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 اإلقامة واألغراض حلأواًل: االسم وم
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 اسم المؤسسة هو 
 

 متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان-األوروالمؤسسة 
 

 تنفذ المؤسسة أيضًا أنشطتها تحت األسماء الفرعية المذكورة تاليًا:
 
 Menneskerettighedsfonden for Middelhavslandene  (متوسطية لدعم المدافعين -المؤسسة األورو

 (البحر المتوسطعن حقوق اإلنسان( )مؤسسة حقوق اإلنسان لبلدان 
 

2- 
 

 يللمؤسسة هالقضائي  االختصاصودائرة في مدينة كوبنهاغن. هو المقر األصلي للمؤسسة ومحل إقامتها 
 القانون الدانمركي.أحكام تأسيسًا على ، وقامت كوبنهاغن
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3- 

 
 المؤسسة هي:من أجلها نشأت أ  األغراض التي 

 المساعدة المالية االستراتيجية؛عن طريق متوسطية ال-دعم حقوق اإلنسان في المنطقة األوروبية •

حقوق تي تناصر ال ،اإلقليمية والوطنية والمحلية ،تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية •
مدى حقوق اإلنسان ودعمها وحمايتها ومراقبة تعزيز لى وللمؤسسات واألفراد الذين يعملون عاإلنسان 
 :تقديم ، بوجه خاصالمتوسطية-في المنطقة األوروبية التقيد بها

لمنظمات حقوق اإلنسان أو أعضاء منظمات حقوق اإلنسان الرازحين  ةالمستعجلالمعونة  -
 ؛باعتداءمستهدفين ط أو و تحت ضغ

 حاسمًا بالنسبة لنجاحها؛ الوقتعامل ال لدعم المبادرات التي يكون و ماأل -

لتغطية التكاليف األساسية واألنشطة للمنظمات والجماعات التي تعمل في موال الالزمة األ -
على هذه المنظمات الدعم الصريح من مانحين أجانب خطرًا تلقي شكل يحيث بلدان 

 أمام سلطات بالدها؛والجماعات 

 لدعم المشاريع المبتكرة؛األموال  -

بنى على يد أفراد أو هياكل و )غالبًا المبتكرة( أو إلقامة  ةاألنشطة المستمر  ةاء قدر لبناألموال  -
 ممن: منظمات

o  من التيار العاماعتراف الجهات المانحة على بعد  يحصلوالم، 

o القدرة على االحتفاظ بعالقات مع هذه الجهات المانحة، مليس لديه 

o دعم المانحين تحصل على أشد حساسية من أن ت عتبر على قضايا قد  ون عملي
 الرئيسيين،

o في منظمات حقوق اإلنسان ك ،الفئات التي يدعمها المانحون الرئيسيون  تقع خارج
لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في بلدانها تأييدًا في الشتات العاملة  الجنوببلدان 

 األصلية.
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 .(EMHRN) متوسطية للحقوق -الشبكة األورو أمناءأ سست المؤسسة على يد مجلس 
 

 .24المادة  راجع، وسوف تقوم المؤسسة، بعد إنشائها، بتنفيذ أنشطتها باستقاللية عن مؤسسيها
 

 ثانيًا: رأسمال المؤسسة
 

5- 
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من قبل  تم مبدئيًا دفعها نقداً  يورو( 40,000كرونا دانمركي ) 300,000يبلغ رأس المال األساسي للمؤسسة 
 :سسين التالية أسماؤهمالمؤ 

 
 .(، كوبنهاغن، الدانمركDANIDAالوكالة الدانمركية للتنمية الدولية ) -1

 
 (، ستوكهولم، السويد.SIDAالوكالة السويدية للتنمية الدولية ) -2

 
 (، ستوكهولم، السويد،Utenriksdepartmentetوزارة الشؤون الخارجية السويدية ) -3

 
 (EMHRN)متوسطية للحقوق -الشبكة األورو -4

c/o Dansk, Center for Internationale Studier og Menneskeretighder, Standgade 56 1401 

Copenhagen K, Denmark 

 

 ، جامعة مالطا، راسات الدبلوماسيةللد األكاديمية المتوسطية -5

MSD 06 Msida, Malta 

 

 (SWERAالمنظمة السويدية إلغاثة الالجئين ) -6
Kungstensgatan 5, 114 25 Stockholm, Sweden 

