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خالصة تنفيذية. 1  
 1.1 مقدمة

 حيث أّن منظمات الدفاع عن حقوق ,حقوق اإلنسان حول حوض المتوسط تساؤالت خطيرة وضع  يثير منذ سنوات عديدةّ 

.1 من هذة الحقوق بأن بعض حكومات المنطقة تنتقص اإلنسان لم تتورع عن اإلشارة  

 

سيطرة ينات فإن ومع أّن بعض التقدم قد تم تحقيقه باتجاه الديمقراطية خالل الثمان, على الرغم من الشراآة مع دول الجنوب

مبنية على بشكل عام ما تزال و  فإن مواقف هذه الحكومات من حقوق اإلنسان 2 المتسلطة العسكريةاألنظمة أوالملكيات

 و اق الديمقراطي يصبح ضيقااألمن فإن النطعندما يتم الترآيز على النظام و". الخارجياعتبارات تتعلق باألمن الداخلي و

 حزيران 15جريدة اللوموند ( رت له ماري روبنسون المستشارة في حقوق اإلنسان آما أشا" ن تصبح مقييدةاحقوق اإلنس

المدافعين عن حقوق اإلنسان يعملون غالبًا في ظروف صعبة و, ا من القوة مجرد ما يزال هّشا و المجتمع المدني إّن).2005

. المفروضة على أعمالهملمعيقة واتهم على الرغم من القيود امع ذلك فإن هؤالء المدافعين تابعوا نشاط. و خطيرة  

 

ن إلى التحرش و ض بلدان جنوب و شرق المتوسط معرضيإّن األشخاص و المنظمات المدافعين عن حقوق اإلنسان في بع

تمت إحالة عدة . النظام القضائي لتهديد المدافعين عن حقوق اإلنسان و إعاقة نشاطاتهمعدة حكومات تستعمل . التخويف

 آما تم اعتقال بعض .3اإلستقالل و النزاهة الدولية فيما يتعلق باإلختصاص وم التي ال تطبق القواعد إلى المحاآأشخاص

لمنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان و  الرسمي لتسجيلالستقبال و االبعض البلدان ترفض.  بشكل تعسفياألشخاص 

دان أخرى  بلآما تقوم, بتهمة نشاطات غير مشروعةالحرآات بالتالي فإنها تستعمل هذه الحجة من أجل مالحقة أعضاء هذة 

حرية التعبير للمدافعين . ذلك بهدف إعاقة أعمالهمو ,  على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدوليمويل عملية ت بتجميد أي

المنع , رطةهم عرضة  بشكل دائم إلى المراقبة من قبل الش و, آمنشقينء األشخاص هؤال ينظر إلى.عن حقوق اإلنسان مقيدة

التهديد و حمالت , تحرش ضد اآلباءإجراءات , العنف الجسدي, االتهمإتصالتنصت أو قطع , الطرد, من السفرإلى الخارج

.  4تشويه السمعة عن طريق الجرائد  

 

 متوسطي -المختلفة التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق اإلنسان في النطاق األوروإّن مجمل اإلجراءات المتنوعة و

يها الوثائق الدولية و التي تم تصديقها من قبل هذة الدول التي تخرق ي تنص عل التاإللتزامات ويد من الواجباتخالف العدت

.   5المعاهدات األساسي من هذة اإلتفاقيات والهدف  

 

                                                 
 
 

     1  متوسطية فيما يتعلق باحترام حقوق  -وروانظر الكتاب األبيض لثمانية منظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان مقّيما خمس سنوات من الشراآة األ
. 2000 تشرين الثاني 15, اإلنسان        

. فايارد, باريس, ديمقراطيات بدون ديمقراطيين, 1994 انظر غسان سالمة  2  
.انظر موقع األنترنت الخاص بالمنظمة. 05⁄001⁄10انديكس , 2005التقرير السنوي ,  منظمة العفو الدولية 3  

.  2006آانون الثاني, 2006ر سنوي تقري.  Human Rights Watch 4  
 5 9 الصادر بتاريخ 53/144قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة , اإلعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان,  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية        , ط المذآورة أعاله المتعلقة بالنقا13, 12, 9, 6, 5, 1 و باألخص المواد 1998آانون األول 
.  المتعلقة بما تم ذآره أعاله22, 21, 19, 14, 9 و خصوصا المواد 1966 آانون األول 16 الصادر بتاريخ    
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تحسين و  التي تعمل على ال تقديم دعم مادي و معنوي إلى األشخاص و المنظماتأصبح من المحتم في مثل هذة الظروف

.6 متوسطي–اع عن حقوق اإلنسان في المجال األورو الدف  

 

ت و المجموعاه التعاون الدولي و المساهمة القّيمة التي يقوم بها األفراد ومع األخذ بعين اإلعتبار الدور الهام الذي يلعب"

تم إنشاء المؤسسة . 7"األفرادألساسية للشعوب وية لكل خرق لحقوق اإلنسان والحرياته االشرآات من أجل اإلزالة الفعل

 و ذلك من أجل ,استراتيجي للمدافعين عن حقوق اإلنسانف تقديم الدعم المالي بشكل لين و متوسطية بهد -األورو 

. متوسطي -رسة نشاطاتهم في اإلقليم األورو  و بالتالي السماح لهم بمتابعة مما,اإلستجابة و بشكل فعلي إلى احتياجاتهم  

 

 1.2. المؤسسة األورو- متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان : تقييم أولي
 

و إنما ,  متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان و حسب- عام إنطالق لفعاليات المؤسسة األورو2005ال تعتبر سنة 

 عن وق اإلنسان و ذلكعين عن حقافدد نشاطات المؤسسة من حيث اإلستجابة إلحتياجات الميأيضا العام الذي تم خالله تجس

.و طرق العمل التي تم تبنيها من قبل المؤسسة,  هياآلها الداخليةطريق  

 

المدافعين عن حقوق اإلنسان في  الرئيسية التي تواجه المنظمات وتم إلقاء الضوء خالل العام نفسه على بعض الظواهر

 و, المدافعيناطات الممارسة من قبل المنظمات والنشهذه الظواهر مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة . متوسطي-اإلقليم األورو

المؤسسة تعكس هذه في الواقع إّن المناشدات المقدمة إلى. هات السياسية الرئيسية الوطنية والدولية أيضا بالتوجمرتبطة

.آما تؤآد الحاجة إلى فتح باب النقاش و خاصة مع مجلس الممثلين, التوجهات  

 

  اإلقليم المتوسطي على المنظمات و المدافعين عن حقوق اإلنسانانرس من قبل بعض بلدالضغط الحكومي المماعّرض . 1

 و ,و قد تجلت هذه المخاطر عن طريق السيطرة على الجهاز القضائي.  للخطر نشاطات هذه األخيرة2005خالل العام 

السياسي و   عن حاجاتها للدعمخيرةهذه األفقد عّبرت  وبالتالي, هذة الجهاتن طريق تجميد الحسابات المصرفية لأيضا ع

.المالي لكي تتمكن من متابعة نشاطاتها على الصعيد الوطني و الدولي  

 

يد الحريات و صحية بسبب الحرمان من الحرية و التحرش و تقين حقوق اإلنسان مشكالت آثير من المدافعين عيواجه . 2

 عدم تقديم  في حال بالطبع . دوائيةلجاتاخالت جراحية و معفحصوصات طبية و مداالتالي هذا يتطلب بو. المعاملة السيئة

لكن معظم الجهات الوطنية واإلقليمية و . لخطرا لض المدافعين عن حقوق اإلنسان سيكون معرهذه المساعدات فإن نشاط

.ه الوسائليمتلكون هذ و آذلك المدافعين عن حقوق اإلنسان ال,ك الوسائل الكافية لتغطية هذه النفقاتالدولية التمل  

 

ء نشاطات  عندما تم إنشا خاصةو قد تجلى هذا النقص, النقص فيما يتعلق باألمور اإلدارية هو2005من أهم ما يميز عام . 3

من الجدير بالذآر أن العامل . عمل المنظمات الصغيرة الموجودة مسبقاآما تجلىأيضا في نطاق , جديدة في هذا اإلقليم

 أغلب  يمارس .بينما المصادر اإلنسانية ما تزال تعاني من نقص آبير في هذه المنطقة, اإلجتماعي ال يطرح أي مشكلة
                                                 

. 1ماحق ,  متوسطية لحقوق اإلنسان– انظر تاريخ تأسيس الشبكة األورو  6  
.م المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان تمهيد إعالن األم 7  
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فهم اليمتلكون المؤهالت الالزمة و ال الدعم , ر مأجورة نشاطاتهم بطريقة غيالمدافعة عن حقوق اإلنسانأعضاء المنظمات 

هذا النقص اإلداري تجلى أيضا من خالل عملية . زم إلنشاء مشاريع  متوافقة مع المعايير الموضوعة من قبل الممولينالال

. الحاجة إذا ملحة لمبالغ صغيرة من أجل دفع أجور العاملين آانت.تقييم حسابات بعض الجهات  

 

تحققت المؤسسة أخيرا من نقص في األستراتيجية و األولوية فيما يتعلق بنشاطات بعض المنظمات المدافعة عن حقوق . 4

 بسبب نقص لكن عمل هذة المنظمات آان مهددا. يالقدرة على العمل الجماع لنوعية نشاطاتها ودولياالمعترف بها  اإلنسان

