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Individual 
Consultant General Terms and Conditions 

الشروط واألحكام العامة  
للمستشار الفردي 

1. Agreement:  These General Terms and Conditions 
(GTCs) and the accompanying Individual Consultant Agreement, 
Scope of Work and any other attachments comprise the entire 
agreement between FHI 360 and the party identified herein as 
the Consultant ("Consultant") regarding the purchase of Services 
specified in the Scope of Work the “Agreement”).  This 
Agreement supersedes and replaces all prior written or oral 
agreements, negotiations, and understandings regarding its 
subject matter. The terms of this Agreement are contractual and 
not a mere recital and may be amended or modified only in a 
writing signed by all parties that makes specific reference to this 
Agreement. This Agreement and Consultant’s engagement under 
this Agreement are contingent on successful completion of all 
applicable background checks. Disqualifying background check 
results may result in immediate termination of this Agreement as 
set forth in Section 6 below.

تشكل ھذه الشروط واألحكام العامة واتفاقیة المستشار الفردي    االتفاقیة:  .1
العمل وأي مرفقات أخرى مجمل االتفاقیة الُمبرمة بین منظمة صحة  المرفقة بھا ونطاق  
") الدولیة  ("المستشار")  ")  FHI 360األسرة  المستشار  المحدد ھنا بصفتھ  والطرف 

وتحل ھذه االتفاقیة    فیما یتعلق بشراء الخدمات المحددة في نطاق العمل ("االتفاقیة").
والتفاھمات   والمفاوضات  االتفاقیات  كافة  یتعلق محل  فیما  السابقة  الشفھیة  أو  الخطیة 

بموضوعھا. وتُعتبر شروط ھذه االتفاقیة تعاقدیة ولیست مجرد حیثیات وال یجوز تعدیلھا  
أو تغییرھا إال بصورة كتابیة موقعة من جمیع األطراف التي تشیر بشكل خاص إلى ھذه  

إلتمام الناجح لجمیع  االتفاقیة. وتتوقف ھذه االتفاقیة ومشاركة المستشار بموجبھا على ا
فحوصات الخلفیة المعمول بھا. وقد تؤدي نتائج فحوصات الخلفیة غیر المؤّھِلة إلى إنھاء  

  أدناه.  6ھذه االتفاقیة فوًرا على النحو المنصوص علیھ في القسم 

Relationship of the Parties  عالقة الطرفین  

2. Independent Contractor:  Consultant is an 
independent contractor. Neither Consultant nor Consultant's 
employees or agents, if any, is an employee or agent of FHI 360 
or is entitled to any employment rights, privileges, or benefits 
that FHI 360 provides to its employees, including, but not limited 
to, medical, disability, medevac, unemployment, or workers 
compensation insurance. Except as specifically provided 
otherwise in this Agreement, FHI 360 will not provide any such 
insurance for Consultant or Consultant's employees, if any.
Consultant has no authority to enter into contracts or to incur 
debts or liabilities on behalf of FHI 360, or to bind FHI 360 by any 
promise or representation and will not represent or imply to any 
third party that Consultant has such authority. Except as stated 
otherwise in this Agreement or as regulated by applicable law, 
Consultant has the sole right to control the means, manner, and 
method by which Consultant performs the Services. 

المستقل  .2 مستقل.    :المقاول  مقاول  وال  المستشار  المستشار  یُعتبر  وال 
وال یحق لھم    FHI 360موظفوه أو وكالؤه، إن ُوجدوا، موظفین أو وكالء لدى منظمة  
لموظفیھا، بما   FHI 360الحصول على أي حقوق أو امتیازات أو مزایا وظیفیة تقدمھا  

في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التأمین الطبي أو التأمین ضد اإلعاقة أو التأمین  
ضد اإلخالء الطبي أو التأمین ضد البطالة أو تأمین تعویضات العمال. وباستثناء ما ھو  

أي    FHI 360منصوص علیھ تحدیًدا بخالف ذلك في ھذه االتفاقیة، لن توفر منظمة  
وال یتمتع المستشار بأي سلطة    تأمین من ھذا القبیل للمستشار أو موظفیھ، إن ُوجدوا. 

 FHI 360أو إلزام  ،  FHI 360دیون أو االلتزامات نیابة عن  إلبرام العقود أو تكبّد ال
بأي وعد أو إقرار ولن یُقر أو یلمح ألي طرف ثالث بأنھ یتمتع بھذه السلطة. وباستثناء  
ما ھو منصوص علیھ بخالف ذلك في ھذه االتفاقیة أو على النحو الذي ینظمھ القانون  

ئل والطریقة واألسلوب الذي یؤدي  المعمول بھ، یحق للمستشار وحده التحكم في الوسا
  بھ الخدمات.  

3. Services:  Consultant will perform the services 
specified in the Scope of Work ("Services") in a competent and 
professional manner in accordance with generally recognized 
industry standards for similar services; shall comply with all 
applicable state, local, federal, state, and foreign laws or 
regulations, as well as all applicable ethical and professional 
standards or rules; and will devote sufficient time and resources 
to ensure that the Services are performed in a timely, reliable, 
and effective manner. Consultant warrants and represents: (a) 
that Consultant has the skills, qualifications, experience and
personnel to perform the Services without the advice, control, or 
supervision of FHI 360; (b) that Consultant has all registrations, 
licenses, permits, visas, certifications, or other credentials 
required by applicable law or otherwise necessary to perform the 
Services; and (c) that Consultant is not under any existing 
contractual or other obligation that would prevent Consultant 

from entering into this Agreement or performing the Services.

العمل    :الخدمات  .3 نطاق  في  المحددة  الخدمات  بأداء  المستشار  یقوم 
("الخدمات") على نحٍو یتسم بالكفاءة والمھنیة وفقًا لمعاییر الصناعة الُمعترف بھا عموًما  
الوالیات   في  بھا  المعمول  اللوائح  أو  القوانین  لجمیع  ویمتثل  المماثلة؛  الخدمات  في 

واأل  والفیدرالیة  المحلیة  واللوائح  القواعد  والقوانین  أو  المعاییر  جمیع  وكذلك  جنبیة، 
األخالقیة والمھنیة المعمول بھا؛ ویلتزم بتخصیص الوقت والموارد الكافیة لضمان تنفیذ 
الخدمات في الوقت المناسب وبطریقة موثوقة وفعّالة. ویضمن المستشار ویقّر بما یلي:  

الموظفین والخبرات ولدیھ  والمؤھالت  بالمھارات  یتمتع  أنھ  النحو    (أ)  المناسبین على 
التحكم أو اإلشراف من جانب   أو  المشورة  الحصول على  الخدمات دون  الالزم ألداء 

FHI 360  ؛ و(ب) أنھ یمتلك جمیع التسجیالت أو التراخیص أو التصاریح أو التأشیرات
أو   بھ  المعمول  القانون  بموجب  المطلوبة  األخرى  االعتماد  أوراق  أو  الشھادات  أو 

ف ذلك ألداء الخدمات؛ و(ج) أنھ ال یخضع ألي التزام تعاقدي أو أي  الضروریة بخال
.  التزام آخر قائم من شأنھ أن یمنعھ من إبرام ھذه االتفاقیة أو أداء الخدمات
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4. Indemnification:  Consultant shall indemnify, defend, 
and hold harmless FHI 360, its subsidiaries, and their respective 
officers, directors, employees, agents, successors, and assigns 
(collectively, “Indemnified Parties”) against any and all losses, 
damages, liabilities, deficiencies, claims, actions, judgments, 
settlements, interest, awards, penalties, fines, costs, or expenses 
of any kind, including reasonable attorneys’ fees and the cost of 
enforcing any right to indemnification hereunder (collectively, 
“Losses”) arising out of, resulting from, or related in any way to 
Consultant's breach of any material obligation under this 
Agreement, or gross negligence or intentional misconduct by 
Consultant or Consultant's employees, if any.  

وشركاتھا التابعة  FHI 360یلتزم المستشار بتعویض منظمة  :التعویض  .4
لھم من جانبھ والمتنازل  (یُشار  ومسؤولیھم ومدیریھم وموظفیھم ووكالئھم وخلفائھم  م 

ضة") والدفاع عنھم وإبراء ذمتھم من كافة الخسائر   إلیھم جمیعًا باسم "األطراف الُمعوَّ
أو األضرار أو المسؤولیات أو أوجھ القصور أو المطالبات أو الدعاوى أو األحكام أو  
التسویات أو الفوائد أو قرارات التحكیم أو العقوبات أو الغرامات أو التكالیف أو النفقات  

إنفاذ أي حق في التعویض    من المحاماة المعقولة وتكلفة  أتعاب  أي نوع، بما في ذلك 
أو   أو تنتج عن  التي تنشأ  إلیھا مجتمعة باسم "الخسائر")  بموجب ھذه االتفاقیة (یُشار 
تكون ذات صلة بأي شكل من األشكال بانتھاك المستشار ألي التزام جوھري بموجب  

م أو سوء السلوك المتعمد من جانب المستشار أو موظفیھ،  ھذه االتفاقیة أو اإلھمال الجسی
  إن ُوجدوا.  

