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 منحة اإلغاثة الطارئة لألعمال التجاریة الصغیرة في مدینة ِكنت

 الشروط واألحكام الفیدرالیة

 الصحة والخدمات اإلنسانیة

دة ومبادئ   التكلفة  یجب على جھة التعاقد أو المستلم (ویشار إلى كل منھما ھنا باسم «جھة التعاقد») االلتزام بالمتطلبات اإلداریة الموحَّ
   75الجزء CFR 45) بالصیغة الواردة في المادة  HHSومتطلبات المراجعة للحصول على منح إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة (

-وأحكام العقد الواردة أدناه، وذلك حسب االقتضاء (بما یتضمن   HHS، وبیان سیاسة منح إدارة  2014دیسمبر    26الساریة اعتباًرا من  
 أي نفقات ممولة من صنادیق اإلغاثة من آثار وباء فیروس كورونا أو صنادیق الصحة العامة).  -لى وجھ التحدیدع

 المدفوعات التنفیذیَّة .1
ى  تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد لدفع رواتب األفراد، في صورة منحة أو أي آلیة أخر

 )202). (القسم  Executive Level IIتزید عن المستوى التنفیذي الثاني (خارجیة، بأسعار  

 الترویج لتقیید حمل السالح .2
لترویج  تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد، سواء أكان استخداًما كامالً أو جزئیًا، من أجل ا

 )210م  لتقیید حمل السالح أو دعمھ. (القس

 الضغط السیاسي .3
)a( تقر جھة التعاقد بأنھ، وباستثناء العالقات التشریعیة التنفیذیة العادیة والُمعترف بھا، ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من  

شورات أو خالل ھذا العقد ألغراض دعائیة أو ترویجیة؛ أو من أجل إعداد أو توزیع أو استخدام أي أطقم أو نشرات أو كتیبات أو من
مراسالت إلكترونیة أو عروض عبر الرادیو أو التلفزیون أو الفیدیو مصممة لدعم أو إلغاء سن تشریع أمام الكونغرس أو أي جھة تشریعیة  

  أي ھیئة تشریعیة محلیة أو تابعة على مستوى الوالیة أو على المستوى المحلي، باستثناء العروض المقدَّمة إلى الكونغرس بنفسھ أو إلى  
، أو إذا كانت مصممة لدعم أو إلغاء أي تشریع أو إجراء إداري أو أمر صادر من جناح تنفیذي تابع ألي حكومة على مستوى  للوالیة

ي حكومة  الوالیة أو على المستوى المحلي، سواء أكان مقترًحا أو ُمعلقًا، باستثناء إذا كان العرض مقدًما إلى الجناح التنفیذي نفسھ التابع أل
 ستوى الوالیة أو على المستوى المحلي.على م

)b(  تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد لدفع راتب أو نفقات خاصة بأي مستلم للمنحة أو
عتمادات أو لوائح أو إجراءات العقد، أو وكیل یتصرف بالنیابة عن ھذا المستلم، فیما یتعلق بأي نشاط مصمم للتأثیر في سن أي تشریع أو ا

إداریة أو أمر تنفیذي مقترح أو معلق أمام الكونغرس أو أي حكومة على مستوى الوالیة، أو أي جھة تشریعیة أو كیان على مستوى الوالیة  
اركة من قبل أي وكالة أو  أو المستوى المحلي، باستثناء ما یدفع ألغراض العالقات التشریعیة التنفیذیة العادیة أو الُمعترف بھا، أو المش

مسؤول في أي حكومة على مستوى الوالیة أو على المستوى المحلي أو القبلي، وذلك في إجراءات وضع السیاسات والعملیات اإلداریة  
 داخل الجناح التنفیذي لتلك الحكومة.

