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 - 1مقدمة

لقد انقضى أكثر من عام منذ انطالقة االنتفاضات العربية في كانون األول/ديسمبر  ،2010ولكن االضطرابات التي ھزت منطقة جنوب
المتوسط ما تزال بعيدة عن نقطة النھاية 1.ولغاية اآلن سقطت ثالث أنظمة دكتاتورية – في تونس ،ومصر ،وليبيا – وتظل سوريا في
أزمة عميقة تتكشف وسط تفجر مستويات ھائلة من العنف .وقد كانت تأثيرات ھذه األحداث قوية جداً ،بحيث دفعت بلدان أخرى
)خصوصا ً المغرب واألردن والجزائر( إلى اتخاذ إجراءات وقائية من خالل تبني إصالحات وتحسينات على الظروف المعيشية ،والتي
نجحت إلى حد ما باسترضاء الجمھور .وعلى الرغم من التغييرات السريعة في الظروف والديناميات المختلفة التي يتميز بھا كل بلد من
بلدان المنطقة ،إال أنه من الممكن الخروج باستنتاجات تشمل المنطقة بشأن االنطالقة غير المسبوقة لالنتفاضات التي حدثت فيھا.
لقد سلطت الثورات الضوء على الديناميات الجديدة الناشئة بين القوى السياسية والمجتمع المدني .كما أنھا أبرزت فاعالً مھما ً جديداً في
التغيير السياسي :المواطن العربي الذي ما عاد من الممكن تجاھل آرائه وتأثيره االجتماعي .كما منحت الثورات للحركات اإلسالمية،
عبر صندوق االقتراع ،تأثيراً مھما ً كقوة سياسية في العمليات االنتقالية ،إال أن أجندات ھذه الحركات تظل غير واضحة ،وتظل تطلعاتھا
الديمقراطية غير مثبتة .وھذه ھي الديناميات الجديدة التي تتفاعل حالياً ،وسيكون للعالقات المتبادلة بين ھذه القوى تأثير كبير على وضع
حقوق اإلنسان في تلك البلدان وما يتجاوزھا.
بصفة عامة ،سعت الحكومات لالستجابة إلى المطالبات المنادية بالديمقراطية ،وقد أعلنت عدة دول عن تبني إصالحات .ومع ذلك ،ما
زال من المبكر الحكم فيما إذا سيكون لھذه اإلصالحات أية تأثير يتجاوز المرحلة األولية ،وما إذا كانت ستحقق تغييرا حقيقيا ً يستند إلى
احترام جميع حقوق اإلنسان بحسب ما ھو معترف بھا دولياً .وفي بعض الحاالت )كما في سوريا والجزائر على سبيل المثال( ،لم يؤد
إلغاء حالة الطوارئ إلى أي تأثير ملحوظ على األصوات المعارضة .وفي مصر ،تم توسيع نطاق القانون الجديد بالقوة وبالفعل .وفي
الجزائر ،أدت اإلصالحات السياسية التي أُقرت مؤخراً إلى توفير مجال جديد للدولة من أجل تقييد نشاطات المجتمع المدني .وبالتالي،
فمن المھم عند صياغة سياسات واستراتيجيات في المستقبل ،التزام جانب الحذر بشأن العقبات المحتملة التي تنشأ في وجه التقدم نحو
الديمقراطية وتوخي الحرص إزاء النكسات المحتملة.
لقد جوبھت التظاھرات ،ومن دون استثناء ،باستخدام مفرط للقوة مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الوفيات واإلصابات .ومع ذلك لم يتم
إخضاع قوات األمن للمحاسبة بسبب اقترافھا لالنتھاكات أثناء التظاھرات .وعلى الرغم من أنه تم رسميا ً حل أجھزة األمن في مصر
وتونس ،إال أنھا تواصل استخدام األساليب القمعية ذاتھا ضد المتظاھرين الذين يمارسون حقھم بالتجمع والتظاھر بصورة سلمية.
وبصفة عامة ،كانت الخطوات الوحيدة التي تمت مالحظتھا لمكافحة اإلفالت من العقاب خالل عام  2011ھي اإلجراءات القضائية التي
استھدفت عدداً قليالً من األشخاص بسبب ممارسات الفساد أو القمع العنيف ضد التظاھرات ،وخصوصا ً في تونس.
ويظل التمتع بحق التعبير والرأي والتجمع مھدداً في المنطقة ،وليست ھذه الحقوق ثابتة أو مضمونة في الوقت الحالي .وقد تواصلت
بعض الممارسات التي تتناقض مع معايير حقوق اإلنسان المقبولة دولياً ،مثل استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين ،والتعذيب
واإلذالل ،وذلك من أجل إعاقة نشاطات القوى االجتماعية والثورية .وفي مصر ،قرر المجلس األعلى للقوات المسلحة محاكمة أكثر من
 12,000مدني في محاكم عسكرية ،وواصل استخدام وسائل اإلعالم وجھاز القضاء كوسائل في الحملة غير المسبوقة التي يشنھا ضمن
إفالت كامل من العقاب ضد منظمات المجتمع المدني.
تتسم العمليات الجارية حاليا ً في المنطقة ببطئھا والتوائھا ،مما يجعل من الصعب توقع حصيلتھا النھائية .ومع ذلك ،تتواصل اإلساءات
لحقوق اإلنسان في شتى أنحاء المنطقة ،وتؤثر بصفة خاصة على الجماعات المستضعفة .وتظل النساء ومجموعات األقليات مستھدفين
بعدة أنواع من التمييز .وفي الوقت نفسه ،نجم عن النزاعات في ليبيا وسوريا حركات واسعة النطاق للمھاجرين والالجئين عبر الحدود
والذين يعانون من ظروف معيشية سيئة كما أن إمكانيتھم في الوصول إلى الموارد الرئيسية محدودة – وھو وضع نشأ عن االفتقار إلى
نھج عقالني للتعامل مع قضية المھاجرين على المستوى اإلقليمي ،وعن التوجھات السياسية الدولية على المستوى الدولي.
 1النطاق الجغرافي لتدخالت المؤسسة ھو منطقة جنوب المتوسط – وتحديداً ،المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر واألردن وفلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا.
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وفي ھذا السياق ،ركزت المؤسسة استراتيجيتھا على تعزيز حركة حقوق اإلنسان في منطقة جنوب المتوسط في حين تكيفت مع
العمليات التحولية في المجتمعات العربية .ويمكن تسليط الضوء على عدة نشاطات تؤكد على أھمية النھج الذي تتبعه المؤسسة األورو-
متوسطية والتي ظلت ناشطة وحاضرة أثناء التطورات التي حدثت في عام .2011
ظلت األزمة العميقة التي تعصف بسوريا في صميم شواغل المؤسسة .وقد واصلت المؤسسة إيالء األولوية لحماية المدافعين وتوثيق
انتھاكات حقوق اإلنسان في سياق تفتقر فيه الجھات المانحة الرئيسية آلليات للعمل على نحو مبتكر وسريع لتحريك الموارد كما تفتقر
للقدرة على تقديم عدد كبير من المنح الصغيرة والفردية.
استجابة للديناميات الجديدة الجارية ،قررت المؤسسة أيضا ً أن تعمل على تعميق فھمھا للديناميات المحلية والدولية من أجل أن تكيّف
عملھا على نحو استباقي مع احتياجات الفاعلين غير الحكوميين في المنطقة .وقد تبلور ھذا التوجه عبر عقد ندوة في بدايات عام 2011
استكماالً لناشاطاتھا المعتادة في دعم المدافعين .وكانت ھذه الندوة من بين أوائل الندوات من نوعھا التي تُنظّم في أعقاب االنتفاضات،
وقد اعتُبرت أساسية لتوفير مجال إلجراء تبادل أولي وتأمالت من أجل وضع االستراتيجيات للنھوض بالديمقراطية وحقوق اإلنسان
وحمايتھا.
ونتيجة لذلك ،قررت المؤسسة إطالق تواجد إقليمي مقره في تونس .ويتمثل الھدف منه في دعم تطوير نشاطات المدافعين والفاعلين
الجدد في المجتمع المدني ،خصوصا ً في المناطق النائية والمھمشة .كما سيؤدي دوراً استشاريا وسيوفر دعما فعاال ومستداما لھؤالء
الفاعلين المحليين.
في عام  ،2011ونظراً لعدد طلبات الدعم التي تلقتھا المؤسسة األورو-متوسطية ،فقد وسعت نشاطات الدعم للمدافعين عن حقوق
اإلنسان ،وأولت األولوية للجوانب األخالقية ،واالستجابة ،والتعاون ،والمشاركة المحلية .وكانت االحتجياجات التي أعرب عنھا
الفاعلون المحليون في ھذا السياق المتغير باستمرار ،في طليعة االعتبارات التي تأخذ بھا المؤسسة في تدخالتھا.
 - 2مخلص تنفيذي