5. Insurance:  Consultant shall maintain, at Consultant's 
own expense, commercial general and/or professional liability 
insurance, with commercially reasonable limits adequate for the 
Services and activities under this Agreement, as well as sufficient 
levels of all legally mandated insurance. Upon request, 
Consultant will provide Company a certificate of insurance 
showing that such insurance is in place. 

ا  التأمین:  .5 نفقتھ  المستشار، على  المسؤولیة  یحتفظ  بالتأمین ضد  لخاصة، 
التجاریة العامة و/أو المھنیة، بحدود معقولة تجاریًا وكافیة للخدمات واألنشطة بموجب  
ھذه االتفاقیة، باإلضافة إلى المستویات الكافیة من جمیع التأمینات اإللزامیة قانونًا. وعند  

  التأمین.الطلب، یقدم المستشار للشركة شھادة تأمین توضح احتفاظھ بھذا 

6. Term and Termination: The Term of this Agreement is 

as specified in the Period of Performance.  FHI 360 may suspend 

or terminate this Agreement in whole or in part, at any time, and 

for any reason, by providing five (5) days written notice of the 

effective date of the suspension or termination to Consultant, or 

immediately in the event background check results disqualify 

Consultant from engagement with FHI 360. Consultant will be 

responsible for satisfying all obligations relative to this 

Agreement through the effective date of termination or 

suspension.  Consultant will be reimbursed for Services provided 

up to the effective date of termination or suspension.  FHI 360 

will be responsible for costs incurred after the effective date of 

suspension or termination only (a) if FHI 360 expressly authorizes 

such costs in the notice of suspension or termination or 

subsequently in writing, or (b) if the costs result from non-

cancelable obligations that were properly incurred before the 

effective date of suspension or termination and are otherwise 

allowable.  Upon termination, Consultant will cease all work 

under the Agreement, and return or provide to FHI 360 all 

Confidential Information, Work Product, and other materials 

related to the Services or this Agreement.  

  تكون مدة ھذه االتفاقیة على النحو المحدد في فترة األداء. : المدة واإلنھاء  .6
تعلیق ھذه االتفاقیة أو إنھاؤھا كلیًا أو جزئیًا، في أي وقت    FHI 360ویجوز لمنظمة  

) أیام قبل تاریخ سریان التعلیق 5وألي سبب، من خالل تقدیم إخطار كتابي مدتھ خمسة (
الخلفیة عن استبعاد أو   إذا أسفرت نتائج فحص  المستشار، أو على الفور  إلى  اإلنھاء 

التعاقد مع   ویتحمل المستشار المسؤولیة عن الوفاء بجمیع  .  FHI 360المستشار من 
وسیتم تعویض   االلتزامات المتعلقة بھذه االتفاقیة حتى تاریخ سریان اإلنھاء أو التعلیق.

ولن تكون منظمة    دمة حتى تاریخ سریان اإلنھاء أو التعلیق.المستشار عن الخدمات الُمق
FHI 360    (أ) مسؤولة عن التكالیف الُمتكبدة بعد تاریخ سریان التعلیق أو اإلنھاء إال

إذا وافقت المنظمة على ھذه التكالیف صراحةً في إخطار التعلیق أو اإلنھاء أو في وقت  
الحق كتابیًا، أو (ب) إذا كانت التكالیف ناتجة عن التزامات غیر قابلة لإللغاء تم تكبدھا  

تاری قبل  ذلك. بشكل صحیح  بھا بخالف  أو اإلنھاء وكانت مسموًحا  التعلیق    خ سریان 
وعند اإلنھاء، یتوقف المستشار عن أداء جمیع األعمال بموجب االتفاقیة، ویُعید أو یقّدم  

جمیع المعلومات السریة ونواتج العمل والمواد األخرى المتعلقة    FHI 360إلى منظمة  
  بالخدمات أو ھذه االتفاقیة.  

   

Fees and Expenses  الرسوم والنفقات  

7. Fees: FHI 360 will compensate Consultant for 
performance of the Services according to the agreed fee(s) stated 
in the Agreement.  During performance of the work, Consultant 
shall be entitled to receive payments against the established fee 
either i) on an hourly or a daily rate basis, where “day” is defined 
as an 8 hour equivalent work period, with less or more than 8 
hours paid on a proportionate basis, for work performed up to a 
maximum number of days provided in the Agreement, or ii) on a 
fixed fee basis for completion and delivery of specific activities 
and deliverables.  Compensation for travel time will be calculated 
at the hourly rate but such compensation shall not exceed the 
amount payable for an eight (8) hour day for each day while on 
travel status. 

منظمة  :  الرسوم  .7 وفقًا    FHI 360تعوض  الخدمات  أداء  عن  المستشار 
االتفاقیة. في  الواردة  علیھا  الُمتفق  تلقي    للرسوم  للمستشار  یحق  العمل،  أداء  وخالل 

) بالساعة أو على أساس یومي، ویعّرف "الیوم"  1المدفوعات عن الرسوم المقررة إما  
ساعات    8ساعات، على أن یتم دفع الرسوم ألقل أو أكثر من    8بأنھ فترة عمل تعادل  

صوص علیھا  على أساس تناسبي، مقابل العمل الُمنجز حتى الحد األقصى لعدد األیام المن
  ) على أساس الرسوم الثابتة إلتمام وتسلیم أنشطة ومخرجات محددة. 2في االتفاقیة، أو  

ویُحتسب التعویض عن وقت السفر بسعر الساعة على أال یتجاوز ھذا التعویض المبلغ  
  ) ساعات لكل یوم أثناء السفر. 8المستحق عن یوٍم مدتھ ثمان (
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8. Expenses: Except as specifically provided otherwise in 
this Agreement, Consultant is solely responsible for all expenses 
that Consultant incurs in connection with performance of 
Services under this Agreement, including, but not limited to, 
compensation and other expenses associated with any assistants 
or employees Consultant deems necessary to perform the 
Services. Consultant is responsible for providing, at Consultant's 
own expense, any medical, disability, unemployment, and/or 
workers compensation insurance for Consultant's employees and 
agents.    Reimbursement for specifically authorized expenses 
shall not exceed the amount stated in this Agreement.  Requests 
for reimbursement for all amounts over fifty dollars ($50.00) 
must be accompanied by a receipt.   

باستثناء ما یُنّص علیھ تحدیًدا بخالف ذلك في ھذه االتفاقیة، یتحمل  :  فقاتالن  .8
الخدمات   بأداء  یتعلق  فیما  یتكبدھا  التي  النفقات  جمیع  المسؤولیة عن  وحده  المستشار 
بموجب ھذه االتفاقیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التعویضات والنفقات  

و موظفین یراھم المستشار ضروریین ألداء الخدمات.  األخرى المرتبطة بأي مساعدین أ
ویتحمل المستشار المسؤولیة عن تقدیم، على نفقتھ الخاصة، أي تأمین طبي و/أو تأمین 

ویجب    ضد اإلعاقة و/أو البطالة و/أو تأمین تعویض العمال لموظفي المستشار ووكالئھ.
التحدید المبلغ المنصوص علیھ  أال یتجاوز التعویض عن النفقات المصرح بھا على وجھ  

االتفاقیة. ھذه  تزید عن    في  التي  المبالغ  التعویض عن جمیع  تكون طلبات  ویجب أن 
   دوالر أمریكي) مصحوبة بإیصال. 50.00خمسین دوالر أمریكي (

9. Invoicing and Payment: To initiate payment for 
consulting labor rates and miscellaneous fees, the consultant 
must submit an electronic invoice to the project monitor with a 
cc: to apinvoices@fhi360.org.   Invoices must be typed and 
include the following information: Purchase Order Number, 
project number consultant name, address, remittance 
instructions, invoice date, deliverables or unit price and number 
of units, and total. Handwritten invoices will not be accepted or 
paid. INVOICES MUST BE SUBMITTED NOT LATER THAN THIRTY 
(30) CALENDAR DAYS AFTER THE MONTH IN WHICH THE WORK 
WAS PERFORMED.  