)c( ) وتشتمل أوجھ الحظر، المذكورة في المادتین الفرعیتینaو (b)(  أو الترویج ألي زیادة ضریبیة    عملد ، على أي نشاط موجھ
و مقترحة أو معلقة أو مستقبلیة على المستوى الفیدرالي أو المحلي أو على مستوى الوالیة، أو أي اشتراطات أو تقییدات مقترحة أو معلقة أ

الدعوة أو الترویج    -المثال ال الحصرعلى سبیل  -مستقبلیة على أي منتج استھالكي قانوني، بما یتضمن بیعھ أو التسویق لھ، بما یتضمن  
 )503لفرض تقییدات على حمل السالح. (القسم  

 اإلجھاض .4
)a(  تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز إنفاق أي أموال مدفوعة من خالل ھذا العقد، أو أي أموال في أي صندوق استئماني مدفوع من خالل

 ھذا العقد، لغرض إجراء أي عملیة إجھاض.

)b(   التعاقد بأنھ ال یجوز إنفاق أي أموال مدفوعة من خالل ھذا العقد، أو أي أموال في أي صندوق استئماني مدفوع من خالل تقر جھة
 ھذا العقد، لغرض تغطیة مخصصات صحیّة تتضمن تغطیة أي عملیة إجھاض.
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)c(   للرعایة الُمدارة بموجب عقد أو ومصطلح «تغطیة المخصصات الصحیة» یُقصد بھ باقة الخدمات التي تغطیھا منظمة أو جھة مقدمة
 )506ترتیب آخر. (القسم  

 التقییدات المفروضة على حظر تمویل اإلجھاض .5
)a( یجب أال تُطبق التقییدات المنصوص علیھا في المادة السابقة على أي إجھاض— 

 إذا كان الحمل نتیجة للتعرض لالغتصاب أو زنا المحارم؛ أو )1(

بٍ جسدي أو إصابة جسدیة أو مرض جسدي، بما یتضمن الحاالت الجسدیة التي في حال إذا كانت المرأة تعاني من اضطرا )2(
ض الحیاة للخطر إذا كانت ناتجة أو ناشئة عن الحمل نفسھ والتي یُمكن   ض المرأة لخطر الوفاة ما لم   -حسب شھادة الطبیب-تعّرِ أن تعّرِ

 یتم إجراء اإلجھاض.

)b( أو الكیانات أو األشخاص المنفردین    الجھات المحلیة تباره یحظر على الوالیات أو  ال یجوز تفسیر أي مما ورد في المادة السابقة باع 
 من أموال    الجھات المحلیة إنفاق أي أموال خاصة أو على المستوى المحلي أو على مستوى الوالیة (باستثناء ما تساھم بھ الوالیات أو  

Medicaid  .(الُمطابِقة 

)c(   ال یجوز تفسیر أي مما ورد في القسم السابق باعتباره یقیّد من قدرة أي من الجھات المقدمة للرعایة الُمدارة على تقدیم تغطیة
على التعاقد بشكل منفصل مع مثل ھذه الجھة المقدمة للرعایة من أجل تقدیم    الجھات المحلیة اإلجھاض، أو من قدرة أي من الوالیات أو  

 الُمطابِقة).  Medicaidمن أموال   الجھات المحلیة تخدام أموال الوالیة (باستثناء ما تساھم بھ الوالیات أو  ھذه التغطیة باس

)d( )1  تقر جھة التعاقد بأنھا لن تُخِضع أي جھة من جھات الرعایة الصحیة المؤسسیة أو الفردیة ألي تمییز بناء على أن جھة الرعایة (
 جراء اإلجھاض أو تقدم إحاالت إلجرائھ.الصحیة ال تقدم أو تدفع نظیر تغطیة إ

) في ھذه المادة الفرعیة، یشتمل مصطلح «جھة الرعایة الصحیة» على أي طبیب فردي أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر أو  2(
مستشفى أو منظمة ترعاھا الجھة المقدمة أو أي مؤسسة من مؤسسات الحفاظ على الصحة أو خطة تأمین صحي أو أي نوع آخر من  

 )507نواع خطط ومؤسسات ومنشآت الرعایة الصحیة. (القسم  أ

 أبحاث األجنَّة .6
)a( تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد من أجل— 

