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 االنضمام إلى شبكة مينارة
 

 مهمة شبكة مينارة
  

شبكة مينارة هي شبكة ُتعنى بالحّد من مخاطر استخدام المخّدرات لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 7194وهي مسّجلة رسميًّا في لبنان كمنظمة دولّية بموجب مرسوم رئاسي لبناني رقم 

ّد من مخاطر استخدام المخدرات وتطويرها ومناصرتها في تكمن مهمة شبكة مينارة في دعم مقاربات الح
اإليدز والصحة العامة واإلدماج االجتماعي في /مجال استخدام المخّدرات وفيروس نقص المناعة البشري

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل اتباع مبادئ اإلنسانّية والتسامح والشراكة في ما يتعلق 
 .ياتبحقوق اإلنسان والحر 

 
 أهداف شبكة مينارة

إيجاد بيئة محّفزة لتطبيق نشاطات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات وتوسيع نطاقها في : 1الهدف 
 بلدان المنطقة

بناء القدرات وتعزيز معرفة ومهارات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل زيادة  :2الهدف 
 ّدرات والوصول إليها وتغطيتها لمستخدمي المخّدراتتوفر خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخ

زيادة توفر خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات والوصول إليها وتغطيتها لمستخدمي  :3الهدف 
 .المخّدرات داخل السجون وخارجها وللمجموعات الفرعّية المختلفة لمستخدمي المخّدرات

 
 التغطية الجغرافّية

 : البلدان العشرين أدناه في مجال الحّد من مخاطر استخدام المخّدراتتغطي شبكة مينارة 
 

أفغانستان، الجزائر، البحرين، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، المملكة العربّية السعودّية، لبنان، 
 .اليمنليبيا، المغرب، سلطنة ُعمان، فلسطين، باكستان، قطر، سوريا، تونس، اإلمارات العربّية المتحدة، 

 
 األهلّية 

 
ترّحب شبكة مينارة بجميع العضويّات الفرديّة والمؤسساتيّة بغض النظر عن أّي شكل من أشكال * 

التمييز بما في ذلك الجنسيّة والنوع االجتماعي والتوجه الجنسي وحالة فيروس نقص المناعة البشري 
 . واستخدام المخدرات، الخ
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  أو متقّيد بالحّد من مخاطر استخدام المخّدرات، وبالتالي يجب العضوّية مفتوحة ألّي فرد ملتزم

 أن يكون مقّدم الطلب موصى به من قبل 
o  ،شخص واحد في المجاالت المرتبطة بالحّد من مخاطر استخدام المخّدرات 

 أو
o  ،عضوين في مجلس إدارة شبكة مينارة 

 أو
o ّر الشبكة سلس اإلدارة وموظف واحد في أمانة عضو واحد في مج 

  عاًما 21يجب أن يكون مقّدم الطلب أكبر من. 
 شبكة األشخاص الذين يستخدمون المخدرات )مجموعة مينانبود يكون للناشطين في المجتمع و

والعلمّيين والمحترفين في مجال ( MENANPUD - في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 . عضوّيةالحّد من مخاطر استخدام المخّدرات األولوّية في ما يخص ال

 
 الفوائد

 
 :يتمتع األعضاء بالفوائد التالية

 
  األولوّية في جعلهم مشاركين في ورش عمل تدريب شبكة مينارة وندواتها وجوالتها الدراسّية

 .ومؤتمراتها ومنحها
  فرصة إضافّية في المشاركة في المؤتمرات الدولّية حول فيروس نقص المناعة البشري والحّد

 المخّدرات  من مخاطر استخدام 
 الصفحة الرئيسّية الشخصّية أن يكون عضًوا في قائمة (PHP)  ويستلم النشرات اإلخبارّية

 والموجزات
  فرصة لنشر األحداث واإلعالنات واألخبار بشأن الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات على

 . رزنامة شبكة مينارة وموقعها على ويب ونشرتها اإلخبارّية
  نتائج استطالعات عضوّية شبكة مينارة واستالمهافرصة للمشاركة في . 
  استالم آخر المعلومات حول مؤتمرات شبكة مينارة وتدريباتها القادمة التي تستضيفها مراكز