.  هذه المنظماتنشاطات القيود المفروضة على  و معظم هذه المشكالت ناتجة عن المناخ السياسي إّن.الموارد المالية  

 

ن العمل المنظم بي تقوية التواصل وضرورة 2005لعامأدرآت المؤسسة و في نطاق ممارستها لنشاطاتها و طيلة ا. 5

 على الصعيد و ذلك, التي تعمل في نطاق دعم المدافعين عن حقوق اإلنسانالدولية واإلقليمية والمؤسسات الوطنية و

. متوسطي–السياسي و المالي في اإلقليم األورو   

 

    التطبيق العملي لنشاطات الموسسة. 2
 

إّن وضع . 82005 في بداية عام  بشكل فعلي متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان–  األوروبدأت نشاطات المؤسسة

  بهدف تطوير استراتيجية فعالة من أجل و ذلكد تم من خالل مجلس اإلدارة قيز التطبيق العمليحينشاطات المؤسسة 

.مساعدة المدافعين عن حقوق اإلنسان و المنظمات التي تعمل في اإلقليم المتوسطي  

 

و إلى المساهمة في خلق  , طوير بعض النشاطات قد منح معونات مالية موجهة إلى تباإلضافة إلى ذلك فإّن مجلس اإلدارة

 على أو,ا فيما يتعلق بتلقي المعوناتالمصنفة على أنها مجاالت حساسة جّد المنظمات العاملة في بعض المجاالت عدد من

. الرئيسيينلق بالمعونات المقدمة من المتبرعين المتع وأنها مجاالت ال تدخل في النطاق المعتاد  

 

 2.1. اجتماعات مجلس اإلدارة
 

هذا ل اوفق. بيق العملي ألهداف وأنظمة هذه األخيرةسؤول عن التط موفقا للنظام األساسي للمؤسسةإّن مجلس اإلدارة  و 

. في لندن2005 شباط 7و 6ين  خالل الفترة الواقعة ب اجتمع ألول مرة قدالمنظور فإّن مجلس اإلدارة  

 

 

 

 

 

 
                                                 

.2 انظر الملحق 2005 من أجل برنامج مفصل عن نشاطات الشبكة لعام  8  
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2005 شباط 7 – 6 اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في لندن بتاريخ •                  
 

ف األساسية التي تتدخل في خلق مؤسسة عاملة و األهدا السمات و بتحديد األعضاء الحاضرين خالل هذا اإلجتماع قام

.الةفّع  

 

عملية تشكيل مجلس اإلدارة و تسمية , معايير التمويل, القواعد الناظمة لها, ء المؤسسة األعضاء الحاضرين عملية إنشاناقش

اتفاق الشراآة مع , أعضاء مجلس اإلدارة بين أعضاء السكرتارية و2005عام برنامج العمل و توزيع المهام ل, الرئيس

عالوة . و التوظيف لمنصب الرئيس التنفيذيباإلضافة إلى موضوع الميزانية ,   متوسطية لحقوق اإلنسان -الشبكة األورو 

. تماع عروض التمويل المقدمة للمؤسسةعلى ذلك فإّن مجلس اإلدارة قد فحص خالل هذا اإلج  

 

تنفيذي بشرط الرئيس ال عن عروض للتوظيف لمنصب آما أعلنت هذه األخيرة. إدريس اليازمي رئيسا للمؤسسةتم انتخاب 

. منصب بأقرب وقت ممكنأن يكون قادرا على تولي مهام ال  

 

 التي تتعلق بالتمويل اعتبارا من الشهر  و ببدأ نشاطاتها لها الميزانية التي تسمحباإلضافة إلى ذلك فقد حددت المؤسسة

 الدول التي سيتم  و, برنامج نشاطاته بتقرير مجلس اإلدارةقام و, التمويلطلبات آما تم أيضا مناقشة معايير تمويل .التالي

. التي قد تكون بحاجة إلى معونات مادية المؤهلة والمنظماتاألشخاص و  و,معهاالتعامل   

 

 نشر معايير قبول طلبات التمويل  تم بعد اإلجتماع .قي طلبات التمويل قادرة على تلعتبارا من هذه اللحظةاآانت المؤسسة و 

ذلك على موقع االنترنت الخاص بالمؤسسة األورو و  اإللتزام بها المعونةدية الرئيسية التي يجب على طالبي اإلرشاو النقاط

حيث يتمكن المتقدمين من  وب,)الفرنسية و العربية, إلنكليزيةا (ث المتعامل بها لدى المؤسسة باللغات الثالو,  متوسطية–

. 9تقديم طلباتهم إلى سكرتارية الشبكة  

 

 إلى استنادا. ة ما يقارب األربعين طلب السكرتاريتنفيذي للشبكة تلقتال  المديربعد نشر طلب التوظيف المتعلق بمنصب

إ دريس  و ذلك بحضور2005 أيار 28المعايير التي تم اإلتفاق عليها خالل اإلجتماع فقد تم عقد مقاباتين في باريس يوم 

 – ئيس التنفيذي للشبكة األورورن ال في مجلس اإلدارة و مارك شاد بول و آامل جندوبي عضواليازمي رئيس المؤسسة

. 10متوسطية لحقوق اإلنسان  

 

 

 

 

 
                                                 

.  4ملحق , و النقاط األساسية لطلبات الترشيح, 3ملحق ,  انظر معايير تقييم المرشحين 9  
,إدارة مشاريع و تحصيل األموال( ية عالية أو خبرة و إلمام في مجاالت متعددة  شهادة جامع:هذه المعايير باإلضافة إلى معايير أخرى هي التالية   10 

إلمام بقانون  , إلمام بسير عمل المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان في حوض المتوسط و الشرق األوسط,  إلمام بالتاريخ
. )اتقان للغة العربية و اإلنكليزية على األقل و إلمام بلغة ثالثة. إلدارة و التمويلإلمام بإ, حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني  
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2005 حزيران 14 – 13 اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في القاهرة بتاريخ •          
 

 13اني في القاهرة و ذلك بتاريخ  فقد تم عقد اجتماع ثتماع األول لمجلس إدارة المؤسسةوفقا للقررارات المتخذة خالل اإلج

.2005 حزيران 14 إلى  

 

قواعد ,  التنفيذي للشبكةمنصب المدير, ع التطورات التي تم تحقيقها منذ إنشاء المؤسسةون في هذا اإلجتماناقش المشارآ

يل للعام واإلستراتيجية المنشودة من أجل البحث عن تمالميزانية و, شارة طلبات التمويلاإلجراءات الداخلية المتعلقة باست

. طلبات التمويل التي تم تلقيها من قبل السكرتاريةعالوة على ذلك فإن مجلس اإلدارة قد درس. التالي  

 

 التنفيذي بأن المرشح األنسب لهذا المنصب لم يكن باستطاعته  أن لقة بمنصب المدير بعد المقابالت المتعظهر لسوء الحظ و

المادة األولى ( وني مجلس اإلدارة عدم قبول المرشح و ذلك بسبب وجود مانع قانقرر   بناء على ذلك فقد. يقيم في الدانمارك

 رفض مجلس اإلدارة جميع آما, )بشكل دائم في الدانماركمن النظام األساسي تنص على أّن المدير التنفيذي يجب أن يقيم 

إذا فقد آان من المحتم إجراء اختيار آخر من . الطلبات معلال هذا الرفض بعدم استجابة المتقدمين إلى المعايير المحددة مسبقا

.صب المدير التنفيذي و ذلك بالسرعة القصوىأجل شغل من  

 

ناقش مجلس اإلدارة أيضا اإلجراءات المتعلقة باإلستشارات التي يمكن أن تأدي إلى اتخاذ قرار فّعال و سريع فيما يتعلق 

و ذلك بهدف ستشارة تحدد هذة اإلجراءات الطرق الواجب التقييد بها فيما يتعلق باإل. شاطات الدعم التي تقوم بها المؤسسةبن

حليين  ذلك إما بطريق شخصي مستقل أو عن طريق التعاون مع الشرآاء المو, المتطوعين المختصين و و تشجيعحث

فحص , رة قواعد تلقي الطلبات الوثيقة المقدمة خالل اجتماع مجلس اإلداتحدد. وليين الموجودين في اإلقليماإلقليميين أو الدأو

ات في حالة تمويل أحد تطبيق القرار, استشارة مجلس اإلدارة و توزيع المهام, حالة العجلةتقييم , الطلبب الوثائق الملحقة

 و سيتم العمل على ,ة آأساس للعملهذه الوثيقة المؤقتتم استعمال . إجراءات التقييم والمتابعة, لعملية نقل األمواالطالبين و

. الممارسة العمليةنها استنادا إلى الخبرة الناتجة عاستكمال  

 

 و اسكيت ترول  اإلدارة لمنصب رئيس مساعد للمؤسسةو قد تم أيضا انتخاب آريستين ميرآل من قبل أعضاء مجلس

. لمنصب المسؤول المالي  
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 2.2. دعم المنظمات و المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة األورو – المتوسطية
 

 فعليا فيما يتعلق  آما بدأت نشاطاتها,دادا متزايدة من طلبات التمويلتلقى أع ب2005اعتبارا من شهر شباط بدأت السكرتارية 

