة قوانني رشاء واضحة؟

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة سياسة واضحة للفصل بني املهام وتفويض السلطة يف عملية الرشاء؟

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة خطة للرشاء؟

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة نظام تتبع املشرتيات واإلبالغ عنها؟

 نعم  الهل تحتفظ املنظمة بقاعدة بيانات املوردين؟

إدارة األصول واملخازن

 نعم  الهل متتلك املنظمة قاعدة بيانات لألصول؟

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة إجراءات لتسليم األصول وحذفها وبيعها والتخلص منها؟

 نعم  الهل متتلك املنظمة إجراءات إلدارة املخازن واملستودعات؟

السائقون واملركبات

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة برنامج صيانة ملركباتها؟

 نعم  الهل متتلك املنظمة سياسة أمن وسالمة القيادة؟

 نعم  الهل يوجد لدى املنظمة برنامج لتدريب السائقني؟

 ضعيف  متوسط  قويتقييمك

التعليقات

إعادة تعيني



مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ68 القامئة املرجعية لتقييم الرشاكةاألداة 9
www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks

8 / 8

قويمتوسطضعيفالتقييم / امللخص العام

الخلفية واإلدارة

التعامل والتأثري الخارجيني

القدرة الربنامجية

القدرة التشغيلية

القدرة املالية

القدرة اللوجستية 

توصيات بناًء عىل التقييم

املكان / التاريخ / توقيع الشخص الذي أجرى 

التقييم:

إعادة تعيني

املعايري الدنيا للرقابة والتقييماألداة 10
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مقدمة

غالبًا ما ستواجه فرق برنامجك يف السياقات املقيدة صعوبة فيام يتعلق بجودة البيانات عند قياس النتائج. وهناك شاغالن أساسيان يتعلقان 

بجودة البيانات يف هذه السياقات هام صحة البيانات وتكاملها. وقد تكون تقديراتك غري صالحة )أي أن مصادر األدلة املتاحة ال متثل ما تنوي 

تقديره( بسبب القيود املفروضة عىل مصادر األدلة أو طرق جمع البيانات الخاصة بك. وقد يكون لديك أيًضا شواغل تتعلق بتكامل البيانات 

حيث أن تدفقات البيانات وعمليات إدارة املعلومات عرضة للتالعب بسبب املسافات التي تنطوي عليها، وقدرة املوظفني، والتحديات األمنية، 

وعوامل أخرى. وتحد الشواغل املتعلقة بجودة البيانات من قدرة منظمتك عىل تأكيد النتائج املستهدفة، وتحسني الربامج، وقياس التغيري الذي 

رمبا تكون منظمتك قد ساهمت فيه.

كام أنها تؤدي إىل تفاقم ثالثة مخاطر عىل منظمتك:

مخاطر السمعة / مخاطر تشغيلية: سيتم تقويض سمعة منظمتك وقدرتها عىل جمع األموال والتفاوض عىل الوصول والدعوة إذا مل تقدم  	

الربامج قيمة للمستفيدين.

مالية: قد ال متتلك منظمتك الوثائق الالزمة لتلبية متطلبات الجهة املاحة، مام قد يؤدي إىل تكاليف غري مسموح بها. 	

عدم إلحاق الرضر: ميكن أن تعرض الربامج املستفيدين أو املوظفني للخطر، أو تزيد من التوترات يف املجتمعات، أو قد تلحق الرضر  	

بطرق أخرى.

ميكن ملوظفي منظمتك املسؤولني عن الربامج يف السياقات مقيدة الوصول استخدام أساليب إبداعية ومصادر األدلة للحد من التهديدات 

املتعلقة بجودة البيانات. وتعد املعايري الدنيا للرقابة والتقييم أداة لقياس ما إذا كانت هذه الجهود ناجحة عند تطبيقها عىل مؤرشات 

املخرجات. وتتيح النتائج ملنظمتك قياس الثقة يف مراقبة البيانات، وخاصة يف املناطق التي يكون فيها الوصول املبارش مستحياًل يف الغالب.



69 إدارة مخاطر مكافحة اإلرهاب

املعايري الدنيا للرقابة والتقييماألداة 10

FOR PRINCIPLED
HUMANITARIAN ACTION

TOOLKIT

املعايري الدنيا للرقابة والتقييم

األداة 10

www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks
1 / 6

مقدمة
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وعوامل أخرى. وتحد الشواغل املتعلقة بجودة البيانات من قدرة منظمتك عىل تأكيد النتائج املستهدفة، وتحسني الربامج، وقياس التغيري الذي 

رمبا تكون منظمتك قد ساهمت فيه.

كام أنها تؤدي إىل تفاقم ثالثة مخاطر عىل منظمتك:

مخاطر السمعة / مخاطر تشغيلية: سيتم تقويض سمعة منظمتك وقدرتها عىل جمع األموال والتفاوض عىل الوصول والدعوة إذا مل تقدم  	

الربامج قيمة للمستفيدين.

مالية: قد ال متتلك منظمتك الوثائق الالزمة لتلبية متطلبات الجهة املاحة، مام قد يؤدي إىل تكاليف غري مسموح بها. 	

عدم إلحاق الرضر: ميكن أن تعرض الربامج املستفيدين أو املوظفني للخطر، أو تزيد من التوترات يف املجتمعات، أو قد تلحق الرضر  	

بطرق أخرى.

ميكن ملوظفي منظمتك املسؤولني عن الربامج يف السياقات مقيدة الوصول استخدام أساليب إبداعية ومصادر األدلة للحد من التهديدات 

املتعلقة بجودة البيانات. وتعد املعايري الدنيا للرقابة والتقييم أداة لقياس ما إذا كانت هذه الجهود ناجحة عند تطبيقها عىل مؤرشات 

املخرجات. وتتيح النتائج ملنظمتك قياس الثقة يف مراقبة البيانات، وخاصة يف املناطق التي يكون فيها الوصول املبارش مستحياًل يف الغالب.
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املعايري الدنيا للرقابة والتقييم – املجاالت

تقسم املعايري الدنيا للرقابة والتقييم أنشطة وأساليب الرقابة عن بعد إىل ستة مجاالت. وتكمل هذه املجاالت وتعوض بعضها البعض. ويف حال 

كانت األنشطة يف أحد املجاالت مستحيلة فقد يتم تعويضها من خالل املزيد من الجهود يف املجاالت األخرى. وتتضمن املجاالت الستة ما ييل:

التثليث: ميكن استخدام مصادر أدلة متعددة مًعا عىل نفس املؤرش ملنح املزيد من الثقة ألي نتائج. وقد يتضمن هذا بيانات العملية  	

مثل قوائم الشحن أو مالحظات تلقي السلع أو وثائق سري العمل. وقد يتضمن يف كثري من الحاالت مزيج من طرق البحث لطرح نفس 

السؤال عىل أشخاص وجامعات مختلفة بطرق مختلفة. عىل سبيل املثال، قد يتم تثليث االستطالع الذي أجريته بشأن استخدام املراحيض 

من خالل مناقشة جامعية مركزة وصور للمراحيض. ويحد التثليث من تهديدات النزاهة والصالحية عىل حد سواء.

