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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.
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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.
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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.
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