. متوسطية–المدافعين عن حقوق اإلنسان في منطقة األورو بدعم المنظمات و  

 

ل بقصد تحقيق الهدف المنشود وهو دعم عاجول عاجل و الثاني غيراأل. قام مجلس اإلدارة بتبني نوعين من اإلجراءات

.ات و األفراد آل حسب حاجته المنظمالمشاريع و  

 

 و ذلك بعد فحص الطلب و تقييم حالة المنظمة فور استالم السكرتارية للطلب يتم اتخاذ القرار لمعرفة فيما إذا آان مستعجال

حالة   فيما إذا آان هناك و بشكل تفصيلي في الطلبيجب أن يتم اإلشارة . ي البلد المعنيأو المدافع عن حقوق اإلنسان ف

.لة و األسباب التي تستدعي اتخاذ قرار سريع من قبل مجلس اإلجارةلعجل  

 

 أي  طريق اتصال تف أو بواسطةيمكن استشارة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة طلب مستعجل عن طريق األنترنت أو الها

هم إلى السكرتارية يجب عادة على أعضاء المجلس اإلداري إحالة قراراتهم و تعليقات. آخر و ذلك بهدف اتخاذ قرار سريع

 في بعض الحاالت الفردية الحرجة أن تطلب بأن  يمكن للسكرتارية.ة أيام من تاريخ إرسال الطلبرخالل مدة أقصاها عش

المرتبطة الت الحساسة وفي بعض الحاالت الفردية اإلستثنائية وبشكل رئيسي بعض الحا. يتم اتخاذ القرار خالل مدة أقصر

.إن القرار يمكن أن ُيتخذ من قبل الرئيس و المسؤول الماليصحة أو األمن فبتهديد ال  

 

فيما إذا اتخذنا آمرجع الوثائق الدولية القابلة التطبيق على المدافعين عن حقوق اإلنسان نجد أّن الشبكة قد قدمت الدعم 

: في الحاالت التالية العاجل  

 

مالحقات :  من قبل السلطات ضة للتحرش المستمرن مع عائلته عرحيث آا ,مدافع عن حقوق اإلنسان منذ مدة طويلة

ظروف اعتقال سيئة جدا والتي تخرق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان و بخاصة , أحكام بالحبس, قضائية باطلة

. من إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان2 فقرة 12المادة   

 

 نشاطاته فع عن حقوق اإلنسان و بالتالي انعكس ذلك سلبا علىلهذا المدا الحالة الصحية نتائج سيئة علىسبب هذا التحرش 

و ذلك نتيجة حالته الصحية المتدهورة والناجمة عن خرق حقوقه فقد تم منحه .  جراحي عاجللدرجة أنه احتاج إلى عمل

).2005آذار (دعم مالي عاجل بناء على قرار من مجلس اإلدارة بشكل استثنائي   

 

 إلى جمع آل أعضائها بهدف إنشاء برنامج والتي آانت تسعى, منظمة مدافعة عن حقوق اإلنسان عرضة لعدة حمالت قمع

لممارسة نشاطاتها و ذلك بسسب اإلرتفاع الملحوظ في عدد أعضائها و في نشاطاتها و الوضع غير المستقر في البلد الذي 

.تمارس فيه نشاطاتها  
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 حيث أن المنظمة لم تكن قادرة على الحصول على , ذلك من أجل تدعيم نشاطاتهادعم وعجلة إلى آانت المنظمة بحاجة مست

.دعم مالي من قبل متبرعين آخرين مما آان سببا لوضع المنظمة بخطرفي مواجهة السلطات المحلية  

 

فعين عن حقوق اإلنسان و بناء على  من إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدا13 فقرة ب و المادة 5استنادا إلى أحكام المادة 

األسباب المذآورة أعاله فقد تم منح المنظمة دعم مالي مستعجل بناء على قرار من مجلس اإلدارة و قد تمت عملية التمويل 

). أيار –نيسان ( عن طريق وسائل مأمنة   

 

معونات من خارج و من داخل حول دون وصول الالذي يو, حكومي مستمرمنظمة مدافعة عن حقوق اإلنسان تحت تهديد 

 تخالف الواجبات المنصوص عليها في الوثائق  و التي قضائيلمنظمة عرضة إلجراءات قمع مالي ومعنوي وآانت ا. لبلدا

واإلعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق ) 22 و 21مادة (الدولية و بخاصة العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية 

). فقرة ت6 فقرة ا و المادة 5دة ما(اإلنسان   

 

األعضاء و المدافعين عن حقوق اإلنسان على الصعيد  دعم وذلك من أجل توحيد  المنظمة بحاجة مستعجلة إلى     آانت

انتخاب  حقوق اإلنسان في البلد المعني و هو تقييم وضعالهدف من هذا التوحيد.  و المحليالوطني, اإلقليمي, الدولي

.المالية باإلضافة إلى ثحديث قواعد عمل المنظمة و بنيتها األساسيةاعتماد التقارير وفذينء المنااألعض  

 إلى العناصر المذآورة أعاله فقد تم منح المنظمة و ذلك بناء على قرار من مجلس اإلدارة دعم مالي مستعجل و قد استنادا

). أيلول–آب  ( و موثوقةتمت عملية التمويل عن طريق وسائل مأمنة  

 

التي تبنت آمهمة أساسية لها القيام بحملة  والعدالة ترآز تشاطها حول الحقيقة ومنظمة مختصة بالدفاع عن حقوق اإلنسان

ذلك عن طريق استفتاء فيما و,  عفوعام و إيجابياتعية اعالمية موجهة إلى إعالم الرأي العام الوطني والدولي بنتائجتو

.يخص ضحايا خرو قات حقوق اإلنسان  

 

عتراف الرسمي  معاقا بسبب غياب اإل فيما يتعلق بجهودها المبذولة في سبيل البحث عن دعم مالي,ن عمل المنظمةآا

 فقرة ب من اإلعالن المتعلق بالمدافعين عن 5و هذا ما يتعارض مع أحكام المالة ( بنشاطات هذه المنظمة في البلد المعني 

.منظمةو أيضا بسسب الوضع الجغرافي لل) حقوق األنسان  

 

 المنظمة  هذهالمجلس اإلداري عون مادي مستعجل موجها إلى دعم نشاطات بقرارمن  وتفتاءقبل القيام باألستم منح المنظمة 

  ).2005أيلول ( و التي ال تخضع إلى اإلطار التقليدي المتبع من قبل المتبرعين 

 



 10

.الطلب خالل اجتماعاته السنويةأما في حالة طلب معونة غير مستعجلة فإن مجلس اإلدارة يقوم بفحص   

 

: الدعم الذي قدمته الشبكة في هذه الحالة  بعض أشكالمن  

 

حقاق نسان و إلى تطوير الحوار القادرعلى تحقيق سالم حقيقي وإمنظمة تكرس جهودها إلى الدفاع عن حقوق اإل

نظمة من أجل إعالم و حث الرأي العام هي حدى الوسائل المتبعة من قبل هذه الممن إ. اطية في بلد من هذا اإلقليمالديمقر

تقارير , مراجع موثقة, مقاالت صحف(  ملف 7500نترنت والذي يعمل آقاعدة معلومات متضمنة أآثر من ع األموق

).الخ , شهادات ضحايا, صادرة عن منظمات غير حكومية  

 

روع متعلق بإنشاء قسم باللغة اإلنكليزية    إلى تحقيق مش موجةتم منح هذه المنظمة من قبل المجلس اإلداري معونة مادية

لموقع اإلنترنت المتعلق بوثائق حقوق اإلنسان و التي تسمح للمنظمة  بالعمل بالخارج و ثوثيق قدراتها و ذلك بكسب  

  ).2005حزيران . (  باللغة اإلنكليزية ومطلعين جدد

 

 تقريبا  آانت خالل عشرين عام. في بلد من هذا اإلقليم تكرس جهودها من أجل تحسين و تأآيد حقوق اإلنسان منظمة فاعلة

بخاصة م اتخاذها ضد هذه المنظمة تخرق  التي تاإلجراءات المتعددة. بل السلطاتالضغط من قهذه المنظمة هدفا للتحرش و

. من اإلعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان13 و 5أحكام المواد   

 

هذا البلد عن طريق عقد اجتماع يهدف إلى  يم نشاطها في قبة أرادت المنظمة إعادة تنظبعد عدة سنوات من الخضوع للمرا

ر في ة النظإعاد و,ة أنظمة و قواعد خاصة بالمنظمةمتبنيا مجموعو, نتقالي مرآزا حول إعادة اإلنتشارفي البلدتبني برنامج ا

. جميع األجيالأجل تحسين صورتها لدىهيكل المنظمة من   

 

 من أولوية ملحة مالية موجهة إلى دعم إعادة تشكيل هيكل المنظمة والذي يعتبرمنح هذه المنظمة معونةبدارة قام مجلس اإل

  ).          2005حزيران (  البلد المعني أجل حرآة حقوق اإلنسان في

 

يهدف هذا . ل المنظمةدة تنظيم هيكاهو ثمرة إعو, بعد عقد هذا األجتماع قامت المنظمة بوضع حيز التطبيق العملي مشروعا

 ع إلى تحسين وضع حقوق اإلنسان في نطاق المجتمع المدني وذلك عن طريق عملية التأهيل في مجال حقوقالمشرو