سلسلة بيانات املسؤولية: ميكن لكيفية حصول فرقك يف امليدان عىل البيانات ونقلها إىل موظفي إدارة املرشوع أن تقلل أو تزيد من  	

نقاط الضعف يف جودة البيانات. وميكن لجمع البيانات املحمولة أن يضمن جمع البيانات رقميًا، مع ختم الوقت والتاريخ واملوقع، 

ومتييزها بهوية الشخص الذي يجمع البيانات وينقلها بشكل مبارش وفوري إىل خادم آمن. وهذا يقلل من فرصة األخطاء أو التالعب عند 

إدخال البيانات وجمعها ونقلها، ويوفر لك فرصة إلجراء عمليات تدقيق البيانات والفحص العشوايئ. وميكن أن تتضمن هذه البيانات 

االستطالعات، ووثائق التوزيع، والصور، وتقارير الحضور، وعمليات املراقبة األخرى. وتحد الجهود املبذولة يف هذا املجال من تهديدات 

نزاهة البيانات.

االستطالعات القامئة عىل السكان ومنهجيات أخذ العينات: تعود عمليات مراقبة النتائج إىل متلقي املساعدة ملعرفة كيفية استخدامهم  	

للدعم املقدم من منظمتك. وسيضمن استخدام األساليب اإلحصائية املقبولة بشكل عام لتحديد أحجام عينات وأساليب قوية إلدراج 

األفراد يف العينة أن تعكس هذه العمليات الواقع املوضوعي عوًضا عن رأي األفراد الرئيسيني. ويحد االستخدام الصحيح لهذه األساليب 

التهديدات املتعلقة بصحة البيانات ونزاهتها.

تعليقات املستفيد: يف حال وجود آليات فعالة للتعامل مع التعليقات فإنها توفر رقابة قوية عىل املساءلة لربامج منظمتك. وقد تتضمن  	

هذه الطرق الربيد اإللكرتوين، والرسائل القصرية، وبرنامج واتساب، واملكاملات الهاتفية، و/أو صناديق الشكاوى. ويعد ضامن فهم 

املستفيدين الستحقاقهم أحد العنارص املهمة يف نظام التعليقات. وال متنح أنظمة التعليقات املتاحة خطيًا، والتي مل تسفر عن تعليقات 

مسجلة، الثقة ذاتها لفرق الربنامج الخاصة بك. وتحد آلية معالجة التعليقات الفعالة من تهديدات الصحة والنزاهة من خالل العمل 

كمصدر بديل لألدلة وعائق للتالعب.

االستقالل: إن االطالع عىل التنفيذ بشكل مستقل هو أمر مرغوب فيه للغاية، ولكنه ميثل تحديًا كبريًا يف سياق اإلدارة عن بعد. وميكن  	

لكبار املوظفني يف منظمتك والجهات املانحة يف العديد من السياقات تقديم تحقيق مستقل يف النتائج من خالل زيارات مخصصة 

وعمليات فحص عشوائية. ومع ذلك، ميكن أن يكون هذا صعبًا للغاية أو مستحياًل يف املناطق التي يصعب الوصول إليها. وميكنك التفكري 

يف التعاقد مع رشكات مراقبة محلية كطرف ثالث أو مراقبني »مستقلني« آخرين. ومع ذلك، يجب أن يتفاوض هؤالء املراقبون عىل 

إمكانية وصولهم من خالل القيود نفسها التي تتبعها منظمتك وأن يعتمدوا غالبًا عىل نفس املجموعة من موظفي املرحلة األخرية، وال 

ميكن افرتاض استقالل هؤالء املراقبني الخارجيني. ويحد جمع البيانات املستقل من املخاطر املتعلقة بنزاهة البيانات.

االتصال املبارش املوثق مع املستفيدين: ميكن توثيق االتصال املبارش مع املستفيدين يف وقت التسليم أو تقديم الخدمة وأثناء عملية  	

مراقبة النتائج مرة أخرى. وقد تجري بعض التوزيعات الخاصة بك يف بعض السياقات الصعبة برسعة وبدون توثيق، أو قد ينخرط 

رشكاؤك املحليون مع املستفيدين ولكنهم يقدمون تقارير موجزة فقط ملنظمتك. وتحد قدرة منظمتك عىل مراجعة البيانات األولية التي 

توثق مشاركة املستفيدين من املخاطر املتعلقة بنزاهة البيانات.
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تدوين املعايري الدنيا للرقابة والتقييم

تقيّم األسئلة الواردة أدناه نشاطًا مقابل املجاالت الستة للمعايري الدنيا للرقابة والتقييم وتقدم نتيجة. ومتنح النتيجة إدارتك قياًسا للثقة التي 

ميكن أن تكون لديهم يف نتائج املخرجات املبلغ عنها.

التعليامت

ميكن للتيسري من قبل موظفي الرقابة والتقييم يف منظمتك أو مجموعة أخرى خارج فريق التنفيذ، إن أمكن، تعزيز تقييم أكرث انعكاًسا 

واستقاللية. امأل األداة عىل مستوى النشاط. انظر يف مؤرشات املخرجات والنتائج ذات الصلة مًعا كعملية رقابة واحدة. امأل األداة لكل طريقة 

تنفيذ مختلفة. عىل سبيل املثال، إذا تم توزيع املواد الغذائية لكل منزل يف موقع واحد ويف نقطة توزيع مركزية يف موقع آخر، فقم مبلء األداة 

لكل طريقة. أجب عن كل سؤال ب »نعم« أو »ال«. تتم اإلجابة ب »نعم« فقط عندما تكون الطريقة متاحة أو يتم تنفيذها يف ثالثة أرباع 

الوقت أو أكرث. والنقاط الجزئية غري متاحة.

ويف بعض الحاالت، تبحث املجاالت الستة يف جوانب مختلفة من نشاط املراقبة ذاته. عىل سبيل املثال، قد تساهم مراقبة النتائج يف التثليث، 

واالتصال املبارش مع املستفيدين، واالستطالعات السكانية. ومع ذلك، قد تحقق عملية مراقبة النتائج يف بعض السياقات نقاطًا يف واحد أو 

اثنني من هذه املجاالت فقط. فمثاًل، إذا كانت مراقبة النتائج الخاصة بك تعتمد عىل املالحظة املبارشة، فقد ال تكون هناك نقاط لالستطالعات 

السكانية أو االتصال املبارش املوثق مع املستفيدين.

وعند حساب النتيجة قبل التنفيذ، يجب أن تفكر يف خطط والتزامات محددة للميض قدًما. وميكن أن تبلغ النتائج عن قرار األهمية للربنامج، 

حيث تقرر إدارتك ما إذا كان بإمكان الربنامج امليض قدًما أم ال. وستصبح النتائج أيًضا جزًءا من توثيق الربنامج ملشاركتها مع الجهات املانحة 

واإلدارة الداخلية وغريهم.

وعند احتساب النتيجة بعد التنفيذ، يجب عىل فريقك مراجعة البيانات األساسية التي تدعم كل مجال. وتعد النتيجة مقياس الثقة الذي ميكن 

أن تحصل عليه منظمتك من وجود الربنامج. وهو مقياس مهم لعمليات التدقيق املستقبلية. وستؤدي مقارنة النتائج السابقة والالحقة إىل 

تحسني كيفية استخدام فرقك لألداة يف املستقبل.

الحد األدىن للنتيجة

الحد األدىن املقرتح للنتيجة هو 57 للربامج املنقذة للحياة و84 لألنواع األخرى من الربامج. ويجب أن تتجاوز فرقك الحد األدىن كلام سمح 

السياق.

املعايري الدنيا للرقابة والتقييم

البيانات الوصفية

تاريخ اكتامل األداة

الدولة

القطاع والنشاط

املوقع

هل أكملت قبل التنفيذ أم بعده؟

إعادة تعيني
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السياق.