لبدء عملیة دفع مقابل أسعار األعمال االستشاریة  : إصدار الفواتیر والدفع  .9
والرسوم المتنوعة، یجب على المستشار تقدیم فاتورة إلكترونیة إلى مراقب المشروع  

إلى   إلكترونیة منھا  ویجب طباعة   .apinvoices@fhi360.orgمع إرسال نسخة 
مات التالیة: رقم أمر الشراء، ورقم المشروع، واسم المستشار،  الفواتیر وتضمین المعلو

وعدد   الوحدة  سعر  أو  والمخرجات  الفاتورة،  وتاریخ  التحویل،  وتعلیمات  والعنوان، 
ویجب  الوحدات، والمبلغ اإلجمالي. ولن یتم قبول أو دفع الفواتیر المكتوبة بخط الید.  

ا تقویمیًا بعد الشھر الذي تم فیھ تنفیذ ) یومً 30تقدیم الفواتیر في موعد أقصاه ثالثین (
  العمل.  

Invoices are paid upon completion, acceptance by project, and 
internal approval of the required Services by the hiring manager. 
Consultant Payment Terms are Net 15 and terms outside of these 
parameters should be noted in the Consultant Agreement. 
Questions regarding payment of invoices should be sent to 
apteam@fhi360.org. 

تُدفع الفواتیر عند اإلتمام والقبول من جانب المشروع والموافقة الداخلیة على الخدمات  
یوًما   15المطلوبة من جانب مدیر التوظیف. وتعتمد شروط الدفع للمستشار على صافي  

المستشار.   اتفاقیة  في  المعاییر  ھذه  نطاق  الواقعة خارج  الشروط  إلى  اإلشارة  ویجب 
  . apteam@fhi360.org ویجب إرسال األسئلة المتعلقة بدفع الفواتیر إلى

10. Responsibility for Taxes:  Consultant is solely 
responsible for any and all taxes that may be due in connection 
with amounts paid to Consultant under this Agreement. FHI 360 
will not withhold or pay any amounts for federal, state, or 
municipal income tax or social security, unemployment, or 
workers compensation contributions on behalf of Consultant or 
Consultant's employees, if any, except in countries where 
required by local law. FHI 360 will file, with the IRS or other 
relevant taxing agency, all applicable annual tax reports and 
forms reflecting the gross annual payments made by FHI 360 to 
Consultant for fees and reimbursement of expenses under this 
Agreement.   

الضرائب  .10 عن  أي    :المسؤولیة  عن  المسؤولیة  وحده  المستشار  یتحمل 
ائب التي قد تكون مستحقة فیما یتعلق بالمبالغ المدفوعة إلیھ بموجب ھذه  وجمیع الضر

باقتطاع أو دفع أي مبالغ لضریبة الدخل الفیدرالیة    FHI 360االتفاقیة. ولن تقوم منظمة  
أو الخاصة بالوالیة أو البلدیة أو الضمان االجتماعي أو البطالة أو مساھمات تعویضات  

أ  المستشار  عن  نیابة  یقتضي  العمال  التي  البلدان  في  باستثناء  ُوجدوا،  إن  موظفیھ،  و 
إلى دائرة اإلیرادات الداخلیة أو  ،  FHI 360القانون المحلي فیھا ذلك. وستقدم منظمة  

وكالة الضرائب األخرى المختصة، جمیع التقاریر والنماذج الضریبیة السنویة المعمول  
إلى المستشار كرسوم    FHI 360ھا  بھا بما یعكس إجمالي المدفوعات السنویة التي دفعت

    وتعویض عن النفقات الُمتكبدة بموجب ھذه االتفاقیة.

Work Product and Information  ناتج ومعلومات العمل  
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11. Ownership of Work Product: All deliverables, and all 
other writings, data, databases, information, designs, know-how, 
software (object and source code), inventions, and other material 
in any media, form, or format developed or prepared in the 
course of, or resulting in any way from, Consultant's performance 
under this Agreement, (collectively, “Work Product”), and all 
intellectual property rights associated with such Work Product, 
shall be the sole and exclusive property of FHI 360.  Work Product 
shall be deemed “work made for hire” but to the extent the Work 
Product does not qualify as work made for hire, or title to the 
Work Product does not vest in FHI 360 by operation of law, 
Consultant hereby irrevocably and unconditionally assigns all 
right, title, and interest in the Work Product to FHI 360.  
Consultant agrees to take all actions and execute all documents 
necessary to establish or confirm FHI 360's ownership of the 
Work Product or to obtain or maintain patent, trademark, 
copyright or other legal protection relating to the Work Product 
and associated intellectual property rights.  

العمل  .11 ناتج  والبیانات  :  ملكیة  الكتابات  وجمیع  الُمخرجات  جمیع  تكون 
ورمز   (الكائن  والبرامج  الفنیة  والمعرفة  والتصمیمات  والمعلومات  البیانات  وقواعد 
یتم   تنسیقات  أو  أشكال  أو  وسائط  أي  في  األخرى  والمواد  واالختراعات  المصدر) 

أداء   عن،  األشكال  من  شكل  بأي  تنتج  أو  سیاق،  في  إعدادھا  أو  المستشار  تطویرھا 
بموجب ھذه االتفاقیة، (یُشار إلیھا مجتمعة باسم "ناتج العمل")، وجمیع حقوق الملكیة  

لمنظمة   ملكیة حصریة  ھذا،  العمل  بناتج  المرتبطة  ناتج    .FHI 360الفكریة  ویعتبر 
العمل "مصنف بالتعاقد" ولكن إلى الحد الذي ال یرقي فیھ ناتج العمل ألن یكون مصنفًا  

بموجب القانون، یتنازل    FHI 360ال تؤول ملكیة ناتج العمل إلى منظمة  بالتعاقد، أو  
المستشار بموجبھ بشكل نھائي وغیر مشروط عن جمیع الحقوق والملكیة والمصالح في  

ویوافق المستشار على اتخاذ كافة اإلجراءات وتحریر كافة    .FHI 360ناتج العمل إلى  
لناتج العمل أو للحصول على   FHI 360ظمة  الوثائق الالزمة إلثبات أو تأكید ملكیة من

براءة اختراع أو عالمة تجاریة أو حقوق نشر أو حمایة قانونیة أخرى تتعلق بناتج العمل 
  وحقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بھ.  

12. Confidentiality:  Consultant acknowledges and agrees 
that in the course of performing the Services, Consultant will 
have access to or receive confidential and proprietary 
information relating to the business and affairs of FHI 360 and its 
subsidiaries and affiliates, including, but not limited to, 
information relating to their clients, prospective clients, markets, 
partners, suppliers, employees, contractors, products, services, 
plans, strategies, research, inventions, business methods, 
processes, designs, trade secrets, and other information they 
have developed or acquired in the course of business that has 
actual or potential commercial value, and is not generally known 
outside the company, as well as information disclosed by third 
parties that they are obligated to keep confidential ("Confidential 
Information"). Consultant shall take reasonable steps to maintain 
the confidentiality of the Confidential Information and protect it 
from unauthorized use or disclosure. Consultant shall use 
Confidential Information only for the purpose of performing the 
Services or other obligations under this Agreement. Both during 
the term of this Agreement and at all times after this Agreement 
expires or terminates for any reason, Consultant shall not, 
without the prior written consent of FHI 360, use Confidential 
Information for any other purpose or disclose Confidential 
Information to any third party. Upon termination or expiration of 
this Agreement, or upon request by FHI 360, Consultant shall 
return all Confidential Information to FHI 360 and shall not retain 
any copies.  Nothing in this section is intended or should be 
construed as prohibiting Consultant from making any disclosure 
required by law; provided, however, that Consultant shall notify 
FHI 360 in writing of any such disclosure in order to permit FHI 
360 to seek confidential treatment and/or limit the scope of such 
disclosure.   

