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 – 1منظمة العمل معا ً من أجل حقوق اإلنسان ()AEDH
معلومات االتصال

العنوان البريدي:
AEDH
16 avenue Berthelot
69007 Lyon
France
هاتف+33(0)43737 1011 :
البريد اإللكترونيurgence@aedh.org :
الموقع اإللكتروني/http://www.aedh.org/agir :

وصف برنامج التمويل
المستعجل

يوفر صندوق الطوارئ التابع لمنظمة العمل معا ً من أجل حقوق اإلنسان (Agir [ )AEDH
 ]EnsemblepourlesDroits deL’Hommeالمأوى وأشكال أخرى من الدعم للمدافعين
المعرضين للخطر.
وعلى سبيل المثال ،يُستخدم الصندوق لإلخالء الطارئ واإليواء في مدينة ليون ،وللنقل المؤقت
للمدافعين عن حقوق اإلنسان في داخل البلدان أو األقاليم التي يقطنون فيها ،كما يمكن استخدامه في
استجابات أخرى من قبيل تزويد المدافعين بمساعدة قانونية أو طبية أو دعم آخر في بلدانهم و/أو
مناطقهم.
منذ بدايات عام  ،1999استفاد  300مدافع وأفراد أسرهم ،وبلغ مجموعهم  700فرد ،من هذا
الصندوق.
عالوة على ذلك ،تم استحداث مبادرة جديدة لبرنامج إيواء طارئ مؤقت في ليون وبدأت العمل في
أبريل/نيسان .2012

المنطقة الجغرافية

دولي (مع التركيز على أفريقيا وأمريكا الالتينية)

أنواع المستفيدين

مفتوح لجميع الفئات

أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

•

احتياجات الحماية المؤقتة (يمثل المأوى غالبا ً الحاجة األكثر إلحاحا في مجال الحماية)

•

الراحة والنقاهة

•

المساعدة القانونية

•

تدخالت بخصوص العناية الطبية مع سلطات البلدان التي يقطنها المدافعون

تحديد المدافعين المحتاجين من خالل المنظمات غير الحكومية المحلية ،والمنظمات الدولية من قبيل
منظمة العفو الدولية ،ومنظمة مدافعي الخط األمامي ،والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،ومنظمة
الحماية الدولية ،وهيومان رايتس ووتش ،ومنظمة المساعدة المسيحية.
طلب بالبريد اإللكتروني من مدافع عن حقوق اإلنسان أو من شخص يمثل المدافع.
يقوم مجلس اختيار مؤلف من أعضاء من منظمة ’العمل معا ً من أجل حقوق اإلنسان‘ بدراسة
الطلبات وتقييم االحتياجات للمأوى.

القيود

ال ينطبق

 – 2صندوق التحرك العاجل من أجل حقوق اإلنسان للمرأة ()UAF
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
3100 Arapahoe Ave, Suite
201
Boulder, Colorado
80303,USA
هاتف+14155230360 :
فاكس+1303 4422370 :
الموقع اإللكترونيhttp://urgentactionfund.org/what-we-do/rapid-response- :
grantmaking/
يقدم صندوق التحرك العاجل ،بصفته جزءا ً من حركات حقوق المرأة في العالم أجمع ،الدعم
للمدافعين عن حقوق المرأة الذين يناضلون من أجل خلق ثقافة اإلنصاف والمساواة والسالم .نحن نقدم
منح االستجابة السريعة التي تعمل على تمكين التدخالت االستراتيجية ،ونشارك في أعمال المناصرة
واألبحاث التعاونية .قيادتنا مؤلفة من ناشطات استلهمن مبادئ الحقوق النسائية على أساس المساواة
واكتسبن صالبتهن من خالل التضامن .نستقبل الطلبات على مدار  365يوما ً في السنة بأية لغة
وعبر أية وسيلة ،ونرد على أي طلب منحة خالل  72ساعة .هناك عدد من الخيارات المتاحة على
موقعنا اإللكتروني للتقدم بطلبات المنح عبر اإلنترنت والرسائل النصية القصيرة أو الهاتف.
دولي
* يدير صندوق التحرك العاجل -فرع أمريكا الالتينية عملية تقديم منح االستجابة السريعة لبلدان
أمريكا الالتينية فيما يغطي صندوق التحرك العاجل -فرع أفريقيا بلدان القارة األفريقية.
منظمات المجتمع المدني
* كذلك يقدم الصندوق منح حماية للنشطاء األفراد الذين يواجهون تهديدات ،مع وجوب أن تكون
هناك منظمة كافلة لهم.
يقدم الصندوق المنح في ثالث فئات:
• أوضاع النزاعات المسلحة أو تصاعد العنف أو البيئات المتقلبة سياسيا ً.
• التحركات القانونية أو التشريعية التي تمثل سابقة ،أو التحركات التي تهدف إلى حماية
سابقة قائمة بالفعل.
• حماية وتأمين سالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان.
الطلبات الفردية
إجراء مستعجل ( 72ساعة)
لكل فرع من فروع الصندوق لجنة اختيار
ال نستطيع تقديم منح مالية لما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

المشاريع اإلنمائية
اإلغاثة من الكوارث الطبيعية
المساعدات اإلنسانية
السفر إلى المؤتمرات
الدعم العام
األفراد
التمويل التكميلي (لسد نقص التمويل)
المشاريع المخطط لها سابقا ً أو المشاريع طويلة األجل ( 3أشهر فما فوق)

 – 3منظمة العفو الدولية ()AI
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
Amnesty International
Secretariat
1EastonStreet
London, United Kingdom
WC1X0DW
هاتف+44(0)207413 5500 :
فاكس+44(0)207956 1157 :
البريد اإللكتروني العامamnestyis@amnesty.org :
الموقع اإللكترونيwww.amnesty.org :
تقدم منظمة العفو الدولية ،من خالل ’برامج الحمالت /برنامج اإلغاثة‘ وبرنامج الدفاع عن حقوق
اإلنسان في أفريقيا ،في أمانتها الدولية المأوى والمساعدة المالية لعدد محدود من المدافعين عن حقوق
اإلنسان في إسبانيا (برنامج اإليواء الرئيسي) وهولندا (حالياً ،على أساس مخصص ،ومن المحتمل
كشريك مستقبالً في برنامج مدن اإليواء الهولندية إن ُخصص المال) ،وفي دولة بنن (فقط في بضعة
أماكن وغالبا ً لفائدة المدافعين عن حقوق اإلنسان من أفريقيا الفرانكفونية) .تسعى منظمة العفو الدولية
إلى إيجاد حلول للمدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدانهم األصلية أو في المنطقة ،في المقام األول.
دولي
مفتوح لكافة الفئات (شامالً المدافعين عن الحقوق اإلنسانية للمرأة  /المثليين والمثليات ومزدوجي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية)
تضم قائمة المستفيدين أيضاً :ضحايا/الناجين من انتهاكات حقوق اإلنسان أو إساءة المعاملة وأقربائهم.
• احتياجات الحماية المستعجلة
• الراحة والنقاهة (دولة بنن)
• المناشدات العاجلة
• الدعم للحاالت الطارئة
• التدابير األمنية الوقائية بما فيها التدريب األمني
• المساعدة القانونية
يتولى المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية /منسق اإلغاثة باألمانة الدولية وممثلياتها الميدانية بتحديد
المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للمخاطر وتدقيق أحوالهم وإحالتهم إلى فرع منظمة العفو
الدولية في إسبانيا الذي يقدم المأوى لهم.
تبت المنظمة وأمانتها الدولية وفريقها المعني بتنسيق اإلغاثة بشأن الحالة.
ال ينطبق

 – 4الصندوق العربي لحقوق اإلنسان ()AHRF
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