 .المعرفة الثالثة
  شهادة عضوّية 
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  األولوّية في تلقي الدعم التقني من شبكة مينارة حول مشاريع الحّد من مخاطر استخدام
المخّدرات أو أّي حاجات أخرى متعلقة بالحقل، بما في ذلك وضع استراتيجّيات وحمالت 

 .  مناصرة
  الفرصة لتوفير معلومات ووضع جداول أعمال أحداث شبكة مينارة 
 ومّية العادّية واالستثنائّيةالحق في التصويت في الجلسة العم 
  الوصول إلى وحدات تدريب شبكة مينارة 
 مهام مؤقتة مع شبكة مينارة بناًء على المؤهالت 
 الوصول إلى دليل عضوية شبكة مينارة على اإلنترنت 
 الوصول إلى قائمة الخبراء والمدّربين والمستشارين التابعين لشبكة مينارة . 

 
 مسؤولّيات األعضاء

  
 همة في تعزيز صورة شبكة مينارة العامةالمسا 
  نشر المعلومات حول نشاطات شبكة مينارة 
  دعوة أعضاء جدد إلى االنضمام إلى الشبكة 
 التقّيد بمهمة شبكة مينارة ورؤيتها 
  المشاركة في النشاطات والخطط بحسب الحاجة 
  الحرص على المساءلة والمصداقّية القانونّية واألخالقّية للشبكة 
  مجلس اإلدارة من خالل المشاركة في اللجان عند الحاجة دعم 
 مشاركة المعلومات حول الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات في المنطقة مع أمانة سّر الشبكة 

 
حضور اجتماعات الجمعّية العمومّية ومراجعة تقارير الشبكة والخطط المستقبلّية والموافقة عليها واقتراح 

 .جتماعاتبنود لجدول أعمال اال
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 المعايير

 
 نوع العضوّية

 
ال يوجد نوع محّدد للعضوّية فيمكن للجميع االنضمام إلى شبكة مينارة والتصويت أثناء انتخاباتها في 

 : حال توفر الشروط التالية
 

o  سنتا خبرة على األقل في مجاالت الحّد من مخاطر استخدام المخّدرات أو فيروس
 ام المخّدراتنقص المناعة البشري أو استخد

o  تّم دفع رسوم العضوّية بحسب ما هي مذكورة في أنظمة شبكة مينارة الداخلّية 
 

 المؤّسسات
 

  يحق لكل مؤّسسة بصوت واحد بواسطة ممّثل واحد 
  يمكن لعشرة أفراد كحّد أقصى يعملون في مؤّسسة عضو االنضمام كأعضاء 

 
  الممّثل الرسمي 

o  للتصويت بالنيابة عن المؤّسسة، أّما األعضاء يكون عضو واحد، من العشرة، مؤهاًل
 .الباقون فيصّوتون بصفتهم الشخصّية

  يحق لكل عضو، من خالل ممثله الرسمي، بصوت واحد في أي جمعّية عمومّية 
 

 العملّية 
 

 يمكن لمقّدمي الطلبات تقديم طلب عضوّية من خالل موقع ويب شبكة مينارة. 
 مباشرًة إلى أمانة سّر شبكة مينارة كما يمكن لمقّدم الطلب تقديم طلب. 
  رساله مع سيرة مقّدم يتألف تقديم طلب إلى عضوّية شبكة مينارة من تعبئة نموذج الطلب وا 

 .الطلب الذاتّية المحّدثة إلى أمان السرّ 
 ُيرسل الطلب إلى مجلس اإلدارة للموافقة . 
 الل شهر واحدتبلغ شبكة مينارة مقّدم الطلب بالموافقة على الطلب أو رفضه خ  . 
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 الهبة الطوعّية والرسوم
 

 دوالر  134أو . ل.ل 200,000 سنوّية وفًقا ألنظمة شبكة مينارةتبلغ رسوم العضوّية ال
 .أميركي في السنة يمكن دفعها كمبلغ إجمالي أو تقسيمها إلى دفعات صغيرة

 تكون أول سنة عضوّية مجانّية لجميع األعضاء . 
 ه من قبل مجلس إدارة شبكة مينارةؤ غايمكن تخفيض الرسم أو إل. 

 