 إنشاء جنین بشري أو أجنَّة بشریة ألغراض بحثیة؛ أو )1(

أو تعریضھا عمدًا لخطر اإلصابة أو الوفاة بما    التخلص منھا إجراء أبحاث یتم فیھا إھالك جنین بشري أو أجنّة بشریة أو   )2(
من قانون خدمات    (b)498  القسمو CFR 46.204(b)  45یتجاوز اإلطار المسموح بھ ألبحاث األجنّة داخل األرحام بموجب القسم  

 .(U.S.C. 289g(b) 42)الصحة العامة  

)b(   ألغراض ھذه المادة، یشتمل مصطلح «الجنین البشري أو األجنَّة البشریة» على أي كائن حي، غیر محمي باعتباره إنسانًا خاضعًا
، ویكون تم تولیده من عملیة تخصیب أو توالد بِْكِري/عذري أو استنساخ أو بأي  2019دیسمبر   20اعتباًرا من   CFR 46 45 بموجب  

 )508مستخلصة من واحد أو أكثر من األمشاج البشریة أو الخالیا البشریة ثنائیة الصبغة. (القسم  وسیلة أخرى  

 الترویج لتقنین العقاقیر الخاضعة للرقابة .7
)a(   تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد من أجل أي نشاط یروج لتقنین أي عقاقیر أو

من قانون   202مدرجة في الجدول الزمني األول من الجداول الزمنیة للمواد الخاضعة للرقابة المنصوص علیھا في القسم   مواد أخرى
 المواد الخاضعة للرقابة باستثناء أغراض المراسالت العادیة والمعترف بھا بین الكونغرس والجھات التنفیذیة.

)b( وال ینطبق التقیید المنصوص علیھ في المادة الفرعی) ةa  على الحاالت التي یتوافر فیھا دلیل طبي ملموس على وجود فائدة عالجیة (
ة.  من استخدام ھذا العقار أو المادة األخرى، أو ما إذا كانت تُجرى تجارب سریریة تحت رعایة الحكومة الفیدرالیة لتحدید الفائدة العالجی

 )509(القسم  
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 نشر معلومات كاذبة عن قصد .8
ھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد من أجل نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن عمد.  تقر جھة التعاقد بأن

 )(b)515(القسم  

 صناعة المحتوى اإلباحي .9
)a(   كمبیوتر إال إذا  تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد من أجل صیانة أو إنشاء شبكة

 كانت ھذه الشبكة تحظر عرض المواد اإلباحیة وتنزیلھا وتبادلھا.

)b( ) یجب أال یُفسر أي مما ورد في المادة الفرعیةa  باعتباره یحد من استخدام األموال الالزمة ألي وكالة إنفاذ قانون أو أي كیان آخر (
لوالیة إذا كانت ھذه الوكالة أو كان ھذا الكیان یُجریان تحقیقات جنائیة أو على المستوى الفیدرالي أو المحلي أو القبلي أو على مستوى ا

 )520مقاضاة أو أنشطة للتقاضي. (القسم  

 أو فروعھ أو الكیانات التابعة لھ  ACORNاتحاد   .10
ة لإلصالح الفوري تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز تقدیم أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد إلى اتحاد المنظمات المجتمعی

)Association of Community Organizations for Reform Now, ACORN  أو أي من فروعھ أو الكیانات التابعة لھ (
 )521أو المؤسسات الحلیفة لھ أو الكیانات التي تخلفھ. (القسم  

 تبادل إبر الحقن .11
خالل ھذا العقد من أجل شراء اإلبر الُمعقمة أو المحاقن لحقن أي مادة  تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من  

ھذا التقیید ال یُطبق على استخدام األموال من أجل عناصر أحد البرامج، بخالف ھذه المشتریات، إذا   مع العلم بأن  غیر قانونیَّة تحت الجلد:
 محلي، وبعد استشارة مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا  قررت إدارة الصحة المعنیة على مستوى الوالیة أو على المستوى ال