مسؤولة البرامج :سمر حيدر
البريد اإللكترونيsamar@ahrfund.org :
هاتف+9611342900 :
هاتف محمول+96176 060 900 :
عنوان البريد اإللكترونيgrantees@ahrfund.org :
الموقع اإللكترونيhttp://ahrfund.org/en/pages/grantseekers/our-approach :
يشجع الصندوق طلبات المنح للمشاريع التي:
• تقوم على أساس منطقي سليم.
• تعزز التغير االجتماعي وتدافع عن حقوق الجماعات المهمشة.
• تتسم بإمكانية التنفيذ في بلدان أخرى أو لفائدة جمهور آخر أو في قضايا أخرى معنية
بحقوق اإلنسان.
• تنطوي على إمكانية التنفيذ من خالل الشراكة مع منظمة واحدة أو أكثر من المنطقة
العربية.
• تنطوي على إمكانية اإلسهام في تعزيز حقوق اإلنسان والتمتع بها في المنطقة ككل ،على
نحو استراتيجي وفعال.
المنطقة العربية
المنظمات غير الحكومية ،والشبكات واالئتالفات (المسجلة وغير المسجلة) ،والمؤسسات التعليمية،
والمشاريع الفردية ،والتمويل األساسي ،وبناء القدرات (لطالبي المنح).
المشاريع والتمويل األساسي
تُعطى المنح بموجب عمليات موافقة ثالث .في عملية الموافقة النظامية يتخذ مجلس اإلدارة قرارات
المنح مرتين في السنة –في اجتماعي الربيع والخريف .وفي عملية الموافقة المستعجلة ،يتم صرف
المنح في الفترة الواقعة بين اجتماعات المجلس حيث تؤخذ القرارات من قبل لجنة تقديم المنح بمجلس
اإلدارة .أما عملية الموافقة الطارئة فستخدم لالستجابة السريعة للحاالت قصيرة األجل أو الطارئة
التي تتطلب تدخالً فورياً .ينظر الصندوق فقط في الطلبات التي ال تزيد عن  5,000دوالر .وتؤخذ
القرارات في غضون أسبوع واحد من قبل رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي.
ال ينطبق

 – 5صندوق التحرك العاجل من أجل حقوق اإلنسان للمرأة  -أفريقيا
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

مسؤولة البرامج ،تقديم المنح :كارولين كياري
مساعدة مسؤولة البرامج ،تقديم المنح :شيناز رحيما علي
العنوان البريدي:
P.O. Box5384100200
Nairobi, Kenya
هاتف+254 202301740 :
فاكس+254 202301740 :
هاتف محمول /مكتب+254 726577560 :
البريد اإللكتروني info@urgentactionfund-africa.or.ke :و
proposals@urgentactionfund-africa.or.ke
الموقع اإللكترونيhttp://www.urgentactionfund-africa.or.ke/?page_id=51 :
بصفته أول صندوق لالستجابة السريعة في القارة األفريقية ،يشكل صندوق التحرك العاجل-أفريقيا
قيمة مضافة إلى عمل نشطاء ومنظمات حقوق المرأة وذلك من خالل توفير الموارد المالية والفنية
االستراتيجية وذات األهمية الحاسمة في الوقت المالئم.
القارة األفريقية
المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات بناء القدرات (يقدم الصندوق
منح الحماية /واألمن لنشطاء الدفاع عن حقوق المرأة ممن يتعرضون لتهديدات كنتيجة مباشرة لما
يقومون به من أنشطة ،لكن يجب أن تكون هناك منظمة كافلة لهم).
يدعم صندوق التحرك العاجل-أفريقيا الجماعات النسائية العاملة في أفريقيا من خالل االستجابة
لألوضاع الطارئة وغير المسبوقة والعمل نحو تحقيق الهدف العام المتمثل في تعزيز الحقوق اإلنسانية
للمرأة واالرتقاء بها وحمايتها .يجوز إعطاء منح لمنظمات لها جدول أعمال حقوقي أوسع نطاقا ً
بحسب ما يرتئيه صندوق التحرك العاجل-أفريقيا حيثما كانت المبادرة /األنشطة المقترحة تنطوي على
منفعة واضحة ومحددة االهتمام بالنسبة للنساء /الحركة الحقوقية النسائية.
يقدم الصندوق الدعم المالي للتدخالت االستراتيجية في مجاالت التمويل ذات األولوية التالية:
• االرتقاء بالحقوق اإلنسانية للمرأة في أوضاع النزاعات (العنف المتصاعد ،والتقلبات
السياسية ،واالضطرابات األهلية وغيرها من أوضاع النزاعات).
• التدخالت القانونية أو التشريعية التي تمثل سابقة (مثل تثبيت إجراء محكمة أو حشد التأييد
لمواجهة قانون/مشروع قانون رجعي جديد).
• حماية المدافعين عن حقوق المرأة اإلنسانية المعرضين للخطر كنتيجة مباشرة لما يقومون
به من أنشطة.
ال يمول صندوق التحرك العاجل -أفريقيا أيا ً مما يلي:
•
•
•
•
•
•

التدخالت اإلنسانية (كاألغذية والمالبس والمستلزمات الطبية)
المشاركة الفردية في المؤتمرات وورش العمل ...إلخ.
تمويل أنشطة إدرار الدخل.
النفقات الرأسمالية (كالمركبات والكمبيوترات واألثاث أو النفقات الجارية لتشغيل المكاتب)
ليس لدينا أية أجندات حزبية سياسية وبالتالي نحن ال نمول الحمالت السياسية.
ال نقدم منحا ً لدعم أية أجندات /جماعات دينية.

 – 6مؤسسة أستراي للعدالة للمثليات
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

مسؤولة البرامج :ناميتا تشاد (لالستفسارات باللغة اإلنجليزية)
البريد اإللكترونيnchad@astraeafoundation.org :
هاتف+1 2125295012 :
مسؤولة البرامج :مونيكا إنريكيث (لالستفسارات باللغة اإلسبانية)
البريد اإللكترونيmenriquez@astraeafoundation.org :
هاتف+12128104167 :
العنوان البريدي:
116 East 16th Street,
7th Floor
New York, New York 10003
USA
الموقع اإللكترونيhttp://www.astraeafoundation.org/what-we-do/intl- :
archive/international-emergency-fund
صندوق أستراي الدولي للطوارئ عبارة عن آلية لتقديم منح االستجابة السريعة .يقدم الصندوق الدعم
في الوقت المناسب للمنظمات بما يساعدها على التعامل مع الفرص السياسية واألزمات المستجدة
الطارئة واالستراتيجية التي تؤثر على جماعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي
ومغايري الهوية الجنسيةُ .حذفت بعض المنح من هذه القائمة حرصا ً على سالمة متلقي هذه المنح.
أفريقيا ،وآسيا والمحيط الهادئ ،والكاريبي ،وأوروبا الشرقية واربطة الدول المستقلة ،وأمريكا
الالتينية ،والشرق األوسط.
منظمات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات
الجنسين المنخرطة فعالً في أعمال التغيير االجتماعي في بلدانها والتي تستجيب للفرص السياسية
الجديدة أو األزمات.
منح مشاريع طارئة تصل قيمتها إلى  5,000دوالر أمريكي وذلك للمشاريع قصيرة األجل الحساسة
من الناحية الزمنية والمرتبطة باستراتيجيات تنظيمية طويلة األجل خاصة بتعزيز حقوق اإلنسان
لفئات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين،
ودفع عجلة التغير االجتماعي على صعيد حقوق المرأة المساوية للرجل .كذلك ،يتوفر الدعم
ألغراض حماية /وتأمين سالمة المدافعين عن الحقوق اإلنسانية لهذه الفئات وبناء القدرات األمنية
للمنظمات التي تعنى بها.
على المتقدمين الجدد بطلبات ،أن يرسلوا خطاب تقديم ورسالة طلب مكونة من صفحة أو صفحتين
إلى مؤسسة أستراي .يجوز أيضا ً أن تُحال المنح إلينا من قبل شركاء تربطنا بهم صالت .يتم الرد
خالل أسبوع ،لكنه قد يستغرق أكثر من ذلك إذا كان الطلب بلغة غير اإلنجليزية أو اإلسبانية .حال
الموافقة على المنح يجري صرفها في غضون أسبوع واحد.
ال تغطي التمويالت الطارئة العجز غير المتوقع في الميزانية أو تمويل العجز وال إغاثة الكوارث
الطبيعية أو المعونات اإلنسانية أو مشاريع الخدمات االجتماعية .ال يحق للمنظمات التي ال تتألف
قيادتها من أشخاص من فئات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية
وحاملي صفات الجنسين ،أو المنظمات التي تتخذ من بلدان شمال الكرة األرضية ،أو المنظمات التي
تزيد ميزانيتها عن  500,000دوالر أمريكي التقدم بطلبات.

