حمایت سازمانی از نهادهای حقوق بشری افغانستان
رهنمود برای ارائه درخواست های مالی

شرح پروژه
اتــحادیــه اروپــا یــک بــرنــامــه هجــده مــاهــه کــمک مــالــی بــرای حــمایــت از ســازمــان هــای حــقوق بشــری افــغانســتان در نــظر گــرفــته
اسـت کـه مـتمرکـز اسـت بـر حـمایـت از سـاخـتار سـازمـان هـا .دبـیرخـانـه  ProtectDefender.euدر بـروکسـل بـا چـهار سـازمـان
بـین املـللی بـا تـخصص و ظـرفـیت هـای مـتفاوت ،کنسـرسـیوم افـغانسـتان را تـشکیل دادنـد تـا پـروژه هـا را بـا هـم تـطبیق کـنند.
اع ــضای کنس ــرس ــیوم اف ــغانس ــتان ع ــبارت ــند از ،Frontline Defenders (FLD) :گ ــزارش ــگران ب ــدون م ــرز ) ،(RSFس ــازم ــان
ج ــهان ــی ع ــلیه ش ــکنجه ) ،(OMCTو انج ــمن آس ــیای ــی ب ــرای ح ــقوق بش ــر و ت ــوس ــعه ) .(FORUM-ASIAف ــعال ــیته ــا ت ــوس ــط
دبیرخانه  ProtectDefender.euو همکاری شرکای کنسرسیوم تطبیق میشود.
هـدف ایـن بـرنـامـه تـوانـمند ،مـقاوم و فـعال نگهـداشـنت گـروههـا و شـبکههـا اسـت تـا ایـن نـهادهـا قـادر بـه ادامـه کـار خـود بـاشـند.
برنامه در نظر گرفته شده به پایداری جنبشها و سازمانهای محلی مدافع حقوق بشر کمک شایانی میکند.
کمک های مالی سازمانی
ک ــمک ه ــای م ــال ــی ب ــرای س ــاخ ــتار س ــازم ــان ه ــا ت ــوس ــط دب ــیرخ ــان ــه  ProtectDefender.euب ــا م ــشورت س ــازم ــان ه ــای ع ــضو
کنس ـ ــرس ـ ــیوم اف ـ ــغانس ـ ــتان ت ـ ــخصیص م ـ ــی ی ـ ــاب ـ ــد .ش ـ ــما م ـ ــی ت ـ ــوان ـ ــید درخ ـ ــواس ـ ــت ه ـ ــای خ ـ ــود را در ای ـ ــن راس ـ ــتا ب ـ ــه آدرس
 xxx@protectdefenders.euاز طریق ایمیل ارسال کنید و یا فورم را به صورت آنالین خانه پری کنید.
معیارهای واجد شرایط بودن
مسـتفیدشـونـدگـان مـی تـوانـند شـامـل سـازمـانهـای ثـبت نشـده ،شـبکههـا و سـازمـانهـای مسـتقر در داخـل و خـارج از افـغانسـتان
بـاشـند کـه در دسـترسـی بـه دونـر محـدودیـت دارنـد و یـا سـازمـانهـایـی کـه بـا وجـود ظـرفـیت مـالـی محـدود هـمچنان بـه ارائـه کـمک
هـای اضـطراری بـه مـدافـعان حـقوق بشـر افـغان ادامـه مـیدهـند .دبـیرخـانـه  ProtectDefenders.euبـه مـدافـعان حـقوق بشـر
کـه بیشـتر در مـعرض خـطر هسـتند مـانـند مـدافـعان حـقوق بشـر خـانـم ،مـدافـعان حـقوق دیـگربـاشـان جـنسی ،مـدافـعان حـقوق
اق ــلیته ــا ،م ــداف ــعان م ــحیط زیس ــت و م ــردم ــان ب ــوم ــی ،م ــداف ــعان آزادی ب ــیان و ه ــم چ ــنان م ــداف ــعان در م ــعرض خ ــطر ک ــه ب ــا
نهادهای بیرونی کمتر وصل هستند ،اولویت میدهد.