یقر المستشار ویوافق على أنھ في سیاق أداء الخدمات، سیتمكن    :السریة   .12
من الوصول إلى أو تلقي معلومات سریة ومسجلة الملكیة فیما یتعلق بأعمال وشؤون 

وشركاتھا التابعة وشركاتھا الفرعیة، بما في ذلك، على سبیل المثال   FHI 360منظمة 
ا وعمالئھم  بعمالئھم  المتعلقة  المعلومات  الحصر،  وشركائھم  ال  وأسواقھم  لمحتملین 

وموردیھم وموظفیھم ومقاولیھم ومنتجاتھم وخدماتھم وخططھم واستراتیجیاتھم وأبحاثھم  
والمعلومات   التجاریة  وأسرارھم  وتصمیماتھم  وعملیاتھم  عملھم  وطرق  واختراعاتھم 
أو   فعلیة  تجاریة  قیمة  لھا  والتي  العمل  في سیاق  اكتسبوھا  أو  التي طوروھا  األخرى 

تملة، والتي تكون غیر معروفة عموًما خارج الشركة، باإلضافة إلى المعلومات التي  مح
") سریتھا  على  بالحفاظ  ویلتزمون  ثالثة  أطراف  من  عنھا  اإلفصاح  المعلومات  یتم 

السریة  السریة المعلومات  سریة  على  للحفاظ  معقولة  خطواٍت  المستشار  ویتخذ   .("
المصرح بھ. وال یستخدم المستشار المعلومات    وحمایتھا من االستخدام أو اإلفصاح غیر 

السریة إال لغرض أداء الخدمات أو االلتزامات األخرى بموجب ھذه االتفاقیة. وخالل  
مدة ھذه االتفاقیة وفي جمیع األوقات بعد انتھائھا أو إنھائھا ألي سبب من األسباب، ال  

من من  مسبقة  كتابیة  موافقة  على  الحصول  دون  للمستشار،  ،  FHI 360ظمة  یجوز 
المعلومات السریة ألي   استخدام المعلومات السریة ألي غرض آخر أو اإلفصاح عن 
انتھاء مدتھا، أو بناًء على طلٍب من منظمة   االتفاقیة أو  إنھاء ھذه  طرف ثالث. وعند 

FHI 360  ،  یُعید المستشار جمیع المعلومات السریة إلىFHI 360    وال یحتفظ بأي
ي ھذا القسم ما یھدف إلى أو ینبغي أن یُفّسر على أنھ یمنع المستشار  وال یوجد ف  نسخ منھا.

من القیام بأي إفصاح مطلوب بموجب القانون؛ شریطة رغم ذلك أنھ یجب علیھ إخطار  
كتابیًا بأي إفصاح من ھذا القبیل من أجل السماح لھا بالسعي للحصول    FHI 360منظمة  

    إلفصاح.على معاملة سریة و/أو الحد من نطاق ھذا ا 
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13. Personal Data Protection: Consultant is responsible 
for ensuring its compliance with any applicable data 
protection laws related to its services, including but not 
limited to, General Data Protection Regulation (GDPR), UK-
GDPR, Protection of Personal Information (POPI) Act, Nigeria 
Data Protection Regulation (NDPR), Brazilian General Data 
Protection Law (LGPD) and the Kenya Data Protection Act. To 
the extent Consultant processes any personal data on behalf 
of FHI 360 and in relation to which FHI 360 is the Controller, 
as defined by applicable data protection laws, Consultant 
shall: (a) act only on instructions from FHI 360 when 
processing personal data and keep records of all processing 
activities; (b) take all appropriate technical and organizational 
measures to protect against unauthorized or unlawful 
processing of, or accidental loss, destruction, or damage to, 
personal data; (c) process personal data in accordance with 
the applicable data protection laws; (d) not do or permit 
anything to be done which might cause FHI 360 or any of its 
affiliates to be in violation of applicable data protection laws; 
(e) immediately inform FHI 360 if it believes performance of 
the services or compliance with any FHI 360 instruction 
violates or might reasonably be considered to violate any 
applicable data protection laws; (f) immediately notify FHI 
360 of receipt of any complaint, data subject access request, 
notice, or communication which relates directly or indirectly 
to the processing of personal data under this Agreement, and 
provide full co-operation and assistance to FHI 360 in 
responding to such complaint, request, notice, or 
communication; (g) notify FHI 360 promptly and without 
undue delay upon becoming aware of any unauthorized loss, 
corruption, damage, destruction, alteration, disclosure, or 
access to, or unauthorized or unlawful processing of, any 
personal data ("Personal Data Breach"), or any circumstances 
that are likely to give rise to a Personal Data Breach, timely 
providing FHI 360 with sufficient information for it to meet its 
obligation, if any, to report a Personal Data Breach under 
applicable data protection laws; (h) cooperate with FHI 360 
and take commercially reasonable steps as may be directed 
by FHI 360 to assist in the investigation, mitigation, and 
remediation of any Personal Data Breach; (i) cooperate as 
requested by FHI 360 to enable it to comply with any exercise 
by a data subject of rights under applicable data protection 
laws with respect to personal data processed by Consultant 
under this Agreement, or to comply with any assessment, 
inquiry, notice, or investigation under applicable data 
protection laws; (j) only permit a third party sub-processor to 
process personal data subject to FHI 360's prior written 
consent and provided that the sub-processor's contract 
includes terms that are substantially the same as those set 
out in this section; and (k) not transfer, permit a third-party 
processor to transfer, or allow access to personal data outside 
the country with restrictions on transferring data to another 
country without FHI 360's prior written consent, subject to 
any conditions FHI 360 may impose, at its sole discretion.  
Consultant agrees that FHI 360 may from time to time have 
reasonable access to Consultant's premises, systems, and 
records in order to audit Consultant's security measures and 
procedures in connection with the processing of personal 
data and to ensure Consultant's compliance with this section. 
Consultant shall indemnify, defend, and hold FHI 360 and its 

الشخصیة   .13 البیانات  ضمان  :  حمایة  عن  المسؤولیة  المستشار  یتحمل 
دماتھ، بما في ذلك  امتثالھ ألي من قوانین حمایة البیانات المعمول بھا فیما یتعلق بخ
والالئحة )  GDPRعلى سبیل المثال ال الحصر، الالئحة العامة لحمایة البیانات (

الشخصیة  المعلومات  حمایة  وقانون  المتحدة،  المملكة  في  البیانات  لحمایة  العامة 
)POPI  ،() والئحة حمایة البیانات في نیجیریاNDPR  ،(  والقانون البرازیلي العام

وقانون حمایة البیانات في كینیا. إلى الحد الذي یعالج  )،  LGPDلحمایة البیانات (
 FHIوالتي تعتبر    FHI 360فیھ المستشار أي بیانات شخصیة نیابة عن منظمة  

مراقبًا لھا، على النحو المعّرف في قوانین حمایة البیانات المعمول بھا، یجب    360
عند معالجة    FHI 360من  على المستشار: (أ) عدم التصرف إال بناًء على تعلیماٍت  

البیانات الشخصیة واالحتفاظ بسجالت لكافة أنشطة معالجة البیانات؛ و(ب) اتخاذ  
كافة التدابیر الفنیة والتنظیمیة المناسبة للحمایة من المعالجة غیر المصرح بھا أو  
القانونیة، أو الضیاع أو التدمیر أو التلف غیر المقصود للبیانات الشخصیة؛  غیر 

بھا؛ و(د)  و(ج) م المعمول  البیانات  لقوانین حمایة  الشخصیة وفقًا  البیانات  عالجة 
أو   FHI 360عدم القیام أو السماح بالقیام بأي شيء قد یتسبب في انتھاك منظمة  

أي من الشركات التابعة لھا لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا؛ و(ھـ) إبالغ منظمة  
FHI 360  إذا اعتقد أن أد الفور  الخدمات أو االمتثال ألي من تعلیمات  على  اء 
FHI 360    ینتھك أو یمكن اعتباره أنھ یشّكل انتھاًكا لقوانین حمایة البیانات المعمول

على الفور باستالم أي شكوى أو طلب إذن وصول   FHI 360بھا؛ و(و) إخطار  
من جانب الشخص موضوع البیانات أو إشعار أو اتصال یتعلق بشكل مباشر أو  

م التعاون  غیر  وتقدیم  االتفاقیة،  ھذه  بموجب  الشخصیة  البیانات  بمعالجة  باشر 
في االستجابة لھذه الشكوى أو الطلب أو   FHI 360والمساعدة الكاملة إلى منظمة 

على الفور ودون تأخیر غیر   FHI 360اإلشعار أو االتصال؛ و(ز) إخطار منظمة  
یر أو تغییر أو إفصاح أو وصول ُمبرر عند العلم بأي خسارة أو فساد أو تلف أو تدم

غیر مصرح بھ أو معالجة غیر مصرح بھا أو غیر قانونیة ألي بیانات شخصیة  
("انتھاك البیانات الشخصیة")، أو أي حاالت یُحتمل أن تؤدي إلى انتھاك البیانات 