 – 7مركز حقوق اإلنسان التطبيقية ( )CAHRبجامعة يورك
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

منسقة المركز :سنا إريكسون
هاتف+44(0)1904325830 :
البريد اإللكترونيsanna.eriksson@york.ac.uk :
العنوان البريدي:
6 Innovation Close, York Science
Park Heslington, York, UK,
YO105DD
هاتف+44(0)1904325830 :
فاكس+44(0)1904 325805 :
البريد اإللكتروني العامcahr@york.ac.uk :
الموقع اإللكترونيhttp://www.york.ac.uk/cahr/defenders :
يحتضن مركز حقوق اإلنسان التطبيقية ( )CAHRبجامعة يورك مدافعين عن حقوق اإلنسان
معرضين للمخاطر حيث يقوم هؤالء بمتابعة البرامج التدريبية والتعليمية ويسهمون في أنشطة
المركز .يتيح البرنامج لهؤالء المدافعين عن حقوق اإلنسان أخذ استراحة والعمل على بناء قدراتهم
ويمنحهم أدوات يمكنهم استعمالها عند عودتهم.
دولي
مفتوح لكل الفئات
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• الراحة والنقاهة.
أنشطة المركز األخرى:
• درجة الماجستير في حقوق اإلنسان التطبيقية.
• درجة الماجستير في القانون في قانون حقوق اإلنسان الدولي وفي الممارسة.
• برامج األبحاث التي تثمر عن تعاون بين مختلف الفروع العلمية واألكاديميين المشتغلين
في المجاالت التالية :الدفاع عن حقوق اإلنسان ،وحقوق اإلنسان والتنمية ،والعدالة
االنتقالية ،والصحة وحقوق اإلنسان ،وقانون الالجئين .ندعوكم للتقدم بطلبات درجة
الدكتوراه في هذه المجاالت والمجاالت ذات الصلة بها.
• المركز هو مقر صحيفة جورنال أوف هيومان رايتس براكتس (مطبعة جامعة أكسفورد).
• متابعة المدافعين عن حقوق اإلنسان فيما يتعلق بأنشطتهم بعد عودتهم.
إحاالت داخلية من قبل نحو  30منظمة مجتمع مدني ،ومعظمها لها وجود ميداني .معايير االختيار:
أن يكون المدافع عن حقوق اإلنسان:
• مزاوالً حاليا ً ألنشطة ذات معنى في مجال حقوق اإلنسان؛
• لديه خطة واضحة وواقعية ومفيدة بخصوص ما يجب إنجازه خالل فترة المنحة الجامعية؛
• لديه خطة واضحة وواقعية ومفيدة بخصوص ما يجب إنجازه عند العودة للوطن؛
• قادرا ً على االستفادة مما يقدمه المركز في مجال تدريس حقوق اإلنسان؛
• قادرا ً على تقديم فائدة استراتيجية للمركز.

 – 8شبكة العلماء المعرضين للخطر
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

العنوان البريدي:
194 Mercer Street, Room
410
New York, NY 10012
USA
هاتف+1212998 2179 :
فاكس+1212 995 4402 :
البريد اإللكترونيscholarsatrisk@nyu.edu :
الموقع اإللكترونيhttp://scholarsatrisk.nyu.edu/ :
شبكة العلماء المعرضين للخطر ( )SARهي شبكة عالمية مؤلفة من مؤسسات للتعليم العالي تتحرك
استجابة لما يقع من هجمات على العلماء بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو أفكارهم وبسبب موقعهم في
المجتمع .يعمل الساعون إلى السلطة والنفوذ على تقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات واألفكار
الجديدة عن طريق استهداف العلماء وإخضاع الحرية األكاديمية للقيود وكبت البحث والنشر والتعليم
والتعلم .تدعم الشبكة الحرية األكاديمية وتدافع عن حقوق اإلنسان للعلماء وعن منظماتهم في شتى
أنحاء العالم.
دولي
األساتذة والمحاضرون والباحثون وغيرهم من أهل الفكر.
تتشارك الشبكة مع المؤسسات األعضاء فيها من أجل استحداث مناصب أكاديمية مؤقتة بما يمكِّن
العلماء من الخروج من ظروفهم الخطرة ومواصلة عملهم المهم .بالمقابل ،يُسهم هؤالء العلماء في
تقدم المؤسسات التي تستضيفهم من خالل التدريس والبحث والمحاضرات وغيرها من األنشطة.
وتختلف تفاصيل المنصب باختالف وضع كل أكاديمي والمؤسسة المستضيفة .باإلضافة إلى ذلك،
توفر الشبكة اإلحاالت القانونية والمشورة وفرص إلقاء الكلمات وممارسة العمل الشبكي والموارد
المهنية ومساعدات أخرى للمحتاج من العلماء ،وتتولى القيام بأعمال مناصرة عامة وخاصة نيابة عن
العلماء المفقودين أو المعتقلين أو القابعين في السجون.
يمكن للعلماء الساعين للحصول على المساعدة تقديم طلباتهم على الرابط
http://scholarsatrisk.nyu.edu/At-Risk-Scholars/Apply-for Assistance.phpأو يمكنهم االتصال بالشبكة مباشرة على العنوان
 .scholarsatrisk@nyu.eduيتعين على العلماء تقديم المعلومات المتعلقة بمنحتهم والمخاطر
التي يواجهونها كي يتم النظر في مسألة مساعدتهم.
ال ينطبق

 – 9ائتالف المثليات األفريقيات ()CAL
معلومات االتصسال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
22 Hoofd Street
Old Historic Building
Braampar
Johannesburg, SA
هاتف+2711 4030 004 :
فاكس+27 114030175 :
البريد اإللكترونيinfa@cal.org.za :
الموقع اإللكترونيwww.cal.org.za :
تدير المنظمة مساكن آمنة للنساء المدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضات للخطر وضحايا العنف القائم
على النوع االجتماعي.
أفريقيا
النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية
الجنسية.
• احتياجات الحماية المستعجلة
• الراحة والنقاهة
• زيارات المراقبة
• برامج المنح /اإلغاثة
• برامج المنح الدراسية
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معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