إعداد حلقات بحث و مرآز معلومات حول حقوق اإلنسان و إنشاء  أيضا يتضمن هذا المشروع آما.اإلنسان و التعليم الوطني

أعضاء في منظمات غير حكومية بهدف اإلستفادة من خبراتهم و نونيين و محامين و مدارة من قبل أخصائيين قامخابر

.البلد المعنيطاتهم المتعلقة بحقوق اإلنسان في تأسيس شبكة لتنسيق نشا  
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دعم نشاطاتها و توثيق قدراتها فيما يتعتق بهذا المشروع ن قبل مجلس اإلدارة بهدف تشجيع و تم منح المنظمة عون مالي م

  ).2005آانون األول ( دث و الذي القى آل تأييد من قبل أحد المتبرعين الدوليين األساسيين المستح

 

و بشكل ن والتي حددت هدفا لنشاطها يتلخص بتقديم العون والدعم القانوني واإلداري منظمة مدافعة عن حقوق اإلنسا

ستمرار في في وضع حيز هذه المنظمة األأرادت . ات سياسيةمجاني لضحايا خروقات حقوق اإلنسان الناجمة عن قرار

تهم المعتقلين في مناطق تم منع ن السماح ألشخاص معينين بزيارة بعض من أفراد عائالضالتطبيق العملي مشروعا يتم

. السماح باسترداد جثمان األشخاص المتوفينباإلضافة إلى مشروع يستهدف, االدخول إليه  

 

آانون  ( في مناخ صعب الذين يتم تطبيقهم المستحدثين ودعم هذين المشروعينمنح مجلس اإلدارة مساعدة مادية بهدف 

  ).2005األول 

 

دة  بالعالج و إعا,الذين آانوا هدفا إلنتهاك جسدي أو نفسي في بلد معينو ,األطفالمنظمة تعمل على تزويد الرجال والنساء و

قامة حمالت إ, ل نشاطات المنظمة اإلتصال بالضحاياتشتم. القصيرالطبي و ذلك على المدى الطويل والتأهيل النقسي و

 الخبرة تزويد تقارير, تمثيل الضحايا لدى السلطات المختصة,  أجل اللجوء إلى القضاءالمساعدة من, متبليغ اإلعال, بإسمهم

.الخ,  الممارس للعنف السيئةالمبنية على أساس النتائج النفسيةالمتعلقة بالطب الشرعي و  

لدوليين الرئيسيين  باإلضافة إلى إنسحاب المتبرعين او,  العمل الفردي المنجز من قبل هذه المنظمة و,لسياسيةبسبب البيئة ا

).آانون األول  . ( فإن مجلس اإلدارة تمنى استمرارية نشاطات المنظمة فمنحها معونة مالية, من البلد  

 

قوق اإلنسان و إلى نشر القيم المتعلقة بحقوق اإلنسان منظمة تهدف إلى منح العون القانوني مجانا إلى ضحايا خروقات ح

ال من عمل و بشكل فّععالوة على ذلك فإن المنظمة ت. ليم من هذا اإلقالقيم القانونية لدى الشعب في بلدباإلضافة إلى تحسين 

.  صادق عليها هذا البلدالتيأجل إحداث إصالح ثشريعي بشأن القوانين المتعارضة مع القواعد الوطنية واإلتفاقيات الدولية 

رجة سابقا حول سياسة الحكومة فقد آانت المنظمة هدفا إلنتقادات و ضغوطات عنيفة إلى دبسبب بعض المواقف المتبناة 

هذا اإلجراء يتعارض مع . ذلك دون أي تبليغميع الحسابات المصرفية للمنظمة والتي جمدت ج تدخل السلطات الحكومية

علق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان باإلضافة إلى  من اإلعالن المت13, 12, 9, 8 ة و بخاصة الموادإلتفاقيات الدوليأحكام ا

 و بالتالي  , وحتى نقفات طاقم العمل,جارون امكانية دفع المنظمة لنفقات األ حال د قدن غياب رأي القضاء في البلد المعنيأ

.حال دون متابعة المنظمة لنشاطاتها  
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 آما , اهذه المنظمة بهدف دعم متابعة نشاطاتهعونة مادية إلى صر المذآورة أعاله فقد منح مجلس اإلدارة ماستنادا إلى العنا

  ). 2005آانون األول  ( - وموثوقةتمت عملية التمويل عن طريق وسائل مأمنة

 
 2.3. مراقبة و متابعة المنظمات و األفراد الذين تم دعمهم

 

 تعمل .ضمان فعالية مساعداتها المقدمة على المدى الطويل المؤسسة تتلخص ب عمل-من أهم المشكالت التي تعترض

.التقييم المتعلقة بنشاطاتها إذا على إنشاء معايير من أجل تنظيم عملية المتابعة و متوسطية -المؤسسة األورو   

 

 2.4. اجتماعات أخرى
 

يرتبط هذا الهدف . المستقبل مع منظمات أخرى أخرى بهدف دراسة امكانية التعاون في جتماعاتقامت المؤسسة بعقد ا

 .دولياإلقليمي و الى الصعيد الوطني وتطوير شراآات مع شرآاء موثوقين عل بإنشاء و دة المؤسسةبشكل وثيق مع إرا

ل معها بشكل  والمتبرعين الرئيسيين القادربن على التعاماء األآثر فاعلية تحديد الشرآ بهذه الطريقةتستطيع المؤسسة

 هو تحسين و تطوير قدرة المنظمات غير الحكومية على في الواقع إّن هدف المؤسسة. ة لذلكمر آلما استدعت الحاجمست

ة و  القدرات اإلداري باإلضافة إلى دعم,اإلقليميينضرورية لدى المتبرعين الدوليين والبحث بشكل ذاتي عن الموارد ال

.ت الشراآة و توثيق روح العمل الجماعيمحاولة تحسين مبادراو, التنظيمية  لهذه المنظمات  

 

ند من أجل الحوار آنا لي متوسطية  -ن تنظيم لقاء مع ممثلين عن المؤسسة األورو ا إلى هذا فقد  تم خالل شهر حزيرااستناد

دل  تباآان هدف اإلجتماع هو. قوق اإلنسان متوسطية لدعم المدافعين عن ح– األورو بين الثقافات ومجلس إدارة المؤسسة

.دراسة إمكانيات التعاون في المستقبلالنشاطات الموضوعة حيز التطبيق والمعلومات حول   

 

لطريقة بنفس ا.  أيضا ممثلين عن شبكة فورد بالقاهرة و شبكة المبادرة العربية لحقوق اإلنسانس إدارة المؤسسةقابل مجل

.ز التطبيق و دراسة إمكانيات التعاون في المستقبلل المعلومات حول النشاطات الموضوعة حيفإن هدف اإلجتماع آان تباد  

 

 المنعقد في شهر تشرين األول و,  دبلن للمدافعين عن حقوق اإلنسان في بثالث لقاءأعضاء سكرتارية المؤسسةشارك أيضا 

. عين بلدآثر من سبالقادمين من أ من المدافعين عن حقوق اإلنسان وجمع اللقاء أآثر من مائة. ن قبل فرونت لين م2005

نت لين ومن قبل  من هذا اللقاء هو فهم البرامج والمبادرات الجديدة والتي تم تطويرها من قبل فروآان هدف المؤسسة

,باإلضافة إلى مقابلة بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان, إقليميين آخرينمتبرعين دوليين و   

 

اصل دائم مع األعضاء العاديين الفرديين و المشارآين في  على تون مجلس اإلدارة و سكرتارية المؤسسةعالوة على ذلك فإ

 تستفيد من مصدر فريد و مأهل بشكل عالي فيما بهذه الطريقة فإن المؤسسة. اإلنسان متوسطية لحقوق  -الشبكة األورو
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ن من  تتمكعلى هذا الصعيد فإن المؤسسة. توسطي م -حقوق اإلنسان في اإلقليم األورو يتعلق  بالتواصل مع مجال 

محسنة بذلك نوعية ودقة , الحصول بشكل سهل على معلومات موثوق بها و مفصلة من أجل القيام بنشاطاتها بشكل إيجابي

.المدى الطويلعلق بمساندة المنظمات والمدافعين عن حقوق اإلنسان على  فيما يتلخططا  

 

معلومات و اتصاالت   . 3  
 

 المدافعين و , و بطريقة استراتيجية, و ذلك بهدف دعم الرئيسية للمؤسسةواحدة من المهاماإلتصاالت المعلومات وتشكل 

 قامت 2005خالل عام . جمهورالمنظمات المتعلقة بحقوق اإلنسان في المنطقة المتوسطية و تأمين معلومات موثوقة لل

اط األساسية  التي يجب على ق باإلضافة إلى الن, جميع المعلومات الالزمة حول نشاطاتهاب المؤسسة بتزويد طالبي المعونات

).النشاطات و تقديم الملفات , المستفيدين, معايير موضوعية( معايير التمويل طالب الدعم اإللتزام بها و  

 

الثالث المعمول اللغات بو طية لحقوق اإلنسان  متوس - اإلنترنت الخاص بالشبكة األورو تم نشر هذه المعلومات على موقع

. لوثائقالمعلومات و بحيث يتمكن الجميع من الحصول على هذه ا,)الفرنسية و العربية , اإلنكليزية (بها من قبل المؤسسة

 طرائق تقديم  نفس هذه الصفحة من الموقععلى و آما تم نشر.إغنائها بشكل مستمر خالل السنةهذه الصفحة تم ثحديثها و

الثالث أيضا غير المستعجلة و باللغات طلبات الدعم  

. 