وفيما يتعلق بالتوجھات األساسية لھذه االنتفاضات العربية وكيف أثرت على مھمة المؤسسة وموقعھا في المنطقة خالل عام ،2011
يمكن الخروج ببضعة مالحظات أولية:
 (1ما زالت البلدان العربية تشھد قدرا كبيرا من االضطرابات والعنف وعدم اليقين .وفي ھذا السياق ،عادة ما يتم استغالل
االنقسامات الموجودة أصالً .وما زالت السلطات في المنطقة تمارس القمع ضد المعارضين ،والقتل خارج نطاق القانون،
والمضايقات ،والحرمان من الحرية ،وإساءة المعاملة .وتع ﱠرض العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة إلى
الحرمان من الحرية ،وعادة ما يترافق ذلك مع إساءة المعاملة ،مما دفع بالعديد منھم إلى الفرار من بلدانھم خشية على حياتھم،
وخصوصا في سوريا .ونتيجة لذلك ،واجه عدد من المدافعين ليس فقط ظروفا ً صحية سيئة ،بل أيضا ً أوضاعاً خطيرة جداً.
وقد قامت المؤسسة على نحو متزايد بمساعدة ھؤالء المدافعين كي يتمكنوا من الحصول على عالج طبي يحتاجونه
ولمساعدتھم في الحصول على تكاليف المعيشة األساسية .وإضافة إلى التدخالت المالية ،قامت المؤسسة )وإلى درجة مھمة(
بتنسيق نشاطاتھا مع جھات فاعلة إقليمية ودولية أخرى للحصول على وسائل مكملة لدعم ھؤالء المدافعين.
 (2ثمة عدد كبير من المبادرات الجديدة والناشئة أخذت تبرز في جميع أنحاء المنطقة ،وخصوصا ً في البلدان التي شھدت
انتفاضات في عام  ،2011وليس فقط في عواصم تلك البلدن بل في المناطق النائية أيضاً .وثمة حاجة إلى نھج نوعي للتركيز
على المستوى المحلي من أجل فھم ھذه الديناميات الجديدة واالستفادة منھا ،والتي يفتقر العديد منھا إلى رؤية واضحة
واستراتيجية ،كما تفتقر لشبكات االتصال والخبرات من أجل المحافظة على نشاطاتھا .ومنذ أيار/مايو  ،2011بدأ الوجود
اإلقليمي للمؤسسة في تونس يشجع مثل ھذا النھج ،ليس فقط من خالل تحديد المبادرات الناشئة المھمة ،ولكن أيضا ً عبر تعزيز
قدراتھا التشغيلية وتقديم المشورة لھا بشأن وضع خطط تعاون استراتيجية ،وھي أمر ضروري للمحافظة على نشاطاتھا على
المدى البعيد.
 (3ثمة دور كبير للمنظمات غير الحكومية الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان )على الرغم من أنه تم إضعافھا على مر
السنوات( ،وذلك من ناحية التعبير عن مطالب السكان وحماية حقوقھم المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
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وتشجيع إقامة مجال من أجل تنفيذ إصالحات حقيقية ومستدامة .وفي معظم الحاالت ،تواجه ھذه المنظمات غير الحكومية
الرئيسية تحديات ھيكلية ليس فقط بشأن إيجاد موقعھا في السياق الحالي ،ولكن أيضا ً في إدارة مصادر التمويل الجديدة التي
أصبحت متوفرة لھا .وتواصل المؤسسة دعم ھذه المنظمات غير الحكومية الرئيسية على شكل تقديم استشارات استراتيجية من
أجل المحافظة على نشاطاتھا ومواقفھا والتي يجب أن تتكيف مع المراحل المختلفة من العمليات االنتقالية.
 (4برز عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية ،بما فيھا الوكاالت المانحة ،تسعى إلى إيجاد موقع لنفسھا كي تدعم
التحول إلى الديمقراطية في المنطقة .وفي حين ينبغي الترحيب بھذا التدفق ،إال أن ثمة خطر من النشاطات التي تجري لمرة
واحدة والتي قد يكون لھا تأثير سلبي على استقرار منظمات المجتمع المدني ،ليس فقط في البلدان التي شھدت انتفاضات بل
أيضا ً في البلدان األخرى والتي قد تتلقى قدراً أقل من االھتمام والدعم في المستقبل .وفي ھذا السياق ،فضّلت المؤسسة إقامة
تعاون مع ھؤالء الشركاء الجدد وفيما بينھم ،وإلى أقصى حد ممكن .وتنوي المؤسسة تعزيز ھذا النھج في المستقبل بھدف
زيادة التدخالت إلى الحد األقصى لدعم التطوير التنظيمي واالستراتيجي لحركة المجتمع المدني في المنطقة.
وعلى ضوء ما سلف ،زادت المؤسسة نشاطاتھا لدعم المدافعين األفراد الذين يواجھون مخاطر ضمن بيئات شديدة القمع ،كما كيّفت
تدخالتھا لدعم القدرات التنظيمية للمدافعين لتمكينھم من إطالق مشاريع مستعجلة والمحافظة على المبادرات الناشئة التي تھدف إلى
تشجيع إصالحات حقيقية ودائمة في مجال حقوق اإلنسان في سياقات المراحل االنتقالية .عالوة على ذلك ،يتمثل أحد األھداف الرئيسية
للمؤسسة في ضمان استدامة النشاطات التي تقوم بھا منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة ،وقد تابعت المؤسسة بصفة حثيثة
وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان وعملت على تعزيز الشراكات المصممة لدعمھم على المدى البعيد.
وفي ھذا السياق ،أولت المؤسسة اعتباراً خاصاً لبلدان المنطقة التي اعتُبرت فيھا االحتياجات مھمة بصفة خاصة بسبب السياق الذي
يعمل فيه المجتمع المدني ،وفي الوقت نفسه راقبت المؤسسة عن كثب التغييرات التي تحدث في البلدان العربية األخرى مثل اليمن
والبحرين ،رغبة منھا في صقل نھجھا وتقييم تأثير ھذه التغييرات على منطقة جنوب المتوسط.

 - 3النشاطات الرامية لدعم المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق اإلنسان

في سياق التوجھات العامة الموضّحة أعاله ،نفذت المؤسسة  50تدخالً تھدف إلى دعم  50مدافعا ً عن حقوق اإلنسان ) 25منظمة غير
حكومية و  25مدافعا ً فرداً( ممن يعملون على نشر ودعم وحماية ومراقبة احترام حقوق اإلنسان في منطقة جنوب المتوسط 2.وبلغت
القيمة اإلجمالية للدعم أكثر من نصف مليون يورو.
وفي سياق الطلبات التي تم تقديمھا لمجلس األمناء ،تم إيالء اعتبار خاص للقضايا التالية خالل العام :2011
• حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك النھوض بالمواطنة؛
• حماية وتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
• حماية حقوق األقليات والمھاجرين والجماعات المھمشة؛
• تمكين النساء والشباب؛
• مكافحة اإلفالت من العقاب؛
• حرية التعبير وحرية الصحافة؛
• مكافحة الفساد.

 2تلقت المؤسسة األورو-متوسطية  212طلبا واستفسارا للحصول على دعم قدمھا مدافعون عن حقوق اإلنسان خالل العام  .2012واستنادا إلى عملية شاملة في
بذل العناية الواجبة ،قرر مجلس األمناء تقديم منح مستعجلة ومرنة أو دعما ً عاديا ً إلى  24بالمائة من الطلبات المقدمة ،وذلك تماشيا ً مع معايير االختيار والتي يمكن
االطالع عليھا في موقع اإلنترنت التابع للمؤسسة األورو-متوسطية .وقد أتت أغلبية الطلبات من المدافعين مباشرة ممن سمعوا عن المؤسسة من خالل أشخاص
آخرين )مدافعين أو شركاء( ،ومن خالل الزيارات الميدانية التي قامت بھا المؤسسة ،عبر أعضاء الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ،ومن موقع اإلنترنت
التابع للمؤسسة األورو-متوسطية .ومن الجدير ذكره أن  8بالمائة من المستفيدين من تدخالت المؤسسة ھم من أعضاء الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان.
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ويمكن تقسيم الدعم الذي تم تقديمه للمدافعين في المنطقة إلى ثالث فئات عامة ،وكما ھو موضح أدناه .ومع ذلك ليست ھذه الفئات
3
مصمتة ،وإنما تتطور مع التطورات الجارية ومع االحتياجات التي يعرب عنھا المدافعون.
 1-3النشاطات المستعجلة لدعم المدافعين األفراد المعرضين للخطر ضمن بيئات قمعية ومتوترة

وفرت المؤسسة األورو-متوسطية مساعدات مالية مستعجلة في  19مناسبة من أجل مساعدة  20مدافعا ً فرداً عن حقوق اإلنسان في
التغلب على الظروف ،وفي لحظات حاسمة ،ولتعزيز ظھور عملھم ،وتحسين آفاق نشاطاتھم في مجال حقوق اإلنسان ،وضمن بيئات
قمعية ومتوترة ،وخصوصا ً سوريا.
وبصفة خاصة ،استھدفت تلك التدخالت األوضاع التالية عبر الدعم المستعجل:






منحت المؤسسة مساعدات لمدافع مصري ،ومدافع تونسي ،وثالثة مدافعين سوريين ،وأفراد أسرھم ،كانت حياتھم معرضة
للخطر جراء معاناتھم من مشاكل صحية ،وذلك كي يتمكنوا من الحصول على عالج طبي مالئم في بلدانھم أو في الخارج.
واستندت القرارات بمنح الدعم إلى اعتبارات مثل جسامة االنتھاكات لحقوق المدافعين ،أو عدم قدرتھم على تحمل تكاليف
العالج بسبب انھماكھم في الكفاح من أجل حقوق اإلنسان؛
منحت المؤسسة دعما ً ماليا ً لخمسة مدافعين أفراد ،معظمھم من سوريا ،يواجھون تھديدات وإجراءات قضائية متعسفة،
وعقبات قانونية و/أو مضايقات متواصلة بسبب موقفھم المؤيد الحترام حقوق اإلنسان ،وذلك كي يتمكنوا من تلبية احتياجاتھم
األساسية واحتياجات أسرھم ولتمكينھم من التغلب على المصاعب التي تواجھھم ،وبالنھاية ضمان سالمتھم و/أو تطوير آفاق
مواصلتھم لعملھم في مجال حقوق اإلنسان في بلدانھم؛
قدمت المؤسسة دعما لعشرة مدافعين سوريين يعيشون في المنفى ممن فروا من وطنھم بسبب تھديدات خطيرة على حياتھم
نتيجة لنشاطاتھم في دعم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان ،وذلك كي يتمكنوا من تلبية احتياجاتھم األساسية نظراً لظروفھم
الصعبة ولغياب أي وسائل دعم أخرى.

وكون أحد األھداف الرئيسية للتدخالت ھو ضمان حصول المدافعين الذين يواجھون مصاعب ومعرضين للخطر على دعم على المدى
المتوسط والمدى البعيد ،فقد سعت المؤسسة لتنسيق نشاطاتھا مع شركاء لضمان تلقي عدد من المدافعين وأفراد أسرھم دعما فعاال،
وبصفة محددة:




نسقت المؤسسة سبعة من تدخالتھا المستعجلة لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان مع عدة منظمات إقليمية ودولية ،بما فيھا
الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ،وذلك كجزء من نشاطات التضامن التي تقوم بھا الشبكة )الحمالت ،والمناشدات
العاجلة ،والبيانات الصحفية ،وبعثات مراقبة المحاكمات ،والزيارات الميدانية ،والرسائل واالجتماعات مع المسؤولين
الرسميين ،إلخ(.
ً
ً
أدت المؤسسة دورا محوريا في ترتيب قيام شركاء دوليين أو بعثات دبلوماسية بتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالعالج الطبي،
وتكاليف االحتياجات الشخصية والمھنية لخمسة مدافعين سوريين وأفراد أسرھم .وفي إحدى الحاالت ،عملت المؤسسة
كوسيط.

وبصفة عامة ،كانت حصيلة الدعم الذي تم تقديمه لھؤالء المدافعين الـ  20األفراد ھي حصيلة إيجابية:


تمكن خمسة مدافعين عن حقوق اإلنسان من تلقي عالج طبي مالئم في وقت حاسم بالنسبة لوضعھم الصحي .وتمكن أربعة
منھم من مواصلة عملھم بسبب التحسن الذي طرأ على ظروفھم الصحية .ومع ذلك ،وعلى الرغم من التأثير البدني والنفسي

 3أسست المؤسسة األورو-متوسطية آليتين لالستجابة على نحو مرن لالحتياجات التي يعرب عنھا المدافعون عن حقوق اإلنسان :آلية لالستجابة السريعة ،وھي
تتيح لمجلس األمناء اتخاذ قرار بشأن الطلبات المستعجلة التي ال تزيد قيمتھا عن  5,000يورو خالل فترة  10أيام ،وآلية مشاورات عادية تجري خالل االجتماعات
السنوية لمجلس األمناء ،حيث يمكن أن تصل قيمة الطلبات التي تجري مناقشتھا إلى  40,000يورو.
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اإليجابي الناجم عن المساعدة ،لم يتمكن أحد المدافعين من التغلب على المرض بسبب معاناته من قصور خطير وطويل األجل
في جھاز المناعة.
أدى الدعم المستعجل الذي قدمته المؤسسة إلى منع تدھور أوضاع أربعة عشر مدافعا عن حقوق اإلنسان ،والذين تمكن
معظمھم من الحصول على وسائل لمواصلة عملھم ،إما في بلدانھم أو في الخارج .وبحلول بداية عام  ،2012تعرض أحد
ھؤالء المدافعين لالعتقال وما زال محتجزاً.