العنوان البريدي:
Scholar Rescue Fund
Institute of International
Education
809 United Nations Plaza
New York, New York 100173580
USA
هاتف+1212205 6486 :
فاكس+1212 205 6425 :
البريد اإللكترونيsrf@iie.org :
الموقع اإللكترونيhttp://scholarrescuefund.org/pages/intro.php :
الغاية من صندوق إنقاذ العلماء هو دعم األكاديميين والباحثين والمثقفين البارزين المهددين في بالدهم
أو مناطقهم األصلية .يقدم الصندوق منحا ً تعليمية مؤقتة بما يتيح للحاصلين على المنح زيارة مؤسسة
أخرى حيث يمكنهم مواصلة أنشطتهم التدريسية أو البحثية بأمان .تُعطى األفضلية للعلماء المسيرة
المهنية الطويلة ممن لديهم خبرة تدريسية أو بحثية واسعة ،أو مطبوعات أو أعمال متقدمة أخرى،
والذين يواجهون أخطارا ً وشيكة تهدد حياتهم أو مهنتهم .ونظرا ً لمحدودية الموارد ،نأسف لعدم قدرة
الصندوق على تقديم منح جامعية للطالب الساعين لتكملة دراساتهم.
دولي
يحق لألساتذة والباحثين والمثقفين البارزين من كل التخصصات التقدم لطلب المنحة.
يتم صرف مكافآت تصل قيمتها إلى  25,000دوالر إضافة إلى تأمين صحي لألفراد .وتعتمد مكافأة
المنحة الجامعية النهائية على موقع المؤسسة المضيفة وتكلفة المعيشة وقيمة أية مساهمة إضافية من
طرف المؤسسة المضيفة أو مصدر آخر.
تتم الموافقة على المنح الجامعية من قبل لجنة االختيار التابعة للصندوق والتي تجتمع ثالث مرات
على األقل في السنة .تتم مراجعة الطلبات من حيث المؤهالت األكاديمية ،وأهلية /إمكانية عمل
المرشح للمنحة ،ودرجة إلحاح التهديد الواقع عليه .وتُعطى األولوية للعلماء الذين:
• يواجهون ،أو فارين حديثا ً من ،تهديدات وشيكة وخطيرة تستهدف حياتهم و/أو حياتهم المهنية في
أوطانهم أو بلدان إقامتهم.
• يحملون درجة الدكتوراه أو درجات أعلى أخرى في مجاالتهم والذين يتمتعون بخبرة تدريس أو
بحث واسعة في جامعة أو كلية أو أية مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي.
• يثبُت أنهم أصحاب إنجاز أكاديمي متفوق أو ما يبشر بذلك ،والذين يُرجح أن يجلب اختيارهم
النفع لألوساط األكاديمية في بلدانهم األصلية و/أو البلدان أو المناطق المضيفة لهم.
ال ينطبق

 – 11المدافعون الرقميون
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

العنوان البريدي:
Hivos
Attn. Digital Defenders
Partnership
P.O. Box 85565
2508 CG Den Haag
The Netherlands
البريد اإللكتروني العامddp@hivos.org :
الموقع اإللكترونيhttp://digitaldefenders.org :
تدعم شراكة المدافعون الرقميون المشاريع التي تتصدى ألوضاع رقمية طارئة سواء أكانت متعلقة
بالحاالت الطارئة في الشبكة (اإلنترنت والهاتف المحمول) أو الحاالت الطارئة ذات الصلة
بالمستخدمين (المدونين والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان) ،وذلك في البيئات القمعية
واالنتقالية.
يجوز للمشاريع الفردية أو المؤسساتية االستفادة من الدعم إذا كانت هذه المشاريع تخطط للعمل
مباشرة على التخفيف من الحاالت الرقمية الطارئة أو تحسين جهازها األمني الرقمي .قد يكون الدعم
مباشرا ً كاستبدال المعدات ،وتأمين االستضافة ،ووصالت لشبكة خاصة  ، VPNوتوفير الحماية
القانونية الشخصية ،أو يكون دعما ً مؤقتا ً الزما ً للتخفيف من حدة وضع رقمي طارئ محدد ،أو البدء
بتشغيل حماية رقمية أو اختبار وبحث حول تهديد محدد لمستخدمين مهمين لإلنترنت.
دولي
الصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية والنشطاء والمدونون الذين
يتعرضون للهجوم بسبب أنشطتهم على شبكة اإلنترنت والذين هم في حاجة إلى المساعدة المالية
الطارئة والفورية.
• التدقيقات األمنية الرقمية للمؤسسات.
• استبدال المعدات.
• االستضافة اآلمنة.
• العثور على التمثيل القانوني.
• تسديد األتعاب القانونية.
• أنواع أخرى من النفقات الالزمة بشكل عاجل.
تتألف عملية تقديم المنح للحاالت الطارئة من الخطوات التالية:
• يتقدم طالبو المنح بمقترحهم عن طريق تعبئة نموذج طلب المنحة الخاص بالمنح الطارئة.
• يُجرى تقييم أولي بناء على معايير األهلية المعمول بها في منظمة المدافعون الرقميون.
• تقوم أمانة المنظمة بمراجعة الطلبات والموافقة عليها أو رفضها.
سوف تقوم األمانة بإبالغ مقدمي الطلبات بالنتيجة.
تستغرق عملية البت في المقترح الكامل أسبوعين كحد أقصى.
يحق للمشاريع االنتفاع فقط في حالة وجود حالة رقمية طارئة؛ فهذا النوع من المنح ال يُقدم لدعم
المشاريع التي تعالج قضايا الحماية الرقمية المتعلقة بدرجة أكبر بالطبيعة البنيوية للحماية.

 – 12صندوق روري بيك
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية

أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

العنوان البريدي:
Linton House
24 Wells St
London W1T 3PH
United Kingdom
هاتف+44 (0) 20 3219 7860 :
فاكس+44 020 637 4585 :
البريد اإللكترونيassistance@rorypecktrust.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.rorypecktrust.org :
يقدم صندوق روري بيك ،من خالل برنامج مساعدة النشطاء المستقلين ،المساعدة المالية والعملية
لجامعي األخبار المستقلين الواقعين في أزمة من مختلف أنحاء العالم ،وألسر الذين أُزهقت أرواحهم
أو أصيبوا إصابات بليغة أو الذين يعانون من االضطهاد أو النفي أو السجن كنتيجة مباشرة لعملهم.
يعطي الصندوق األولوية للمساعدة التي تمكن الناشط المستقل من تخطي األزمة والبدء باالعتماد على
الذات .والصندوق واحد من منظمات قليلة مستعدة لتجديد منحتها إذا ما اقتضى األمر.
يغطي برنامج مساعدة النشطاء المستقلين العالم أجمع .ويوجد مسؤول برنامج أو باحث معين لكل
منطقة من المناطق التالية:
• البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
• أوراسيا وأفغانستان.
• جنوب آسيا (باكستان والهند وبنغالديش).
• األمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي.
• الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
• جنوب شرق آسيا وبلدان المحيط الهادئ األسيوية.
جامعو األخبار المستقلون بمن فيهم الصحفيون (الصحافة الورقية /والرقمية) ،مشغلو الكاميرات
ومصورو الفيديو والمصورون الفوتوغرافيون والمترجمون والمرافقون والمراسلون المحليون
والسائقون .كذلك يدعم الصندوق أسر هؤالء و ُمعاليهم.
• الدعم المالي والعملي والمعنوي ،والنصح واإلحاالت.
• تقديم المِّ نح التدريبية لتمكين النشطاء المستقلين من الحصول على دورات تدريبية في
السالمة والتي ال يتمكنون من تغطية تكاليفها.
• يتعاون الصندوق مع شركاء محليين ودوليين على تشغيل مشاريع صغيرة الحجم مخصصة
بمنطقة محددة لحماية وتعليم النشطاء المستقلين.
يتوجب على المتقدم بالطلب تعبئة نموذج الطلب (متوفر بالغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية والروسية والتركية) وإعادته مصحوبا ً برسالة توصية من مؤسسة إعالمية أو منظمة غير
حكومية أو شريك للصندوق تؤكد على وضعية الناشط المستقلة وحالته .وقد يُشترط تقديم مستندات
مؤيدة أخرى بحسب كل حالة .بالنسبة لمتوسط مدة الرد ،تعتمد المدة على ظروف كل حالة بمفردها،
ولكن الصندوق يعتمد بروتوكول لحاالت المساعدة الطارئة حيث يمكنه تقديم المساعدة المستعجلة.
• يجب أن يكون جامع األخبار مستقالً ومحتاجا ً للمنحة.
• يجب أن يكون االتصال بالمستفيد وتلقيه األموال أمرا ً مأمونا ً بالنسبة له.