في الوقت المناسب بمعلومات كافیة للوفاء    FHI 360الشخصیة، وتزوید منظمة  
للبیانات الشخصیة بموجب    بالتزاماتھا، إن انتھاك  ُوجدت، في اإلبالغ عن وجود 

واتخاذ   FHI 360قوانین حمایة البیانات المعمول بھا؛ و(ح) التعاون مع منظمة  
للمساعدة في التحقیق في أي    FHI 360الخطوات المعقولة تجاریًا وفقًا لتوجیھات  

ن على النحو المطلوب  انتھاك للبیانات الشخصیة وتخفیفھ ومعالجتھ؛ و(ط) التعاو
لتمكینھا من االمتثال ألي ممارسة من جانب الشخص    FHI 360من جانب منظمة  

المعمول بھا فیما یتعلق   البیانات  للحقوق بموجب قوانین حمایة  البیانات  موضوع 
بالبیانات الشخصیة التي تتم معالجتھا بواسطة المستشار بموجب ھذه االتفاقیة، أو  

أو استفسار أو إشعار أو تحقیق بموجب قوانین حمایة البیانات لالمتثال ألي تقییم  
المعمول بھا؛ و(ي) عدم السماح لمعالج بیانات خارجي بمعالجة البیانات الشخصیة  

الباطن إال بموجب موافقة كتابیة مسبقة من منظمة   وشریطة أن   FHI 360من 
بیر لتلك المنصوص یتضمن عقد معالج البیانات من الباطن أحكاًما مماثلة إلى حد ك

علیھا في ھذا القسم؛ و(ك) عدم نقل، أو السماح لمعالج بیانات خارجي بنقل، أو  
السماح بالوصول إلى البیانات الشخصیة خارج الدولة التي تطبق قیوًدا على نقل  

من   مسبقة  كتابیة  موافقة  الحصول على  دون  أخرى  دولة  أي  إلى    FHIالبیانات 
لتقدیرھا الخاص.،  FHI 360رضھا منظمة  ، رھنًا بأي شروط قد تف 360  وفقًا 

من وقت آلخر الوصول بشكل   FHI 360ویوافق المستشار على أنھ یجوز لمنظمة  
معقول إلى منشآتھ وأنظمتھ وسجالتھ من أجل التدقیق في تدابیره وإجراءاتھ األمنیة 

لھذا   المستشار  امتثال  الشخصیة وضمان  البیانات  بمعالجة  القسم. ویجب المتعلقة 
منظمة   تعویض  المستشار  والدفاع عنھم    FHI 360على  لھا  التابعة  والشركات 

وإبراء ذمتھم من كافة التكالیف أو المطالبات أو الخسائر أو النفقات التي یتكبدونھا  
بسبب أي إخفاق من جانب المستشار في االمتثال ألي من التزاماتھ بموجب ھذا  

    القسم. 
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affiliates harmless from and against all costs, claims, 
damages, or expenses incurred by them due to any failure by 
Consultant to comply with any of its obligations under this 
section   

Compliance Provisions    أحكام االمتثال  

14. Conflicts of Interest: Consultant represents that to the 
best of Consultant's knowledge; no actual or potential conflict of 
interest exists between Consultant's or Consultant's family's 
business or financial interests and the Services to be provided 
under this Agreement.  Consultant agrees that if circumstances 
change in a way that creates a potential conflict of interest, or if 
an actual or potential conflict of interest is discovered after this 
Agreement is signed, Consultant will promptly notify FHI 360 in 
writing, fully describing the circumstances giving rise to the actual 
or potential conflict, and to take actions deemed necessary by 
FHI 360 to avoid or mitigate the conflict.  FHI 360 may terminate 
this Agreement immediately if it determines it is necessary to 
avoid or mitigate a conflict of interest, or if Consultant fails to 
disclose a potential or actual conflict of interest of which 
Consultant was aware.  

المصالح  .14 یوجد  :  تضارب  بأنھ على حد علمھ؛ ال  المستشار  تضارب  یقر 
أو   بالمستشار  الخاصة  المالیة  المصالح  أو  األعمال  بین  المصالح  في  أو محتمل  فعلي 

ویوافق المستشار على أنھ إذا   عائلتھ والخدمات التي سیتم تقدیمھا بموجب ھذه االتفاقیة. 
تغیرت الظروف بطریقة تخلق تضاربًا محتمالً في المصالح، أو إذا تم اكتشاف تضارب  

ي المصالح بعد توقیع ھذه االتفاقیة، فسیقوم على الفور بإخطار منظمة  فعلي أو محتمل ف 
FHI 360    كتابیًا، مع وصف الظروف التي تؤدي إلى التضارب الفعلي أو المحتمل

منظمة   تراھا  التي  اإلجراءات  واتخاذ  كامل،  لتجنب    FHI 360بشكل  ضروریة 
فاقیة على الفور إذا قررت  إنھاء ھذه االت  FHI 360ویجوز لمنظمة    التضارب أو تخفیفھ. 

في   المستشار  أخفق  إذا  أو  تخفیفھ،  أو  المصالح  تضارب  تجنب  الضروري  من  أنھ 
  اإلفصاح عن تضارب محتمل أو فعلي في المصالح كان على علم بھ.  

15. Debarment and Suspension: Consultant certifies by 
acceptance of this Agreement that neither it nor its principals is 
presently debarred, suspended, proposed for debarment, 
declared ineligible, or voluntarily excluded from participation in 
this transaction by any U.S. Federal Government department of 
agency.  

یُعّد ھو وال    بقبول ھذه :  الحظر والتعلیق   .15 المستشار بأنھ ال  یقّر  االتفاقیة، 
مدیروه محظورین أو معلّقین حالیًا أو مقترحین للحظر أو ُمصرح بأنھم غیر مؤھلین أو  
مستبعدین عمًدا من المشاركة في ھذه المعاملة من جانب أي إدارة أو وكالة تابعة للحكومة  

    الفیدرالیة األمریكیة.

16. Foreign Corrupt Practices Act: The anti-bribery 
provisions of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ("FCPA"), 
15 U.S.C. §§ 78dd-1”, et seq., make it unlawful to corruptly offer 
or make a corrupt payment of money or anything of value to a 
foreign official for the purpose of obtaining or retaining business.  
Consultant acknowledges and understands that Consultant must 
comply fully with the anti-bribery provisions of the FCPA and 
other similar legislation including the UK Anti-Bribery Act 2010. 
Specifically, Consultant understands and agrees that it shall be 
unlawful for the Consultant to pay, offer, promise to pay (or 
authorize to pay or offer) money or anything of value to a foreign 
official in order to assist FHI 360 in obtaining or retaining business 
for or with, or directing business to, FHI 360. A "foreign official" 
means any officer or employee of a foreign government, a public 
international organization, or any department or agency thereof, 
or any person acting in an official capacity.  

تقتضي أحكام مكافحة الرشوة الواردة  :  اسدةقانون الممارسات األجنبیة الف  .16
لعام   الفاسدة  األجنبیة  الممارسات  قانون  األجنبیة    1977في  الممارسات  ("قانون 

، أنھ  وما یلیھ"،  1-د.د78من مدونة القوانین األمریكیة، األقسام    15الفاسدة")، الباب  
دة لألموال أو أي  من غیر القانوني القیام على نحٍو فاسد بعرض أو تقدیم مدفوعات فاس

ویقر    شيء ذي قیمة إلى مسؤول أجنبي بغرض الحصول على األعمال أو االحتفاظ بھا.
المستشار ویدرك أنھ یجب علیھ االمتثال الكامل ألحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون  
قانون مكافحة   ذلك  في  بما  األخرى  المماثلة  والتشریعات  الفاسدة  األجنبیة  الممارسات 

. وعلى وجھ التحدید، یدرك المستشار ویوافق على أنھ  2010الرشوة البریطاني لعام  
أن یقوم بدفع أو عرض أو الوعد بدفع (أو التصریح بدفع أو عرض)  من غیر القانوني  

  FHI 360األموال أو أي شيء ذي قیمة إلى مسؤول أجنبي من أجل مساعدة منظمة  
أو معھا أو توجیھ    FHI 360في الحصول على األعمال أو االحتفاظ بھا لصالح منظمة  

ؤول أو موظف في حكومة  األعمال إلیھا. ویُقصد بمصطلح "المسؤول األجنبي" أي مس
أجنبیة أو منظمة دولیة عامة أو أي إدارة أو وكالة تابعة لھا أو أي شخص یتصرف  

  بصفة رسمیة.  