 2-3التدخالت المرنة دعما ً للمبادرات الناشئة في السياقات االنتقالية

بھدف تكييف تدخالتھا مع الديناميات الجديدة القائمة ،قدمت المؤسسة األورو-متوسطية أيضا ً مساعدات مالية مرنة ،في إطار الدعم
المستعجل والدعم العادي ،في  19مناسبة من أجل مساعدة  19مدافعاً عن حقوق اإلنسان ) 4أفراد و  15مجموعة ومنظمة غير
حكومية( من أجل إطالق مشاريع مستعجلة ومبادرات ناشئة تھدف إلى توثيق انتھاكات حقوق اإلنسان أثناء االنتفاضات وللنھوض
باحترام حقوق اإلنسان في مرحلة حاسمة في تونس ومصر والجزائر وسوريا.
وبصفة خاصة ،استھدفت ھذه التدخالت األوضاع التالية:




أربعة مدافعين أفراد وخمس جماعات أو منظمات غير حكومية والتي كان ينبغي تعزيز نشاطاتھا في السياقات االنتقالية في
تونس ومصر والجزائر وسوريا ،تلقت دعما ً لتنفيذ مشاريع طارئة تھدف إلى النھوض باحترام حقوق اإلنسان في السياقات
االنتقالية .ولم تقتصر تلك المشاريع على توثيق االنتھاكات التي حدثت أثناء االنتفاضات ورفع مستوى الوعي بشأنھا ،بل
ھدفت أيضا ً إلى إعادة ھيكلة نشاطات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان وتمھيد الطريق الحتالل موقعھا الجديد
في المنطقة.
تلقت عشر مبادرات ناشئة دعما ً مرنا ً من أجل إقامة وتعزيز أسس نشاطاتھا االستراتيجية الجديدة الھادفة إلى تشجيع
إصالحات حقيقية ودائمة في مجال حقوق اإلنسان في المنطقة ،وكان معظمھا في تونس .وتھدف ھذه النشاطات بصفة رئيسية
إلى بناء القدرات التنظيمية لھذه المبادرات الناشئة في مجال النھوض باحترام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وحرية التعبير وحرية الصحافة  ،وحقوق النساء ،وحقوق المھاجرين والالجئين في المنطقة.

أدت المؤسسة األورو-متوسطية أيضا ً دورا كوسيط واستشاري للمستفيدين من دعمھا ،وقامت بما يلي في ھذا اإلطار:




شجعت وساعدت جميع المنظمات غير الحكومية الناشئة في تطوير خطط عمل استراتيجية ومقترحات لتمكين المؤسسة،
وبالتشاور مع شركاء آخرين ،من االستجابة استراتيجيا الحتياجات تلك المنظمات غير الحكومية حديثة النشأة.
شجعت جميع المنظمات غير الحكومية الناشئة إلى إقامة اتصاالت أو المحافظة عليھا مع جماعات أخرى على المستويات
المحلية والوطنية واإلقليمية .والھدف من ھذه االتصاالت ھو تمكين ھذه المبادرات من تبادل المعلومات والخبرات ،ودراسة
إمكانية التنسيق ونشاطات التعاون ،وبالتالي االستفادة من الدعم غير الرسمي الذي يساھم بإبراز نشاطاتھم واستدامتھا.
عملت المؤسسة على تيسير االتصاالت وتصرفت كوسيط ،وأرسلت قائمة بالمانحين المحتملين و/أو ساعدت على تقديم طلبات
تمويل لعدد من منظمات غير حكومية ناشئة.

من الصعب في الوقت الحالي قياس نتائج جميع المنح المرنة التي وفرتھا الشبكة ،والسبب الرئيسي لذلك أن العمليات السياسية الجارية
طويلة وملتوية ،وألن بعض الشراكات التي تأسست بين المؤسسة وبين المستفيدين من المنح ما زالت جارية .ومع ذلك ،فإن تدخالت
المؤسسة التي أُنجزت أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة ،أتاحت ما يلي:
•
•
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تمكن أربعة مدافعين أفراد من التحضير لتجديد ھياكل منظمة رئيسية معنية بحقوق اإلنسان في أحد السياقات االنتقالية ،وكان
من الصعب أن يتحقق ھذا األمر دون التدخل المرن للمؤسسة األورو-متوسطية.
تمكنت منظمتان معنيتان بحقوق اإلنسان ،تقعان خارج إطار الفئات التي تمولھا الجھات المانحة من التيار السائد ،من توثيق
انتھاكات حقوق اإلنسان منذ بداية االنتفاضة في مناطق نائية في سوريا ومصر .وبالتالي تمكنت عدة جھات فاعلة محلية

•

•

•

وإقليمية ودولية من تلقي معلومات مفصلة في مرحلة مبكرة حول وضع حقوق اإلنسان واالنتھاكات ،وذلك بفضل أفالم الفيديو
والشھادات والنشرات التي أصدرتھا المجموعتان.
تنظيم ثالث حمالت طارئة لرفع مستوى الوعي بھدف منع تدھور الوضع الذي واجھه المھاجرون في المنطقة العربية خالل
االنتفاضات ،وكذلك لتثقيف الشباب والنساء حول قضايا متعلقة باالنتقال الديمقراطي بصفة عامة ،وأھمية المواطنة والمشاركة
في العمليات االنتخابية بصفة خاصة ،ووصلت تلك الحملة إلى أكثر من  500امرأة ريفية وما يصل إلى  200شاب وشابة.
تمكنت عشر حمالت ناشئة من إقامة وتعزيز أسس نشاطات استراتيجية جديدة تضمنت عدة قطاعات ،وكان بينھا مشاريع تم
تكييفھا مع المراحل المختلفة للعمليات االنتقالية ،وذلك بفضل الدعم األولي والمتابعة الحثيثة من قبل المؤسسة .وتضمنت
المشاريع التي تم دعمھا تثقيف المواطنين حول حقوقھم األساسية والمطالبة باإلصالحات الدستورية والتشريعية في مجال
حقوق األقليات ،وحقوق المھاجرين والالجئين ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وحرية التعبير ،والمساواة بين
الجنسين ،وموضوعات أخرى .وفي ھذه المرحلة ،أصبحت ھذه المبادرات جھات محاورة رئيسية في مجال اختصاصھا إزاء
السلطات ،كما عملت على تعبئة أكثر من  5000مواطن من أجل رفع الوعي بشأن مبادئ الديمقراطية وقيمھا ،واحترام
الحقوق األساسية ،خصوصاً في المناطق النائية من تونس.
ومن خالل استشارات قدمتھا المؤسسة ،وبفضل المصداقية التي تتمتع بھا تلك المنظمات غير الحكومية الناشئة ،تمكنت أربعة
منھا من الحصول على دعم مالي إضافي من جھات مانحة في بداية عام  ،2012مما يؤدي إلى استدامة نشاطاتھا في
المستقبل ،على األقل بصفة جزئية.

 3- 3التدخالت العادية الھادفة إلى تعزيز القدرات على تطوير المشاريع التي تتناول مواضيع حساسة في السياق اإلقليمي

أخيرا ،خصص مجلس أمناء المؤسسة  12منحة عادية لـ  12مدافعا ً عن حقوق اإلنسان )وھم فرد واحد و  11منظمة غير حكومية( من
أجل تعزيز مراقبة وتوثيق انتھاكات حقوق اإلنسان ،والنشاطات القانونية ،والحمالت التشريعية والحمالت اإلعالمية ،إضافة إلى
التدريب من أجل تشجيع احترام قضايا حساسة في مجال حقوق اإلنسان في منطقة جنوب المتوسط.
وتحديداً ،استھدفت تلك المنح منظمات حقوق اإلنسان التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويل لنشاطاتھا ،وذلك في إسرائيل
وفلسطين وسوريا والجزائر ومصر ولبنان واألردن.
الدعم االستراتيجي استھدف بصفة خاصة ما يلي:







رصد وتوثيق انتھاكات حقوق اإلنسان من قبل مدافع فرد وأربع منظمات غير حكومية ،من أجل رفع مستوى الوعي بشأن
ھذه االنتھاكات ضمن المجتمع المدني والسلطات المحلية والمجتمع الدولي .وقد غطت عمليات التوثيق التي قامت بھا
مجموعات محلية حاالت التعذيب واالختفاء القسري وانتھاكات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان وضد مواطنين عاديين
وأشخاص ذوي إعاقات ،والنساء.
تعزيز النشاطات القانونية لثالث منظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب ،وإلطالق
إجراءات مدنية وإدارية وقضائية في حاالت انتھاكات حقوق اإلنسان وذلك أمام السلطات القضائية المحلية أو الدولية.
إطالق حمالت تشريعية وحمالت إعالمية قادتھا ثالث منظمات غير حكومية من أجل رفع مستوى الوعي بشأن تبعات اإلقرار
المحتمل لقوانين تقييدية ،وللنھوض باحترام حقوق اإلنسان على المستويين المحلي واإلقليمي .وقد قامت حملة نظمتھا إحدى
المنظمات غير الحكومية بنشر استطالع شامل يھدف إلى تحفيز التغيير السياسي واإلصالحات المؤسسية بخصوص وضع
النساء الفلسطينيات من مواطنات دولة إسرائيل.
توفير تدريب حول قضايا حقوق اإلنسان بھدف تمكين جماعات مھمشة على المستوى المحلي ،وقد قامت ثالث منظمات غير
حكومية بتنظيم التدريبات .وقامت إحدى المنظمات بتنظيم تدريب استجابة إلى نشر تقارير شاملة حول الحق بالسكن والصحة
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وفي سعيھا لتحقيق ھذه األھداف ،مولت المؤسسة األورو-متوسطية التكاليف التالية :تكاليف أساسية بما فيھا أجرة مقر ونفقات تشغيلية
)الموارد المادية والبشرية(؛ رسوم قانونية ورسوم تدريب؛ تكاليف ترجمة ونشر تقارير وتكاليف مرتبطة بإجراء تدريبات وإطالق
مواقع على شبكة اإلنترنت.
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وقامت المؤسسة بدور وسيط واستشاري للمستفيدين من دعمھا ،وفي ھذا اإلطار قامت بما يلي:






شجعت أربع منظمات غير حكومية على إقامة اتصاالت أو الحفاظ عليھا مع جھات فاعلة رئيسية على المستويين اإلقليمي
والدولي معنية بمجال عمل تلك المنظمات .والھدف من ھذه االتصاالت تمكين المنظمات من االستفادة من نصائح وخبرات
تلك الجھات على المستوى الدولي ،ودراسة إمكانية التنسيق ونشاطات التعاون ،وبالتالي االستفادة من الدعم غير المالي الذي
يساھم في تعزيز القدرات وإبراز العمل الذي تقوم به تلك المنظمات.
شجعت جمعية واحدة على القيام بتقييم داخلي كي تتمكن من التكيّف مع الظروف المتغيرة على أسس أكثر استدامة.
يسرت االتصال لمنظمة مع خبراء متخصصين بقضايا حقوقية محددة لمصلحة النشاطات اإلقليمية للمنظمة.
في ثالث حاالت ،عملت على تيسير االتصاالت وتصرفت كوسيط وأرسلت قائمة بالمانحين المحتملين و/أو ساعدت على تقديم
طلبات تمويل لجھات مانحة.