(Centers for Disease Control and Prevention))  أن الوالیة أو دائرة االختصاص المحلیة، حسبما ینطبق، تواجھ، أو ،
  بسبب إدمان المخدرات   )HIV(  البشریة معرضة لخطر حدوث، زیادة ملموسة في عدوى التھاب الكبد أو انتشار فیروس نقص المناعة  

 )527، وكان ھذا البرنامج یعمل وفقًا لقانون الوالیة والقانون المحلي. (القسم  بالحقن

 أحكام عامة على مستوى الحكومة

 )VII، الباب Cالشعبة    – Stat 2317 133،  2019دیسمبر  20، بتاریخ PL 116-93(القانون العام  

 الدعایة .12
تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وبما یتضمن  
 استخدامھا بواسطة المقاولین من الباطن، ألغراض إعالنیة أو دعائیة داخل الوالیات المتحدة لم یصرح بھا الكونغرس حتى اآلن.  

 )718(القسم  

 صوصیَّةقانون الخ .13
من قانون   5من الباب   552aتقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد بما یتعارض مع القسم 

 )732. (القسم  لذلك القسم الوالیات المتحدة (المعروف باسم قانون الخصوصیة) واللوائح المنفذة  

 اتفاقیات السریَّة .14
)a( نھا لن تَطلب من الموظفین أو المقاولین من الباطن، الذین یسعون لإلبالغ عن االحتیال أو التبدید أو إساءة  تقر جھة التعاقد بأ

بصورة  -االستخدام، التوقیع على إقرارات أو اتفاقیات السریَّة الداخلیة التي تحظر على ھؤالء الموظفین أو المقاولین من الباطن أو تقید  
ا التبدید أو االحتیال أو اإلساءة إلى ممثلي إنفاذ القانون أو التحقیقات المعنیین لدى أي من اإلدارات أو قیامھم باإلبالغ عن ھذ  -أخرى

 الوكاالت الفیدرالیة المفّوضة للحصول على مثل ھذه المعلومات.
)b( ) ویجب أال یتعارض التقیید المنصوص علیھ في المادة الفرعیةa  مع المتطلبات الُمطبقة على النموذج القیاسي ( 

Standard Form 312   والنموذجForm 4414  م عدم اإلفصاح  أو أي نموذج آخر صادر من إدارة أو وكالة فیدرالیة تنظِّ
 )742عن المعلومات السریة. (القسم  
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 اتفاقیات عدم اإلفصاح .15
) المعلومات  1اتھ الناشئة عن القانون الحالي أو األمر التنفیذي المتعلق بـ (إن ھذه األحكام تتسق مع واجبات الموظف وحقوقھ والتزام

) إبالغ مفتش عام بأي مخالفة ألي قانون أو قاعدة أو الئحة، أو سوء إدارة أو إھدار  3) المراسالت مع الكونغرس، أو (2السریة، أو (
) أي حمایة أخرى لكاشفي الفساد؛  4صحة العامة أو السالمة، أو (جسیم لألموال، أو سوء استخدام السلطة، أو خطر كبیر ومحدد على ال

كما أن ھذه األحكام ال تلغي ھذه الواجبات أو الحقوق أو االلتزامات المذكورة أعاله أو تتعارض مع أي منھا أو تغیرھا. یتم تضمین  
م القوانین واألوامر التنفیذیة الساریة في ھذه االتفاقیة  التعریفات والمتطلبات والواجبات والحقوق والعقوبات وااللتزامات الناشئة عن أحكا

 )743وھي الحاكمة لھا. (القسم  

 االلتزامات الضریبیة الفیدرالیة غیر المدفوعة .16
االنتصاف القضائیة  تقر جھة التعاقد بأنھا لیس لدیھا أي التزامات ضریبیة فیدرالیة غیر مدفوعة تم تقییمھا، والتي تم فیھا استنفاد جمیع سبل  

واإلداریة أو سقطت بانتھاء المھلة، والتي ال یتم دفعھا في مواعید استحقاقھا المناسبة بموجب اتفاقیة مع الجھة المسؤولة عن جمع  
اء  االلتزامات الضریبیة، إال إذا كانت ھناك وكالة فیدرالیة قد وضعت في اعتبارھا تعلیق أو حظر جھة التعاقد وقررت أن ھذا اإلجر

 اإلضافي لیس ضروریًا لحمایة مصالح الحكومة.