طلبات لبات تمويل وطلبات تتعلق باالستعالمات و ا متزايدا من ط تلك اللحظة تلقت سكرتارية المؤسسة عددناعتبارا م

لعبت . مجلس إدارة المؤسسة الدعم ولى إنشاء رباط فّعال بين طالبيحيث قامت السكرتارية بالعمل ع, أخرى متفرقة

.  مع أعضاء متعددين من المجلس مع الحفاظ طبعا على التواصل,ور مستشار ووسيط بالنسبة لهؤالء الطالبينالسكرتارية د

ذلك بفضل المالحظات  و ذلك بشكل دوري آل ثالثة أشهر و طالع على نشاطات السكرتاريةعلى  مجلس اإلدارة أيضا ظّل

,الفرنسيةعضاء المجلس باللغة اإلنكليزية و لجميع أ عن طريق البريد اإللكترونيالمرسلة  

 

  المتعلقة بناشاطاتها و بطالبي بأن بعض المعلوماتبب خصوصية مهمتها فهي على وعي تام وبسمؤسسةمع ذلك فإن ال

 قد يلحق ضررا بالممارسة الحرة لنشاطاتها في سبيل ت المالية الممنوحة من قبل المؤسسةعوناالمعونة والمستفيدين من الم

وليين قد يشكل قي المعونات المالية من ممويلين دلية تلإن عم. متوسطية -المنطقة األوروتحسين وضع حقوق اإلنسان في 

عالوة على ذلك فإن منطقة جنوب و شرق . خطرا على األشخاص المستفيدين أو المنظمات المنتفعةفي بعض األحيان 

هكذا و. ة لعدة أنظمة رقابيا خاضع ما يكون و نظام األنترنت غالبا,المتوسط تعاني من نقص آبير فيما يتعلق بحرية التعبير

 فقد قررت المؤسسة,   متوسطية- في منطقة األوروفمن أجل تحسين عمل المدافعين و المنظمات العاملة على حقوق اإلنسان

ين  ترسل إلى الممويل ضمان شفافية نشاطات المؤسسة فإنهامع ذلك و من أجل. سرية أغلبية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين

بالمقابل تتبنى الشبكة سرية معظم هذه المعلومات ءندما يتم نشرها لعامة . المتعلقة بنشاطاتهاوالرئيسيين المعطيات الالزمة 

.الجمهور  
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 و ,أعضاء مجلس اإلدارةلة بين السكرتارية وسرية المعلومات تصبح أهم خصوصا فيما يتعلق بحساسية المعلومات المتباد

 يتم حاليا دراسة عدة وسائل تقنية بهدف ضمان  ذلكعالوة على.مالمستفيدين من الدعين السكرتارية والمرشحين أوأيضا ب

 ممارسة نشاطاتها المتعلقة بدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان بطريقة حرة صاالت و لكي تتمكن المؤسسة بالتاليعملية اإلت

.و فعالة  

 

 أخيرا تكليف شرآة ات قررت خياربعد دراسة عدة.  أيضا عن ترويسة و شعار لتمثيلها بحثت المؤسسة2005خالل عام 

.من قبل السكرتارية  تم متابعة هذه العمليةو, بالمهمة) زيتمان ا س ( ولندية ه  

 

 اإلحتماالت بعد دراسة مختلف.  بهاا و خاص لإلنترنت مستقالا اإلمكانيات المتاحة من أجل إنشاء موقعآما درست المؤسسة

تم إنشاء خطة هذا الموقع . موقع جديدوذلك من أجل إنشاء ) يا لين  ميدآوبيت( تكليف المهمة إلى شرآة هولندية قررت

.2006 خالل العام  مع هذه الشرآة بحيث تتمكن المؤسسة من الحصمل على موقعها الجديدالجديد و تم التواصل  

 

ع األموال و التبرعات جمعملية . 4  
 

نشاطاتها ل  و في نطاق ممارستها2005م العا متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان خالل  -المؤسسة األورو  تمتعت 

 بإعالم المموليين بتأسيسها و نشاطاتها قامت المؤسسة.  الخارجية الهولنديةمن وزارةو, سيدا, ت خّيرة من دانيداامساهمب

اقشة إمكابية منن من أجل توضيح نشاطات المؤسسة و بمقابلة المانحي آما قام األعضاء العاملين ومجلس اإلدارة .المرجوة

.التعاون في المستقبل  

 

ايضا ن عن وزارة الخارجية الهولندية و ممثلي2005في شهر أيلول عام قابل أعضاء السكرتارية و أعضاء مجلس اإلدارة 

.ممثلين عن وزارة الخارجية الدانمارآية  

  

  . استكمال استراتيجية مالية للمستقبلآما تم أيضا اإلتصال بمانحين آخرين بهدف

 

تقييم. 5  
 

متوسطية بأن هذه النشاطات قد تم انجازها بطريقة صحيحة بهدف دعم استراتيجي للمدافعين و   -تعتبر المؤسسة األورو

لمؤآد أنه من ا.   مقنعةج المرجوة و المحققة حتى اليوم األهداف و النتائ آما اعتبرت أن.المنظمات المتعلقة بحقوق اإلنسان

ن يتم شغل هذا المنصب  مع ذلك فإن مجلس اإلدارة يأمل أ,ص المناسب لمنصب مدير تنفيذيثور على الشخ العمن الصعب

.ن مهل و بالسرعة القصوىوتمكن المجلس من ممارسة نشاطاته بد لكي يبأقرب وقت  

 

أ إلى منع أو ن تلجي يمكن أالتكومات المختلفة في هذا اإلقليم و تتعلق بردود أفعال الحالمخاطر الرئيسية التي تهدد المؤسسة

ورا في تلعب د معتبرين أن المؤسسة,  حقوق اإلنسانجمعيات من قبل مدافعي وتقديمها للمؤسسةإعاقة المساعدات التي يكن 
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هذه المخاطر فيما إذا تحققت فإنها .  عن طريق عمالء أجانب سواء في القطاع العام أو الخاصخلق نشاطات مخربة ومقلقلة

عة سم  باإلضافة إلى, مع ذلك فن إشفافية عمل الشبكة.  اإلقليم المتعلقة بحقوق اإلنسان مع واجبات دول آلياتتعارض

 الشكوك حول نشاطاتها و ذلك على المدى  هذه أن يلعبان دورا في إزالةأعضاء مجلس اإلدارة الحسنة من المفترض

.المتوسط و الطويل  

 

مسائل تنظيمية. 6  
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
ن  لدى السلطات المدنية الهولندية عي و لين ويلشمان آأعضاء في المؤسسة تم تسجيل سليمة غزال2005 نيسان 18 بتاريخ 

.بيشبرون دراآستيدطريق المكتب القانوني التابع ل  

 

 أعضاء السكرتارية
:تم عمل السكرتارية بالطريقة التالية   

 

  قام مارك شادبولسن , 2005 خالل الفترة الواقعة بين آانون الثاني و آانون األول لعام •

بالعمل و ,  متوسطية لحقوق اإلنسان-مدير تنفيذي للشبكة األورو, ) آتوراة في علم اإلنساند(

.التنظيمي لنشاطات سكرتارية المؤسسة األشرافبوقت جزئي على  

 

وفي شيفر  صعيين و بوقت آامل آن تم ت2005 الواقعة بين آذار و آب  خالل الفترة•

آطالبة )  في الحقوق إجازة, ماجستير حقوقي دولي, العامنون الدولي ماجستير في القا(

و خالل المدة الواقعة بين أيلول و آانون األول تم تعينها آمنسقة مشاريع في , مدربة

.آوبنهاغن  

 

(  تم توظيف و بوقت جزئي نيلز لينغس 2005 خالل الفترة الواقعة بين آذار و آانون األول •

.ب في آوبنهاغن آمحاس)شهادة في المحاسبة   

 

. و التي تتدخل آلما استدعت الضرورة ذلك,  في آوبنهاغن11خاصة مستقلة  إلى شرآةتكليف منصب مراقب المؤسسةتم 

إلى وزارة الخارجية السويدية و, لهولندية تقريرا عن نشاطاتها إلى وزارة الخارجية  ا2005 بشهر حزيران قدمت المؤسسة

التقارير المالية و سيتم نشر   آما.السنةفي  ذلك فإن حسابات المؤسسة يتم التأآد منها مرة واحدةإلضافة إلى با. بشهر تموز

.ية على موقع األنترنتالسنوتقارير الرقابة   

 

                                                 
.Price Water House Cooper 11  
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 المترجمون
.تضمن السكرتارية إعادة القراءةو , الترجمات تتم في الخارج  
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  متوسطية لحقوق اإلنسان– األورو تاريخ إنشاء المؤسسة  :1ملحق 
 

بمبادرة من الشبكة األوروبية لحقوق  و ذلك  ,  متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان- المؤسسة األورو يشكل إنشاء

المتعلق بالمدافعين  وإعالن األمم المتحدة  الواردة في إعالن برشلونة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان مساهمة مميزة, اإلنسان

.199812 آانون األول 9 من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 53 ⁄144والمتبنى بالقرار رقم , عن حقوق اإلنسان  