دبیرخانه  ProtectDefenders.euمعیارهای خاصی را هنگام ارزیابی هر درخواست در نظر می گیرد:
 .1هـویـت :یـک نـهاد جـامـعه مـدنـی یـا گـروه مـدنـی ،بـه ویـژه نـهادهـای کـه از مـدافـعان حـقوق بشـر در مـعرض خـطر نـمایـندگـی
یا حمایت می کنند ،عبارت اند از:
• سازمان های ثبت شده یا ثبت نشده
• شبکه های ثبت شده یا ثبت نشده
• نـهادهـای تـازه تـاسـیس در داخـل یـا خـارج از کـشور و یـا کـسانـی کـه بـه صـورت هـیبریـدی کـار مـی کـنند
)بعضا ً از دفتر و بعضا ً به صورت آنالین(.
 .2وضــعیت :س ــازم ــان ی ــا ش ــبکه ب ــه دل ــیل ف ــعال ــیت ه ــای ح ــقوق بش ــری اش در م ــعرض خ ــطر ب ــاش ــد و ی ــا از ف ــعاالن ج ــام ــعه
مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر حمایت مستقیم کند.
 .3نــیازهــا :درخ ــواس ــت ده ــنده ب ــرای ادام ــه ف ــعال ــیت ه ــای ــش در زم ــینه ح ــقوق بش ــر ب ــه ح ــمای ــت ن ــیاز داش ــته ب ــاش ــد .ب ــا آن ــهم،
اولـویـت بـه گـروه هـا و سـازمـان هـای مـدنـی داده مـی شـود کـه نـمی تـوانـند بـا دونـر تـماس بـگیرنـد و بـا وجـود ظـرفـیت مـالـی
محـدود هـمچنان بـه ارائـه کـمک هـای اضـطراری بـه مـدافـعان حـقوق بشـر ادامـه مـی دهـند .عـدم دسـترسـی بـه مـنابـع شـرط
است ولی تنها عامل تعیین کننده برای ارائه کمک مالی نیست.

هـدف کـمک مـالـی بـرای سـاخـتار سـازمـان هـا ایـن اسـت تـا نـهادهـا بـا وضـعیت در سـطح محـل خـود را وفـق بـدهـند و بـه حـاالت
غـیر مـترقـبه از روش هـا و تـاکـتیک هـای کـه تـوسـط سـازمـان هـای افـغانـی مـدافـع حـقوق بشـر ،زنـان و رسـانـه هـا ،ابـداع و تجـربـه
شده است ،استفاده کنند.
مبلغ
کمک مالی حداکثر تا  60000یورو
شـما مـی تـوانـید بـرای فـعالـیت هـای مـختلف مـبالـغ مـتعدد درخـواسـت دهـید ولـی مجـموع مـبلغ نـبایـد بیشـتر از  ۶۰۰۰۰شـصت
هزار یورو باشد و در خواست شما نیز در قالب یک درخواست باشد.
محدوده فعالیت ها
اهداف فعالیت های که توسط کمک های مالی سازمانی تمویل می شود عبارتند از:
 .1تــحکیم ظــرفــیتهــای کــاری نــهادهــا ،تــا ایــن نــهادهــا بــتوانــند ابــتکارات جــدیــد خــلق کــنند و یــا بــتوانــند بــه فــعالــیتهــای خــود
ادامه دهند،
 .2رسـیدگـی بـه مـوقـع بـه وضـعیت مـدافـعان حـقوق بشـر ،بـا اتـکاء بـه ابـتکارات محـلی ،بـه ویـژه در مـناطـق دورافـتاده و بـا تـوجـه
به تحوالت که در سطح محل رخ می دهد،
 .3فـراهـم کـردن راه نـجات بـرای سـازمـانهـای محـلی کـه بـا تهـدیـدات جـدی امـنیتی ،مـالـی ،قـانـونـی یـا اداری مـواجـه انـد ،از
طریق فراهم کردن منابع مالی.