املعايري الدنيا للرقابة والتقييم

البيانات الوصفية

تاريخ اكتامل األداة

الدولة

القطاع والنشاط

املوقع

هل أكملت قبل التنفيذ أم بعده؟

إعادة تعيني
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اإلجابة )نعم(التوضيحالقيمةمجال نهج الرقابة عن بعد

20اتصال مبارش موثق مع املستفيدين

هل تم توثيق دليل عىل النتائج يف نقطة التسليم 

إىل املستفيد؟

إن هذا هو املصدر األسايس للتحقق من ملف 13

مؤرش النتائج. والهدف هنا هو ضبط معاملة 

تقديم السلع أو الخدمة. ويتم توقيع قوائم 

املستفيدين بالنسبة للتوزيعات. أما بالنسبة 

للخدمات التي يتم تقدميها للجامعات، فيمكن 

التوقيع عىل قوائم الحضور أو الصور التي تظهر 

كل الحارضين الذين يتلقون الخدمة. 

هل هناك اتصال مبارش موثق مع املستفيدين 

الذين يقدمون أدلة عىل النتائج؟

إن هذا هو املصدر األسايس للتحقق من ملف 7

مؤرش النتائج ذي الصلة. وغالبًا ما يكون استطالع 

نتائج قائم عىل السكان. ومع ذلك، فقد تكون 

هناك أيًضا مقابالت املخربين الرئيسيني مع عدد 

قليل من املستفيدين.

نتيجة القسمنتيجة االتصال املبارش املوثق مع املستفيدين

20التثليث

وثائق التسجيل، وصور التوزيع، وبيانات مراقبة 12هل يتوفر مصدران مستقالن للدليل عىل النشاط؟

ما بعد التوزيع وما إىل ذلك. ويجب أن يكون 

لدى مصادر األدلة أساليب مميزة جًدا حتى 

تكون مستقلة عن بعضها البعض )مثل الصور 

والتسجيل(، أو أن تكون منفصلة يف الوقت 

املناسب )مثل بيانات مراقبة ما بعد التوزيع 

والتسجيل(. ولن يكون التسجيل ومقابالت 

الخروج التي أجريت يف وقت التوزيع مستقلة. 

ويجب أن توضح مصادر األدلة حجم املساعدة 

وطبيعتها. فبالنسبة إىل توزيع 1000 سلة من 

الغذاء، ستحتاج الصور إىل إظهار 1000 شخص 

يتلقون سلة الغذاء وبعض الصور ملحتويات 

السلة، وستحتاج وثيقة التسجيل إىل 1000 اسم 

ومحتوى السلة وما إىل ذلك.

8هل تتوافر ثالثة مصادر مستقلة لألدلة؟

نتيجة القسمنتيجة التثليث

إعادة تعيني
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اإلجابة )نعم(التوضيحالقيمةمجال نهج الرقابة عن بعد

20سلسلة بيانات املسؤولية

هل يتم نقل البيانات من امليدان إىل فريق إدارة 

املرشوع عرب منصة جمع بيانات محمولة أو يتم 

إيداعها مبارشة يف تطبيق ملشاركة امللفات تتحكم 

به منظمتك؟

الهدف هو نقل البيانات من فريقك امليداين إىل 2

فريق إدارة املرشوع عرب طريقة آمنة ويف وقت 

مبكر من تدفق معالجة البيانات قدر اإلمكان.

هل يتم إدخال البيانات إىل منصة جمع بيانات 

محمولة عند نقطة الجمع؟

نقطة الجمع هي املقابلة واملالحظة عندما يتم 14

التقاط الصورة، وما إىل ذلك.

نتيجة القسمنتيجة سلسلة بيانات املسؤولية

20استطالعات وعينات قامئة عىل السكان

هل يبلغ نطاق الثقة 5 أو أقل ومستوى الثقة 95 

يف املئة أو أعىل؟

6

هل يبلغ نطاق الثقة 5 أو أقل ومستوى الثقة 90 

يف املئة أو أعىل؟

6

هل تم اختيار املوجودين يف العينة بشكل عشوايئ 

بطريقة عشوائية معتمدة؟

راجع إرشادات أخذ العينات الداخلية أو املوارد 8

واألدوات الخارجية.

نتيجة القسمنتيجة االستطالعات والعينات القامئة عىل السكان

20املالحظات األولية للمستفيدين

هل يتم إبالغ كل املستفيدين باستحقاقاتهم يف 

هذا النشاط املحدد؟

قد يكون هذا مرفًقا مبلصقات أو إعالنات راديو 7

أو اتصاالت أخرى.

قد يكون هذا واتساب أو الرسائل القصرية أو 2هل هناك مسار مستقل للمالحظات؟

املكاملات أو صناديق الشكاوى وما إىل ذلك. وال 

يعترب املستفيدون الذين يتواصلون مع فريق 

التنفيذ لنقل مالحظاتهم مساًرا لهذا التمرين.

قد يكون هذا واتساب أو الرسائل القصرية أو 3هل هناك مساران مستقالن للمالحظات؟

املكاملات أو صناديق الشكاوى وما إىل ذلك. وال 

يعترب املستفيدون الذين يتواصلون مع فريق 

التنفيذ لنقل مالحظاتهم مساًرا لهذا التمرين.

هل يوجد لدى مؤسستك تاريخ من تلقي 

املالحظات من املستفيدين من ذلك الرشيك / 

الفريق يف ذلك املوقع؟

هل تم تقديم عينة واحدة قابلة للتنفيذ من 8

املالحظات بشكل رسمي إىل منظمتك فيام يتعلق 

بالعمل الذي أنجزه فريقك يف هذا املوقع؟

نتيجة القسمنتيجة املالحظات األولية للمستفيدين

إعادة تعيني



73 املعايري الدنيا للرقابة والتقييماألداة 10إدارة مخاطر مكافحة اإلرهاب
www.nrc.no/toolkit/principled-humanitarian-action-managing-counterterrorism-risks

5 / 6

اإلجابة )نعم(التوضيحالقيمةمجال نهج الرقابة عن بعد

20سلسلة بيانات املسؤولية

هل يتم نقل البيانات من امليدان إىل فريق إدارة 

املرشوع عرب منصة جمع بيانات محمولة أو يتم 

إيداعها مبارشة يف تطبيق ملشاركة امللفات تتحكم 

به منظمتك؟

الهدف هو نقل البيانات من فريقك امليداين إىل 2

فريق إدارة املرشوع عرب طريقة آمنة ويف وقت 

مبكر من تدفق معالجة البيانات قدر اإلمكان.

هل يتم إدخال البيانات إىل منصة جمع بيانات 

محمولة عند نقطة الجمع؟

نقطة الجمع هي املقابلة واملالحظة عندما يتم 14

التقاط الصورة، وما إىل ذلك.

نتيجة القسمنتيجة سلسلة بيانات املسؤولية

20استطالعات وعينات قامئة عىل السكان

هل يبلغ نطاق الثقة 5 أو أقل ومستوى الثقة 95 

يف املئة أو أعىل؟

6

هل يبلغ نطاق الثقة 5 أو أقل ومستوى الثقة 90 

يف املئة أو أعىل؟

6

هل تم اختيار املوجودين يف العينة بشكل عشوايئ 

بطريقة عشوائية معتمدة؟

راجع إرشادات أخذ العينات الداخلية أو املوارد 8

واألدوات الخارجية.