17. Gratuities: This Agreement shall be terminated for 
cause should it be determined by FHI 360 that Consultant offered 
or gave a gratuity (e.g., entertainment, gift, services or money) to 
any FHI 360 employee or other persons responsible for or 
connected to those responsible for the decision to award this 
agreement or the acceptance of performance under this 
agreement and that gratuity was intended to obtain this award or 
favorable treatment during performance of the award.  

قررت منظمة  :  اإلكرامیات  .17 إذا  ُمسببًا  إنھاًء  االتفاقیة  ھذه  إنھاء    FHIیتم 
أن المستشار قد قام بعرض أو تقدیم إكرامیة (على سبیل المثال، الترفیھ أو الھدایا   360

أو أي أشخاص آخرین مسؤولین    FHI 360أو الخدمات أو األموال) ألي موظف في  
أو قبول األداء بموجب ھذه   االتفاقیة  أو مرتبطین بالمسؤولین عن قرار منح ھذه  عن 

رامیة الحصول على ھذه االتفاقیة الممنوحة أو المعاملة  االتفاقیة وكان القصد من ھذه اإلك
    الخاصة أثناء أداء االتفاقیة الممنوحة. 
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18. Terrorist Financing:  Consultant will not engage in 
transactions with or provide resources or support to individuals 
and organizations associated with terrorism, including those 
organizations and individuals identified in lists promulgated by 
the U.S. Government, the United Nations and the European 
Union.  Consultant agrees and certifies to take all necessary 
actions to comply with Executive Order No. 13224 on Terrorist 
Financing; blocking and prohibiting transactions with persons 
who commit, threaten to commit, or support terrorism. 
Consultant is required to obtain the updated lists at the time of 
procurement of goods or services.  The updated lists are available 
at:  https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-
List/Pages/default.aspx and https://www.un.org/sc/suborg/en/sa
nctions/un-sc-consolidated-list  

لن یقوم المستشار بالمشاركة في معامالت مع، أو تقدیم    :تمویل اإلرھاب  .18
الموارد والدعم إلى، األفراد والمنظمات المرتبطة باإلرھاب، بما في ذلك تلك المنظمات  

في   المحددین  المتحدة  واألفراد  واألمم  المتحدة  الوالیات  حكومة  عن  الصادرة  القوائم 
األوروبي. الالزمة    واالتحاد  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  بالتزامھ  ویقّر  المستشار  ویوافق 

بشأن تمویل اإلرھاب، بما یعمل على منع وحظر   13224لالمتثال لألمر التنفیذي رقم 
ن بارتكاب أعمال إرھابیة أو یدعمون  التعامالت مع األشخاص الذین یرتكبون أو یھددو

اإلرھاب. ویتعین على المستشار الحصول على القوائم المحدثة عند شراء البضائع أو  
على:   الخدمات.  المحدثة  القوائم    وتتوافر 

-center/sanctions/SDN-reasury.gov/resourcehttps://www.t
ist/Pages/default.aspxL وhttps://www.un.org/sc/suborg/en/sa

list-consolidated-sc-nctions/un    

19. Safeguarding Policies: Consultant must comply fully 
with the following FHI 360 policies, all of which are available on 
the FHI 360 Compliance Office website at 
https://www.fhi360.org/about-us/compliance-office). If 
Consultant witnesses or becomes aware of any conduct 
prohibited by any of these policies, Consultant must promptly 
report the conduct orally or in writing within 24 hours (or as soon 
as possible under the circumstances) to the FHI 360 Office of 
Compliance and Internal Audit (OCIA) by one of the following 
means: (1) via email at Compliance@fhi360.org; (2) via OCIA’s 
Ethics and Compliance Hotline: 1-800-461-9330 in the U.S.;  +1-
720-514-4400 outside the U.S.; Skype: +1-800-461-9300; or 
Country-specific hotline numbers listed on FHI 360’s reporting 
website; or (3) via OCIA’s anonymous reporting website 
(http://www.fhi360.org/anonreportregistry). Failure to comply 
with this provision and/or any of the policies may result in 
immediate termination of this Agreement. FHI 360 may also 
pursue any available contractual or other legal or equitable 
remedies.  

الحمایة   .19 لسیاسات  :  سیاسات  الكامل  االمتثال  المستشار  على    FHIیجب 
لمكتب االمتثال لدى    360 اإللكتروني  التي تتوافر جمیعھا على الموقع    FHIالتالیة، 
).  office-us/compliance-https://www.fhi360.org/aboutعلى    360

بموجب   محظور  سلوك  بأي  علم  على  أصبح  أو  المستشار  شاھد  ھذه  وإذا  من  أي 
 24السیاسات، فیجب علیھ اإلبالغ فوًرا عن ھذا السلوك شفھیًا أو كتابیًا في غضون  

ساعة (أو في أقرب وقت ممكن حسب الظروف) إلى مكتب االمتثال والتدقیق الداخلي  
(  إحدىباستخدام    FHI 360لدى منظمة   التالیة:  اإللكتروني  1الوسائل  البرید  ) عبر 

(Compliance@fhi360.orgعلى   أو  لألخالقیات  2؛  الساخن  الخط  عبر   (
في الوالیات    9330-461-800-1واالمتثال الخاص بمكتب االمتثال والتدقیق الداخلي:  

-800-1+خارج الوالیات المتحدة؛ أو عبر سكایب:    4400-514-720-1+المتحدة؛  
ساخن الخاصة بالبلد والمدرجة على الموقع اإللكتروني  ؛ أو أرقام الخط ال 461-9300

منظمة   لدى  باإلبالغ  (FHI 360الخاص  أو  الخاص  3؛  اإللكتروني  الموقع  عبر   (
الداخلي   والتدقیق  االمتثال  لمكتب  الھویة  مجھول  باإلبالغ 

)nreportregistryhttp://www.fhi360.org/ano  .(  االمتثال عدم  یؤدي  وقد 
لھذا الحكم و/أو أي من السیاسات إلى اإلنھاء الفوري لھذه االتفاقیة. وقد تسعى منظمة  

FHI 360   .للحصول على أي سبل انتصاف تعاقدیة أو قانونیة أو عادلة أخرى متاحة  

 Combating Trafficking In Persons, Consultant must 
refrain from and take steps to prevent any conduct that violates 
the policy, cooperate fully with investigations of policy violations 
and provide truthful information to investigators. If this 
Agreement is funded in whole or in part with Federal contract 
funds, the provisions set forth in FAR 52.222-50 (Combating 
Trafficking in Persons) and FAR 52.222-56 (Certification Regarding 
Trafficking in Persons Compliance Plan) shall be applicable to this 
Agreement.   

   على یجب  بالبشر،  االتجار  واتخاذ  مكافحة  عن،  االمتناع  المستشار 
الخطوات الالزمة لمنع، أي سلوك ینتھك السیاسة والتعاون بشكل كامل مع التحقیقات  
في انتھاكات السیاسة وتقدیم معلومات صادقة إلى المحققین. وإذا كانت ھذه االتفاقیة  

المنصوص عل الفیدرالیة، فإن األحكام  أموال العقود  یھا في  ممولة كلیًا أو جزئیًا من 
(مكافحة االتجار بالبشر) والئحة االستحواذ    50-52.222الئحة االستحواذ الفیدرالیة  

(خطة االمتثال لإلقرار المتعلقة باالتجار بالبشر) تسري على    56-52.222الفیدرالیة  
    ھذه االتفاقیة.

 Protecting Program Participants from Sexual 
Exploitation and Abuse, Consultant is prohibited from committing 
any form of sexual exploitation or abuse of adults or children who 
are served by FHI 360 programs or encounter Consultant in 
connection with services or activities under this Agreement. 
Sexual exploitation means any actual or attempted abuse of 
program participants that takes advantage of their position of 
vulnerability or trust for sexual purposes.  Sexual abuse means an 
actual or threatened physical intrusion of a sexual nature by force 
or under unequal or coercive conditions. 

   حمایة المشاركین في البرنامج من االستغالل واالعتداء الجنسیین، یُحظر
على المستشار ارتكاب أي شكل من أشكال االستغالل أو اإلساءة الجنسیة للبالغین أو  

أو یواجھون    FHI 360األطفال الذین تستھدفھم الخدمات المقدمة في برامج منظمة  
أو   بالخدمات  یتعلق  فیما  ویُقصد  المستشار  االتفاقیة.  ھذه  بموجب  المقدمة  األنشطة 

البرنامج   إلى المشاركین في  إساءة فعلیة أو محاولٍة لإلساءة  الجنسي أي  باالستغالل 
ویُقصد باالعتداء الجنسي انتھاك    على نحٍو یستغل ضعفھم أو ثقتھم ألغراض جنسیة.