من الصعب قياس النتائج طويلة األجل لھذه المنح العادية ،فمعظم الشراكات ما زالت جارية ،كما أن اإلرادة السياسية تكمن في صلب
ھذه النتائج )داخل المنطقة وخارجھا( .ومع ذلك ،فإن عشرة من تدخالت المؤسسة التي وصلت إلى مراحل متقدمة أتاحت ما يلي:
•

•
•

•

•

•

•

تمكنت منظمات لحقوق اإلنسان من المحافظة على وجودھا الميداني ،خصوصا ً في مناطق نائية ،وھو أمر ما كان ممكنا ً دون
مساعدة المؤسسة .وبالتالي م ّكنت تلك المنظمات من تجديد ھياكلھا ،وفتح مكاتب محلية وتعزيز نشاطاتھا القانونية وفي مجال
رفع مستوى الوعي بشأن قضايا حقوق اإلنسان في بلد تتسم الظروف الحالية فيه بالصعوبة؛
تمكنت مبادرتان حديثتا التأسيس من إطالق مشاريع تثقيفية في مناطق مھمشة باستخدام حقوق اإلنسان كوسيلة تمكينية ،وقد
وصلت إلى أكثر من مائة شخص من ذوي اإلعاقات وشباب يواجھون انتھاكات متواصلة لحقوقھم؛
ً
تمكنت جھات فاعلة محلية بالتعاون مع منظمة دولية من البدء بإجراءات قانونية وتقديم شكوى استنادا إلى الوالية القضائية
الدولية ضد مسؤول جزائري متھم بالتحريض على ممارسة التعذيب ،وارتكاب جرائم قتل وتصرفات أخرى من المعاملة
الالإنسانية؛
تمكنت جماعة سورية من اإلبالغ عن أكثر من  300حالة اختفاء قسري ،معظمھا من وسط وغرب سوريا ،وأعلمت بشأنھا
فريق األمم المتحدة العامل المعني باالختفاء القسري ،كما تمكنت ھذه الجماعة من تنظيم اجتماعات بين أسر الضحايا وبين
المسؤولين المعنيين التابعين لألمم المتحدة؛
تمكنت منظمتان معنيتان بحقوق اإلنسان كانتا تواجھان صعوبات من إطالق حمالت تھدف إلى شجب إقرار قوانين تقييدية،
والنھوض باحترام حقوق اإلنسان ضمن السياق الذي يزداد سوءاً في إسرائيل .ويمكن اعتبار نتائج تلك المبادرات على أنھا
نتائج مختلطة على المدى البعيد بسبب القوانين التقييدية األخيرة التي أقرھا الكنيست اإلسرائيلي .ومع ذلك ،فإنھا تمكنت من
رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام بشأن تلك السياسات ،وأظھرت العمل المھم الذي يقوم به المدافعون عن حقوق اإلنسان
في مثل ھذه الظروف؛
مكنت الجمھور بصفة عامة من معرفة المزيد عن المعاناة التي واجھھا كاتب سوري وسجين رأي سابق أمضى في السجن 13
عاما ً وتعرض للتعذيب على يد أجھزة األمن في الحسكة ودرعا ،وكذلك في سجن تدمر العكسري .وتم تسليط الضوء على
شھاداتھما؛
تمكنت مجموعة من التصدي لقضية الفساد في السياق اإلقليمي والدولي ،وذلك خالل نشاط تحدث فيه شخصيات معروفة من
مصر وفلسطين واألردن ،إضافة إلى صحفيين وسياسيين وأعضاء برلمانيين وممثلين ومخرجين ومحامين وفاعلين من
المجتمع المدني ،وقد تمت تغطية النشاط على نطاق واسع في وسائل اإلعالم ،مما أوصل رسالته إلى آالف األشخاص .ونتيجة
لھذه المبادرة ،تجري حاليا ً دراسة إمكانية تاسيس شبكة دولية لنشطاء مكافحة الفساد.

 – 4متابعة أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان وتعزيز الشراكات المصممة لدعمھم على المدى البعيد

قامت المؤسسة خالل عام  2011بمراقبة وضع المدافعين وتعزيز التعاون من أجل تقديم دعم طويل األجل لھم ،وقد تم ذلك بصفة
رئيسية من خالل عقد ندوة إقليمية؛ وإقامة اتصاالت منتظمة والمحافظة عليھا مع الحاصلين على الدعم في إطار زيارات ميدانية وعقد
اجتماعات مع المانحين اإلقليميين والدوليين المعنيين بالنھوض بالديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان.
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ولم يقتصر ھدف تلك النشاطات على تقييم التطورات التي تحدث في المنطقة وتقييم تأثير المساعدة المقدمة ودراسة تكييف نشاطات
الدعم ،إنما أيضا ً تعزيز الشراكات مع الفاعلين الرئيسيين بھدف دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان على المدى البعيد.
وقد تم تكريس ثالثة نشاطات لتحقيق ھذا الھدف خالل العام ،وذلك على النحو الموصوف أدناه:
 – 1 – 4ندوة إقليمية حول التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية :سياسة الدولة وديناميات المجتمع المدني

قررت المؤسسة األورو-متوسطية في  3-2نيسان/إبريل  2011استكمال نشاطات الدعم العادية بعقد ندوة نقاش في بروكسل حول
التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية .وكانت ھذه الندوة ضمن أوائل الندوات من نوعھا في أعقاب االنتفاضات الحاسمة التي حدثت
في المنطقة .وعلى الرغم من عدم اليقين والتغيير السريع في بيئة المنطقة العربية )أو ربما بسبب ذلك( ،رأت المؤسسة أنه من
الضروري توفير فرصة إلجراء تبادل أولي وتامل بين األكاديميين والفاعلين من المجتمع المدني والمانحين والممثلين الحكوميين الذين
يعملون في المنطقة ،والمنھمكين بصفة خاصة بالنھوض بالديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان.
وقد ركزت المناقشات على أربعة محاور رئيسية :منطق ومنطلقات الجھات الفاعلة الحكومية ،والجھات الفاعلة الدولية ،والمجتمع
المدني والجھات الفاعلة غير الحكومية ،ومجتمع المانحين.
ركز المحور الخاص بمنطق ومنطلقات الجھات الفاعلة الحكومية المحلية على الديناميات بين ھذه الجھات )الجيش ،نخبة قطاع
األعمال ،النظام القديم ،وغيرھا( والطرق التي تكون بھا ھذه الديناميات بناءة أو ھدامة للديمقراطية والتحول الديمقراطي .لقد كانت
االنتفاضات في الشرق األوسط نتيجة وسببا ً لظھور الفرد والمواطن العربي الجديد – مما جلب إلى المشھد السياسي العبا ً جديداً كان يتم
تجاھله لغاية اآلن .وفي حين أن ھذا األمر ثوري بحد ذاته ،إال أنه من غير الواضح لغاية اآلن إلى أي مدى ستمر بلدان المنطقة بتحول
ديمقراطي حقيقي .وعند صياغة السياسات واالستراتيجيات المستقبلية ،ينبغي توخي الحذر من إحتمالية حدوث انتكاسات وظھور عقبات
أمام الديمقراطية .وحينما تكون اإلصالحات الديمقراطية ممكنة ،يجب إيالء اھتمام خاص إلقامة ھياكل ديمقراطية تؤدي إلى تمكين
المواطنين وحماية حقوقھم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ركز النقاش الخاص بمنطق ومنطلقات الجھات الفاعلة الدولية على سياسات الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ،على
الرغم من أھمية الجھات الفاعلة الدولية األخرى مثل الصين وروسيا .ثمة واجب مھم على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في ھذه
الحقبة الجديدة لسياسات الشرق األوسط ،ويتعين عليھما االبتعاد عن وضع األمن واالستقرار في المنطقة العربية في طليعة األولويات
والتوجه نحو سياسات تعكس االلتزام بقيم حقوق اإلنسان والديمقراطية .يجب على المجتمع الدولي أن يقبل الغياب المحتوم لالستقرار
الذي يصاحب أي تحول ديمقراطي وأن يكون مستعداً للتضحية باالستقرار قصير األجل لمصلحة االستقرار طويل األجل القائم على
الديمقراطية بدالً من الحكم االستبدادي .وفي ھذه الحقبة من التحول في العالم العربي )وحتى في البلدان التي لم تشھد تغييراً كامالً في
أنظمتھا( سيكون للجھات الفاعلة الدولية دور مھم في دعم اإلصالحات والعمليات االنتقالية الجارية ،دون أن تعمل على فرض
الديمقراطية .أخيراً ،يجب على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وغيرھما من الجھات الدولية أن تضع في سلم أولوياتھا النھوض
بالقيم الدولية وفي مرتبة متقدمة عن تعزيز مصالحھم الجيو-استراتيجية؛ وعليھم أن يفھموا أن تلك القيم وتلك المصالح ال تتعارض على
المدى البعيد.
وركز النقاش الخاص بمنطق ومنطلقات الجھات الفاعلة من المجتمع المدني والفاعلين غير الحكوميين على دور اإلسالميين،
والمنظمات غير الحكومية ،واإلعالم في المجتمعات العربية حالياً .وقد وضعت النقاشات االنتفاضات الحالية في السياق التاريخي
النتعاش نشاط المجتمع المدني الذي حدث خالل العقد الماضي في تونس ومصر وعدة بلدان أخرى في المنطقة .وقد أدت المنظمات
غير الحكومية دوراً مھما ً في تمھيد المجال لالحتجاجات ،رغم أنه تم إضعافھا خالل السنوات الماضية .أما الجھات الفاعلة اإلسالمية،
فقد أظھرت ھوية أكثر تعقيداً مقارنة بالھوية التي أضفاھا عليھا الغرب .فقد أظھرت استعداداً متزايداً للتعاون مع القوى العلمانية خالل
السنوات الماضية ،كما قررت دعم االحتجاجات دون أن تحاول السيطرة على الخطاب غير الديني لالحتجاجات .وفي حين أن أجندة
القوى اإلسالمية غير واضحة ،كما أن طموحاتھا الديمقراطية تظل في موضع شك ،إال أنه من الواضح أن ھوية الجھات اإلسالمية
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أخذت تتغير وتصبح أكثر تعقيداً .أما وسائل اإلعالم فھي عامل مھم في العالم العربي ،فاإلعالم المملوك من الدولة ھب لمساعدة
الحكومات كوسيلة للتخفيف من التظاھرات ،ولكن التظاھرات األخيرة أكدت على الدور المھم لمواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك
وتويتر ،وكذلك الدور المحوري الذي لعبته قناة ’الجزيرة‘ وغيرھا من وسائل اإلعالم المستقلة في نقل األخبار حول االحتجاجات
وزيادة اھتمام المواطنين بھا في جميع أنحاء المنطقة .وثمة سؤال مھم يجب تناوله ،وھو تأثير الثورات واإلصالحات على دور الجھات
الفاعلة غير الحكومية .ففي حين سيختار بعض الفاعلين دخول معترك السياسة ،فإن فاعلين آخرين سيعملون على إعادة صياغة واليتھم
– وفي جميع الحاالت ،يجب مواصلة تعزيز المجتمع المدني ودعمه في ھذه المرحلة التي تشھد تغييراً ھائالً.
أخيراً ،ركز النقاش الخاص بمنطق ومنطلقات مجتمع الجھات المانحة على الدور المتغير للمانحين في حقبة التحول العربية .وثمة
التزام مھم على المانحين الحكوميين الرئيسيين ،مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،بإعادة تقييم أھدافھم وإعادة النظر في اتساق
استراتيجياتھم التمويلية ،حيث كانوا يمولون الحكومات االستبدادية ويمولون الجھات الفاعلة في المجتمع المدني في الوقت نفسه .يجب
تعزيز المشروطية من أجل ضمان الحقوق األساسية .وبالنسبة لجميع المانحين بصفة عامة ،ثمة حاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيات
التمويل وضمان إنفاق التمويل بطريقة فعالة من أجل تشجيع التغيير الحقيقي والمستدام في المنطقة .ويجب أخذ احتياجات المدافعين
ومطالبھم بعين االعتبار من قبل المانحين عندما يتخذون قرارات التمويل ،كما أن من الضروري المحافظة على تواصل أقوى مع
الجھات التي تتلقى التمويل.
وكما ورد في النقاش خالل الندوة ،من الصعب توقع نتائج االحتجاجات .ومع ذلك ،ھناك حاجة في جميع الحاالت )وإن تكن الحاجة أكبر
في بعض الحاالت مقارنة مع حاالت أخرى( لتعزيز لحشد الجھود واالستثمار في مشاريع وطنية إلعادة اإلعمار والتحول ،وذلك في
عدة قضايا مختلفة ،مثل :المساواة بين الجنسين ،وتحول األجيال في المجتمعات العربي ،واإلصالحات الدستورية ،واإلصالحات
المؤسسية ،وفي مجال القضاء بصفة خاصة ،والتطلعات االجتماعية للمواطنين العرب وحقوقھم ،والتفاعل بين التاريخ والذاكرة
والتحول من أجل تسوية االنتھاكات السابقة ،وتعزيز التعددية والتنوع .وتقع على الجھات الفاعلة التي تعمل في المنطقة مسؤولية
المساھمة بھذه المشاريع الوطنية ودعمھا ،وأن تخلق الفضاء الضروري للتأمل والتبادل عبر الحدود ضمن الجماعات األساسية.
نشرت المؤسسة األورو-متوسطية في  5تموز/يوليو  2011تقريراً 4عرضت فيه المناقشات التي جرت في الندوة واالستنتاجات التي
خرجت بھا .ويوفر التقرير أساسا ً متينا يمكن االستناد إليه في وضع السياسات واالستراتيجيات للنھوض بالديمقراطية وحقوق اإلنسان
وحمايتھا ،وھو وثيق الصلة لجميع المنھمكين بالعمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،سواء المانحين ،أو الممثلين الحكوميين ،أو
األكاديميين ،أو الجھات الفاعلة في المجتمع المدني.
 2 – 4تعزيز تواجد المؤسسة على المستوى اإلقليمي والزيارات الميدانية الھادفة إلى التكيف مع الظروف المتغيرة واالحتياجات المحلية :تونس
ومصر