نتيجة القسمنتيجة االستطالعات والعينات القامئة عىل السكان

20املالحظات األولية للمستفيدين

هل يتم إبالغ كل املستفيدين باستحقاقاتهم يف 

هذا النشاط املحدد؟

قد يكون هذا مرفًقا مبلصقات أو إعالنات راديو 7

أو اتصاالت أخرى.

قد يكون هذا واتساب أو الرسائل القصرية أو 2هل هناك مسار مستقل للمالحظات؟

املكاملات أو صناديق الشكاوى وما إىل ذلك. وال 

يعترب املستفيدون الذين يتواصلون مع فريق 

التنفيذ لنقل مالحظاتهم مساًرا لهذا التمرين.

قد يكون هذا واتساب أو الرسائل القصرية أو 3هل هناك مساران مستقالن للمالحظات؟

املكاملات أو صناديق الشكاوى وما إىل ذلك. وال 

يعترب املستفيدون الذين يتواصلون مع فريق 

التنفيذ لنقل مالحظاتهم مساًرا لهذا التمرين.

هل يوجد لدى مؤسستك تاريخ من تلقي 

املالحظات من املستفيدين من ذلك الرشيك / 

الفريق يف ذلك املوقع؟

هل تم تقديم عينة واحدة قابلة للتنفيذ من 8

املالحظات بشكل رسمي إىل منظمتك فيام يتعلق 

بالعمل الذي أنجزه فريقك يف هذا املوقع؟

نتيجة القسمنتيجة املالحظات األولية للمستفيدين

إعادة تعيني
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اإلجابة )نعم(التوضيحالقيمةمجال نهج الرقابة عن بعد

70االستقاللية

هل يزور بعض كبار املديرين موقع املرشوع دون 

سابق إنذار وحسب إرادتهم؟

تعني عبارة »حسب اإلرادة« أن الوصول ال 25

يتطلب ترصيحات أو موافقات خاصة وأن 

الوصول املادي ليس شاقًا للغاية )عىل سبيل 

املثال، القيادة ألقل من أربع ساعات من مطار 

رئييس(. ويجب أن يكون كبار املوظفني أولئك 

املتواجدين خارج منطقة التنفيذ.

هل يزور بعض كبار املديرين موقع املرشوع دون 

سابق إنذار وحسب إرادتهم؟

هل تتاح تأشريات أو تصاريح الدخول فقط لبعض 25

األفراد؟ إذا كان األمر كذلك، فهذا يعني ال.

هل يزور املوظفون املبتدئون أو املحليون موقع 

املرشوع دون سابق إنذار وحسب إرادتهم؟

3

هل يتم جمع البيانات من قبل موظفني ليسوا 

من فريق التنفيذ؟

هل هناك فصل بني واجبات جمع بيانات الرقابة 3

والتقييم بحيث يقوم فريق بالتنفيذ يف حني يقوم 

فريق آخر بجمع البيانات؟

هل يتم جمع البيانات دون مشاركة السلطات 

املحلية أو فريق التنفيذ يف امليدان؟

عادة ما تعني اإلدارة عن بعد أنه يجب عىل 14

عدادي املرحلة األخرية التفاوض بشأن الوصول 

من خالل املنافذ ذاتها كام قدمها فريق التنفيذ 

إىل املستفيدين. وتكون اإلجابة »نعم« فقط إذا 

كانت عملية جمع البيانات مستقلة بالفعل عن 

السلطات املحلية واملنفذين. 

نتيجة القسمنتيجة االستقاللية

مجموع النقاط

إعادة تعيني



©
 N

R
C

/C
h

ri
st

ia
n

 J
ep

se
n

دليل عميل

75 إدارة مخاطر مكافحة اإلرهاب

 إدارة دورة املرشوع 
ومخاطر مكافحة اإلرهاب

يستمد هذا الدليل العميل محتواه من “مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ: إدارة مخاطر مكافحة اإلرهاب” الخاصة باملجلس 

الرنويجي لالجئني. ويحدد الدليل أصل وتأثري تدابري مكافحة اإلرهاب، ويقرتح إجراءات ينبغي أن تراعيها املنظامت اإلنسانية طوال 

دورة الربنامج من أجل املساعدة يف إدارة املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب والحد منها.
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مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ76

من أين تأيت تدابري مكافحة اإلرهاب؟

يتم تقديم تدابري مكافحة اإلرهاب من خالل:

قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والصكوك الدولية األخرى.  1

القوانني التي قدمتها الهيئات اإلقليمية مثل االتحاد األورويب.  2

القوانني املحلية للدول.  3

ومبجرد تقديم هذه التدابري فإنها غالبًا ما تنعكس يف اتفاقيات املنح املقدمة من الجهات املانحة. وتشمل هذه اإلجراءات مجموعة 

متنوعة من األساليب، مبا فيها تصنيف الجامعات أو األفراد عىل أنهم إرهابيون، وتجريم تقديم الدعم املايل وأنواع الدعم األخرى إىل 

أولئك الذين تم تصنيفهم عىل أنهم إرهابيون، أو أولئك “املرتبطني باإلرهاب”.

ملاذا تعد هذه التدابري مهمة بالنسبة للمنظامت اإلنسانية؟

تعمل املنظامت اإلنسانية يف العادة يف بيئات مترضرة من النزاع حيث قد تنطبق تدابري مكافحة اإلرهاب، عىل سبيل املثال، عندما 

يكون طرف أو أكرث من أطراف النزاع عبارة عن جامعة موصوفة باإلرهابية. ويجب عىل املنظامت اتخاذ قرارات بشأن مكان العمل بناًء 

عىل تقييامت االحتياجات وفًقا للقانون اإلنساين الدويل واملبادئ اإلنسانية. وقد يكون من الرضوري التعامل مع الجامعات املوصوفة 

باإلرهابية لضامن الوصول إىل األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة. وقد تعيق تدابري مكافحة اإلرهاب قدرة املنظامت عىل التعامل 

مع هذه الجامعات، وقد تؤدي إىل فرض عقوبات عىل املنظامت التي تفعل ذلك.



77 إدارة مخاطر مكافحة اإلرهاب

ما هي املخاطر بالنسبة للمنظامت اإلنسانية؟

األثر العميلفئة الخطر

املحاكمة القضائية بشأن تقديم الدعم للجامعات املوصوفة باإلرهابية: يجعل التعريف واسع النطاق لدعم اإلرهاب الذي جنائية
تبنته بعض الدول هذا خطرًا عىل املنظامت اإلنسانية وموظفيها يف حال االعتقاد بأنهم قدموا الدعم إىل الجامعات املوصوفة 
باإلرهابية من خالل تنفيذ أنشطة معينة. فعىل سبيل املثال، قضت املحكمة العليا األمريكية يف عام 2010 بتصنيف تدريب 

أعضاء جامعة موصوفة باإلرهابية عىل القانون اإلنساين الدويل عىل أنه دعم مادي وبالتايل فهو محظور.

تجريم املوظفني: ميكن للقوانني الجنائية املصممة ملكافحة اإلرهاب تجريم العاملني يف املجال اإلنساين. وقد يتعرض املوظفون 
املحليون بشكل خاص للمخاطر مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الخاص بالدولة املضيفة. وتشمل الجرائم املحتملة التي ميكن 

أن تنطوي عىل مسؤولية جنائية التواجد يف منطقة نشاط إرهايب محدد، والتمويل غري املبارش لإلرهاب، وأشكال واسعة من 
املشاركة مع الجامعات املحظورة.