 

 المستعجلة حتياجاتاإللقاء الضوء على التي سمحت بإ و13 المؤسسةاتإمكاني حول  إنجاز دراسة2002تم خالل عام 

 وذلك بهدف تأمين ,وق اإلنسانالمدافعين عن حقية من أجل دعم المستهدفين من حكومالصادرة عن المنظمات غير ال

 في اجتماعات في  القدرات و المشارآةستثمار و التمويل الالزمين لتعزيز اال عمليةزمة من أجلالمقرات واألموال الال

 في قيام بنشاطات بحث و التي تسمحيجب اإلضافة على ذلك ضرورة ال. الخ,  الدوليينالخارج و التواصل مع المتبرعين

.    ة بنفس الوقتمالي وإنسانية و تقنية ذات أهميةبعض الحاالت الحصول على موارد  

 

 فيما  أو,رية ووآالتهمد سواء فيما يتعلق بإجراءاتهم اإلداالخاص لعدة قيواع العام و من القطالمتبرعون األساسيونيخضع 

على صعيد المعايير  إجراعات مقيدة  إلىلثنائية أو الجماعيةالمؤسسات اال تخضع . هاالموارد البشرية التي يملكونب يتعلق

  -ت الضرورية في المنطقة األورورنقص المعلوماو إنما أيضا فيما يتعلق ب,  فقطالمطبقة و مدة عملية اتخاذ القرار

.متوسطية  

 

تهدف . تعجلة والخاصةل إشباع الحاجات المس تمويل إضافية من أجفإنه من الضروري الحصول على مواردمن أجل هذا 

 وإلى تلبية هذه الحاجات ومساندة منظمات حقوق عن حقوق اإلنسان إذا إلى دعم المدافعين  متوسطية -المؤسسة األورو

. عاليةفعاليةبنفس الوقت بون موارد محدودة ولكن تتمتع الذين يملكاإلنسان  

 

التي اجتمعت في  متوسطية لحقوق اإلنسان و-و ل الجمعية العامة للشبكة األور من قبتم الموافقة على إنشاء هذه المؤسسة

ال النظام األساسي و تدشين منحت الجمعية العامة الصالحية إلى اللجنة التنفيذية إلستكم. 2003مالطة شهر آانون األول 

لشرط األساسي للمؤسسة والمتضمن ل النظام 2004خالل شهر تشرين األول عام قبلت السلطات الهولندية و ذلك . المؤسسة

. 14 من السبعة أو التسعة أعضاء مجلس اإلدارة متمتعا بالجنسية الهولندية فقطالقاضي بأن يكون عضو واحد  

 

لنظام األساسي و ذلك خالل اجتماعها العادي المنعقد خالل الفترة الواقعة بين فيذية رسميا النسخة النهائية لتبنت اللجنة التن

 منحت و, رةمجلس اإلدابعة من األعضاء التسعة المكونين لآما سمت اللجنة س,  في الهاي2004شرين األول  ت31 – 29

. متوسطية لحقوق اإلنسان -صالحية تسجيل المؤسسة للمدير التنفيذي للشبكة األورو  

 
                                                 
  12إعالن األمم المتحدة حول حقوق و مسؤوليات األفراد و الجماعات و الهيئات في المجتمع من أجل حماية  الحقوق اإلنسانية والحريات األساسية  

. عالميا المعترف بها   
قواعد القانون  . التقرير النهائي.  متوسطية–دراسة إمكانية مؤسسة  من أجل تحسين و حماية  حقوق اإلنسان في المنطقة األورو ,   دانيدا 13 
.      2002أيلول . اإلستشاري  

.ارتها مواطنا هولنديا واحدا فقطيشكل تأسيس المؤسسة سابقة مهمة و ذلك ألنها أول مؤسسة هولندية مسموح لها بأن يتتضمن مجلس اد  14  
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  -ة األوروالشبك  قامتعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسانصل نتيجة تبني األمم الميحدة لإلإثر الصدى الحا

 آانون األول 9 متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان بتاريخ  -ية لحقوق اإلنسان بإطالق المؤسسة األورومنوسط

2004.  

 

الوآالة السويدية (  سيدا , )  الدولية الدنمارآية للتنميةالوآالة(  بوفرة من قبل دانيدا  األوليرأس مال المؤسسةتم تحصيل 

  -الشبكة األورو, طالدبلوماسية بمااألآادمية المتوسطية للدراسات ال, وزارة الخارجية الهولندية,  ) الدولي و التعاونميةللتن

.ة لالجئينيو جمعية المساعدة الهولند, متوسطية لحقوق اإلنسان  

 

.هولندية وزارة الخارجية الدات وفيرة من قبل دانيدا و سيدا و على مساع2005 لعام حصلت المؤسسة  

  

.ن و إنشاء مختلف العناصر التنظيمية المكونة لها تم تعييتم إنشاء المؤسسةعند ما  

 

مكلف بإتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنح المساعدات المالية , )و هي أعلى سلطة فيها ( من مجلس إدارة تتألف المؤسسة

. حيز التطبيق العملي نظام الشبكة األساسي وأهدافهاووضع  

 

قبل   و تم قبول هذة التسمية من سبعة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسةم المشارآون خالل اإلجتماع التأسيسي بتسميةقا

,  في لندن2005 خالل إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد خالل شهر شباط  قام األعضاء الحاضرين آما.جميع األعضاء

المسؤول المالي خالل اجتماع مجلس اإلدارة اعد الرئيس و تم انتخاب مسبينما, انتخاب رئيس و تسمية عضوين آخرينب

.2005المنعقد في القاهرة خالل شهر حزيران   

 

: يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء و هم   

 

نائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق , األمين العام للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان, إ دريس اليازمي:  رئيس المؤسسة. 

. المغرب,اإلنسان  

 

في اللجنة ) ذاآرة العالم ( مسؤولة الثقافة و اإلتصاالت و المعلومات , ميرآيل. آريستين م:  رئيس مساعد للمؤسسة. 

.المانيا, األلمانية لليونيسكو  

 

. الدانمارك, شريك في شرآة باخ  برون, محامي, اسكيل ترولي : مسؤول مالي.   

 

.مصر,  بالشرق األوسط التابع للمرآز الدولي للعدالة في المراحل اإلنتقاليةمدير البرنامج المتعلق, هاني مغالي.   

 

.تونس, حائز على جائزة نورمبرغ لحقوق اإلنسان, عضو أسبق في البرلمان التونسي, خبير استشاري, خمّيس شماري.   
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حقوق األنسان في م الحريات ورئيس لجنة احترا, ساناألن متوسطية لحقوق -رئيس رئيس الشبكة األورو . دوبيآامل جن. 

.فرنسا, تونس  

 

.الجزائر, 1997حائز على جائزة ساآهاروف عام , صحفي, بهي الدين حسن.   

 

و قد عملت مع الحرآة , 15استاذة في القانون في آلية الدراسات الشرقية و اإلفريقية في جامعة لندن, لين فيلشمان. 

.المملكة المتحدة, ير حكومية مدافعة عن حقوق اإلنسانالفلسطينية لحقوق اإلنسان و مع عدة منظمات غ  

 

باإلضافة إلى , يتلقى و يناقش تقرير الفعاليات والتقرير المالي للمؤسسةالذي و16 أيضا من مجلس ممثلينتتألف المؤسسة

 آما, ألنسان  متوسطية لحقوق ا-ق الجمعية العامة للشبكة األوروذلك عن طريالفعاليات المستقبلية آل عامين وبرنامج 

.يلعب مجلس الممثلين دورا استشاريا لمجلس اإلدارة  

 

يتلقى و . جتماعي في الدنماركمقرها اإل و,  متوسطية لحقوق اإلنسان-ية المؤسسة في مقرات الشبكة األوروسكرتارتقيم 

 خدمات الوساطة و نصائح وو يتابعون القرارات و يقدمون ال للمجلس  الموجهةيحّضر أعضاء السكرتارية طلبات الدعم

.  17بنفس الوقت بتأمين التواصل بين أعضاء مجلس اإلدارةآما يقومون , يوزعون المعونات و يراقبون استعمالها  

 

هي مسجلة بشكل قانوني لدى السلطات  و,  متوسطية لحقوق األنسان- وحدة مستقلة عن الشبكة األوروتعتبرالمؤسسة

وسطية مت -قلة أيضاعن موازنة الشبكة األورو مستموازنة المؤسسة.  ية للمؤسسة مع األنظمة األساسالهولندية بما يتفق

 متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق  - متوسطية و المؤسسة األورو-م عقد اتفاق بين الشبكة األورو و قد ت,لحقوق اإلنسان

.    اإلنسان في هذا اإلطار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.SOAS15  
).أعضاء عاديين ة أفراد و شرآاء (  متوسطية لحقوق اإلنسان – يتألف مجلس ممثلين المؤسسة من جميع أعضاء الشبكة األورو      16   

  17 مسؤول تطبيق نشاطات الشبكة   :ن مارك شاد بولس,   منسق بالوآالة بصفة شرف: على النحو اآلتي 2004عملت سكرتارية الشبكة خالل عام   
.        2004  بالتعاون مع آن صوفي شيفر بصفة متدربة غير مأجورة للفترة الواقعة بين أيلول و آانون األول   
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2005عام برنامج نشاطات المؤسسة خالل  : 2ملحق   
 

