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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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