انعدام األمن: يعد التعامل مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة، بغض النظر عام إذا كانت جامعات موصوفة أمنية
باإلرهابية، عنرًصا أساسيًا يف تأمني الوصول اآلمن إىل األشخاص املحتاجني. ويساعد التعامل أيًضا عىل إنشاء موافقة وقبول 

ألنشطة املنظامت اإلنسانية، وهو أمر مهم لضامن سالمة املوظفني. وميكن أن تخلق تدابري مكافحة اإلرهاب حالة من الشك 
لدى املنظامت بشأن ما يعترب تواصاًل مرصًحا به مع الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة التي هي أيًضا جامعات موصوفة 

باإلرهابية.

ونتيجة لذلك، متتنع بعض املنظامت من التعامل مع هذه الجامعات. وينطوي فشل املنظامت يف التعامل مع الجامعات 
املسلحة غري التابعة للدولة بسبب مخاوف تتعلق مبكافحة اإلرهاب عىل خطر املفاهيم السلبية للتحيز وعدم الحياد، مام 

يعرض املوظفني للخطر. وتتعامل منظامت أخرى مع هذه الجامعات ولكنها ال تقدم الدعم والتوجيه للموظفني بشأن كيفية 
القيام بذلك. وميكن أن يؤدي ذلك إىل خلق نهج “ال تسأل وال تخرب أحد” حيث يشارك املوظفون امليدانيون دون علم اإلدارة 

العليا، ويشعرون بعدم القدرة عىل مناقشة املعضالت واملخاطر برصاحة.

التأخري: ميكن أن يؤدي إدراج بنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح إىل تأخري تنفيذ املبادرات اإلنسانية يف حني تعمل تعاقدية
املنظامت مع الجهات املانحة ملحاولة التفاوض عىل التغيريات أو التامس الوضوح بشأن الصياغة الغامضة. وتزيد حقيقة أن 

الجهات املانحة ال تبلغ املنظامت دامئًا بشأن إدراجها لبند جديد ملكافحة اإلرهاب أو تغيري صياغة بنود موجودة من احتامل 
حدوث تأخريات. وقد تتسبب بعض املتطلبات، مبا فيها إجراء الفحص و/أو التدقيق يف اإلجراءات، يف تأخري تقديم املساعدة.

وميكن أن تحدث التأخريات أيًضا نتيجة الحد من املخاطر املتعلقة بالبنوك الذي يحدث عندما ترفض البنوك أو تستغرق 
وقتًا أطول من املتوقع لتقديم التحويالت إىل املواقع التي تعترب مرتفعة املخاطر من أجل تقليل تعرضها لتهمة تيسري متويل 

اإلرهاب.

انخفاض جودة االستجابة: قد يقلل االمتثال ملتطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب من جودة استجابة املنظمة من خالل 
جعلها تختار طرقًا يعتقد أنها أقل خطورة حتى لو كانت أقل مالءمة وفعالية يف سياق معني.

نقل املخاطر إىل املوظفني: قد تكون العبارات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح غامضة ويصعب تفسريها. وليس 
من غري املألوف بالنسبة للمنظامت اإلنسانية قبول هذه البنود دون فهم املتطلبات املحددة بشكل كامل. وقد ال يشارك 

املوظفون املكلفون بتنفيذ مرشوع مبوجب اتفاقية منحة ما يف التفاوض عليه، ولكنهم يتحملون عبء االمتثال للمتطلبات، 
وال تقدم املنظامت يف العادة التوجيه والدعم الالزمني بشأن كيفية القيام بذلك.

نقل املخاطر إىل الرشكاء املحليني: غالبًا ما تنقل املنظامت غري الحكومية الدولية متطلبات الجهات املانحة ملكافحة اإلرهاب 
إىل الرشكاء املحليني يف شكل “بنود مضمنة” دون التأكد من فهمهم ما ينطوي عليه التوقيع عىل البند، أو من أن لديهم 

املوارد والقدرة عىل االمتثال. وقد يقبل الرشكاء املحليون متطلبات يستحيل عليهم االلتزام بها أو تعريض موظفيهم للخطر 
نتيجة لذلك.

استحداث سابقة قانونية: ميكـن أن يحـدث هـذا عند قيام منظمـة ما بقبول بنـود مكافحة إرهـاب معينة تعترب غـر مقبولـة 
عنـد منظمـة أخـرى. وقـد تختـار منظـامت أخـرى التفـاوض عـىل رشوط أكـر مالءمـة، ولكـن يصبح نفوذها وقدرتهـا عـىل 

القيـام بذلـك محـدودة إذا قبلت منظمة أخرى البنـود ذاتها.
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األثر العميلفئة الخطر

خسارة التمويل: رفضت بعـض املنظـامت التمويـل املقـدم مـن الجهـات املانحة بسـبب عدم يقينهـا أو عـدم رغبتها يف 
قبـول رشوط تدابري مكافحـة اإلرهـاب املطلوبة منها. وباإلضافـة إىل ذلـك، فقد تكـون النفقـة ممنوعة مبوجـب عقد ما إذا 

مل تلتزم املنظمة بجميع قوانني الجهة املانحة.

مبادئ 
إنسانية

مبادئ معرضة للخطر: قد تختار املنظامت عدم تقديم املساعدة يف املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلحة غري التابعة 
للدولة والتي هي أيًضا جامعات موصوفة باإلرهابية بغض النظر عن االحتياجات اإلنسانية هناك من أجل تقليل التعرض 

ملخاطر مكافحة اإلرهاب. وهذا يرض بنزاهة استجابتها ويرتك السكان املترضرين دون الحصول عىل املساعدة التي يحتاجون 
إليها بسبب موقعهم ببساطة. وقد يؤثر عدم اعتبار املنظمة محايدة عىل قبولها من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة 

للدولة واملجتمعات املحلية، وميكن أن يحد ذلك من إمكانية الوصول ويعرض سالمة املوظفني للخطر.

كيف ميكن للمنظامت اإلنسانية الحد من هذه املخاطر؟

ميكن للمنظامت اإلنسانية الحد من هذه املخاطر من خالل التأكد من وجود ما ييل:

إطار إدارة المخاطر. 	

عملية راسخة لمراجعة بنود مكافحة اإلرهاب في اتفاقيات المنح وخطوط حمراء واضحة تحدد اللغة والشروط غير المقبولة. 	

سياسات داخلية تزود الموظفين بالتوجيهات بشأن تدابير مكافحة اإلرهاب والتعامل مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة  	

التي قد تكون جماعات موصوفة باإلرهابية، بما في ذلك الخطوط الحمراء لضمان االلتزام بالمبادئ اإلنسانية.

إرشادات إدارة دورة المشروع التي تراعي مخاطر مكافحة اإلرهاب. 	

ميكن أن تساعد اإلرشادات الخاصة بإدارة دورة املرشوع التي تراعي مخاطر مكافحة اإلرهاب عىل ضامن تحديد املنظامت لهذه املخاطر 

بشكل فعال خالل دورة الربنامج وتقييمها والحد منها. وقد تم تصميم إرشادات إدارة دورة املرشوع أدناه ملساعدة املنظامت اإلنسانية 

عىل التوصل إىل تصميم املرشوع وتنفيذه بطريقة مبدئية يف السياقات التي قد تشكل فيها تدابري مكافحة اإلرهاب تحديات أمام العمل 

اإلنساين املبديئ.

الحظ أنه ال ميكن إلدارة املخاطر إلغاء مخاطر مكافحة اإلرهاب، وميكنها فقط أن تقلل من احتاملية الحدوث والحد من اآلثار املحتملة. 