فعالیت های واجد شرایط
درخــواســتهــا بــایــد مــبتنی بــر نــیازمــندیهــای یــک یــا چــند مــدافــع حــقوق بشــر بــاشــد .بــنا ًء شــما مــکلف نیســتید کــه بــه یــک نــوع
مـشخصی از کـمک مـالـی درخـواسـت ارائـه کـنید) .بـه عـبارت دیـگر ،مـی تـوانـید چـند مـبلغ را بـرای چـند فـعالـیت در نـظر بـگیریـد
ولی تمام آن در قالب یک درخواست باشد(.
تامین بودجه اصلی
بــودجــه اصــلی شــامــل ابــتکارات جــدیــد و هــمچنان ادامــه فــعالــیت هــای حــقوق بشــری نــهادهــا مــی شــود .بــنا ًء درخــواســت هــای
شــما مــی تــوانــد شــامــل طــیف گســترده ای از هــزیــنه هــا شــود ،مــانــند هــزیــنه ثــبت نــهاد ،ســاخــت و مــراقــبت از دفــتر )تــجهیزات و
اثــاثــیه دفــتر ،کــرایــه دفــتر ،مــراقــبت از ســاخــتمان دفــتر )بــیرون و درون( ،فــراهــم کــردن تــجهیزات امــنیتی دفــتر ،مــبلمان و اثــاثــیه
دفـتر ،تـرمـیمات و غـیره( .هـزیـنه هـای مـربـوط بـه کـارمـندان مـانـند )اسـتخدام هـای جـدیـد و تـوسـعه کـارکـنان ،اسـتخدام کـارکـنان
مـوقـت و مـرتـبط بـه پـروژه و حـفظ کـارکـنان مـوجـود و غـیره( ،هـزیـنه هـای دیـجیتال یـا نـرم افـزاری ،هـزیـنه امـنیت اطـالعـات ،هـزیـنه
ط ــراح ــی وب س ــای ــت و رس ــان ــه ه ــای اج ــتماع ــی م ــان ــند )س ــای ــت ان ــترن ــیتی ،خ ــری ــد و ارت ــقاء ن ــرم اف ــزاره ــای ت ــلفون م ــوب ــای ــل و چ ــند
رســانــهای و غــیره( ،هــزیــنه هــای اداری و عــملیاتــی ،تــرجــمه ،نشــرات و غــیره مــانــند )هــزیــنه هــای ســفر در داخــل و خــارج ،آدیــت
مالی ،ارزیابی و تهیه گزارش وغیره(.
تامین بودجه پروژه ها و یا فعالیت ها
ایـن بـودجـه شـامـل فـعالـیت هـای مـربـوط بـه دادخـواهـی هـا ،ایـجاد گـروه هـا ،آمـوزش هـا ،مسـتندسـازی ،طـرح و اجـرای بـرنـامـه
های مشترک حفاظتی توسط سازمان ها و شبکه های حقوق بشر و غیره ،می شود.
بـه طـور خـاص ،درخـواسـت هـای تـان مـی تـوانـد شـامـل فـعالـیت هـای دادخـواهـانـه کـه منجـر بـه انـگیزش سـیاسـت گـذاران ،فـعاالن
و کــارکــنان مســلکی شــود مــانــند :کــمپین هــای عــمومــی و افــزایــش آگــاهــی در مــورد حــقوق بشــر ،تــحقیق و بــررســی ،نــظارت بــر
نقض حقوق بشر و جمع آوری معلومات ،فعالیت های رسانه ای و ارتباطی.
فعالیت های اطالع رسانی )ائتالف با دیگر مدافعان حقوق بشر ،جهت افزایش مشارکت اعضای جامعه و غیره(.

فـعالـیت هـا بـرای ایـجاد همبسـتگی و هـمکاری )اقـدامـاتـی کـه منجـر بـه تـقویـت نـهادهـا و ابـتکارات مـدافـعان حـقوق بشـر شـود،
اقــدامــاتــی بــرای حــمایــت از کــتله هــای اجــتماعــی در مــعرض خــطر یــا مــوارد کــه در اولــویــت قــراردارنــد ،اقــدامــاتــی کــه بــه تــقویــت
همکاری استراتژیک با متحدان کمک کند ،حمایت از پروژه های نوآورانه و غیره(.