في إطار النشاطات الھادفة إلى متابعة وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان والتكيّف مع الديناميات الجارية ،أسست المؤسسة األورو-
متوسطية تواجداً إقليميا في تونس كما نظمت زيارات ميدانية إلى المنطقة.
 1 – 2 – 4إطالق تواجد إقليمي في تونس والقيام بزيارات ميدانية إلى مناطق نائية )حزيران/يونيو -كانون األول/ديسمبر (2011
بفضل تواجد مستشار إقليمي في تونس والجھود التي بذلھا ھناك ،تمكنت المؤسسة من االلتقاء مع فاعلين من المجتمع المدني يعملون في
مدن مختلفة ومناطق نائية في تونس ،وخصوصا ً القصرين والوطن القبلي وجندوبة وراس جدير وجرجيس وتطاوين ورمادة ومنزل
بوزيان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة والرديف .وتم خالل ھذه الزيارات عقد نقاشات مع أكثر من مئة منظمة غير حكومية.

 4تم توزيع  500نخسة من التقرير الذي صدر باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية ،كما تم نشره على موقع اإلنترنت التابع للمؤسسة األورو-متوسطية .ويمكن
االطالع على النسخة األصلية باللغة اإلنلجيزية على الرابط التاليhttp://www.scribd.com/full/59127297?access_key=key- :
.2kvxq3fz0wim07987e8c
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وخالل الزيارة إلى الرديف وقفصة في تشرين األول/أكتوبر  ،2011قام وفد يضم أكثر من  30من قادة النقابات المھنية والسجناء
السابقين وممثلين عن المجتمع المدني في الرديف بالترحيب بممثلي المؤسسة واستضافتھم .وكان ھذا االجتماع ھو أول اجتماع رسمي
بين أعضاء المؤسسة وبين قادة حركة االحتجاجات السلمية في مناطق المناجم ،والتي تلقت دعما ً من المؤسسة األورو-متوسطية منذ
أواخر عام .2008
وأعرب قادة النقابات خالل االجتماع عن شكرھم العميق لجميع أعضاء المؤسسة على المساعدة التي قدمتھا المؤسسة خالل فترة القمع
الشديد والسجن ،وعلى الدعم الذي قدمته المؤسسة الحقا ً أيضاً .وقد ساعد ھذا الدعم الذي ال يُقدر بثمن حركة المقاومة والنشاط ،إذ كان
العديد من أعضائھا سجناء وعاطلين عن العمل وال يوجد لديھم دخل .وقد كانت لحظة مشرّفة وتاريخية للمؤسسة أن تتمكن من االلتقاء
مع القادة والناشطين في حركة الحوض المنجمي ممكن كانوا في طليعة الثورة التونسية .وقد ألھمت المقاومة التي أظھرھا سكان منطقة
المناجم العالم العربي .إن الحق في الصحة والحق في الحياة وغيرھا من الحقوق ھي حقوق أساسية لكل فرد ،ويتمثل دور المؤسسة في
الدفاع عن ھذه الحقوق وعن أولئك الين يعملون على حمايتھا.
وبصفة عامة ،كان ھدف تلك الزيارات ھو إجراء حوارات حول مشاكل المناطق النائية وحول الدعم الذي يحتاجه المجتمع المدني .ومن
حيث الشواغل األساسية المتصلة بالنشطاء والمنظمات غير الحكومية والبيئة التي يعملون ضمنھا ،تبيّن ما يلي:
•
•
•

•
•
•

ثمة حاجة كبيرة لمشاريع واستثمارات في المنطقة ،وخصوصا ما يتعلق بالجماعات المھمشة .وأعرب الفاعلون من المجتمع
المدني عن انشغال خاص بشأن نقص االھتمام والعمل من قبل الحكومة في ھذا المجال.
يحتاج المجتمع المدني أن يعمل بطريقة مبتكرة ،وفي الوقت نفسه تلبية االحتياجات الالزمة من أجل التكيف مع البيئة المتغيرة،
وأن يأخذ باالعتبار الوضع المحدد للمنطقة.
يجب على المجتمع المدني أيضا ً أن يحدد مجال تركيزه )تحديد نشاطات/بعثات جديدة في البيئة الحالية ،مع الجھات المتنوعة
الموجودة حالياً( .وثمة حاجة إلى تعميق الفھم وتحديد األدوار وجمع أطراف مختلفة للعمل معا ً مثل الحكومة واإلدارة المحلية
واألحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المھنية.
يواجه المجتمع المدني مشاكل في إطالق وتأسيس المبادرات .وتحتاج المنظمات غير الحكومية إلى مكاتب ومعدات كي تتمكن
من إطالق نشاطاتھا المبتكرة.
وكي تتمكن الجھات الفاعلة في المجتمع المدني من ممارسة ضغوط جدية ،يجب عليھا أن تواصل إجراء تدريبات على إدارة
الجمعيات ،وتحديد المھمات ،وصياغة النظام األساسي ،وإدارة المشاريع.
أخيراً وليس آخراً ،فإن الحوار والتعاون بين المنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي ھو أمر حاسم ،وكذلك بناء
الجسور مع المنظمات اإلقليمية والدولية من أجل االستفادة من خبراتھا بنشاطات مركزة على أھداف محددة.