 
 باستثمار أصول المؤسسات. ةالخاصالقانونية  ألحكامليتم استثمار أموال المؤسسة وفقًا 

 
 المؤسسةأرباح ًا: لثثا

 
6- 

 
من السنة المالية السابقة ويتم توزيع الخصم المتعلق بالتكاليف مضافة أية مبالغ و يتم ترحيل الدخل السنوي 

 .3اإلدارية طبقًا لما جاء في المادة 
 

يسعى مجلس األمناء إلى ضمان توزيع الدخل السنوي مع الخصومات، كما جاء أعاله، في موعد ال يتجاوز 
. غير أنه يجوز للمجلس، آخذًا بالحسبان الغرض السنة التي تعقب السنة المالية التي تم استالم الدخل فيها

 يتم توزيعها في السنة الالحقة.لمبالغ مالية  دي فر ، أن 3المذكور في المادة 
 

 مجلس الممثلين: رابعاً 
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 مثلين.ميكون للمؤسسة مجلس 
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 :نيتألف مجلس الممثلين م

 
 متوسطية للحقوق -المنتظمين والمؤازرين واألفراد في الشبكة األوروعضاء األ •

 
لعمليات المؤسسة بما يتفق قواعد الممارسات العامة يجتمع مجلس الممثلين مرة كل ثالث سنوات لمناقشة مدونة 

إشعار ال  عن طريق توجيهوتتم الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الممثلين من قبل مجلس األمناء مع أغراضها. 
إرسال التقرير السنوي للمؤسسة إلى كل يتم  ،إلى االجتماع وبالتزامن مع توجيه الدعوة .يوماً  30مدته عن  تقل

 نشر التقرير على الموقع اإللكتروني للمؤسسة.إضافة إلى اء مجلس الممثلين عضو من أعض
 

قبل اثنين وعشرين األمناء يجب تقديم المقترحات التي يرغب الممثلون في مناقشتها في االجتماع إلى مجلس 
 كافة المقترحات إلىهذه إرسال ب بدورهاألمناء ويقوم مجلس من موعد اجتماع الممثلين، على األقل [ يومًا 22]

كل المواد الالزمة مرفقًا معها ، من موعد اجتماع الممثلينعلى األقل [ يومًا 21الممثلين قبل واحد وعشرين ]
 االجتماع. المدرجة على جدول أعمالعمال إلنجاز األ

 
 ويجب أن يشتمل جدول أعمال اجتماع مجلس الممثلين الذي ينعقد كل ثالث سنوات على اآلتي:

 
 اب رئيس لالجتماع.انتخ -1

 
عمليات المؤسسة وأنشطتها في السنوات الماضية إلبداء األمناء عن إحاطة حول تقرير مجلس  -2

 المالحظات عليه.

 
أية مسؤولية وا عرض التقارير السنوية المدققة محاسبيًا على الممثلين إلبداء مالحظاتهم دون أن يتحمل -3

 .إبدائهاعن  قانونية

 
باإلضافة إلى ميزانية السنة القادمة إلبداء المقترحتين خطة العمل وخطة األنشطة تقديم المجلس  -4

 المالحظات.

 
 .األمناء مناقشة المقترحات التي تلقاها مجلس -5

 
 مدققي حسابات جدد.اختيار أعضاء جدد أو األمناء انتخاب مجلس نية إحاطة حول  -6

 
 لس الممثلين.في مجأعضاء بديلين محتملين المسألة المتعلقة بمناقشة  -7

 
 .التالي لممثليناتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع  -8
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 أية شؤون أخرى. -9

 
 لمجلس أمناء المؤسسة. اً استشاري اً مجلس الممثلين دور ؤدي ي

 
 مجلس األمناء واإلدارة: خامساً 

 
8- 

 
 .أعلى سلطة في المؤسسةهو مجلس األمناء 

 
 يتألف مجلس األمناء من اثني عشر عضوًا.

 
)أعضاء( جديد ، فإن المجلس يتمتع بصالحية انتخاب عضو مجلس األمناء تقاعد أي من أعضاءفي حال 

 )جدد( بعد التشاور مع مجلس الممثلين.
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من مواطني أعضاء  5وقت كل دائمًا وفي هناك أعضاء مجلس األمناء االثني عشر هؤالء، يكون  بينمن 
من أعضاء آخرين  5 في االتحاد األوروبي، ولكنها ليست عضوًا و توسطية م-المنطقة األوروفي الواقعة بلدان ال

 مقيمين فيه.المواطني االتحاد األوروبي و 
 

مقيم في عضو واحد على األقل من أعضاء مجلس األمناء وقت، كل وفي هناك دائمًا، ويجب أن يكون 
 الدانمرك.

