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 29. تأسس الصندوق الدولي للسالمة بقرار خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد ما بين 1 

  . 1992. تم البدء بعمل الصندوق رسميا في االول من كانون ثاني 1991تموز  1 -حزيران
الصندوق الدولي للسالمة لتقديم مساعدة للصحفيين الذين يعانون من الترهيب، التمييز، اوالعنف الجسدي  تم تأسيس  . 2

   بسبب عملهم. 
يقدم الصندوق الدولي للسالمة اعانة للصحفيين وعائالتهم، ويستخدم لدعم اجراءات قانونية هدفها الدفاع عن الصحفيين   . 3

 ن فيه للهجوم.كأفراد او كمجموعة في اي وقت يتعرضو
الصندوق الدولي للسالمة من خالل جهود جمع التبرعات التي تقوم بها النقابات   يتم الحفاظ على ديمومة وتواصل . 4

   واالتحادات االعضاء في االتحاد الدولي للصحفيين، وايضا من تبرعات الصحفيين ومنظماتهم. 

الدولي للصحفيين، وهو خاضع إلشراف اللجنة التنفيذية لالتحاد  . تتم ادارة الصندوق الدولي للسالمة من قبل االتحاد5

 المسؤولة قانونيا عن اي عمل يتم القيام به باسم الصندوق.
 للتوعية بعمل الصندوق وجمع التبرعات من اجله.  هناك جهود متواصلة وحمالت دائمة . 6

  

 قواعد ادارة الصندوق الدولي للسالمة 
 . االهداف 1

  

او قانونية للصحفيين الذين يعملون في   انسانية  الرئيسي للصندوق الدولي للسالمة هو توفير مساعدة طارئة سواءالهدف 

مناطق خطرة، او الذين يعملون في مناطق يسودها التوتر، سواء كان اجتماعيا او سياسيا، وتحت ظروف اجتماعية 

ية النفقات الطارئة من مصادرهم الخاصة. ضمن هذا السياق،  واقتصادية صعبة تجعل من المستحيل عليهم ان يقوموا بتغط

 سيقوم "الصندوق الدولي للسالمة" بتطوير ودعم قدرات برنامج السالمة التابع لالتحاد الدولي للصحفيين.

 مرجعية وقواعد تقديم الطلبات للصندوق هي كالتالي: 
االستمرار في ممارسة عملهم المهني، والصحفيين المهددين أو الصحفيون الذين حرموا، سواء تقنيا او جسديا، من     أ(

  اللذين يعانون من الترهيب الرسمي بسبب ممارسة مهنة الصحافة. 
الصحفيون المحتاجون لمساعدة طبية عاجلة، او مساعدة لتغطية نفقات طبية ومعيشية الناتجة اعمال عنف او التهديد   ب( 

 بها.

 لمساعدة قانونية ناتجة عن الهجوم على حرية الصحافة والتعبير.الصحفيون الذين يحتاجون  ج( 
اعضاء الطواقم المساندة الذين يعملون مع صحفيين والذين يعانون من العنف او الترهيب يستطيعون )عندما يكون     د(

صندوق الدولي  ومساندة مباشرة للصحفيين العاملين تحت الظروف السابق ذكرها( تقديم طلب لل  عملهم هو تقديم دعم

 للسالمة. 

الصحفيين الذين يتقدمون بطلب مساعدة، أن يتقدموا بطلب مكتوب بهذا الخصوص وعليهم ايضا االلتزام بقوانين   على  هـ(

   الصندوق الدولي للسالمة. 
  

 . ادارة الصندوق2

  

م ترشيحهم من قبل اللجنة التنفيذية ستتم ادارة الصندوق بواسطة "لجنة االدارة" المكونة من اربعة اعضاء يت        1.2

مساعدة "للجنة   الرئيس، والنائب االول للرئيس، وأمين الصندوق، واالمين العام. سيتم تقديم–لالتحاد الدولي للصحفيين 

   هذا العمل من قبل "منسق/ة" صندوق السالمة الدولي في مقر االتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل.   االدارة" في
ستقوم لجنة االدارة بتقديم تقارير دورية للجنة التنفيذية بخصوص المنح التي تم تلقيها والمساعدات التي تم         2.2

  صرفها. 

سيتم صرف المساعدات بعد استالم طلبات المساعدة المكتوبة، باالتفاق مع امين عام االتحاد الدولي للصحفيين،         3.2

  ت التي تم تقديم المساعدات من أجلها. وبعد عملية تحقق واف من الحاال
في األحوال الطبيعية، يتم صرف المساعدات عن طريق نقابة الصحفيين او منظمات معروفة، في حالة كان لدى          4.2

 االتحاد الدولي للصحفيين عالقات او اتصال مع مثل هذه المؤسسات في البلد المعني.
يورو تحتاج إلى موافقة رسمية مسبقة من "لجنة ادارة"  1000اوز قيمتها اية دفعات من الصندوق تتج       5.2

  الصندوق. 
يورو، وتتم الموافقة على مثل هذا   1000ان يقدم مساعدة طارئة قد تصل قيمتها إلى  سيكون بامكان االمين العام        6.2

 االجراء من قبل "لجنة االدارة". 



ان ال يتلقى اي مستفيد مساعدة اكثر من مرة واحدة. يمكن ان يتم تقديم دفعة اخرى في االحوال الطبيعية، يجب        7.2

 فقط في ظروف استثنائية وبناء على توجيهات االمين العام لالتحاد الدولي للصحفيين.
جل جمع  يمكن للصندوق الدولي للسالمة التعاون مع صناديق دعم اخرى، بعد موافقة "لجنة ادارة" الصندوق، من ا      8.2

 التبرعات لحاالت بحاجة ماسة للدعم. 
يمكن دعوة المكاتب االقليمية لالتحاد الدولي للصحفيين لإلشراف على طلبات المساعدة، كما ويمكن استخدام هذه       9.2

 المكاتب من قبل "لجنة االدارة" لصرف المعونات.
ساعد في صرف المعونات تقديم تقاريرا دورية عن  يجب على المنسقين المحليين والمكاتب االقليمية التي ت    10.2

 نشاطاتهم إلى "لجنة االدارة"، وايضا عند طلب مثل هذه التقارير.

بنفس   ستقوم "لجنة االدارة" باصدار تقرير سنوي عن صندوق السالمة الدولي، وهو تقرير سيتم اصداره    11.2

دولي للصحفيين عن الصحفيين والعاملين في القطاع االعالمي الذين الذي يتم فيه اصدار التقرير السنوي لالتحاد ال  الوقت

قتلوا اثناء عملهم في حقل الصحافة وجمع المعلومات. كما سيحتوي تقرير الصندوق الدولي للسالمة على حسابات الدخل  

 السنوي ومصروفات الصندوق المراجعة من قبل مدقق حسابات مستقل.

 