:شاطات المؤسسة الشهرية هي التالية ن  

 

 لكي يتمكنوا من  نصح المتقدمين و تسهيل التواصل بين أعضاء مجلس اإلدارة  و ذلك الدعم وطلباتلقي  ت•

.من اتخاذ قرار فّعال فيما يتعلق بمنح المعونة  

.عقودالصياغة قليم وين عن حقوق اإلنسان في اإلالمدافعي للمنظمات و تقديم دعم مالي استراتيج•  

.النشاطات الممولة من قبل المؤسسة تقييم ومتابعة المشاريع و•  

  متابعةباإلضافة إلى,  إدارة و متابعة قاعدة المعلومات المتضمنة جميع الجهات المتواصلة مع المؤسسة•

.موقع األنترنت  

اإلقليميين الموجودين في لدوليين ومع الشرآاء المؤازرين االتعاون ظيم اجتماعات بحيث يتم التواصل وتن •

.المنطقة  

 

:شاطات الخاصة التالية  و بشكل شهري النبالمقابل فقد عللت المؤسسة  

 

2005آانون الثاني  .نشاطات سكرتارية المؤسسةإعداد •  

ل لمجلس اإلدارة و  تحضير اإلجتماع السنوي األو•

.الوثائق المتعلقة به

.2005 إنشاء ميزانية تحضيرية للعام •

2005شباط  . عقد اإلجتماع السنوي األول امجلس اإلدارة في لندن• 

متابعة القرارات  صياغة ملخص عن اإلجتماع و•

.المتخذة خالل هذا اإلجتماع

, لإلجتماع األولبيان صحفي• 

.المقدمة إلى المؤسسة فحص طلبات التمويل األولى•

. بالمؤسسةةإنشاء صفحة على اإلنترنت خاص •

الخطوط م طلبات التمويل وحديد معايير تقيي ت•

.اإلرشادية الرئيسية لهذه الطلبات

 إنشاء قسم محاسبة خاص بالمؤسسة و مستقل عن •

.الشبكة

 إعداد و نشر عرض توظيف لمنصب المدير التنفيذي •

.للمؤسسة

2005آذار   توظيف مساعد مسؤؤل عن تنظيم اإلجتماعات و • 

ع نشاطات المؤسسة المراسالت و الترجمات ووض
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.حيز التطبيق العملي

ذلك وقع االنترنت و نشر الوثائق الضرورية على م•

اإلنكليزية (باللغات الثالث المعمول بها لدى المؤسسة 

).و الفرنسية و العربية 

2005نيسان  اختيار طلبات الترشيح امنصب المدير التنفيذي  • 

.للمؤسسة

ار و موقع  البحث عن شرآات من أجل تصميم شع•

.انترنت للمؤسسة

 صياغة قواعد النظام الداخلي فيما يتعلق •

.باإلستشارات المتعلقة بطلبات التمويل

2005أيار   استكمال قواعد النظام الداخلي من أجل تطوير فعالية • 

.عملية اإلستشارات

 تحضير و عقد مقابالت من أجل منصب المدير •

.التنفيذي

موقع ل تصميم شعار و بحث عن شرآات من أج ال•

.انترنت للمؤسسة

مجلس اإلدارة و تحضير اإلجتماع السنوي الثاني ل. •

. المتعلقة بهمجمل الوثائق

2005حزيران  .عقد اإلجتماع السنوي الثاني امجلس اإلدارة • 

ا اإلجتماع ومتابعة القرارات  عن هذة صياغة موجز•

.خذة خاللهالمت

.يلإلجتماع الثان بيان صحفيي •

.2004 صياغة التقرير السنوي مغطيا العام •

2005تموز  .2004  التقرير السنوي لعام استكمال• 

. إنشاء خطة عمل للسنوات المقبلة•

2005آب  ت إنشاء شعار  وضع حيز التطبيق العملي فعاليا• 

.خاص بالمؤسسة و موقع انترنت مستقل

. البحث عن مصادر تمويل للسنوات القادمة•

من أجل متابعة تطور و حث عن شرآاء محتملين الب• 

.تقدم وضع طالبين الدعم

2005أيلول    .توظيف منسق في سكرتارية المؤسسة•  

. تنسيق فعاليات تصميم شعار خاص بالمؤسسة•

.استكمال خطة إشاء موقع األنترنت •
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 رسالة معلومات داخلية تغطي فترة ثالثة أشهر •

.رةموجهة إلى أعضاء مجلس اإلدا

شاطات موارد مالية لدى جهات مانحة لن البحث عن •

.السنوات المقبلة و إعداد طلبات تمويل

2005تشرين األول  . تنسيق فعاليات تصميم شعار خاص بالمؤسسة• 

 من أجل متابعة تطور و  البحث عن شرآاء محتملين•

.تقدم وضع طالبين الدعم

اطات  البحث عن موارد مالية لدى جهات مانحة لبش•

.السنوات المقبلة و إعداد طلبات تمويل

2005تشرين الثاني  .تغيير مقر سكرتارية المؤسسة • 

.  تنسيق فعاليات تصميم شعار خاص بالمؤسسة•

 من أجل متابعة تطور و البحث عن شرآاء محتملين• 

.تقدم وضع طالبين الدعم

. صياغة خطة  قواعد النظام الداخلي للمؤسسة•

تابعة و تقييم نشاطات مروع متعلق ب صياغة مش•

.المؤسسة

. تحضير إجتماع مجلس اإلدارة•

2005آانون األول   تنسيق فعاليات تصميم شعار و ترويسة خاصة • 

.بالمؤسسة

. بإنشاء موقع اإلنترنت الخاص بالشبكة مقابلة متعلقة•

جل متابعة تطور و  من أ البحث عن شرآاء محتملين•

.عم الدتقدم وضع طالبي

وثائق  تحضير إجتماع مجلس اإلدارة و مجمل ال•

.المتعلقة به

 رسالة معلومات داخلية تغطي فترة ثالثة أشهر •

.موجهة إلى أعضاء مجلس اإلدارة

 صياغة اإلجراءات الواجبة التطبيق على عملية •

.أستشارة مجلس ممثلين المؤسسة

. استكمال إعداد النظام الداخلى للمؤسسة•
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يل الحصول على تموطلبات معايير تقييم  :3 ملحق  
  

  معايير النشاطات التي تدعمها المؤسسة– 1
 

 :تهدف المؤسسة إلى

 

 متوسطية من خالل تقديم مساعدات مالية استراتيجية،-دعم حقوق اإلنسان في المنطقة األورو •

 

مؤسسات واألفراد الذين يعملون على تقديم دعم مالي للمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والوطنية والمحلية، ولل •

وتقدم المؤسسة دعمًا ماليًا بصفة خاصة في . النهوض بحقوق اإلنسان، ودعمها وحمايتها ومراقبة االلتزام بها

 :حاالت

 

 تقديم إغاثة عاجلة لمنظمات حقوق اإلنسان، أو أعضاء هذه المنظمات الذين يتعرضون لضغوط أو اعتداءات -

 رات يشكل عامل الوقت عنصرًا حاسمًا في نجاحهاتقديم تمويل لدعم مباد -

تقديم تمويل لتغطية التكاليف والنشاطات األساسية للمنظمات والجماعات التي قد تتعرض لخطر االصطدام  -

 .مع السلطات في بعض البلدان، فيما إذا تلقت دعمًا مباشرًا من جهات أجنبية مانحة

 تقديم تمويل لدعم المشاريع المبتكرة -

، أو لتأسيس هياآل تنظيمية من قبل )من النشاطات المبتكرة عادة(تمويل لبناء القدرات لنشاطات جارية تقديم  -

 :أفراد أو منظمات من التي

 

 لم تحظ بعد باعتراف الجهات المانحة الرئيسية،. 

 ليس لها القدرة على الحفاظ على عالقاتها مع الجهات المانحة الرئيسية. 

 برها الجهات المانحة الرئيسية قضايا حساسة ومثيرة للخالفتعمل في قضايا قد تعت. 

تقع خارج إطار الفئات التي تمولها الجهات المانحة الرئيسية، مثل منظمات حقوق اإلنسان التي تعمل في . 