 – 13المؤسسة األورو -متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ()EMHRF
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

مديرة البرنامج :آن صوفي شيفر
هاتف+33 0 82 27 66 86/ +45 32 64 17 12 :
البريد اإللكترونيgrants@euromedrights.net / asc@euromedrights.net :
العنوان البريدي:
c/o EMHRN
Vestergade 16, 2nd
Floor DK-1456
Copenhagen K
Denmark
الموقع اإللكترونيhttp://www.emhrf.org/en/guidelinesemergency.php :
يمكن للمؤسسة األورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان أن تقدم للمدافعين عن حقوق
اإلنسان المعرضين للمخاطر أو لعائالتهم مساعدة مالية طارئة تصل لغاية  5,000يورو قد تشتمل
على مساعدة لالنتقال المؤقت إلى مكان آخر .تتراوح قيمة المنح عادة بين  1000و 30,000يورو
(سقفها  40,000يورو).
تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات اإلقليمية والوطنية
والمحلية باإلضافة إلى األفراد ممن يعملون على تعزيز حقوق اإلنسان في منطقة جنوب المتوسط
ودعم تلك الحقوق وحمايتها ومراقبتها.
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مفتوح لكافة الفئات
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• الراحة والنقاهة.
• المناصرة والتوعية اإلعالمية.
• دعم الشبكات والتنسيق.
• المساعدة القانونية.
• يتم التعامل مع المنح الطارئة عبر إجراءات سريعة.
• يتعين على المتقدم إذا كان فردا ً أو منظمة غير حكومية إرسال طلب قصير باللغة اإلنجليزية أو
الفرنسية أو العربية إلى العنوان.grants@euromedrights.net :
• يجب أال تتجاوز قيمة التمويل المطلوب  5,000يورو.
• يتم اتخاذ القرار خالل  10أيام من يوم استالم الطلب كحد أقصى.
• في الحاالت االستثنائية –وبشكل أساسي األوضاع التي تنطوي على تهديد لصحة وسالمة المتقدم
بالطلب -يؤخذ القرار خالل مدة أقصر.
• تُعطى األولوية للطلبات التي ال يمكن دعمها على أساس حالة طارئة من قبل منظمة أخرى
وطنية أو إقليمية أو دولية.
• يتم الرد خطيا ً على جميع الطلبات ،بما فيها الطلبات المرفوضة .حتى عندما ال يتم قبول طلب،
قد تتابع المؤسسة مسألة ما إذا كانت هناك مؤسسة أخرى قادرة على دعم طلب المتقدم.
ال ينطبق

 – 14منظمة فريدوم هاوس ()FH
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
1301 Connecticut Ave. NW,
Floor 6
Washington D.C. 20036, USA
هاتف+ 1 (202) 296 5101 :
فاكس+ 1 (202) 293 2840 :
البريد اإللكترونيprogram@freedomhouse.org / info@freedomhouse.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.freedomhouse.org/program/emergency- :
assistance-programs#.U9aCIPldXOo
ليس لدى منظمة فريدوم هاوس برنامج إيواء قائم بحد ذاته ،لكن لديها آلية تمويل للحاالت الطارئة.
قدمت منظمة فريدوم هاوس الدعم لما يقارب  700مدافع عن حقوق اإلنسان في  66بلدا ً من مختلف
أنحاء العالم على شكل رعاية طبية ودعم قانوني وزيارة سجون واستبدال أجهزة ودعم األشخاص
المعالين من قبل المدافعين عن حقوق اإلنسان و-في أقصى األحوال -االنتقال المؤقت إلى مكان آخر
في البلد األصلي أو المنطقة األصلية.
دولي
مفتوح لكافة الفئات
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• المساعدة الطبية.
• االستشارة النفسية.
• المساعدة القانونية.
• زيارات المراقبة.
• زيارة السجن.
• الدعم المادي.
تقوم المنظمة بالتحقق من أن المتقدم بالطلب (سواء أكان فردا ً أم منظمة) قد انخرط في الدفاع عن
حقوق اإلنسان وأن حالته الطارئة الراهنة (وما نشأ عنها من احتياج للدعم) لها صلة /أو نشأت عن
عمله في مجال حقوق اإلنسان .وتستأنس المنظمة برأي شبكة من المراجع في كل مناطق العالم كي
تتثبت بصورة مستقلة من صحة المعلومات التي تتلقاها من مقدمي الطلبات.

 – 15منظمة مدافعي الخط األمامي ’فرونت الين ديفندرز‘ ()Front Line
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

مسؤول االتصال :لويس أوكنور
البريد اإللكترونيgrants@frontlinedefenders.org :
العنوان البريدي:
Head Office, Grattan House,
2nd Floor
Temple Rd.
Blackrock, Co. Dublin
Ireland
هاتف+353 1 212 3750 :
خط الطوارئ المباشر+353 (0) 1 21 00 489 :
الموقع اإللكترونيhttp://www.frontlinedefenders.org/security-grants-programme :
يمكن استعمال منح الحماية التي تقدمها منظمة مدافعي الخط األمامي لتسديد نفقات التدابير التي
يتخذها األفراد والمؤسسات ألغراض أمن وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظماتهم .ويمكن
للمؤسسات استعمال هذه المنح لتسديد تكلفة تحسين مستوى الحماية الشخصية أو الرقمية فيها أو
تسديد األتعاب القانونية لصالح المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يتعرضون لمضايقات المالحقة
القضائية أو مصاريف االنتقال المؤقت إلى مكان آخر .ويمكن استخدامها لتسديد المصاريف الطبية
لعالج المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يتعرضون لالعتداء أو يعانون من ظرف صحي نتيجة
تنفيذهم ألنشطة سلمية من أجل حقوق اإلنسان .يجوز أن تقدم المنحة مساعدة ألسر المدافعين عن
حقوق اإلنسان السجناء .تصل قيمة المنحة إلى  7,500يورو كحد أقصى .تقدم المنظمة المنح
ألغراض الحماية الطارئة والعامة .كذلك تدير المنظمة برنامج راحة ونقاهة للمدافعين عن حقوق
اإلنسان استفاد منه  41مدافعا ً في عام .2014
دولية
مفتوح لكافة الفئات (أفراد ومنظمات غير حكومية)
يمكن للمدافعين عن حقوق اإلنسان اقتراح أي نوع من التدابير التي من شأنها أن تسهم في أمنهم
وحمايتهم .على أية حال ،تقدم المنظمة التمويل لآلتي:
• التمويل االسترجاعي [لمشاريع جارية].
• المنظمات الدولية.
• المنظمات التي تقدمت بطلب إلى جهة أخرى ،أو التي تتلقى بالفعل تمويالً لنفس الغرض
من جهة أخرى.
ً
• المشاريع التي تركز على قضايا عامة في مجال حقوق اإلنسان بدال من االقتصار على
أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان.
• نفقات المدافعين عن حقوق اإلنسان الموجودين أصالً في المنفى.
• النفقات الجارية للمكاتب كالرواتب واإليجارات.
• حراس األمن المسلحين.
• شراء المركبات.
يجوز تقديم الطلبات باللغات العربية أو الروسية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية .يمكن إرسال
الطلبات بالبريد اإللكتروني إلى العنوان  grants@frontlinedefenders.orgأو عن طريق
النسق المشفر من الموقع  .https://frontlinedefenders.org/secure/grant.phpبعد
تسليم الطلب ،من المحتمل أن يتصل بالمنظمة الطالبة أحد موظفينا ليطرح بعض األسئلة
االستيضاحية .تتم دراسة طلبات منح الحماية بوتيرة ربع سنوية ،إال أنه يمكن أن تُمنح الموافقة لمنح
الحاالت الطارئة خالل  48ساعة.
ال ينطبق.