م فیھا  تقر جھة التعاقد بأنھا لن تُسند مقاوالت من الباطن إلى أي شركة لدیھا أي التزامات ضریبیة فیدرالیة غیر مدفوعة تم تقییمھا، والتي ت
تم دفعھا في مواعید استحقاقھا المناسبة بموجب اتفاقیة استنفاد جمیع سبل االنتصاف القضائیة واإلداریة أو سقطت بانتھاء المھلة، والتي ال ی

مع الجھة المسؤولة عن جمع االلتزامات الضریبیة، إال إذا كانت ھناك وكالة فیدرالیة قد وضعت في اعتبارھا تعلیق أو حظر ھذه الشركة  
 )744وقررت أن ھذا اإلجراء اإلضافي لیس ضروریًا لحمایة مصالح الحكومة. (القسم  

 تقیید الجرائم الجنائیة .17
) شھًرا الماضیة، إال 24تقر جھة التعاقد بأنھا لم یتم اتھامھا بارتكاب مخالفة جنائیة بموجب أي قانون فیدرالي خالل األربعة والعشرین (

وریًا لحمایة  إذا كانت ھناك وكالة فیدرالیة قد وضعت في اعتبارھا تعلیق أو حظر المؤسسة وقررت أن ھذا اإلجراء اإلضافي لیس ضر
 مصالح الحكومة.

تُسند مقاوالت من الباطن إلى أي شخص أو جھة تم اتھامھا بارتكاب مخالفة جنائیة بموجب أي قانون فیدرالي   لن تقر جھة التعاقد بأنھا  
حظر المؤسسة وقررت ) شھًرا الماضیة، إال إذا كانت ھناك وكالة فیدرالیة قد وضعت في اعتبارھا تعلیق أو  24خالل األربعة والعشرین (

 )745أن ھذا اإلجراء اإلضافي لیس ضروریًا لحمایة مصالح الحكومة. (القسم  

 أحكام أخرى لتخصیص االعتمادات 

 الشمبانزي .18
تقر جھة التعاقد بأنھ ال یجوز استخدام أي من األموال المدفوعة من خالل ھذا العقد في أي مشروع یتضمن احتجاز أو شراء حیوانات  

 (U.S.C. 289d note 42)التي تم جلبھا من البریة.  الشمبانزي  

 

 أحكام قانونیة أخرى

 االتجار باألشخاص .19
 .(U.S.C. 7104 22)بصیغتھ المعدلة   2000من قانون حمایة ضحایا االتجار لسنة    (g) 106یخضع ھذا العقد لمتطلبات القسم  

)a(   الباطن أو لموظفیھم:ال یجوز لجھة التعاقد أو لموظفیھ أو ألي مقاولین من 

 المشاركة في أشكال حادة من االتجار بالبشر خالل فترة سریان ھذا العقد؛ أو )1(

 تدبیر عمل جنسي تجاري خالل فترة سریان ھذا العقد؛ أو )2(

 استخدام العاملین بالسخرة في أداء ھذا العقد أو أعمال المقاوالت من الباطن. )3(
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)b( وتشتمل االنتھاكات الخاصة بالمحظورات في ال) فقرةa  على (- 