 
من  بين األعضاء. يجوز انتخاب الرئيس من أعضائهًا للرئيس من بين ونائبرئيسًا له مجلس األمناء نتخب ي

 مواطني االتحاد األوروبي.األعضاء من من بين أو  ،في االتحاد األوروبيالتي ليست عضوًا البلدان مواطني 
 

تنتهي مدة عضويتهم مدتها ست سنوات. ويحق لألعضاء الذين فترة عضوية يتم انتخاب أعضاء مجلس األمناء ل
 لعضوية المجلس. من جديد أن يترشحوا

 
عضاء في اللجنة أن يكون أكثر من عضوين اثنين من مجلس األمناء أ  ، في أي وقت من األوقات،وال يجوز
 .ألي من المؤسسينالتنفيذية 
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إذا ما تقاعد عضو مجلس أمناء أثناء فترة عضويته في المجلس، يقوم بقية أعضاء المجلس بانتخاب عضو 

من فترة العضوية وذلك بعد التشاور مع مجلس الممثلين. وفي حال تقاعد رئيس أو نائب المتبقية  للمدةجديد 
 .أعضائهرئيس جديد من بين رئيس أو نائب ، يقوم المجلس بانتخاب فترتهرئيس مجلس األمناء قبل نهاية 

 
11- 

 
 ولرئيسألمناء تتم الدعوة لعقد اجتماع مجلس األمناء من قبل رئيس المجلس. ويجوز ألي عضو في مجلس ا

وتتم الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس، ما أمكن، عن طريق المؤسسة أن يطلب عقد اجتماع لمجلس األمناء. 
مع هذا اإلشعار جدول أعمال ي رفق من موعد عقد االجتماع و يومًا على األقل [ 30إشعار خطي قبل ثالثين ]

 .األمراقتضى كلما ويجب أن يجتمع مجلس األمناء بصورة منتظمة  االجتماع.
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 يعقد مجلس األمناء اجتماعًا سنويًا قبل نهاية شهر مايو/ أيار من كل عام ويشتمل جدول أعمال االجتماع على
 :ةاآلتي البنود

 
 .السابقةالموافقة على تقرير السنة  -1

 
 .السابقةالموافقة على التقرير السنوي المدقق محاسبيًا عن السنة  -2

 
أو إعادة انتخاب أعضاء سابقين في المجلس )في السنوات التي تكون فيها انتخاب أعضاء جدد  -3

 االنتخابات بندًا مدرجًا على جدول األعمال(.

 
 مجلس الممثلين. عدد أعضاءأو زيادة  لتخفيضاحتمالية مناقشة أية  -4

 
 .القادمةاختيار مدققي الحسابات للسنة  -5

 
 أية مسال أخرى. -6

 
13- 

 
 .على األقلألعضائه النصاب القانوني للمجلس بحضور نصف العدد الكلي يتحقق 
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ذلك لخذ في اجتماعات المجلس باألغلبية البسيطة لعدد األعضاء الحاضرين ؤ القرارات التي تالموافقة على تم ت
أو نائب الرئيس في حال غياب –األصوات، يكون صوت رئيس المجلس عدد االجتماع. وفي حال تساوي 

 هو الصوت المرجح. -الرئيس
 

 يقوم مجلس األمناء بوضع اللوائح الداخلية الخاصة به.
 

14- 
 

على هذا المحضر يوق ِّع و أ نجزت خالل اجتماع مجلس األمناء في محضر اجتماع يتم تسجيل األعمال التي 
 جميع األعضاء الذين حضروا.
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 خاصة.لقيام بمهام ل لمجلس تعيين لجان استشاريةيحق ل

 
16- 

 
 يجوز لمجلس األمناء تعيين مدير تنفيذي.

 
17- 

 
 .مقرًا رئيسيًا لها على الدوامالدانمرك تتخذ المؤسسة من 

 
ويجوز للمؤسسة إنشاء أفرع أجنبية، بما في ذلك مؤسسات تعاقدية خاصة بموجب الشريعة اإلسالمية ت دعى 

 .أغراضهاالمتوسطية كي تساعد المؤسسة في تحقيق -، في المنطقة األوروبيةوقف
 

المبادئ من قبل مجلس األمناء الذي يضع أيضًا  ،أو إغالقها ،ت تخذ القرارات المتعلقة بإنشاء مثل هذه األفرع
 -أو الوقف–األفرع الخاصة االختصاص المكاني لهذه التوجيهية لتنظيم هذه األفرع وعملياتها. ويجوز أن يكون 

 ألسباب تتعلق بها.وطنها األم في 
 

18- 
 

توقيع إذا اشترك في الالتوقيع أربعة من أعضاء مجلس األمناء، أو إذا اشترك في قانونيًا لزمة تكون المؤسسة م  
 المدير التنفيذي وأحد أعضاء مجلس األمناء.
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 .يجوز لمجلس األمناء منح صالحية اإلنابة
 

 التقرير السنوي وتدقيق الحسابات: سادساً 
 

19- 
 

 تكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة التقويمية.
 