أو في ظل   أو مھدد بھ ینطوي على طبیعة جنسیة بالقوة  ظروف غیر  جسدي فعلي 
  متكافئة أو قسریة. 

 Safeguarding of Children, Consultant is prohibited from 
engaging in child abuse, exploitation or neglect in its services and 
activities, including, without limitation, physical abuse, emotional 
ill-treatment, neglect or insufficient supervision, sexual abuse, 
exploitation through prostitution or  production of pornographic 
materials, or commercial, transaction or labor exploitation 
resulting in actual or potential harm to the child’s health, well-
being, survival, development or dignity.  Consultant must comply 
with host country and local welfare and protection laws or with 

 ة معاملة األطفال  حمایة األطفال، یُحظر على المستشار المشاركة في إساء
أو استغاللھم أو إھمالھم في خدماتھ وأنشطتھ، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر،  
أو   الكافي  اإلشراف غیر  أو  اإلھمال  أو  العاطفیة  المعاملة  أو سوء  الجسدیة  اإلساءة 

ل  االعتداء الجنسي أو االستغالل من خالل الدعارة أو إنتاج المواد اإلباحیة أو االستغال
التجاري أو المتعلق بالمعامالت أو العمالة مما ینتج عنھ ضرر فعلي أو محتمل على  

وبجب أن یمتثل    صحة الطفل أو رفاھیتھ أو بقائھ على قید الحیاة أو تطوره أو كرامتھ.
بالرعایة   المتعلقة  المحلیة  والقوانین  المضیفة  الدولة  لقوانین  كامل  بشكل  المستشار 

الدولیة، أیھما یوفر حمایة أكبر، ویجب أن یمتثل لقانون الوالیات  والحمایة أو للمعاییر  
  المتحدة عند االقتضاء. 
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international standards, whichever gives greater protection, and 
must comply with US law where applicable  

   

20. Drug Trafficking:  FHI 360 reserves the right to 
terminate this Agreement and to demand a refund or take other 
appropriate measures if the Consultant is found to have been 
convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug 
trafficking as defined in 22 CFR Part 140.  

بالمخدرات  .20 منظمة    :االتجار  ھذه   FHI 360تحتفظ  إنھاء  في  بالحق 
أن   تبین  حال  في  أخرى  مناسبة  تدابیر  اتخاذ  أو  األموال  باسترداد  والمطالبة  االتفاقیة 
المستشار قد أُدین بجریمة تتعلق بالمخدرات أو شارك في اإلتجار بالمخدرات على النحو  

    من مدونة اللوائح االتحادیة. 22من الباب  140المعّرف في الجزء 

21. Export Control:  Consultant shall comply in all respects 
with all applicable local, state, and federal laws and regulations, 
as well as all U.S. statutes, regulations, and administrative 
requirements, regarding relationships with non-U.S. 
governmental and quasi-governmental entities, including but not 
limited to the export control regulations of the Department of 
State and the International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”), 
the Department of Commerce and the Export Administration Act 
(“EAA”), the anti-boycott and embargo regulations and guidelines 
issued under the EAA, and the regulations of the U.S. Department 
of the Treasury, Office of Foreign Assets Control.  

المستشار من جمیع النواحي لكافة القوانین   یمتثل :الرقابة على الصادرات  .21
األنظمة   كافة  وكذلك  بھا،  المعمول  بالوالیة  والخاصة  والفیدرالیة  المحلیة  واللوائح 
الكیانات  مع  بالعالقات  یتعلق  فیما  المتحدة  للوالیات  اإلداریة  والمتطلبات  واللوائح 

لمثال ال الحصر اللوائح الحكومیة وشبھ الحكومیة غیر األمریكیة بما في ذلك على سبیل ا
الخاصة بالرقابة على الصادرات لوزارة الخارجیة واألنظمة المتعلقة بالتجارة الدولیة  

واللوائح  ")،  EAAووزارة التجارة وقانون إدارة الصادرات (")،  "ITAR"في األسلحة (
موجب قانون  التنظیمیة والمبادئ التوجیھیة بشأن مكافحة المقاطعة والحظر الصادرة ب

    إدارة الصادرات، ولوائح وزارة الخزانة األمریكیة، ومكتب مراقبة األصول األجنبیة.

22. COVID-19 Safety Protocols: Consultant understands 
and acknowledges that it is the policy of FHI 360 to require all 
consultants performing services in the US, its territories, or 
outlying areas to be fully vaccinated against COVID-19, and to 
provide proof of vaccination status, prior to commencement of 
performance of services to FHI 360. An individual is fully 
vaccinated two weeks after receiving the second dose of a two-
dose vaccine, or two weeks after receiving a single-dose vaccine. 
Consultant warrants and represents that Consultant either 
already is or will be fully vaccinated against COVID-19 and able to 
provide valid proof of vaccination status on or before the start 
date of Consultant’s period of performance under this Agreement 
(“Start Date”). If consultant is not fully vaccinated or does not 
provide proof of vaccination as stated herein, FHI 360 may 
immediately terminate this Agreement, or, in its sole discretion, 
elect to extend the Start Date to allow Consultant to comply with 
this provision. Under no circumstances will Consultant be 
permitted to commence performance of services to FHI 360 
without being fully vaccinated and providing valid proof of 
vaccination status. In addition, Consultant agrees to comply fully 
with all safety protocols, including, but not limited to, testing, 
mask-wearing, or social distancing requirements, that FHI 360 has 
implemented for its employees and workplaces in the US, its 
territories, and outlying areas pursuant to Executive Order 14042 
and accompanying Safer Federal Workforce Task Force guidance.   

بكوفید  .22 الخاصة  السالمة  بأن :  19-بروتوكوالت  ویقّر  المستشار  یدرك 
خدمات في  تقتضي تطعیم جمیع المستشارین الذین یؤدون ال  FHI 360سیاسة منظمة  

، وتقدیم دلیل على  19-الوالیات المتحدة أو أقالیمھا أو المناطق النائیة بالكامل ضد كوفید
ویُعتبر الفرد قد تم تطعیمھ .  FHI 360حالة التطعیم، قبل بدء أداء الخدمات إلى منظمة  

بعد   أو  من جرعتین،  مكون  لقاح  من  الثانیة  الجرعة  تلقي  من  أسبوعین  بعد  بالكامل 
تم    أسبوعین قد  بأنھ  المستشار  ویقّر  واحدة. ویضمن  لقاح مكون من جرعة  تلقي  من 

وأنھ قادر على تقدیم دلیل صالح   19-تطعیمھ بالفعل أو سیتم تطعیمھ بالكامل ضد كوفید
على حالة التطعیم في أو قبل تاریخ بدء فترة أداء المستشار بموجب ھذه االتفاقیة ("تاریخ 

تطعیم   یتم  لم  وإذا  ھو  البدء").  كما  التطعیم  على  دلیالً  یقدم  لم  أو  بالكامل  المستشار 
لمنظمة   االتفاقیة    FHI 360منصوص علیھ في ھذه الوثیقة، فعندئذ یجوز  إنھاء ھذه 

للمستشار   للسماح  البدء  تاریخ  تمدید  اختیار  الخاص،  لتقدیرھا  وفقًا  أو،  الفور،  على 
ف من الظروف بالبدء في أداء  باالمتثال لھذا الحكم. ولن یُسمح للمستشار تحت أي ظر

دون تلقي اللقاح بالكامل وتقدیم دلیل صحیح على حالة    FHI 360الخدمات لمنظمة  
التطعیم. باإلضافة إلى ذلك، یوافق المستشار على االمتثال الكامل لجمیع بروتوكوالت  

مامات  السالمة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، متطلبات االختبار أو ارتداء الك
منظمة   نفذتھا  التي  االجتماعي،  التباعد  في    FHI 360أو  العمل  وأماكن  لموظفیھا 

رقم   التنفیذي  لألمر  وفقًا  النائیة  والمناطق  وأقالیمھا  المتحدة    14042الوالیات 
    والتوجیھات المصاحبة لمجموعة العمل المعنیة بالقوى العاملة الفیدرالیة األكثر أمانًا.
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23. Prohibition on certain telecommunications 
equipment: Consultant understands and acknowledges that in 
accordance with Section 889 of the John S. McCain National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year (FY) 2019 (Pub. L. 115–
232), FHI 360 is prohibited from using telecommunications or 
video surveillance equipment or systems (such as laptops, 
tablets, telephones, security cameras, network switches, or Wi-Fi 
routers) that are manufactured by, or contain components 
manufactured by, Huawei Technologies Company, ZTE 
Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou 
Hikvision Digital Technology Company or Dahua Technology 
Company (or their subsidiaries or affiliates) (“Prohibited 
Equipment”).  FHI 360 will not permit Consultant to connect 
Prohibited Equipment to any FHI 360 network or system or use 
Prohibited Equipment to access any FHI 360 network or system. If 
the services to be performed by Consultant require access to any 
FHI 360 network or system, Consultant must use equipment that 
is not Prohibited Equipment and is responsible for providing such 
equipment at Consultant’s sole expense.  