 – 16صندوق حقوق اإلنسان في العالم
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
1666 Connecticut Ave NW, Suite
410
Washington, D.C. 20009, USA
ينبغي على المتقدمين بطلبات منح طارئة االتصال بمسؤول البرنامج الخاص بمنطقتهم كالتالي:
تشلويي بونتشليت ،شمال أفريقياcponchelet@globalhumanrights.org ،
بونام جوشي ،جنوب أفريقياpjoshi@globalhumanrights.org ،
هوا دونغ بياكا ،جنوب شرق آسياhdpiyaka@globalhumanrights.org ،
طوني تاتي ،أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىttate@globalhumanrights.org ،
جون كابيا ،غرب أفريقياjkabia@globalhumanrights.org ،
آنا باوال هيرنانديث ،أمريكا الالتينية ahernandez@globalhumanrights.org
إن كنت من منطقة غير هذه المناطق أو كنت غير متأكد من منطقتك ،يرجى االتصال بمدير البرامج
ديفيد ماتنغلي على العنوان اإللكتروني .dmattingly@globalhumanrights.org
هاتف+ 1 202 347 7488 :
فاكس+ 1 202 347 7487 :
البريد اإللكتروني العامinfo@globalhumanrights.org :
الموقع اإللكترونيhttp://globalhumanrights.org/en/about-fghr/about-the- :
grants-program
أُسس صندوق حقوق اإلنسان في العالم على مبدأ يؤمن بأن انتزاع الحريات األساسية في مختلف
أنحاء العالم يتطلب وجود منظمات فعالة تعمل في الخط األمامي على تحدي االنتهاكات حيثما وقعت.
ومن هنا فإن الصندوق يعمل على قيام مجتمع لحقوق اإلنسان يتمتع بخصائص القوة والفعالية في
العالم كله .تُقدم المنح من خالل عملية شفافة لتقديم المنح في مجاالت يتم اختيارها من منظور
استراتيجي يهدف إلى االرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان.
ينظر الصندوق في طلبات المنح الطارئة من أي بلد.
المدافعين عن حقوق اإلنسان
• الحماية (بشقيها :التدابير الوقائية واالستجابة لحاالت الطوارئ).
• دعم المشاريع المستعجلة.
• الدعم الطبي.
• الدعم النفسي.
• االنتقال إلى مكان آخر.
• الدعم القانوني.
• قم باالتصال بمسؤول االتصال المناسب (انظر أعاله) للتعرف على إجراءات تقديم الطلبات.
• سيتشاور موظفو المنح مع الممنوح له والمستشارين والمانحين اآلخرين من أجل تقييم الطلب.
يبذل الصندوق جهده للرد على الطلبات الطارئة في غضون أسبوع واحد.
• الحد األقصى للمنح الطارئة هو  10,000دوالر.
• فقط للمدافعين عن حقوق اإلنسان.
• ال توجد قيود على النوع االجتماعي.
• يجب تحديد منظمة حقوق اإلنسان التي يتنسب طالب المنحة.

 – 17منظمة مراسلون بال حدود
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

األمين العام :كريستوفي ديلوار
البريد اإللكترونيcdeloire@rsf.org :
العنوان البريدي:
47 rue Vivienne
75002 Paris
France
هاتف+33 1 44 83 84 84 :
البريد اإللكترونيassistance@rsf.org :
الموقع اإللكترونيhttp://en.rsf.org/supporting-an-protecting-12-09- :
2012,43368.html
يقوم مكتبا المساعدة التابعان لمنظمة مراسلون بال حدود ،والكائنان في باريس وبرلين ،بتنسيق
المساعدة اإلدارية والمادية والمالية التي تقدمها المنظمة للصحفيين ووسائل اإلعالم الواقعين في محنة.
وقد وزع المكتبان خالل عام  2011ما مجموعه  163منحة مستعجلة زادت قيمتها اإلجمالية عن
 175,000يورو .ويبلغ إجمالي قيمة الميزانية السنوية للمساعدة في المنظمة  500,000يورو.
وكان الغرض من هذه المنح مساعدة الصحفيين وأسرهم واإلعالم خالل مرورهم في ضائقة.
دولي
الصحفيون ،ومستخدمو اإلنترنت والمواطنون الصحفيون أو أسرهم ممن يعانون من ضائقة.
• تأمين األوضاع -إخراج من أزمة
• االحتياجات األساسية المباشرة.
• األتعاب القانونية.
• المصاريف الطبية.
• دعم اإلعالم المستقل والمنظمات.
• دعم أسر الصحفيين.
ال ينطبق
ال ينطبق

 – 18منظمة حقوق اإلنسان أوالً
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
333 Seventh Ave, 13th Floor
New York, NY 10001-5210
هاتف(212) 845 5200 :
فاكس(212) 854 5299 :
البريد اإللكتروني العامdefenders@humanrightsfirst.org :
الموقع اإللكترونيwww.humanrightsfirst.org/topics/human-rights-defenders :
تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان المعرضين للخطر.
البلدان موضع التركيز من حيث الدفاع عن حقوق اإلنسان :كولومبيا وكوبا ومصر وغواتيماال
وإندونيسيا وإيران وتايالند.
مفتوح لكل الفئات.
تقديم الدعم للحاالت الفردية ومنظمات حقوق اإلنسان المعرضة للمخاطر عن طريق السعي إلى
إخالء سبيل المعتقلين وإسقاط التهم عنهم ووضع حد للتهديدات والمضايقات ،أو المحاسبة عن العنف
ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان.

 – 19شبكة مدن اللجوء الدولية
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

مسؤول االتصال :هيلغي لوندي ،المدير التنفيذي
البريد اإللكترونيhelge@icorn.org :
العنوان البريدي:
ICORN (International cities of refuge
network) Sølvberggt. 2, 4006
Stavanger
Norway
هاتف+47 51507465 :
فاكس+47 51507025 :
البريد اإللكتروني العامicorn@icorn.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.icorn.org :
شبكة مدن اللجوء الدولية عبارة عن رابطة تضم مدنا ً من مختلف أنحاء العالم ملتزمة بقيم حرية
التعبير .وتزود الشبكة الكتاب بمكان إقامة آمن إضافة إلى األمن االقتصادي لمدة معيارية مقدارها
سنتان.
دولي
الكتاب
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• الراحة والنقاهة.
عن طريق الطلبات الفردية .يتم االختيار من قبل الشبكة ومنظمة القلم الدولية (.)Pen

 – 20الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ()FIDH
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

العنوان البريدي:
FIDH International Secretariat
17, passage de la main d’or
75011 Paris
France
هاتف+ 33 1 43 55 25 18 :
فاكس+ 33 1 43 55 18 80 :
البريد اإللكتروني العامapomeon@fidh.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.fidh.org/en/human-rights-defenders/ :
ال يوجد لدى الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان برنامج إيواء قائم بحد ذاته .غير أنها تقوم من خالل
مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان -وهو عبارة عن برنامج مشترك أُنشأ عام 1997
باالشتراك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب -بدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنفى،
حيث تنتهج في ذلك نهجا ً يقوم على دراسة كل حالة على حدة وعلى االحتياجات .تضم الفدرالية في
عضويتها المئات من المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعنى بحقوق اإلنسان .وتسعى الفدرالية
في المقام األول إلى إيجاد حلول للمدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدانهم األصلية أو في المنطقة.

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

دولي
مفتوح لجميع الفئات
• المناشدات العاجلة.
• حشد "عناصر الحماية" للمدافعين عن حقوق اإلنسان كوسائل اإلعالم والمجتمع الدولي.
• بعثات المراقبة.
• المساعدة المادية.
• المساعدة القانونية.
• المساعدة الطبية.

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

من خالل مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وآليات الحماية الوطنية واإلقليمية والدولية
التابعة له.

