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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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