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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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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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