 – 21منظمة الدعم الدولي لإلعالم ()IMS
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
Nørregade 18, 2nd floor
1165 Copenhagen K
Denmark
هاتف+45 88 32 7000 :
فاكس+45 33 12 00 99 :
البريد اإللكترونيims@i-m-s.dk :
الموقع اإللكترونيhttp://www.i-m-s.kdk/about/grants/safety-fund/ :
تويترhttp://twitter.com/forfreemedia :
فيسبوكhttp://facebook.com/InternationalMediaSupport :
تجمع آليات السالمة والحماية التي تتبعها منظمة الدعم الدولي لإلعالم بين التدريب المتخصص
وتدابير السالمة العملية والمناصرة ،وتطبَّق هذه اآللية على الصحفيين المحليين والجمعيات المهنية
والمنظمات غير الحكومية باإلضافة إلى منظمات دولية أخرى تعمل في مجال تطوير اإلعالم .تعتمد
المنظمة آلية االستجابة السريعة كنهج لها في عملية تقديم الدعم السريع والمرن لوسائل اإلعالم خالل
النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية .يقدم صندوق السالمة الخاص بنقابة الصحفيين الدانمركيين
والذي تديره المنظمة الدولية لدعم اإلعالم الدعم للصحفيين الذي يقعون ضحية لالنتهاكات ألسباب
ترتبط مباشرة بعملهم الصحفي .يتأتى هذه الدعم من خالل تبرعات أعضاء نقابة الصحفيين
الدانمركيين تضامنا ً مع زمالئهم في العالم الواقعين تحت التهديد.
دولي
الصحفيون وموظفو اإلعالم والمنظمات اإلعالمية المحلية في البلدان التي تنشط فيها المنظمة الدولية
لدعم اإلعالم.
تعمل المنظمة على تعزيز حرية التعبير ومساعدة اإلعالميين على القيام بمهماتهم عن طريق اآلتي:
• تأمين السالمة والحماية للصحفيين.
• مناصرة حقوق اإلعالم ومراقبة االنتهاكات.
• تعزيز القوانين المنصفة واإلصالحات في مجال اإلعالم.
• دعم اإلعالم المحلي واإلعالم في المنفى واإلعالم البديل.
• تقديم الدعم الفني وبناء المهارات.
• تنظيم التدريب المتخصص لموظفي اإلعالم.
• مراقبة المحتوى اإلعالمي لتعزيز التغطية اإلعالمية المنصفة والمتوازنة.
• الربط بين اإلعالميين الذين تجمعهم توجهات متماثلة داخل حدود البلد وعبر الحدود لغايات
التبادل المعرفي والتعاون.
ال ينطبق
ال ينطبق

 – 22منظمة كايندر يو أس أيه ()KinderUSA
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

المدير التنفيذي :دليل د .محمد
هاتف +1 972 664 1991 :فرعي 4
البريد اإللكترونيdalell@kinderusa.org :
العنوان البريدي:
P.O. Box 224846
Dallas, Texas 75248
USA
هاتف+1 888 451 8908 :
فاكس+45 33 12 00 99 :
البريد اإللكتروني العامkinder@kinderusa.org :
الموقع اإللكترونيhttp://kinderusa.org/ :
منظمة كايندر يو أس إيه عبارة عن منظمة غير ربحية تأسست عام  2002على يد مجموعة من
األطباء وعمال اإلغاثة اإلنسانية األمريكيين .تكافح المنظمة -واسمها [باإلنجليزية] هو اختصار لعبارة
’األطفال المحتاجين للتنمية والتعليم واإلغاثة‘ -من أجل تطوير حلول خالقة لمشكالت قائمة منذ أمد
بعيد مؤمنة بأن لكل طفل الحق في التمتع بحقه الطبيعي في البقاء والصحة والمأوى والتعليم .وتضع
المنظمة موضع التنفيذ برامج من شأنها أن تكفل أن هذه الحقوق ال يطويها النسيان.
األراضي الفلسطينية المحتلة
المنظمات غير الحكومية وبشكل أساسي المنظمات النسائية التي تركز على الطفل.
• الدعم الطبي
• المشاريع المستعجلة
مدة التنفيذ :أسبوع واحد
ال يمكن دفع أموال نقدا ً مباشرة.

 – 23منظمة الحماية الدولية ()PI
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
11 Rue de la Linière
1060 Brussels
Belgium
هاتف+32 2 609 44 05 :
فاكس+32 2 609 44 06 :
البريد اإللكتروني العامpi@protectioninternational.org :
الموقع اإللكترونيwww.protectioninternational.org :
تقدم منظمة الحماية الدولية (بروتيكشن إنترناشنال) المساعدة للمدافعين عن حقوق اإلنسان الباحثين
عن حلول في بلدهم األصلي ،في المقام األول ،أو في المنطقة.
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
مفتوح لجميع الفئات
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• المناصرة.
• مرافقة حماية.
• نصح الخبراء بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال حماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان.
• التدريب األمني للمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات التي تدعمهم.
• بناء قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر (مثالً :في مجال وضع خطط
الحماية).
من خالل منظمات شريكة في الميدان.

 – 24صندوق اليف الين لمساعدة المنظمات غير الحكومية المحاصرة
معلومات االتصال
وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين

أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

البريد اإللكترونيdefending2012@gmail.com, enassistance@gmail.com :
الموقع اإللكتروني:
http://www.freedomhouse.org/program/lifeline#.U9aR5_ldXOp
يقدم صندوق اليف الين المساعدة المالية الطارئة لمنظمات المجتمع المدني المعرضة للخطر بحيث
تتمكن هذه المنظمات من استئناف عملها ،ويدعم حمالت المناصرة الموجهة والمحددة بإطار زمني
استجابة للتهديدات والهجمات التي تستهدف المجتمع المدني.
دولي
يجوز لمنظمات المجتمع المدني ،المعرفة على أنها مجموعة مؤلفة من ناشطين اثنين أو أكثر ،طلب
الدعم إذا ما تعرضت للهجوم بسبب أنشطتها .وال يُشترط أن تكون هذه المنظمات مسجلة رسميا ً ولكن
أن تكون قادرة على توثيق تاريخها على صعيد ممارسة األنشطة .يدعم الصندوق مجموعة من
منظمات المجتمع المدني يقوم كثير منها بأعمال المناصرة وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها و/أو يقوم
بدور الحارس لها.
يدعم صندوق اليف الين المنظمات بمنح طارئة قصيرة األجل لألغراض التالية:
• المصاريف الطبية.
• التمثيل القانوني.
• زيارة السجن.
• مراقبة المحاكمات.
• االنتقال المؤقت /الراحة والنقاهة.
• استبدال معدات الحماية.
• مصاريف أخرى مستعجلة.
وعليه ،فإن المساعدة الطارئة محدودة وتُعطى من أجل مواجهة تهديد حساس من الناحية الزمنية .قد
تشكل الحالة الطارئة إلى الحاجة إلى أكثر من نوع واحد من المساعدة ،مثالُ :المساعدة الطبية
والقانونية ،أو زيارة السجن واستبدال المعدات.
يمكن تقديم الطلبات بواسطة جهة محيلة نيابة عن منظمة المجتمع المدني أو مباشرة من قبل المنظمة.
يرجى تزويدنا بأقصى قدر ممكن من المعلومات المفصلة المتعلقة بسبب حاجتكم إلى المعونة العاجلة.
يتلقى الصندوق الطلبات عبر تطبيق مارتوس ( ،)Martusوهو برنامج قواعد بيانات آمن ،وعن
طريق البريد اإللكتروني على العنوان .enassistance@gmail.com :يوصي الصندوق بشدة
باستخدام مارتوس أو البريد اإللكتروني المشفر ،من قبيل بروتوكول الخصوصية بي جي بي أو
الهاشميل ،ونحن بدورنا سنساعدكم في إنشاء طرق آمنة لالتصال .سيقوم الصندوق بتدقيق جميع
الطلبات لمعرفة ما إذا كانت مستوفية لشروط االستحقاق ومتضمنة لمسوغات طلب المال .ويتوجب
علينا خالل هذا التدقيق التثبت بصورة مستقلة من المعلومات التي قدمها طالب المنحة.
ال ينطبق