 .المهجر لدعم حقوق اإلنسان والنهوض بها في البلدان األصلية في الجنوب

 

ت التي تغطيها المنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية الموجودة، وستتجنب تكرار لن تقدم المؤسسة دعمًا ماليًا للمجاال

 :وهذه المجاالت هي. عمل المنظمات غير الحكومية الوطنية

 المناشدات العاجلة •

 نشاطات الدفاع القانوني والسياسي ونشاطات التضامن •

-األوروبية واألورو(المتحدة، واآلليات اإلقليمية المناشدات والتدخالت مع اآلليات الدولية ضمن إطار عمل األمم  •

 )متوسطية واإلفريقية

 .حمالت نشر المعلومات ورفع مستوى الوعي بشأن االعتداءات على حقوق اإلنسان وضحايا هذه االعتداءات •
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  معايير حجم التمويل والفترات الزمنية للدعم– 2

 

 10,000 إلى 1,000حجم التمويل في الحاالت النمطية بين  يورو، وسيتراوح 40,000سيكون الحد األقصى للتمويل 

 .يورو

 

 شهرًا، وستتضمن إجراء تقييم استنادًا إلى معايير محددة قبل تقديم التمويل، 18 – 12الفترة الزمنية للدعم يجب أّال تتجاوز 

 .وذلك للتحقق من االستخدام األفضل للتمويل الذي تقدمه المؤسسة

 

 3 -  :البلدان المؤهلة لتلقي الدعم  

 

المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، األردن، : يمكن تقديم الدعم لنشاطات حقوق اإلنسان المرتبطة بالبلدان التالية

 .سوريا، فلسطين، وإسرائيل

 

 . البلدان المذآورةمن الممكن تمويل مشاريع في بلدان غير البلدان الواردة إعاله، فيما إذا آان سينشأ عنها أثر إيجابي على

 

  األفراد والمنظمات غير الحكومية المؤهلون لتلقي الدعم– 4

 

يحتوي إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة، على تعداد لمجاالت نشاط المدافعين عن 

، حددت "سان والحريات األساسيةجميع حقوق اإلن"واستنادًا إلى اإلشارة الواردة في اإلعالن حول . حقوق اإلنسان

 :متوسطية لحقوق اإلنسان المستفيدين المحتملين من دعمها-المؤسسة األورو

 

المدافعون عن حقوق اإلنسان بصفتهم الشخصية، أعضاء منظمات حقوق اإلنسان، مؤسسات حقوق المراة، 

ة أو لغوية، المنظمات المعنية بالشباب المحامون، الصحفيون، القضاة، األفراد المنتمون إلى أقليات دينية أو عرقي

والتثقيف المدني، المنظمات التي تعمل على مكافحة األنواع المختلفة من التمييز، المنظمات التي تعمل على 

مكافحة العنف الذي يرتكب ضد النساء، المنظمات التي تعمل على النهوض بحقوق األطفال، المنظمات التي تعمل 

 التعذيب، النشاطات في مجال إصالح السجون وأنظمة العقوبات، المنظمات المناهضة على إعادة تأهيل ضحايا

، النشاطات "حقوق اإلنسان والتجارة الدولية"للفساد والمناصرة للحكم الصالح، النشاطات المعنية بموضوع 

 .جئينالمعنية باالنتخابات الحرة والنزيهة، المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين والال

 

الخاصة " معايير السلوك"آافة هؤالء األفراد، وهذه المنظمات والهياآل، مؤهلون لتلقي دعم المؤسسة، استنادًا إلى 

 ). من هذه المعايير5انظر البند (بالمؤسسة 

 

ة هناك مجموعات ومنظمات أخرى تقع نشاطاتها ضمن مجال النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها، ولكن يمكن لها االستفاد

 :ومن ضمنها. من دعم شبكات دولية أخرى محددة
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مكافحة (االتحادات المهنية، الكتاب، أعضاء البرلمانات، الناشطون المعنيون بالبيئة، الناشطون المعنيون بالتنمية 

، )الفقر، التطوير الحضري، مشاريع تكامل الريف، المجموعات المعنية بالنشاطات المدرة للدخل، وما إلى ذلك

 .اطات في مجال الرعاية الصحية ومكافحة األوبئةوالنش

 

 .بالنسبة لهذه المجموعة من النشاطات، فإن أهليتها لتلقي دعم المؤسسة تعتمد على معطيات آل حالة بمفردها

 

  قواعد السلوك التي ينبغي أن تستند إليها النشاطات المؤهلة لتلقي دعم المؤسسة– 5

 

ن االتفاقيات والوثائق بوصفها خطوطًا إرشادية قانونية وأخالقية للمؤسسة تشير المؤسسة صراحة إلى مجموعة م

 :، وهي التالية"قواعد السلوك"هذه االتفاقيات والوثائق تشكل . والمستفيدين منها

 

اتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان، وخصوصًا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ والعهدين الدوليين  •

ن بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ مواثيق األمم المتحدة التي تنص على الخاصي

؛ ومواثيق وأعراف )في مجال التعذيب، والتمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل(آليات المراقبة 

 .منظمة العمل الدولية

 

 .الصادر عن األمم المتحدة" نإعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسا" •

 

قرار األمم المتحدة القاضي بتأسيس تفويض الممثل الخاص باألمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق  •

 .اإلنسان

 

 .متوسطية لحقوق اإلنسان-الوثائق التأسيسية، والخطوط اإلرشادية، وخطط العمل التابعة للشبكة األورو •

 

، للتعهد بعدم "اشتراط رفض العنف"لوك، يتعين على مقدمي طلبات التمويل توقيع وثيقة إضافة إلى مبادئ قواعد الس

 .استخدام العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية

 

 توضيح اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات بشأن تقديم التمويل

 

 .تهدف المؤسسة إلى تأسيس عملية لصناعة القرار بحيث تكون سريعة وسليمة وشاملة

 

 ).وقد وضعت المؤسسة قائمة داخلية باإلجراءات الالزمة(ستتبع اإلجراءات التالية قبل منح أي تمويل 
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سوف تتحقق المؤسسة بسرعة من وضع مقدم الطلب، بما في ذلك تقدير للوضع السياسي، وقضية حقوق اإلنسان : التقدير

 .المعنية، وطبيعة التدخل األمثل على ضوء السياق الموجود

 

سوف تجري المؤسسة بسرعة، مشاورات مع الشرآاء الدوليين واإلقليميين والقطريين، بشأن استراتيجية : ستراتيجيةاال

 .التدخل

 

وسيرتبط هذا الهدف ارتباطًا . سيكون من األهداف الرئيسية للتدخل، ضمان ديمومة النشاط وآفاقه بعيدة المدى: الديمومة

ولهذا سيكون من األهداف الرئيسية لتدخالت المؤسسة، هو . طنية وإقليمية ودوليةوثيقًا  بالتأآيد على تأسيس شراآات و

الشرآاء الرئيسيين، واألشخاص المعاونين، والمانحين المحتملين من أجل /تحديد مجاالت التعاون المحتمل مع الفاعلين 

 .ى باستراتيجية بعيدة المدىوستسعى المؤسسة، حيثما أمكن ذلك، إلى ربط التدخالت قصيرة المد. ديمومة النشاط

 

ستعمل المؤسسة بفاعلية لتسهيل االتصال بين الجهات الدولية المانحة ومقدمي طلبات التمويل، حينما ترى : التوسط

 .المؤسسة أنه من األفضل أن يتعامل مقدم الطلب مع وآالة مانحة أخرى

 

وسيجري جمع الدروس . العناصر الرئيسية في آل تدخالتهاستكون الرقابة الذاتية والتقييم من قبل المؤسسة أحد : التقييم

 .المستقاة من عمليات التقييم في دليل داخلي للخبرات
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خطوط إرشادية للحصول على طلبات التمويل:  4ملحق   
 

 .تهدف المؤسسة إلى دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل تقديم تمويل مرن ومحدود القيمة

 

 يورو لتيسير اتخاذ القرارات في 5,000حدد مجلس األمناء حدًا أدنى يبلغ .  يورو40,000د األقصى للمنح المالية هو الح

سيجري تقييم .  شهرًا18 – 12فترة الدعم المالي يجب أن ال تتجاوز . 2005حاالت طلبات التمويل الطارئة خالل العام 

تحتفظ المؤسسة بحقها ). معايير تقييم طلبات التمويل(تي حددها مجلس األمناء طلبات الحصول على التمويل وفقًا للمعايير ال

 .في أن تقرر ما إذا آانت ستقدم دعمًا آامًال أو جزئيًا

 

يرجى االطالع على المادة أدناه، حيث نعرض بعضًا من الخطوط اإلرشادية حول آيفية تقديم طلب الحصول على تمويل 

، والمعلومات الواجب توافرها في (EMHRF)دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان متوسطية ل-من المؤسسة األورو

 .هذه الخطوط اإلرشادية ليست إجبارية. الطلبات

 

 

 )تقديم ميزانية إذا أمكن(تحديد مبلغ التمويل المطلوب  •

 

أنفسهم على المنظمات أو الهيئات أو األفراد الذين يتقدمون بطلب تمويل آتابة عرض قصير للمعلومات حول  •

 ومنظماتهم

 

 النشاط المطلوب تمويله/ وصف قصير للبرنامج  •

 

 شرح طبيعة الضرورة الملحة للحصول على تمويل، إن وجدت •

 

وإذا آان هذا قد حدث فعًال، نرجو ذآر . توضيح ما إذا آان طلب التمويل هذا قد عرض على وآاالت مانحة أخرى •

 .وماذا آانت النتيجةاسم الوآالة المانحة، والمبلغ الذي طلب منها، 

 

أشخاص آخرين يمكننا / نرجو منكم، حينما يكون ذلك ممكنًا، اإلشارة إلى اسماء أشخاص معّرفين، أو شرآاء •

 .االتصال بهم لمساعدتنا على معرفتكم بصورة أفضل، أو لتقديم توصية بشأن طلباتكم

 

ويمكن لمقدمي الطلبات عرض . لبات التمويليمكن للمرشحين للحصول على تمويل التعبير عن أنفسهم بكل حرية في ط

أو وثائق أخرى من / ومع ذلك، يحتفظ مجلس أمناء المؤسسة بالحق بطلب شروحات. المزيد من التفاصيل في طلباتهم

 .المرشحين، إذا دعت الحاجة