یدرك المستشار ویقّر بأنھ وفقًا للقسم  الحظر على بعض معدات االتصاالت:    .23
  2019من قانون جون إس ماكین لإلذن بمخصصات الدفاع الوطني للسنة المالیة    889

استخدام معدات أو أنظمة   FHI 360یُحظر على منظمة )، 232– 115(القانون العام 
االتصاالت أو المراقبة بالفیدیو (مثل أجھزة الحاسوب المحمولة أو األجھزة اللوحیة أو  

توجیھ   أجھزة  أو  الشبكة  محوالت  أو  األمان  كامیرات  أو  یتم  )  Wi-Fiالھواتف  التي 
إي، تي  زد  شركة  أو  تكنولوجیز،  ھواوي  شركة  بواسطة  ھیتیرا    تصنیعھا  شركة  أو 

كومینكشینز، أو شركة ھانكزو ھیكفیشن للتكنولوجیا الرقمیة، أو شركة داھوا للتكنولوجیا  
ولن تسمح منظمة    (أو شركاتھا التابعة أو شركاتھا الفرعیة) ("المعدات المحظورة").

FHI 360    أنظمة أو  شبكات  من  بأي  المحظورة  المعدات  بتوصیل   FHIللمستشار 
. FHI 360المعدات المحظورة للوصول إلى أي من شبكات أو أنظمة    أو استخدام   360

وإذا كانت الخدمات التي سینفذھا المستشار تتطلب الوصول إلى أي من شبكات أو أنظمة  
FHI 360  ،  فیجب على المستشار استخدام معدات غیر محظورة ویتحمل المسؤولیة

  عن توفیر ھذه المعدات على نفقة المستشار وحده.  

“Prohibited Services means telecommunication or video 
surveillance services (such as internet access, phone service, or 
cloud storage) that are provided by the companies listed above, 
or by any other companies using any Prohibited Equipment 
(“Prohibited Services”). If Consultant identifies any Prohibited 
Equipment or Prohibited Services used during performance of 
this Agreement, or if Consultant is notified of such by any source, 
Consultant shall immediately notify FHI 360 in writing. 

خدمات االتصاالت أو المراقبة بالفیدیو (مثل الوصول إلى    "تعني الخدمات المحظورة
اإلنترنت أو خدمة الھاتف أو التخزین السحابي) التي تقدمھا الشركات المذكورة أعاله  
أو أي شركات أخرى تستخدم أي معدات محظورة ("الخدمات المحظورة"). وإذا حدد  

اء تنفیذ ھذه االتفاقیة،  المستشار أي معدات محظورة أو خدمات محظورة مستخدمة أثن
أو إذا تم إخطار المستشار بذلك من أي مصدر، فیجب على المستشار إخطار منظمة  

FHI 360  .كتابیًا على الفور  

Miscellaneous Provisions  أحكام متنوعة  

24. Survival: Consultant understands and agrees that all of 
the covenants and agreements in this Agreement survive the 
termination of employment for the period necessary for 
Consultant to discharge all obligations under this Agreement to 
their fullest extent. 

یدرك ویوافق المستشار على أن تظل جمیع  :  استمرار السریان بعد اإلنھاء  .24
التعھدات واالتفاقات الواردة في ھذه االتفاقیة ساریة بعد إنھاء العمل للفترة الالزمة إلیفاء  

  المستشار بجمیع االلتزامات بموجب ھذه االتفاقیة إلى أقصى حد ممكن. 

25. Assignment and Subcontracting: Consultant shall not 
assign or subcontract any portion of its rights, duties, or 
obligations under this Agreement without FHI 360’s prior written 
consent. Consultant shall remain fully responsible and liable for 
full performance of all obligations under this Agreement. This 
Agreement will be binding upon and inure to the benefit of any 
permitted successors and assigns.   

ال یجوز للمستشار إحالة أي جزء من حقوقھ  : اإلحالة والتعاقد من الباطن  .25
أو واجباتھ أو التزاماتھ بموجب ھذه االتفاقیة أو التعاقد علیھا من الباطن دون الحصول  

المستشار مسؤوالً مسؤولیة  .  FHI 360یة مسبقة من منظمة  على موافقة كتاب ویظل 
االتفاقیة. وتكون ھذه االتفاقیة   االلتزامات بموجب ھذه  الكامل لجمیع  كاملة عن األداء 

    ُملزمة وتؤول لصالح أي من الخلفاء والمتنازل لھم المسموح بھم. 

26. Waiver: Neither Party shall be deemed to have waived 
any provision of this Agreement unless such waiver is in writing 
and executed by both Parties.  Except as otherwise set forth in 
this Agreement, no failure to exercise, or delay in exercising any 
rights arising from this Agreement, in whole or in part, or failure 
to insist on strict compliance with any provision of this 
Agreement by any party will be deemed a waiver of such 
provision or a waiver of any future breach of any provision of this 
Agreement. 

ال یُعتبر أي من الطرفین قد تنازل عن أي حكم من أحكام ھذه  :  زلالتنا  .26
وباستثناء ما ھو منصوص   االتفاقیة ما لم یكن ھذا التنازل كتابیًا وموقعًا من كال الطرفین.

علیھ خالفًا لذلك في ھذه االتفاقیة، لن یُعتبر أي إخفاق أو تأخیر في ممارسة أي حقوق  
االتفاقیة، كلیًا أو جزئیًا، أو عدم اإلصرار على االمتثال الصارم ألي حكم  تنشأ عن ھذه 

من أحكام ھذه االتفاقیة من جانب أي طرف تنازالً عن ھذا الحكم أو تنازالً عن أي انتھاك  
  مستقبلي ألي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة. 
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27. Dispute Resolution: The Parties will make a good faith 
effort to resolve any dispute arising out of or relating to this 
Agreement.  In the event the dispute is not resolved within a 
period of ninety (90) days, either Party may give written notice of 
its intent to refer the matter to arbitration in Durham, NC.  The 
American Arbitration Association (“AAA”) Commercial Arbitration 
Rules will govern these proceedings. The decision of the 
arbitrator shall be final and binding on all parties. 

یبذل الطرفان جھوًدا حسنة النیة لتسویة أي نزاع ینشأ    تسویة النزاعات:  .27
)  90وفي حالة عدم تسویة النزاع في غضون تسعین (  االتفاقیة أو یتعلق بھا.عن ھذه  

یوًما، یجوز ألي من الطرفین تقدیم إخطار كتابي بعزمھ على إحالة المسألة إلى التحكیم  
الشمالیة.  كارولینا  دورھام،  التجاري    في  التحكیم  لقواعد  اإلجراءات  ھذه  وستخضع 

  ویكون قرار المحّكم نھائیًا وملزًما لجمیع األطراف. الخاصة برابط التحكیم األمریكیة. 

28. Governing Law: Interpretation and enforcement of this 
Agreement will be governed by the laws of the State of North 
Carolina without regard to conflict of law principles.  The parties 
agree that any action or proceeding with respect to this 
Agreement or Consultant’s engagement with FHI 360 that is not 
subject to arbitration as set out in paragraph 25 above, then shall 
be brought exclusively in the state or federal courts in the State 
of North Carolina, and Consultant voluntarily submits to the 
jurisdiction of such courts. 

یخضع تفسیر ھذه االتفاقیة وإنفاذھا لقوانین والیة كارولینا  :  القانون الحاكم  .28
الطرفان على أنھ إذا كانت    ویوافق  الشمالیة بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانین.

المستشار مع منظمة   تعاقد  أو  االتفاقیة  بھذه  یتعلق  فیما  إجراءات  أو  أي دعوى  ھناك 
FHI 360  أعاله، فعندئذ   25ال تخضع للتحكیم على النحو المنصوص علیھ في الفقرة

لیة،  یتم رفعھا حصریًا في محاكم الوالیة أو المحاكم الفیدرالیة في والیة كارولینا الشما
  ویذعن المستشار طواعیة لالختصاص القضائي لھذه المحاكم. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


