
 

 

 

 المساعدات المالية للمؤسسات األعضاءمنح معايير 

 

 المواد المستند عليها لمنح المساعدات

 من النظام األساسي: 

 ) نورد بعض المهام بما يخص الموضوع (      ( المهام 6المادة ) 

 تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خالل توليها المهام التالية :

 قدرات المؤسسات الوطنية .دعم  -

-  

 توفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها. -

-  

 تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية واإلقليمية واجتماعات اللجنة التنسيقية. -

 

 من النظام الداخلي:

 لثالث : الجمعية العامةالفصل ا
 

 االجتماعات ( :7المادة )

 

اجتماع سنوي عاادي   يام م ار الةاأوة إو أ اادو الادوب العرأياة إو يام إي موااا تضار لا ارتضات الضارورة  .1

علاى اا تتولاب الدولاة ‘ وعلى واب مؤسساة وينياة إا تتاماب مفاارير مةااروة ويادالا يام االجتماعااتذلك   

 و إية اجراءات ادارية إضرو. اتالتأةيرالمضيلة أتسهيب الافوب على 

 . ( ما النظام األساسم11اجتماع غير عادي وي اً للمادة ) .2

 

 

 التنليذية اللجنة:   الراأع اللفب

 

 االجتماعات( : 11) المادة

 

 :  التالية االجتماعات التنليذية اللجنة تع د

 .تضر ألد إي يم إو العامة الجمعية انع اد مواا يم إو   الةأوة أم ر السنة يم مرتيا عاديا اجتماعا .1

 

 اللجنة ما إعضاء ثالثة إو التنليذي المدير إو للةأوة الاالية الدورة رئيس يلب على أناءً  عادية غير اجتماعات .2

 . وينية مؤسسات ضمس إو التنليذية

 

 ويدالا مةاروة نل ات وينية مؤسسة وب تتامب .1



 
األساسي و الداخلي، و الهدف من إنشاء الشبكة العربية، و بالنظر باإلستناد على مواد النظام 

 لقلة موارد الشبكة وواقعها المالي المتواضع، تقترح اإلدارة العامة إعتماد المعايير التالية:

 % من ميزانية الشبكة.11أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للمساعدات الـ  (1

الناشئة ذات الموارد الضعيفة، و التي  تمنح المساعدات للمؤسسات الوطنية العربية (2

 تشجعها الشبكة على استكمال إجراءات إنشائها و اعتمادها.

حدودة، أو تعاني من ضعف تمنح المساعدات للمؤسسات األعضاء ذات الموارد الم (3

 بالتمويل، وفق الحاالت التالية:

 كافي من دولتها.الدعم الال تلقى  - أ

 .كوارثالبالد التي تتعرض لنكبات أو  - ب

 لحرب.ا حالة  - ت

 .محتالا  المؤسسة البلد الذي تنتمي لهإن كان  - ث

ال تمنح المساعدات بشكل تلقائي، دون طلب من المؤسسة العضو التي ستستفيد من  (4

 المساعدة المالية.

يمكن تقديم المساعدات العينية أو المالية أو تأمين خدمة معينة، و يمكن أن تكون من  (5

أحد برامج المؤسسة، أو عن طريق تسهيل مشاركتها تنفيذ المساهمة في خالل 

 باإلجتماعات و المؤتمرات،؛ بتحمل تكاليف السفر و اإلقامة.

 .اكر الطائرة على الدرجة السياحيةتمنح تذ (6

 ال تتكفل الشبكة باجتماع ليست طرفاا به و لم تدعى أو تدعو إليه. (7

 

  

 لعداد                                                                                            

 إ.غلار العلم                                                                                             

 المستةار ال انونم للةأوة

 