إن الدور الحالي للمجتمع المدني ودينامياته تمثل أمراً حاسما ً أثناء ھذه المرحلة االنتقالية في تونس .ومن بين الرسائل التي أعرب عنھا
المشاركون في تلك االجتماعات ھي مساعدة الجمعيات في تلبية االحتياجات األساسية للتكاليف األولية ،وتوفير التدريب المستدام حول
دور المجتمع المدني ،وتقديم الدعم من أجل التنسيق والعمل الشبكي .ومن المھم تشجيع الحوار حول طبيعة العالقات بين المنظمات غير
الحكومية واألحزاب السياسية وتحديد نشاطات مصممة ألجندات مختلفة .ويجب على الجمعيات أن تستغل ھذه الفترة من أجل نشر واقع
جديد .وبالتوازي مع االستماع للجھات الفاعلة من المجتمع المدني وتدريبھا وتزويدھا باستشارات استراتيجية ،خصصت المؤسسة منحاً
لبدء تشغيل سبع مبادرات ناشئة خالل الفترة ما بين حزيران/يونيو إلى كانون األول/ديسمبر  ،2011والتي تركز نشاطاتھا على المناطق
النائية في تونس ،وذلك بفضل التواجد اإلقليمي للمؤسسة.
 – 2 – 2 – 4زيارة إلى مصر )تشرين األول/أكتوبر (2011
على ضوء التھديدات التي واجھتھا المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان والتنمية في مصر ،قررت المؤسسة األورو-
متوسطية تنظيم زيارة قصيرة من أجل تقييم وضع المبادرات الجديدة والجماعات الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان التي تواجه تھديدات
متزايدة وواقعا ً سياسيا متغيراً .كما سعت الزيارة إلى تحديد أھم االحتياجات فيما يتعلق بوالية المؤسسة كي تعمل على تكييف استجاباتھا
للواقع المتغير وذلك على المدى القصير والمدى المتوسط.
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جرت الزيارة في أحد أشد المراحل الحرجة لمنظمات المجتمع المدني والناشطين السياسات وناشطي حقوق اإلنسان في مصر .وفي
حين سلطت الثورة الضوء على الديناميات الجديدة في مجال السياسة وللمجتمع المدني ،فقد أقر العديد من الناشطين بأنھم فوتوا فرصة
مھمة لتكييف استراتيجياتھم وأساليبھم مع التحديات الجديدة والواقع السياسي الجديد.
إضافة إلى أن الثورة أدت إلى تأسيس أحزاب سياسية جديدة ونقابات مھنية ،فقد سلطت الضوء على نشوء عدة تحالفات غير رسمية
للمجتمع المدني في مصر تطالب بالتغيير الديمقراطي والكرامة لجميع المواطنين .وقد تشكلت معظم ھذه التحالفات بقوة الثورة ،ويتبعھا
عدد كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل واإلعالم الجديدة ،كما أن معظمھا منفصل عن جماعات حقوق اإلنسان واألحزاب
السياسية الراسخة ،وتعمل من خالل مساھمات وتبرعات محلية .وفي حين ظلت ھذه التحالفات ناشطة ،إال أن األحزاب السياسية
والنقابات المھنية الجديدة أقرت أن تلك التحالفات قليلة التنظيم ومنقسمة ولذلك ال يمكنھا أن تؤدي الدور الذي يمكن أن تقوم به.
وعلى العكس من ذلك ،يمكن اعتبار حركة المنظمات غير الحكومية بأنھا أكثر تنظيما ،ولكنھا واجھت توسعا كبيرا في عملھا أثناء
الثورة وبعدھا ،وذلك دون أن تمتلك الموارد التشغيلية الالزمة .وكان بعض ھذه المنظمات ناشطا ً على مستوى األوساط الشعبية في حين
كان بعضھا اآلخر ناشطا ً في المجال اإلصالح القانوني والسياسي .وواجھت تلك المنظمات بصفة أساسية تحديات في التكيّف مع الواقع
السياسي المتغير في حين ظلت تحترم التزاماتھا األقدم عھداً .وأعرب بعض الناشطين عن وجھة نظر بأن تلك القوى خسرت فرصة
مھمة كي تنشر الوعي وتحقق تضامن أقوى ضمن األوساط الشعبية بشأن مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ويعود ھذا األمر بصفة أساسية إلى السياق المتقلب والتھديدات المتزايدة ،والمطالب المتزايدة التي تنھض بھا المنظمات غير الحكومية،
إضافة إلى المواقف المتعسفة التي اتخذتھا السلطات خالل ھذه الفترة .وفي سعي للتصدي للتحديات السياسية والقضائية التي تواجھھا ،تم
إحياء العديد من التحالفات السابقة بين المنظمات غير الحكومية ،مثل تحالف حرية التجمع والتنظيم )الذي يتألف من أكثر من  80منظمة
غير حكومية( ،والتحالف المعني بحرية الصحافة ،إلخ.
وأعربت معظم المنظمات غير الحكومية التي التقاھا وفد المؤسسة عن اعتقادھا بأن الضغوط التي تعرضت لھا سوف تتواصل كما
ستحدث مالحقات قضائية ضد بعض الشخصيات والمنظمات المھمة في ھذا المجال .وأشارت جميعھا أنھا مستعدة للكفاح ضد
السلطات ،حتى لو قاد ذلك إلى مالحقات قانونية واحتجازات .وأعربوا عن ثقتھم بأن جھودھم ستنجح ،وإن تكن ستستغرق وقتا ً طويالً،
وذلك لعدة أسباب ،من بينھا أن القضاء أخذ يُظھر توجھاً جديداً مقارنة مع ما كان سائداً في السابق .وفي ھذه األثناء ،فإن معظم تلك
المنظمات يدرس إمكانية التكيف مع الوضع من خالل تقليص عملياتھا.
ويمكن لنظرة متشائمة أن تتوقع بسھولة أن يصاب المجتمع المدني المصري بمزيد من الضعف خالل السنوات المقبلة مقارنة بما كان
عليه الحال أثناء عھد مبارك .وقد بحثت المؤسسة في بدايات عام  2012بشأن التوصيات بالنشاطات المحتملة في ھذا المجال.
 3 – 4تعزيز التعاون مع الجھات الفاعلة الدولية لمصلحة الدعم طويل األجل للمدافعين عن حقوق اإلنسان

قامت المؤسسة األورو-متوسطية بنشاطات تھدف لتعزيز التنسيق لمصلحة الدعم طويل األجل والمستدام للمدافعين عن حقوق اإلنسان،
ومن بين ما قامت به في ھذا اإلطار مشاركتھا خالل عام  2011باجتماعات مع مؤسسات إقليمية ودولية رئيسية منھمكة بقضايا حقوق
اإلنسان.
وبصفة خاصة ،شاركت المؤسسة على نحو فاعل في أربعة اجتماعات مھمة نظمتھا المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان
) 5،(IHRFGوالشبكة األوروبية لممولي حقوق اإلنسان ) 6.(Ariadneكما نظمت المؤسسة اجتماعاً مع ممثلين عن البعثات الدبلوماسية،
والمؤسسات والمنظمات الدولية في تونس.
 5المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان ھي شبكة من المؤسسات الدولية تضم حاليا ً أكثر من  650عضوا يمثلون ما يقارب  275منظمة توفر منحا ً مرتبطة
بحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم .وأصبحت المؤسسة األورو-متوسطية عضوة في ھذه المجموعة في عام .2010

14

 1 – 3 – 4المشاركة في اجتماعات نظمتھا شبكات إقليمية ودولية لممولي حقوق اإلنسان

يتمثل الھدف الرئيسي من عضوية المؤسسة ومشاركتھا في النشاطات التي نظمتھا المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان ،والشبكة
األوروبية لممولي حقوق اإلنسان في مناقشة التطورات التي تحدث في المنطقة وكيف تؤثر على الجھات الفاعلة المحلية المعنية بحقوق
اإلنسان ،وكذلك لمناقشة الدور الذي يمكن أن يؤديه مجتمع المانحين لدعم الفاعلين المحليين في سياق تتزامن فيه اآلمال الكبيرة مع
وضع غير مستقر ومستقبل غامض.
وأثارت المؤسسة خالل ھذه االجتماعات مسألة أھمية الدعم المرن للمدافعين عن حقوق اإلنسان من أجل التصدي للتحديات الجديدة
الناشئة في المنطقة .كما أوصت بتحري إمكانية إقامة تحالف للمانحين المھتمين بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمساھمة في دعمھم في
المنطقة العربية والتنسيق على نحو أفضل جھود تقديم الدعم المالي في المنطقة.
ولتحقيق ھذه الغاية ،تم تنظيم اجتماعين لمجموعة العمل المعنية بحقوق اإلنسان ضمن المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان في
كانون الثاني/يناير و تموز/يوليو  ،2011وقد بادر بتنظيم االجتماعين كل من الصندوق العالمي لحقوق اإلنسان ) ،(FGHRوصندوق
األعمال الطارئة لحقوق اإلنسان للنساء ) ،(UAFوالخدمة الدولية اليھودية األمريكية ) ،(AJWSوالمؤسسة األورو-متوسطية لدعم
المدافعين عن حقوق اإلنسان ).(EMHRF
وقد أصبحت مجموعة العمل ھذه منتدى للحوار بشأن قضايا المدافعين عن حقوق اإلنسان ،كما أنھا ستساھم في تعزيز التعاون وتبادل
المعلومات والعمل الشبكي – بما في ذلك التبادل والتعلم التفاعلي – حول استراتيجيات توفير الدعم المالي للمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وكان من بين االقتراحات والتوصيات التي صدرت خالل ھذه االجتماعات فيما يخص مھمة المجموعة ونشاطاتھا المستقبلية ،ما يلي:
• توفير فضاء لمناقشة السياقات السياسية المختلفة وكيف تؤثر على عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان؛
• تنسيق الموارد وتبادلھا بشأن قضايا وبرامج محددة مرتبة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان .وبالتالي يمكن للمانحين وللمدافعين
عن حقوق اإلنسان أن يستفيدوا من آليات لم يقوموا ھم بتطويرھا ،وال يعرفوا بشأنھا؛
• تطوير توجيھات إرشادية/مبادئ/أفضل الممارسات/نماذج تفاعلية لمقدمي المنح من أجل زيادة فاعلية المانحين إلى الحد
األقصى في ضمان سالمة الناشطين ،وضمان أن الناشطين يعرفون عن الموارد المتوفرة لھم عندما يحتاجونھا .واستناداً إلى
مشورة من المدافعين عن حقوق اإلنسان ،ستولي مجموعة العمل األولوية لالحتياجات التمويلية المتصلة بالوقاية والحماية؛
• أن تعمل المجموعة كمنبر إلثارة االھتمام بقضايا المدافعين عن حقوق اإلنسان في أوساط المانحين خارج إطار العمل المعني
بحقوق اإلنسان.
وقد ظلت مجموعة العمل تتابع ھذه االقتراحات والتوصيات ،وتحديدا ً من خالل رعاية اجتماعات مائدة مستديرة وحوارات عبر الھاتف
حول قضايا حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وتحديد جلسة برعاية أعضاء المجموعة بمناسبة المؤتمر الذي نظمته المجموعة
الدولية لممولي حقوق اإلنسان في مدينة سان فرانسيسكو األمريكية في كانون الثاني/يناير  ،2012وكان بعنوان "في مواجھة الواقع
السياسي المتغير :من أمريكا الالتينية إلى المنطقة العربية ،المدافعون عن حقوق اإلنسان من الخطوط األمامية يتحدثون عن
احتياجاتھم!" ،وقد وجھت المؤسسة األورو-متوسطية دعوة لناشطين اثنين من تونس ومصر للتحدث أمام ھذه الجلسة.
وكانت نتائج ھذه االجتماعات ناجحة بصفة عامة ،وستسعى المؤسسة وشركاؤھا إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن قضايا دعم
المدافعين عن حقوق اإلنسان في المستقبل.