طرح های استراتژیک و فعالیت های که منجر به توسعه سازمانی می شود؛ جمع آوری کمک های مالی ،توسعه و فعالیت.
درخ ــواس ــته ــای ش ــما م ــیت ــوان ــد روی ــداده ــا و ف ــعال ــیته ــای را ک ــه ف ــقط ی ــکبار ان ــجام م ــی ش ــود ،درب ــر ب ــگیرد و ی ــا مج ــموع ــهای از
فـعالـیتهـا و پـروژههـا را ،چـه در سـطح داخـلی و چـه در سـطح بـیناملـللی ،مـانـند سـمینارهـا )ظـرفـیت سـازی ،دورههـای آمـوزشـی
تشریک تجارب ،برنامههای بلند مدت آموزشی و غیره(.
کـانـفرانـس هـا و کـارگـاه هـای آمـوزشـی بـرای )اعـضای تـیم سـازمـان ،یـا یـک گـروه مـشخص ،و یـا هـمکاری در طـرح بـرنـامـه هـای
آموزشی ،برای بلند بردن توانایی سازمان های محلی و غیره(.
ماموریت های ساحهای )تماس با مردم ،شبکه سازی ،تحقیق و بررسی ،اکتشاف و غیره(.
نشـرات )بـروشـور ،کـتاب جـیبی ،پـوسـتر ،اعـالنـات ،گـزارش هـا ،مـقاالت بـرای روزنـامـه و وبـالگ نـویـسی ،بـرنـامـه هـای دیـداری و
شنیداری ،مقاله و غیره به صورت دیجیتال(.
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت برای تطبیق فعالیت های واجد شرایط ،در نمونه بودجه موجود می باشد.
فرآیند درخواست
فــراخــوان بــرای ارائــه درخــواســت مــالــی الــی آپــریــل  2023و یــا تــا زمــان مــصرف کــامــل بــودجــه ،هــر کــدام کــه زودتــر بــاشــد ،بــاز
خواهد بود.
بــرای درخــواســت کــمک مــالــی ،مــتقاضــیان بــایــد فــورم درخــواســت را در وب ســایــت  ProtectDefender.euخــانــه پــری کــنند و
سپس فورم را می توانند به صورت آنالین یا از طریق ایمیل ارسال کنند.
درخواست آنالین
شــما مــی تــوانــید درخــواســت خــود را بــا اســتفاده از فــورم در وب ســایــت  ProtectDefender.euپــر کــرده و ارســال کــنید .فــرم
آنالین به زبان انگلیسی و دری قابل دسترس است.
درخواست از طریق ایمیل
در درخواست از طریق ایمیل ،فورم درخواست و نمونه بودجه هر کدام باید به طور جداگانه خانه پری و ارسال شود.
شــما مــی تــوانــید فــورم درخــواســت آنــالیــن و نــمونــه بــودجــه را از صــفحه وب ســایــت  ProtectDefender.euدانــلود کــنید .هــردو
فورم را بعد از خانه پری از طریق ایمیل به آدرس  xxx@protectdefenders.euارسال کنید.
توجه داشته باشید که امکان ارتباط با دبیرخانه از طریق ایمیل  gpgیا  jitsiچت نیز وجود دارد.
ارزیابی درخواست ها
ه ــنگام ــی ک ــه دب ــیرخ ــان ــه  ProtectDefender.euی ــک درخ ــواس ــت ک ــام ــل را دری ــاف ــت ک ــرد ،درخ ــواس ــت ب ــه ه ــیئت کنس ــرس ــیوم
افــغانســتان کــه هــر دو مــاه یــک بــار بــرای بــررســی درخــواســت هــا تــشکیل جــلسه مــی دهــد ،ارائــه مــی شــود .یــک درخــواســت از
زم ــان ارس ــال ،در خ ــالل ح ــداک ــثر دو م ــاه ب ــررس ــی م ــی ش ــود .اگ ــر م ــتقاض ــی ی ــک زم ــان مح ــدود در اخ ــتیار دارد و ی ــا ب ــا ض ــرب
االج ــلی م ــواج ــه اس ــت ،م ــی ت ــوان ــد از ط ــری ــق ای ــمیل ) (xxx@protectdefenders.euب ــا دب ــیرخ ــان ــه ProtectDefenders.eu
تماس بگیرد و مطالبه کند که درخواستاش سریع تر بررسی شود.