 .2005ديسمبر/ كانون األول من سنة  31س المؤسسة ولغاية يتمتد السنة المالية األولى من تاريخ تأس
 

20- 
 

العمومية وحساب األرباح والخسائر يتم أعداد تقرير سنوي عن كل سنة مالية، ويتألف هذا التقرير من الميزانية 
 والمالحظات باإلضافة إلى تقرير اإلدارة.

 
 يقوم مجلس األمناء بإنشاء موقع إلكتروني للمؤسسة حيث يمكن نشر التقرير السنوي.

 
21- 

 
 يعي نه مجس األمناء.مفوض رسميًا دانمركي يتم تدقيق التقرير السنوي للمؤسسة من قبل محاسب قانوني 

 
 التعديالت على النظام األساسي: سابعاً 

 
22- 

 
 البسيطة لألصوات.ذلك باألغلبية قرارًا بمجلس أمناء المؤسسة اتخذ يجوز تعديل النظام األساسي إذا 

 
 ( العدد الكلي ألعضاء المجلس.3/4ويتطلب تعديل أغراض المؤسسة موافقة ما ال يقل عن ثالثة أرباع )

 
هو مثل هذا الحل أن المؤسسة إذا ارت ئي  تصفية ،( أعضائه3/4أرباع )يحق لمجلس األمناء، بأغلبية ثالثة 
 .هاتدبير مالئم ومنسجم مع الغرض من

 
23- 
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دائرة الشؤون المدنية المؤسسة لموافقة تصفية تخضع التعديالت على النظام األساسي أو قرار 
(Civilstyrelsen.) 
 

24- 
 

 المؤسسة، يتم توزيع أصول المؤسسة وفقًا ألغراض المؤسسة. تصفيةفي حالة 
 

ها أغراض المؤسسة والكائنة في  يتم توزيع أية مبالغ متبقية على المؤسسات أو الجمعيات التي تماثل أغراض 
 المتوسطية. –المنطقة األوروبية 

 
 ينأموال المؤسسة إلى المؤسسإرجاع  -المؤسسة تصفيةوال حتى في حالة –ال يجوز في أي وقت من األوقات 

على أية مزايا خاصة من الحصول  مغيرهأو  ينلمؤسسلال يجوز و وال يجوز كذلك أداؤها له على سبيل اإلقراض. 
 أية منافع من المؤسسة. ينال يجوز منح المؤسسأي نوع كان. 

 
25- 

 
لس األمناء في مدريد في اجتماع مج ، وتعديله2004تشرين الثاني نوفمبر/ 26بتاريخ والتوقيع عليه كما تم تبنيه 

مارس/  29-28 في، ومن ثم تعديله مرة أخرى في اجتماع مجلس األمناء في مراكش 2006أيار مايو/ 14في 
 .2009آذار 

 
*** 

 
شريطة  2009آذار مارس/ 29-28في في مراكش تقرر إجراء التعديالت أعاله خالل اجتماع مجلس األمناء 

ة ( عليها. وقد تم أخذ موافقة السلطات المدنيCivilstyrelsen)الدانمركية الشؤون المدنية سلطات موافقة 
، وبالتالي تم التوقيع على التعديالت أعاله في اجتماع مجلس 2009حزيران يونيو/ 29الدانمركية عليها في 

 .2009تشرين األول أكتوبر/ 22-21األمناء الذي ع قد في باريس في 
 

 متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان:-األورو مؤسسةال مجلس أمناء
 
 

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[    
 الجندوبي كمال بهي الدين حسن خميس شماري 
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 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[    
 يإسكيل ترول ليم. ميرك اكريستين مجليهاني 

 
 

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[    
 يوي حليلى ر  لين ويلشمان إدريس اليازمي

 
 
 

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[    
 د بولسنامارك ش بسمة قضماني سهير بلحسن

 
 
 
 