 6تضم شبكة ) (Ariadneحاليا ً أكثر من  150عضوا من أوروبا ،وتتألف الشبكة من جميع وكاالت التمويل والمانحين بما في ذلك المؤسسات الھجينة )المدعومة
من األموال العامة( ،وھي مألفة حصراً من جھات مانحة .وقد انضمت المؤسسة األورو-متوسطية لھذه الشبكة في شباط/فبراير  ،2011وذلك استنادا إلى توصية
من صندوق سيغريد راوزينغ.

15

 2 – 3 – 4اجتماعات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الدولية في تونس
نظّمت المؤسسة سلسلة من االجتماعات مع سفارات ،ومؤسسات ،ومنظمات دولية في تونس خالل الفترة  13-5تشرين األول/أكتوبر
 .2011وكان الھدف من االجتماعات إبالغ ھذه الجھات بشأن عمل المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني في تونس ،وكذلك التعرف
على النشاطات التي تقوم بھا ھذه الجھات بھدف تحري فرص تعزيز التعاون بينھا وبين المؤسسة ،وذلك لمصلحة منظمات المجتمع
المدني التونسية.
وبصفة عامة ،أعرب معظم المسؤولين الذين قابلتھم المؤسسة عن آراء إيجابية بشأن العملية االنتقالية ونشاطات المجتمع المدني في
تونس منذ  14كانون الثاني/يناير ،على الرغم من قلة التنظيم التي تعتري منظمات المجتمع المدني .وأوضح عدد قليل من ھؤالء
المسؤولين أن لديھم اتصاالت مباشرة ،أو اتصاالت مختارة ،مع جماعات المجتمع المدني الناشئة .ويعود السبب في ذلك إلى قلة التمثيل
الدبلوماسي في تلك المناطق )ومن االستثناءات وجود وكاالت تعاون في القصرين وصفاقس وسوسة( ،وقلة الخبرة أو محدوديتھا في
التعامل المباشر مع منظمات المجتمع المدني في تونس خالل الفترة الماضية .وقد أقر جميع المسؤولين األجانب بالقيمة المضافة
لنشاطات المؤسسة في تحديد وإرشاد ودعم المبادرات المھمة التي تنفذھا جھات فاعلة ناشئة في المجتمع المدني ،وخصوصاً في
المناطق النائية من البالد.
ويعكف معظم ھؤالء الفاعلين ،مع بضعة استثناءات ،على إعادة تقييم استراتيجيات التدخل المستقبلي ،وأولوياتھم وميزانياتھم لدعم
التحول الديمقراطي والمجتمع المدني في تونس .وتتألف البرامج الحالية التي تقدمھا البعثات الدبلوماسية األجنبية للمجتمع المدني
التونسي ،بصفة أساسية ،من ما يلي :دعم غير مباشر يُقدم عبر المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة؛ دعوة تقديم مقترحات
المشاريع التي سيتم إطالقھا قريبا على المستوى المحلي؛ والمساعدات الفنية والتدريب )المھارات اإلدارية ،دورات المشاريع للجمعيات،
وصياغة طلبات التمويل ،إلخ(؛ وإقامة مراكز للموارد.
ويحدث التنسيق بين ھذه الجھات الفاعلة على المستوى المحلي عبر "مجموعة شركاء فنيين وماليين للمجتمع المدني" ،وھي تتبع لقيادة
البعثة الدبلوماسية لالتحاد األوروبي بصفة أساسية .وتظل نتائج ھذا التنسيق محدودة في ھذه المرحلة بسبب اختالف األولويات السياسية
للشركاء ،وبسبب إعادة تحديد استراتيجيات التدخل والعدد القليل لالجتماعات التي تعقد في ھذا اإلطار .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم مؤخراً
استحداث مجموعة فرعية تركز على جھود بناء القدرات وتستھدف المجتمع المدني ،وقد أعربت المؤسسة األورو-متوسطية عن دعھا
القوي لھذه المبادرة .وقد كشفت ھذه االجتماعات عن أھمية الحوار وإشمال كافة فئات المجتمع المدني التونسي في تطوير استراتيجيات
التدخل المستقبلية للجھات المانحة.
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 – 5تدخالت المؤسسة األورو-متوسطية خالل عام  2011موضحة بأشكال

تھدف األشكال التالية إلى تيسير فھم دعم المؤسسة للمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل العام .2011
 1 – 5أنواع التدخالت

ازدادت نسبة التدخالت المستعجلة مقارنة بعام
 2010بسبب تدھور وضع حقوق اإلنسان في
سوريا ،وألن المانحين الرئيسيين ال يمتلكون
آليات للتصرف بسرعة ولتحريك الموارد
بطريقة مبتكرة كما ال تتوفر لديھم القدرات على
تقديم عدد كبير من المنح الصغيرة والفردية ،ال
سيما في السياقات القمعية.
أما المنح االستراتيجية التي قدمتھا المؤسسة
والتي تتسم بالمرونة  ،والتي تزيد قيمتھا عموما
عن قيمة المنح المستعجلة ،فقد استفاد منھا عدد
أكبر من المنظمات غير الحكومية ،ويعود ذلك
بصفة أساسية إلى الديناميات الجديدة الجارية،
والتواجد المحلي للمؤسسة في المنطقة العربية.
وقد أثبت ھذا الدعم أنه حاسم في ھذه الفترة من
التحوالت الكبرى من أجل مساعدة المنظمات
غير الحكومية على إطالق مشاريع مستعجلة
وتعزيز المبادرات الناشئة التي تھدف إلى
توثيق انتھاكات حقوق اإلنسان أثناء
االنتفاضات وتعزيز احترام حقوق اإلنسان في
ھذه المرحلة التاريخية ،خصوصا ً في تونس
ومصر والجزائر وسوريا ،وذلك في الوقت
الذي كان فيه معظم المانحين عاكفين على
إعادة صياغة استراتيجاتھم للتدخل المستقبلي
وأولولياتھم وميزانياتھم دعما ً للتحول
الديمقراطي والمجتمع المدني.
بلغ معدل قيمة المنح التي قدمتھا المؤسسة
خالل عام  10,467 2011يورو لكل مدافع،
وھو معدل أعلى بمرتين عما كان عليه في عام
 .2010وھذا الرقم يعكس االحتياجات المتزايدة
التي أعرب عنھا المدافعون في ھذه الفترة من
التغييرات الكبرى.
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 2 – 5التركيز المواضيعي

في عام  ،2011كانت
المؤسسة مھتمة بصفة خاصة
بتعزيز النشاطات الھادفة إلى
مكافحة اإلفالت من العقاب،
وذلك لألھمية االستراتيجية
لھذا األمر في السياقات
االنتقالية ،وذلك دون إھمال
تعزيز وحماية جميع حقوق
اإلنسان )المدنية والسياسية
واالجتماعية
واالقتصادية
والثقافية( في بلدان المنطقة
حيث يتسم وضع حقوق
اإلنسان بالتقلب والصعوبة.
ازداد عدد التدخالت المرتبطة
بالنھوض بالحق في حرية
التعبير مقارنة باألعوام
الماضية ،وذلك بسبب العدد
الكبير من الصحفيين والكتاب
الذين حُكم عليھم بالسجن أو
تعرضوا لتھديدات بسبب
دعمھم للتظاھرات والحترام
حقوق اإلنسان ،وخصوصاً
في سوريا.
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 3 – 5نشاطات متلقي الدعم

7

تغطي النشاطات التي نفذھا متلقي دعم
المؤسسة نطاقا واسعا ً من المجاالت؛ وتوضح
األشكال المجاورة الفئات األبرز فقط من بين
ھذه المجاالت.
كانت فئة دعم تكاليف المعيشية والعمل
األساسية ھي أھم فئة فيما يتعلق بعدد المنح
والمستفيدين ،وذلك بسبب العدد الكبير من
المدافعين الذين تلقوا دعما ً استجابة لطلبات
الدعم من المؤسسة خالل العام .2011
أما األنشطة الرئيسية األخرى التي نفذھا
المستفيدون من الدعم ومن حيث قيمة الدعم
المقدم ،فھي اإلصدارات والمعلومات في مجال
حقوق اإلنسان ،وحمالت الدعوة والمناصرة
والمساعدة القانونية لضحايا انتھاكات حقوق
اإلنسان ،ويعود السبب في بروز ھذه الفئات
إلى ارتفاع قيمة الدعم المطلوب من قبل
المنظمات غير الحكومية المحلية بھدف تعزيز
مبادرات للدفاع عن حقوق اإلنسان استجابة
للظروف المتغيرة في جميع أنحاء المنطقة.
ومن أجل تمكن المنظمات غير الحكومية
المستقلة من بناء قدراتھا وإبراز نشاطاتھا على
المدى المتوسط والمدى البعيد ،عمدت المؤسسة
إلى تمويل نفقاتھا التشغيلية بما في ذلك تغطية
أجرة المقرات والنفقات الجارية والموارد
البشرية والمعدات واللوازم المكتبية ،إضافة
إلى تكاليف نشر تقارير مفصلة حول أوضاع
حقوق اإلنسان في بلدان المنطقة.

 7ثمة بعض التدخالت ،وبحكم طبيعتھا ،تقع ضمن أكثر من فئة للتدخالت .وبالتالي فقد يكون تدخال ما مصنفا تحت فئات مختلفة ،وذلك للحصول على تصور
شامل .ونتيجة لذلك ،فإن مجموع كافة الفئات قد يتجاوز  100بالمائة.
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 4 – 5أنواع النفقات التي تمت تغطيتھا

8

 8بعض التدخالت ،وبحكم طبيعتھا ،قد تكون قدمت دعما ً لتغطية أكثر من نوع واحد من اإلنفاق .وبالتالي قد تُصنف التدخالت ضمن عدة فئات ،وذلك لتقديم صورة
أشمل .ونتيجة لذلك ،قد يزيد المجموع لكافة الفئات عن  100بالمائة.
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 5 – 5أنواع المتابعة

9

كما ورد أعاله ،إضافة إلى تقديم
المساعدات المالية ،يتمثل أحد
األھداف األساسية للمؤسسة في
مساعدة المدافعين في المنطقة على
مواصلة نشاطاتھم على المدى
البعيد .ولتحقيق ھذه الغاية ،عززت
المؤسسة نشاطاتھا كي تتمكن من
متابعة المستفيدين ،خصوصا من
على
خالل تواجدھا المعزَ ز
المستوى اإلقليمي وعبر تعزيز
شراكاتھا مع الجھات الفاعلة
اإلقليمية والدولية األخرى التي
تسعى ألھداف شبيھة.
يتألف نشاط المتابعة بصفة أساسية
من تقديم المشورة للمدافعين عن
حقوق اإلنسان ،وخصوصا ً في
صياغة خطط استراتيجية تعاونية
وفي تحري إمكانيات الحصول
على تمويل من الوكاالت المانحة
األخرى ،وذلك لضمان وسائل
تعزيز نشاطات المدافعين على
المدى البعيد.
كانت نتائج ھذه النشاطات إيجابية
إذ تمكن  10بالمائة من المستفيدين
من تطوير آفاق لمواصلة
نشاطاتھم ،إما من خالل إقامة
شراكات جديدة أو عبر تأمين
تمويل إضافية من جھات مانحة
أخرى حسب توصية المؤسسة.