 – 25منظمة مادري ()MADRE
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
121 West 27th Street,
#301
New York, NY 10001
هاتف+1 (212) 627 0444 :
البريد اإللكتروني العامmadre@madre.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.madre.org/index/meet-madre-1/how-we- :
work-4/emergency--disaster-relief-fund-67.html
تقدم منظمة مادري المأوى للنساء المدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضات للخطر في بلدهن أو
منطقتهن األصلية.
البلدان موضع التركيز واالهتمام :أفغانستان وكولومبيا وغواتيماال وهايتي والعراق وكينيا والمكسيك
ونيكاراغوا وفلسطين وبنما وبيرو والسودان.
النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• المناشدات العاجلة.
• بعثات المراقبة.
• المساعدة الطارئة والمادية.
• المساعدة المالية لألسرة.
• المساعدة القانونية.
• المساعدة الطبية.
• االستشارات النفسية.
• المنح /البرنامج اإلغاثي.
التعرف على المنظمة من خالل وجودها الميداني.

 – 26صندوق نساء المتوسط
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين

أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات

القيود

المديرة التنفيذية :كارولين براك دي ال بيرييه
البريد اإللكترونيcbdlp@medwomensfund.org :
العنوان البريدي:
Apt 74, 47 place du
Millénaire
34000 Montpellier
France
هاتف+33 4 67 67 08 73 :
البريد اإللكتروني العامinfo@medwomensfund.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.medwomensfund.org/en/Initaitatives.html :
يهدف صندوق نساء المتوسط إلى دعم أعمال ومشاريع النساء التي تنشأ في منطقة البحر المتوسط.
أما القضايا ذات األولوية للصندوق فهي:
• بناء قدرات المنظمات النسائية.
• الشبكات النسائية اإلقليمية.
• مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي.
• القيادة بواسطة نساء شابات.
• المناصرة واألعمال المؤيدة لحقوق المرأة.
منطقة البحر األبيض المتوسط
الجماعات أو المنظمات غير الحكومية ،وبشكل خاص ما يلي:
• الجماعات النسائية التي تعمل معاً.
ً
• المنظمات التي تتخذ من منطقة البحر المتوسط مقرا لها.
• المنظمات التي تظهر التزاما ً واضحا ً بمساواة المرأة والحقوق اإلنسانية للمرأة.
• المنظمات التي تتولى النساء زمام األمور فيها وتديرها :يجب أن تشغل النساء كل أو معظم
المناصب القيادية.
المساعدة من أجل المشاركة في االجتماعات أو الدعم المستعجل.
نعطي األولوية للجماعات التي:
• ال زالت ضمن السنوات الخمس األولى من نشاطها.
• ال يمكنها الوصول إلى مؤسسات مانحة.
• قائمة في بلدان تتلقى دعما ً ماليا ً محدوداً.
• تثير قضايا حساسة ذات أهمية جوهرية بالنسبة لالرتقاء بحقوق المرأة.
يُعبًأ النموذج المتوفر هنا http://www.medwomensfund.org/en/Initiatives.html
ومن ثم يُعاد بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان  .info@medwomensfund.orgيصلكم
ردنا خالل ثالثة أسابيع ،وفي حاالت الطوارئ الحقيقية خالل أسبوع واحد.
ال يدعم صندوق نساء المتوسط ما يلي:
• األفراد والمنح الدراسية.
• المنظمات التي ال تركز على حقوق المرأة.
• المنظمات التي تنحصر أنشطتها في إدرار الدخل و /أو األعمال الخيرية.
• المنظمات الدولية التي تعرض الشراكات على المستوى المحلي.
• المنظمات القائمة أو التي تعمل بشكل أساسي في بلدان تقع خارج منطقة البحر المتوسط.
• المنظمات التي يرئسها أو يديرها رجال.
• الكيانات الحكومية واألحزاب السياسية والحمالت االنتخابية.

 – 27صندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية ()NED
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل

المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم

عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
Fellowship Programs
International Forum for Democratic
Studies
National Endowment for Democracy
1025 F Street NW, Suite 800
Washington, DC 20004
هاتف+1 202 378 9700 :
البريد اإللكتروني العامinfo@ned.org:
استعالمات المقترحاتproposals@ned.org :
الموقع اإللكتروني /http://www.ned.org/grantseekers :و
http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellowsprogram
يقدم برنامج ريغان-فاسيل ألصدقاء الديمقراطية ،وهو برنامج للمنح الجامعية ممول فدرالياً18 ،
منحة جامعية داخلية لمدة خمسة أشهر سنوياً .يضطلع الزمالء المبتعثون ببحوث وكتابات حول
موضوع متصل بالديمقراطية في بلدانهم األصلية ويتبادلون األفكار والخبرات مع نظرائهم ويتلقون
دعما ً خاصة بصفتهم مدافعين عن حقوق اإلنسان معرضين الخطر في بلدانهم األصلية .وإذا ما
سمحت الميزانية والمجال ،يستقبل البرنامج أيضا ً طلبات طارئة من مدافعين عن حقوق اإلنسان
معرضين للخطر وذلك حسب الدور على امتداد العام.
دولي
"ديمقراطيون تحت الخطر"
هذه المنح مفتوحة ،من حيث المبدأ ،لجميع فئات المدافعين عن حقوق اإلنسان كالنشطاء والصحفيين
والمحامين والعلماء ممن يجدون أنفسهم عرضة لخطر االضطهاد السياسي في بلدانهم األصلية.
• احتياجات الحماية المستعجلة.
• الراحة والنقاهة.
• المواصالت من وإلى البرنامج.
• السكن.
• بدالت معيشة.
• الرعاية الصحية.
• دعم البحوث.
ال يحق للمدافعين األفراد عن حقوق اإلنسان تقديم الطلبات من تلقاء أنفسهم ،بل عن طريق اإلحاالت
التي قد تأتي من موظفي الصندوق أو من منظمة شريكة بما في ذلك المعاهد األساسية التابعة
لصندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية إضافة إلى مؤسسات أخرى تساعد المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،من قبيل شبكة العلماء المعرضين للخطر وصندوق إنقاذ العلماء وفريدوم هاوس.
الهدف من جميع المشاريع التي يدعمها الصندوق الوطني للديمقراطية هو تعزيز أو دعم التطور
الديمقراطي في بلد معين .وال توجد لدينا منح لغايات الدعم اإلنسانية أو العمل اإلغاثي أو التنمية
االقتصادية العامة.

 – 28شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين ()WLUML
معلومات االتصال

وصف برنامج التمويل
المستعجل
المنطقة الجغرافية
أنواع المستفيدين
أنواع الدعم
عملية طلب التمويل وفترة
االستجابة للطلبات
القيود

العنوان البريدي:
WLUML International Coordination
Office
PO Box 28445
London N19 5NZ United Kingdom
البريد اإللكتروني العامwluml@wluml.org:
استعالمات المقترحاتproposals@ned.org :
الموقع اإللكترونيwww.wluml.org :
’نساء يعشن في ظل قوانين المسلمين‘ هي شبكة تضامنية لتعزيز حقوق المرأة في السياقات
اإلسالمية وغير اإلسالمية.
تقدم المنظمة للنساء المدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضات للخطر أو اللواتي يقعن ضحية للعنف
القائم على النوع االجتماعي بالمساعدة المادية والسكن اآلمن.
دولي (يوجد أعضاء للمنظمة في أكثر من  70بلدا ً في العالم).
النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان /ضحايا للعنف القائم على النوع االجتماعي /النساء اللواتي
يعشن في ظل قوانين المسلمين.
• مراقبة المحاكمات.
• المساعدة القانونية.