ويتعني عىل املنظامت تحديد واتخاذ إجراءات معقولة إلدارة املخاطر، واتخاذ قرار بعد ذلك بشأن ما إذا كانت املخاطر املتبقية مقبولة 

أم ال. ويجب أن يستند هذا القرار إىل تقييم مدى أهمية الربنامج الذي يوازن املخاطر املتبقية مقابل شدة االحتياجات والنتائج 

اإلنسانية املتوقعة.
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إدارة دورة املرشوع ملخاطر مكافحة اإلرهاب

مرحلة 1: الربامج

قد تشمل أنشطة الربنامج الرئيسية يف هذه املرحلة ما ييل:

تحديد االستراتيجية الشاملة للبرنامج. 	

تطوير تحليل السياق. 	

تطوير تحليل المخاطر. 	

القامئة املرجعية للمرحلة األوىل:

تحليل السياق وتحديد أصحاب املصلحة:

هل يوجد لدى منظمتك إطار إلدارة المخاطر؟ هل الموظفون على دراية بالعناصر ذات الصلة بأدوارهم، مثل السياسات المتعلقة  	

بتدابير مكافحة اإلرهاب، والتعامل مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والعقوبات، واألطر القانونية لمكافحة اإلرهاب 

التي قد تكون منظمتك ملزمة باالمتثال لها، وشروط الجهات المانحة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب التي قد تكون ملتزمة بها 

بالفعل؟

هل أجريت تحلياًل للسياق لبلد العمل، بما في ذلك خارطة محدثة ألصحاب المصلحة؟ 	

هل قمت بملء سجل المخاطر المتعلقة بالسياق لتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، بما فيها  	

المخاطر على قدرة منظمتك على االلتزام بالمبادئ اإلنسانية ومبدأ “عدم إلحاق الضرر”؟ هل حددت خيارات الحد من هذه 

المخاطر؟ يمكن إيجاد نموذج تسجيل المخاطر هنا.

املرحلة 2: التحديد

قد تشمل أنشطة الربنامج الرئيسية يف هذه املرحلة ما ييل:

تحديد االحتياجات، والمناطق المستهدفة، والجماعات المستفيدة والتحقق منها. 	

تحديد فرص التمويل. 	

إعداد إطار سجل المشروع. 	

اتخاذ قرار بشأن المضي قدًما في وضع االقتراح. 	
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القامئة املرجعية للمرحلة الثانية:

االستهداف:

ارجع إلى تحليل السياق وسجل المخاطر من المرحلة األولى وقم بالتحديث وفًقا للبرنامج المقترح والمنطقة المستهدفة. 	

تحديد المخاطر الحالية: هل يتأثر اختيارك للطريقة أو المنطقة المستهدفة أو استهداف المستفيدين الخاص بك بتدابير مكافحة  	

اإلرهاب؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فراجع قراراتك للتأكد من أنها تتماشى مع النهج المبدئي وتلتزم بالخطوط الحمراء لمنظمتك.

هل تكشف خارطة أصحاب المصلحة عن وجود جماعات في المنطقة المستهدفة تم تصنيفها على أنها إرهابية أو معاقبة من  	

قبل الجهات المانحة المحتملة و/أو الدولة المضيفة؟ إذا كان األمر كذلك، فكيف ستتأكد من قدرتك على التعامل معهم بطريقة 

مبدئية؟

تحديد تدابير الوقاية: تحديد الخيارات المختلفة المتاحة. 	

التمويل:

شروط الجهات المانحة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ليست معروفة دائًما قبل االستجابة لدعوة تقديم االقتراحات، ولكن من المهم  	

النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

–  إذا كنت تفكر يف فرصة متويل من جهة مانحة جديدة، فهل راجعت اتفاقية املنحة املوحدة بعناية لالطالع عىل متطلبات 

مكافحة اإلرهاب؟

–   ميكن للجهات املانحة الحالية تغيري متطلبات مكافحة اإلرهاب دون إخطار الرشكاء. هل راجعت اتفاقية املنحة املحددة قبل 

التوقيع؟
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املخاطر املتعلقة برشوط الجهة املانحة ملكافحة اإلرهاب:

يوجد لدى الجهات املانحة نهج مختلفة لبنود مكافحة اإلرهاب يف اتفاقيات املنح، وال يتضمن بعضها لغة محددة بشأن مكافحة 

اإلرهاب، ولكنها ستتضمن لغة تتناول الحاجة إىل منع تحويل املساعدات واالحتيال والفساد. ويشمل بعضها اآلخر متطلبات صارمة 

تتعلق بشكل خاص مبكافحة اإلرهاب. ومن األمثلة عىل ذلك شهادة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بشأن مكافحة اإلرهاب التي يجب 

أن يوقع عليها املستفيدون والدول لإلقرار مبا ييل: “ مل يقدم املتلقي، عىل حد علمه الحايل خالل السنوات العرش السابقة، وسيتخذ 

جميع الخطوات املعقولة للتأكد من أنه لن يقدم عن علم دعاًم ماديًا أو موارد ألي فرد أو كيان يرتكب أعاماًل إرهابية أو يحاول ارتكابها 

أو الدعوة إليها أو تيسريها أو املشاركة فيها، أو أنه قام بذلك يف السابق”.

وقد أصبحت املخاطر املرتبطة بالتوقيع عىل هذه الشهادة واضحة يف عام 2018، عندما زعمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنه 

نظرًا ألن منظمة املساعدات الشعبية الرنويجية التي هي منظمة غري حكومية دولية قدمت “التدريب ومشورة الخرباء أو املساعدة” إىل 

الجامعات املوصوفة باإلرهابية يف سياق برامجها يف غزة وإيران، فإن شهادتها للوكالة األمريكية بأنها مل تقدم الدعم املادي أو املوارد ألي 

أطراف محظورة كانت خاطئة.

واعرتضت منظمة املساعدات الشعبية الرنويجية عىل هذه االدعاءات مشرية إىل أنها مل تقدم الدعم “لإلرهاب”، وأنها مل تتلق متوياًل 

من الوكالة األمريكية يف غزة أو إيران. وكانت املنظمة قد وقعت عىل شهادة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بشأن مكافحة اإلرهاب 

من أجل قبول متويل الوكالة يف جنوب السودان. وتجادلت الوكالة األمركية أنه ومبجرد التوقيع عىل الشهادة فإنها تنطبق عامليًا عىل أي 

مشاريع نفذها املستفيدون من الوكالة يف أي مكان يف العامل بغض النظر عن الجهة املانحة. وأشار هذا التفسري إىل أن الوكالة قد متتعت 

بتأثري كبري عىل املشاريع املمولة من قبل جهات مانحة أخرى. وعىل الرغم من عدم موافقة منظمة املساعدات الشعبية الرنويجية عىل 

نزاهة ادعاءات الوكالة األمريكية، فقد خلصت املنظمة إىل أن الخيار األكرث قبواًل هو املوافقة عىل تسوية نظرًا للتكاليف التقديرية 

واملوارد والوقت الالزم لتقديم هذه القضية إىل املحاكمة. ووافقت املنظمة عىل دفع 2.025 مليون دوالر للحكومة األمريكية.
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املرحلة 3: الصياغة

قد تشمل أنشطة الربنامج الرئيسية يف هذه املرحلة ما ييل:

إعداد مقترح المشروع والميزانية. 	

إعداد مصفوفة الرقابة والتقييم، وتقييم جودة الرقابة والتقييم. 	

اتخاذ قرار بشأن المضي قدًما، مع مراعاة شروط الجهات المانحة وأهمية البرنامج. 	