وقــتی درخــواســت تــأیــید شــد و مــتقاضــی بــرای دریــافــت وجــه مــالــی انــتخاب شــد ،مــوافــقتنــامــهای بــین نــهاد درخــواســت دهــنده و
دبــیرخــانــه  ProtectDefender.euامــضا خــواهــد شــد .در مــوافــقتنــامــه ،بــودجــه پــروژه ،مــدت زمــان پــروژه ،بــرنــامــه عــمل پــروژه،
ارائه گزارش پروژه و گزارش مالی و همچنین قوانین حاکم بر موافقتنامه مشخص می شود.

طرق پرداخت پول
کمک مالی که تایید شده است ،از طریق ابزارهای امن پرداخت خواهد شد.
ت ــصمیم در م ــورد ای ــنکه پ ــرداخ ــت از ک ــدام ط ــری ــق ص ــورت گ ــیرد ب ــا درخ ــواس ــت ده ــنده از ن ــزدی ــک م ــشورت خ ــواه ــد ش ــد .ت ــرج ــیح
آگــاهــانــه مــتقاضــی بــا در نــظرداشــت ارزیــابــی مــسوول اجــرای پــروژه ،مــدنــظر گــرفــته خــواهــد شــد .پــس از امــضای قــرارداد،
پــرداخــت از طــریــق راه هــای مــطمئن و مــصؤن بــه صــورت قســطی آنــچنان کــه در قــرارداد مــشخص شــده اســت انــجام خــواهــد
شد.
الزامات ارائه گزارش
• کـمک مـالـی الـی  10000یـورو :از درخـواسـت دهـنده خـواسـته خـواهـد شـد تـا دریـافـت وجـه مـالـی را از طـریـق )بـه عـنوان
مــثال ایــمیل و یــا پــیام ســیگنال و غــیره کــه بــه صــورت الــکترونــیکی ارائــه مــی شــود( تــأیــید کــند .و نــیز گــزارش مــختصری از
میزان استفاده از پول ارائه کند.
• کــمک هــای مــالــی بــیش از  10,000یــورو )تــا  60,000یــورو( :درخــواســت دهــنده مــلزم بــه تــهیه و ارائــه گــزارش در
مـورد اسـتفاده از پـول اسـت .یـک نـمونـه از گـزارش هـمراه بـا مـوافـقتنـامـه امـضا شـده ارائـه خـواهـد شـد .گـزارش شـامـل یـک
بــخش تحــلیلی و یــک بــخش مــالــی خــواهــد بــود .درخــواســت دهــنده مــلزم اســت گــزارش نــهایــی را پــس از  2مــاه از دریــافــت
پول ارائه کند ،مگر اینکه در موافقتنامه طوری دیگری ذکر شده باشد.
در صـورت کـه پـول کـمتر از وجـه تـخصیص یـافـته بـنابـر هـر دلـیلی ،مـصرف شـده بـاشـد ،درخـواسـت دهـنده مـؤظـف اسـت وجـه
مصرف نشده را به دونر بازگرداند.
چــارچــوب زمــانــی بــرای ارائــه گــزارش در مــوافــقتنامــه تــعریــف شــده اســت کــه بــر مــبنای آن نــوع درخــواســت ،زمــان کــه در نــظر
گـرفـته شـده اسـت و مـیزان کـمک مـالـی ،مـشخص شـده اسـت .گـزارش دهـی درسـت و بـه مـوقـع مـهم اسـت و تـعیین مـی کـند کـه
درخواست های بعدی درخواست کننده در آینده در نظر گرفته شود یا خیر.