 تلك التي ارتكبتھا جھة التعاقد؛ أو )1(

 -أو تلك التي ارتكبھا موظف لدى جھة التعاقد أو مقاول من الباطن من خالل سلوك إما كان   )2(

i. مرتبطًا بأداء ھذا العقد؛ أو 

ii.   منسوبًا إلى جھة التعاقد أو مقاول الباطن باستخدام المعاییر واإلجراءات الواجبة لنسب سلوك فرد إلى مؤسسة والمتوفرة
للوكاالت بشأن الحظر والتعلیق على مستوى الحكومة (غیر المشتریات)"، على    OMB، "إرشادات  180الجزء CFR 2 في 

 .376الجزء  CFR 2 في    وكالتنا النحو الذي تطبقھ  

)c(   تتلقاھا یجب أن تقوم جھة التعاقد بإبالغ مقاطعة كینغ فوًرا بأي معلومات  ) من أي مصدر یدعي حدوث انتھاك للفقرةa.( 

)d( :التعریفات. ألغراض ھذا العقد 

 ) ُیشیر "الموظف" إلى:1(

i  المنحة؛ أو: فرد معین لدیك أو لدى مستفید فرعي یرتبط بأداء المشروع أو البرنامج بموجب ھذه 

ii  على سبیل المثال ال  -: شخص آخر یشارك في أداء المشروع أو البرنامج بموجب ھذه المنحة ولم تقم بتعویضھ، بما یتضمن
المتطوعین واألفراد الذین یتم اإلسھام بخدماتھم من قبل جھة خارجیة في صورة مساھمة نوعیة لغرض مشاركة    -الحصر

 التكالیف أو مطابقة المتطلبات.

) یقصد بمصطلح "العمالة القسریة" العمال الذین یتم الحصول علیھم بأي من الطرق التالیة: التوظیف أو اإلیواء أو النقل أو  2(
التخصیص أو الحصول على شخص من أجل العمل أو تقدیم الخدمات، وذلك باستخدام القوة أو االحتیال أو اإلكراه، لغرض الخضوع  

 السخرة أو عبودیة الدین أو الرق.للعبودیة غیر االختیاریة أو  

من   103) تحمل مصطلحات "أشكال حادة من االتجار بالبشر" و"عمل جنسي تجاري" و"اإلكراه" تلك المعاني المقدمة في القسم  3(
بصیغتھ   2000من قانون حمایة ضحایا االتجار لسنة   (g) 106. (القسم  (U.S.C. 7102 22)، بصیغتھ المعدلة  TVPAقانون  

 (U.S.C. 7104 22)لمعدلة  ا

 أدوات حمایة كاشفي الفساد .20
 ، بعنوان "البرنامج التدریبي لتعزیز  828، الُمنفذة  للقسم  3.908القسم  CFR 48یعتبر ھذا المستند بمثابة إخطار لجھة التعاقد بأن  

 National Defense Authorization)أدوات حمایة كاشفي الفساد بین موظفي جھة التعاقد" من قانون تعویض الدفاع الوطني  
Act, NDAA)    للسنة المالیة(Fiscal Year, FY) 2013 )Pub. L. 112-239  ینطبق  2013ینایر    2، والذي سُّنِ بتاریخ ( 
 على ھذا العقد.

 حمایة البشر الخاضعین .21
  تأكید ب على جھة التعاقد تقدیم  إذا كان أي من األنشطة المنفذة بموجب ھذا العقد یتضمن أشخاًصا خاضعین في أي أنشطة بحثیة، فیج

 ,Office of Human Research Protection)ُمرٍض باالمتثال لمتطلبات حمایة المشاركین لدى مكتب حمایة األبحاث البشریة  
OHRP)   لدىHHS/OASH   قبل تطبیق مكونات البحث ھذه. یجب تقدیم ھذا اإلقرار إلى مكتبOHRP .وفقًا للوائح المناسبة 

 االحتیال وإساءة االستخدام واإلھدار .22
واإلھدار وإساءة االستخدام وسوء اإلدارة في برامج    االحتیال النصائح والشكاوى من جمیع المصادر حول    HHSیقبل المفتش العام لدى  

 ).Department of Health and Human Servicesوالخدمات اإلنسانیة (إدارة الصحة  