القامئة املرجعية للمرحلة الثالثة:

تخطيط املقرتح وإعداده:

هل يراعي المقترح الخاص بك المخاطر المتعلقة بمكافحة اإلرهاب التي تم تحديدها مسبًقا؟ 	

هل أدرجت كل المخاطر المحتملة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وتدابير الوقاية في سجل المخاطر ومصفوفة المخاطر؟ 	

هل تنوي العمل مع شركاء محليين؟ إذا كانت اإلجابة نعم: 	

– هل تحدثت مع رشيكك املحتمل بشأن املخاطر املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؟

– هل فكرت يف إمكانية نقلك للمخاطر إىل الرشيك املحتمل، وكيف ميكنك مشاركتها عوًضا عن نقلها له؟

–  هل قمت بتقييم قدرة الرشيك املحيل عىل إدارة املخاطر واالمتثال للمتطلبات التعاقدية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؟

مراجعة عقد الجهة املانحة:

هل حددت بنًدا لمكافحة اإلرهاب في عقد الجهة المانحة؟ إذا كان األمر كذلك، فهل يمنع هذا البند أو يعرقل اتباع نهج إنساني  	

مبدئي؟ هل راجع مستشار قانوني البند؟ انظر الملحق 1: “مراجعة بنود مكافحة اإلرهاب” للحصول على المزيد من اإلرشادات.

قرر ما إذا كنت ستمضي قدًما في فرصة التمويل. 	

تقييم الرقابة والتقييم:

بالنظر إلى المخاطر المحددة في السجل الخاص بك، قيّم ما إذا كنت قادًرا على تحقيق الحد األدنى من معايير الرقابة والتقييم. 	

قيّم جودة عمليات الرقابة والتقييم الخاصة بك لتحديد مدى نجاحها في الحد من مخاطر التحويل، وحدد المكان في حال  	

حدوثها.

شارك نتائج تقييمك مع الجهة المانحة المحتملة إذا لزم األمر للتأكد من أنها على دراية بجودة الرقابة والتقييم المتوقعة. 	

اتخاذ قرار بشأن أهمية الربنامج:

اعتماًدا على مخاطر مكافحة اإلرهاب وتدابير الوقاية المحددة في سجل المخاطر وجودة عمليات الرقابة والتقييم الخاصة بك،  	

فقد تحتاج إلى اتخاذ قرار بناًء على أهمية البرنامج.

هل وازنت شدة االحتياجات والنتائج اإلنسانية المتوقعة للمشروع مقابل المخاطر المرتبطة بتحقيق هذا الهدف؟ يمكن إجراء  	

هذا النوع من التقييم باستخدام أداة مثل تقييم أهمية البرنامج الخاص باألمم المتحدة. ويجب توثيق القرار الناتج ومتابعته من 

خالل المراقبة الدقيقة لتنفيذ المشروع والتغيرات في بيئة العمل.
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املرحلة 4: التنفيذ

قد تشمل أنشطة الربنامج الرئيسية يف هذه املرحلة ما ييل:

إعداد خطة عمل. 	

االجتماع االفتتاحي للمنح. 	

الرقابة. 	

مراجعة التقدم. 	

القامئة املرجعية للمرحلة الرابعة:

االجتامع االفتتاحي للمنح:

هل تأكدت من أن فريق المشروع على دراية بالمخاطر المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وتدابير الوقاية المحددة في سجل ومصفوفة  	

المخاطر؟

هل تأكدت من أن الموظفين على دراية بمتطلبات االمتثال المتعلقة بمكافحة اإلرهاب التي تفرضها الجهة المانحة؟ 	

هل تأكدت من أن فريق المشروع مدرك للخطوط الحمراء الخاصة بمنظمتك من حيث المبادئ اإلنسانية؟ 	
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املراجعة الدورية للمرشوع:

هل قيّمت الوضع الحالي مقابل المخاطر التي تم تحديدها مسبًقا؟ هل تحققت أي من المخاطر، وإذا كان األمر كذلك، فما هي  	

آثارها على المشروع؟

هل تحتاج إلى مراجعة أو تحديث سجل المخاطر ليعكس التحديات غير المتوقعة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب أو التغيرات في  	

بيئة العمل؟

هل تلزمك التغيرات في بيئة العمل المتعلقة بمكافحة اإلرهاب بإبالغ أو استشارة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بمن  	

فيهم الجهات المانحة؟

هل تجاوزت أيًا من الخطوط الحمراء الخاصة بمنظمتك فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب والعمل اإلنساني المبدئي؟ إذا كان األمر  	

كذلك، فقم بتوثيق كيفية اتخاذ هذه القرارات ورصد وتسجيل تأثيرها على مشروعك، وأي آثار أوسع نطاقًا من حيث السمعة 

وأمن الموظفين.

إذا فرضت الجهة المانحة الخاصة بك متطلبات امتثال تتعلق بمكافحة اإلرهاب، فهل أعاقت هذه المتطلبات تنفيذ المشروع، بما  	

في ذلك االلتزام بالمبادئ اإلنسانية؟

املخاطر املتعلقة بالدعم غري املبارش لجامعة موصوفة باإلرهابية:

تعمل منظمة التضامن العاملي اإلنسانية يف املنطقة X التي تسيطر عليها السلطات املحلية التي لديها صالت قوية مع جامعة موصوفة 

باإلرهابية من قبل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. وتتم إدارة العمليات يف املنطقة X عن بعد نظرًا لالعتبارات األمنية. وأجرت 

منظمة التضامن العاملي عملية مناقصة لتوفري املاء املنقول بالشاحنات يف املنطقة X. وبعد إمتام عملية املناقصة التي أدارها فريق 

اإلدارة عن بعد، زعم أحد املناقصني أنه كان عىل املتعاقدين دفع 3 يف املئة من قيمة العقد للسلطات املحلية من أجل الحصول عىل 

املوافقة للعمل يف املنطقة X. وأكد موظفو منظمة التضامن العاملي يف املنطقة X أن هذا ليس صحيًحا. فلم تتضمن أي من العطاءات 

املفصلة ألي من املشاريع السابقة للمنظمة إشارة إىل هذه الرسوم. وقد تجاوزت هذه الرسوم الخط األحمر للمنظمة فيام يتعلق 

مبدفوعات التيسري، وشكلت خطرًا محتماًل من مخاطر مكافحة اإلرهاب بسبب العالقة بني السلطات املحلية والجامعة املوصوفة 

باإلرهابية. وقد أوقف فريق اإلدارة عن بعد عىل الفور توقيع العقد الجديد حتى يتم التحقيق يف هذه املسألة بشكل كامل. وتم تسليم 

تقرير إىل املستشار اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منظمة التضامن العاملي الذي بدأ تحقيًقا داخليًا. وأبلغت الجهات املانحة ذات الصلة 

باألمر وطلبت املشورة القانونية الخارجية.

وتعاملت منظمة التضامن العاملي مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وطالبتهم بالتدخل للحصول عىل إعفاء من 

السلطات املحلية من أجل إعفاء املنظامت اإلنسانية كافة من هذه الرسوم لضامن استمرار الربنامج. وتم الحصول عىل اإلعفاء بنجاح.

وأرشكت املنظمة الجهة املانحة التي مولت مرشوع نقل املاء يف نقاشات بشأن مشاركة املخاطر. ووافقت الجهة املانحة عىل عدم وجود 

خطأ من جانب منظمة التضامن العاملي وأثنت عىل املنظمة لتعاملها بشفافية مع هذه القضية. ومع ذلك، اختارت الجهة املانحة 

تصنيف التكاليف عىل أنها غري مستحقة وبالتايل فهي خاضعة للسداد.

