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يجيز لها ،هولندا  تمارس نشاطها في منظمة غير حكومية    (IOHRD )لحقوق االنسان والديمقراطيةمبادرون منظمة 

 كافة .ودول العالم  هولند قانونها العمل في 

 -في نشاطها الى تحقيق :تهدف المنظمة 

، واالنتخابات الحرة والتنافسية، واالنتماءيضمن حرية التعبير واالعتقاد  وتعزيز الديمقراطية ومؤسساتها بمادعم  -1

 دون تمييز . واحترام حقوق األفراد واألقليات  و حرية وسائل االتصال ، وسيادة القانون

 واالقليمية .الدولية والمواثيق لعهود ل، طبقا هولندا والعالم  فيونشر ثقافتها حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها   -2

قانون حقوق االنسان الدولي  والقانون الدولي االنساني سواء اكان مرتكبها حكومة او نتهاكات ومكافحة ا رصد -3

   جماعة او فرد .

حماية المدافعين عن حقوق االنسان من خالل العمل المشترك مع الية االتحاد االوربي من اجل الديمقراطية  -4

 . او اية الية اخرى  (EIDHRاالنسان في متابعة اوضاع النشطاء والمدافعين عن حقوق االنسان )   وحقوق

 

تشجيع وحث الدول األعضاء األوروبية على االلتزام بالمبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن التعذيب التي وافق عليها  -5

)المبادئ التوجيهية لسياسة االتحاد األوروبي  2012و  2008والمراجعة في عامي  2001المجلس األوروبي في عام 

تجاه البلدان الثالثة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة( تحديث المبادئ 

 التوجيهية(.

 
والنازحين , ذوي االحتياجات خطوات االندماج  للفئات المستضعفة في مجتمعاتها مثل ) الالجئين عم برامج ود -6

 …الخاصة , االقليات  , النساء واالطفال وغيرهم 
 

 تعتمد المنظمة وفي سبيل تحقيق اهدافها الوسائل ادناه : :  3المادة 

 , الحفالت ,المخيمات والسفراتالعمل ش,المؤتمرات, ور تنظيم أو المشاركة في تنظيم الندوات ,  المطبوعاتاصدار  -1

 .وغيرها

 برامج تدريب تنسجم واهدافها .تنفيذ  -2

 تنفيذ مشاريع تنسجم واهدافها . -3

رسال لجان تقصي الحقائق للتحقق من االدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان من خالل ا العمل الميداني -4

 المختصة.واالتصال بالجهات والقانون الدولي االنساني 
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 .تلفة أو البيانات الصحفيةاإلعالم المخ مخاطبة الرأي العام من خالل وسائل  -5

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في هولندا والعالم والمؤسسات مع والتشبيك ,,التعاون والتنسيق -6

 والهيئات االوربية والدولية  وبما يخدم اهداف المنظمة.

 .تقديم التقارير عن حالة حقوق اإلنسان   -7

 والندوات الحقوقية والقانونية .المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات  -8

باإلعالن ومنظمات المجتمع المدني  استرشادًا والدعم وبناء القدرات للمدافعين عن حقوق اإلنسان  بتوفير التدري -9

 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان.العالمي الخاص 

 .توفير الدعم  والتدريب وبناء القدرات في مجال القضاء على التعذيب   -10
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