يعكس هذا الحادث العقبات التي تواجه تقديم املساعدة يف البيئات التي تكون قد تكون فيها السلطات املحلية عىل عالقة بالجامعات 

املوصوفة باإلرهابية، والتحديات اإلضافية املرتبطة بإدارة العمليات عن بعد. وميكن أن يؤدي التنسيق والتعاون إىل إيجاد حلول عند 

ظهور هذه املشاكل، ولكن تتحمل املنظامت اإلنسانية يف نهاية املطاف أعباء املخاطر بشكل كامل، مام يعكس أهمية التنبؤ بهذه األنواع 

من التحديات والتخطيط لها قبل ظهورها.

مالحظة: تصف دراسة الحالة هذه األحداث الحقيقية ولكن تم إخفاء الهويات.
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املرحلة 5: التقييم والتدقيق

قد تشمل أنشطة الربنامج الرئيسية يف هذه املرحلة ما ييل:

اجتماع اختتام المنح. 	

إعداد التقارير الداخلية. 	

تقديم التقارير إلى الجهات المانحة. 	

القامئة املرجعية للمرحلة الخامسة:

اجتامع اختتام املنح:

هل راجعت بشكل منتظم التحديات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، بما فيها تلك المتعلقة بإمكانية الوصول وااللتزام بالمبادئ  	

اإلنسانية، والقرارات المتخذة للتعامل مع هذه التحديات؟

هل وثّقت تأثير تدابير مكافحة اإلرهاب على تنفيذ المشروع، وأي آثار أوسع نطاقًا من حيث سمعة منظمتك وأمن الموظفين؟ 	

هل وثّقت وأبلغت أصحاب المصلحة الداخليين بشأن التحديات والقرارات؟ 	

هل تأكدت من حفظها مًعا إلى جانب الوثائق األخرى المتعلقة بالمشروع ألغراض التدقيق؟ 	

هل حددت الدروس المستفادة لتوجيه إعداد المشاريع المستقبلية وتنفيذها؟ 	

تشكل توجيهات إدارة دورة املرشوع، مثل تلك املذكورة أعاله، أحد عنارص إطار إدارة املخاطر الذي ميكن أن يساعد املنظمة عىل تحديد 

املخاطر املحتملة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتقييمها والحد منها بشكل فعال خالل املراحل املختلفة إلدارة دورة املرشوع. وميكن 

للمنظامت من خالل تعميم مراعاة هذه املخاطر التأكد من استعدادها للتعامل معها عند ظهورها. راجع “مجموعة أدوات األعامل 

اإلنسانية املبدئية: إدارة مخاطر مكافحة اإلرهاب” الخاصة باملجلس الرنويجي لالجئني للحصول عىل املزيد من املعلومات.



مجموعة أدوات العمل اإلنساين املبديئ86

ملحق 1: مراجعة بنود مكافحة اإلرهاب

من املهم أن تراجع املنظامت كل اتفاقية منحة بدقة قبل التوقيع من أجل التأكد من أنها عىل علم مبا توافق عليه، بغض النظر عام 

إذا كانت قد وقعت اتفاقيات سابقة مع نفس الجهة املانحة أم ال. والجهات املانحة غري ملزمة بإبالغ الرشكاء عند تغيري صياغة بنود 

مكافحة اإلرهاب أو إدخال بنود جديدة. وال توجد هذه البنود دامئًا يف أقسام اتفاقيات املنح حيث ميكن توقع وجودها. وتساعدك 

املراجعة الكاملة التي قد تتضمن البحث يف االتفاقية عن املصطلحات ذات الصلة عىل التأكد من أنك قد حددت أي لغة قد تنطوي عىل 

مشكلة يف الوقت املناسب للحصول عىل توضيح من الجهة املانحة أو ملحاولة إعادة التفاوض عىل الصياغة.

أسئلة ينبغي أخذها بعني االعتبار

القامئة املرجعية التالية ليست شاملة.

هل تشير االتفاقية إلى االتفاقيات أو المعاهدات الدولية، أو قرارات مجلس األمن الدولي، أو سياسات الجهات المانحة، أو  	

القوانين المحلية أو الدولية، أو قوانين الدولة المانحة؟

هل يتضمن بند مكافحة اإلرهاب مصطلحات “النية” أو “المعرفة” أو “عن علم” أو “العقالنية”؟ 	

هل يتضمن البند لغة غامضة أو غير واضحة، مثل “مرتبط ب” أو “مباشر” أو “غير مباشر”؟ 	

 هل سيطلب منك فحص الموظفين أو الشركاء أو المستفيدين بناًء على قوائم الجماعات الموصوفة باإلرهابية؟ 	

هل تتضمن االتفاقية متطلبات أو لغة محددة بشأن تعيين الموظفين؟ 	

هل يلزمك بند مكافحة اإلرهاب بإدراج البند نفسه في أي اتفاقية فرعية؟ 	

هل سيؤدي االمتثال لالتفاقية إلى إعاقة قدرتك على االلتزام بالمباديء اإلنسانية؟ 	

هل سيؤثر االمتثال لبند مكافحة اإلرهاب على قبولك بين السكان المتضررين وأطراف النزاع؟ 	

هل ستكون غير قادر على إعطاء الموظفين والمنظمات الشريكة تعليمات واضحة بشأن كيفية االمتثال لاللتزامات؟ 	

إذا كانت اإلجابة عىل أي من األسئلة أعاله هي “نعم”

1: وضح التزامات ورشوط اتفاقية الرشاكة

تشاور داخليًا مع اإلدارة العليا ومستشاري السياسة والموظفين القانونيين وغيرهم. 	

استشر مستشاًرا قانونيًا خارجيًا لتفسير البند. 	

بناًء على هذه المعلومات، خذ بعين االعتبار وضع مالحظة لملف يحدد تفسيرًا داخليًا للبند. 	

استشر المنظمات األخرى التي تتلقى األموال من نفس الجهة المانحة أو الشريك. 	

اطلب من الجهة المانحة أو الشريك تزويدك بتفسيره الخاص للبند، ودرجة المسؤولية المستدلة، وااللتزامات لضمان االمتثال. 	
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2: تفاوض عىل رشوط االتفاقية

قد تختار املنظمة التفاوض عىل رشوط اتفاقية الرشاكة نتيجة للمشاورات املذكورة أعاله. ويجب املوافقة عىل هذا القرار من قبل اإلدارة 

العليا، ومستشاري السياسة، واملوظفني القانونيني، واإلدارات األخرى ذات الصلة.

حدد مجاالت التعارض المحتمل بين شروط االتفاقية وسياسات منظمتك، والقدرة التشغيلية والمبادئ اإلنسانية. 	

حدد موقًفا تكون فيه شروط االتفاقية مقبولة أو غير مقبولة. 	

وضح الموقف أعاله مع الجهة المانحة أو الشريك. 	

شارك سياسات وممارسات إدارة المخاطر الحالية أو المخطط لها. 	

إذا كانت اإلجابة عىل أي من األسئلة األولية ال تزال “نعم” بعد التفاوض، فسيتعني عىل إدارة املنظمة تقييم املخاطر واملسؤوليات 

التي تنطوي عليها املنظمة، ورشكائها املحتملني، واملتعاقدين الفرعيني، واملنظامت اإلنسانية األخرى قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع عىل 

االتفاقية أم ال.
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