 9من الممكن أن أكثر من نوع واحد من المتابعة قد حدث في سياق تدخالت المؤسسة .وبالتالي قد يُصنف أحد نشاطات المتابعة ضمن أنواع مختلفة ،وذلك لتقديم
صورة شاملة .ونتيجة لذلك قد يزيد المجموع لكافة الفئات عن  100بالمائة.
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 6 – 5النوع االجتماعي

10

البعد المتعلق بالنوع االجتماعي ھو
جزء أصيل من استراتيجة المؤسسة
في تدخالتھا.
ويتطلب وضع النساء ودورھن
المحدد في حماية حقوق اإلنسان
اھتماما ً خاصاً ،ولذلك تولي المؤسسة
أھمية كيبرة للمشاريع المعنية
بالمساواة بين الجنسين بصفة محددة
وتعزيز مشاركة النساء والقيادات
النسائية.
وتزداد أھمية ھذا األمر في الظروف
الحالية ،حيث نشھد إقصا ًء كبيرا ً
للنساء من العمليات االنتقالية الجارية
على الرغم من أنھن كن في طليعة
االنتفاضات.
وظلت التدخالت التي تتعامل مع
موضوع النوع االجتماعي ثابتة دون
تغيير مقارنة بالعام الماضي،
ووصلت نسبتھا ما يقارب  20بالمائة
من مجموع التدخالت.
وعلى اعتبار أن قضية النوع
االجتماعي ستكون قضية مركزية
لعملية نشر الديمقراطية ،تنوي
المؤسسة تعزيز نشاطاتھا المستقبلية
نحو النھوض بحقوق النساء.

 10من الممكن أن أكثر من تدخل كانت لغرض تعزيز القيادات النسائية من المدافعات وفي الوقت نفسه دعم مشروع معني بحقوق النساء .وقد تم تخصيص
التدخالت لھاتين الفئتين بحسب ما ھو مالئم وذلك لتقديم صورة شاملة.
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 7 – 5البلدان

ظلت األزمة العميقة التي تعصف
بسوريا في صميم شواغل المؤسسة
خالل عام  .2011وقد واصلت
المؤسسة إيالء األولوية لحماية
المدافعين وتوثيق االنتھاكات في ھذا
السياق الذي يسوده قمع شديد ،وحيث
ال تتوفر للجھات المانحة الرئيسية
آليات للعمل بسرعة أو تحريك
الموارد بصفة مبتكرة ،وال تتوفر لھا
قدرات على تقديم عدد كبير من المنح
الصغيرة والفردية.
عالوة على ذلك ،واستجابةً للديناميات
الجديدة الجارية ،ونظراً للخبرة
والموثيقية التي اكتسبتھا المؤسسة في
الماضي ،فقد قررت إطالق تواجد
إقليمي في تونس ،وذلك بھدف تعزيز
حركة المجتمع المدني ،خصوصاً
الفاعلين الناشئين الذين يعملون في
وللنھوض
المھمشة،
المناطق
لإلصالحات في مجال حقوق اإلنسان
في ھذا المرحلة الحاسمة.
وبالتالي ظلت سوريا وتونس البلدين
اللذين حصال على أكبر دعم من
المؤسسة األورو-متوسطية خالل
العام .2011
وفي الوقت نفسه ،لم تُھمل المؤسسة
الوضع الصعب لحقوق اإلنسان
والذي يزداد سوءاً في الجزائر
ومصر وإسرائيل خالل عام ،2011
حيث استُھدفت الجماعات والمنظمات
غير الحكومية المعنية بحقوق
اإلنسان ،وعلى نحو متزايد،
بإجراءات قضائية وتشريعية تعسفية.
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 – 6شؤون تنظيمية

 1 – 6الشراكات المالية

حظيت المؤسسة خالل عام  2011بثقة الوكالة السويدية للتنمية الدولية ) ،(SIDAوالمفوضية األوروبية عبر األداة األوروبية
للديمقراطية وحقوق اإلنسان ) (EIDHRواألداة األوروبية لتحقيق االستقرار ) ،(IFSوالوكالة الدنماركية للمساعدات التنموية
) ،(DANIDAومؤسسات المجتمع المفتوح ) ،(OSFوصندوق سيغريد راوسنغ ) ،(SRTوحصلت المؤسسة على مساھمات سخية من ھذه
الجھات ،إضافة إلى دعم من منظمة العفو الدولية لحاالت محددة لمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وفي الوقت نفسه ،سعت المؤسسة إلى تنويع مصادر تمويلھا وذلك كي تنھض بآفاق نشاطاتھا وتوسيعھا على ضوء التغييرات التي
تحدث في المنطقة .ولتحقيق ھذه الغاية ،تمكنت المؤسسة خالل العام من تلقي دعم كريم من وزارة الخارجية والشؤون األوروبية في
فرنسا.
 2 – 6المعلومات واالتصاالت

حافظت المؤسسة خالل العام  2011على سياساتھا بالتزام السرية فيما يتعلق بمعظم المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من تمويلھا .وقد تم
إقرار ھذه السياسة وتنفيذھا بسبب المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لھا الناشطون واألشخاص الذين يقدمون طلبات التمويل،
والحاصلون على التمويل وغيرھم من المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة .وفي الوقت نفسه ،تضمن المؤسسة شفافية نشاطاتھا من
خالل توفير معلومات مفصلة للجھات المانحة الرئيسية حول تدخالتھا ونشاطاتھا دعما ً للمنظمات والجماعات واألفراد من المدافعين عن
حقوق اإلنسان في المنطقة.
قامت المؤسسة أيضا ً بتطوير وتحديث موقعھا على اإلنترنت ،حيث أضافت تعليمات واضحة بشأن القواعد التي تحكم طلبات التمويل
العادية والمستعجلة ،إضافة إلى المواعيد النھائية لتقديم الطلبات ،وذلك بلغات العمل الثالثة للمؤسسة )اإلنجليزية والفرنسية والعربية(،
وذلك لتيسير الوصول إلى ھذه الوثائق والمعلومات.http://www.emhrf.org/ :
 3 – 6التقييم

قررت المؤسسة في عام  2011أن تعمق فھمھا وتأمالتھا بشأن التطورات التي تحدث في المنطقة العربية بھدف المساھمة في تحديد
التوجه االستراتيجي والتنظيمي للمؤسسة .وإضافة إلى الندوة التي عقدتھا المؤسسة في ھذا السياق ،فقد قررت استخدام خدمات
استشارية خارجية لمساعدة مجلس األمناء في توجيه المناقشات ،وذلك بھدف تطوير التوجه االستراتيجي والوسائل الضرورية لتحقيق
أھدافھا في المستقبل.
وكانت المجاالت ذات األولوية التي جرى النقاش بشأنھا أثناء االستعراض االستراتيجي ،ھي ما يلي:
•

•
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دور المؤسسة وتدخالتھا االستراتيجية استجابةً لالحتياجات التي يعرب عنھا المدافعون والفاعلون الجدد في المجتمع المدني
على ضوء الظروف المتغيرة:
 oالوالية الجغرافية الحالية والمستقبلية وأولويات تدخالت المؤسسة؛
 oآليات ومعايير التدخالت الحالية والمستقبلية؛
 oدور التعاون الحالي والمستقبلي مع الجھات الفاعلة اإلقليمية والدولية األخرى.
ھيكل المؤسسة ،وذلك لضمان انسجامه مع استراتيجية التدخل:
 oالفريق التشغيلي الحالي والمستقبلي؛

 oالبعثة/البعثات اإلقليمية الحالية والمستبقلية.
وجرت مناقشة نتائج وتوصيات المستشار الخارجي أثناء اجتماع مجلس ممثلي المؤسسة 11في حزيران/يونيو .2012
 4 – 6االستدامة وتحليل المخاطر

فيما يلي عرض للمخاطر الرئيسية التي حددتھا المؤسسة فيما يتعلق بتقديم المساعدات المالية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدان
جنوب وشرق المتوسط:


خطر زيادة القمع ضد متلقي التمويل من المؤسسة .لم تؤ ِد المساعدات التي قدمتھا المؤسسة لغاية اآلن إلى حدوث قمع قانوني
أو بدني أو نفسي ضد المدافعين وذلك بسبب مبدأ السرية التي تتقيد بھا المؤسسة في استعراض طلبات التمويل ،وفي قرارات
منح الدعم وتحويل األموال للمستفيدين .وينطبق مبدأ المحافظة على المعلومات السرية في جميع الوثائق التي يُكشف عنھا
للعموم .فھذه الوثائق ال تتضمن أسماء المستفيدين أو قيمة الدعم .كما تتم المحافظة على سرية االتصاالت .وفي الوقت نفسه،
تقوم المؤسسة بإعالم المانحين الرئيسيين بشأن نشاطاتھا وتطبق مبدأ الشفافية مع التزام كافة احتياطات السرية.



خطر مرتبط بتجميد التمويل أو اعتراضه من قبل جھة أخرى غير المدافع المستفيد .كانت الحصيلة العامة ُمرضية خالل عام
 .2011وتلتزم المؤسسة جانب الحذر من ھذه الناحية وتتخذ خطوات وقائية وتقوم بجمع معلومات متنوعة عن متلقي الدعم
انتھائه.
وبعد
استخدامه
واثناء
الدعم
استالم
قبل



خطر بأن ينشأ عن التمويل تأثير غير مقصود يزعزع استقرار المجتمع المدني )تفاقم نزعة التنافس ،وبث معلومات غير
صحيحة( ،والتبعات المحتملة إلساءة استخدام التمويل أو اختالسه )الفساد ،االختالس( .لقد تجنبت المؤسسة ھذا الخطر
لغاية اآلن ،ولكنھا تواصل أخذ جانب الحيطة في ھذا المجال .كما أن محدودية قيمة المنح المقدمة تخفف من خطر سوء
استخدامھا .وتجري المؤسسة تقييما حازما قبل اتخاذ قرار .ويجب أن يطبق مستلمو الدعم عدداً من قواعد المساءلة ،كما تعمل
المؤسسة على مراقبة استخدام التمويل على نحو منتظم .وتحتفظ المؤسسة أيضا ً بحقھا باستعادة التمويل فيما إذا لم يتم االلتزام
بھدف التعاقد بين المؤسسة ومستلم المنحة.

تستند استدامة نشاطات المؤسسة إلى العناصر التالية:
 إن إمكانية الوصول إلى مساعدة مرنة وسريعة ومحلية تمثل أمراً ضرورياً؛ كما أنھا تزيد قدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان
على العمل في المنطقة.
 بصفة عامة ،ال تتوفر للجھات المانحة الرئيسية آليات للتحرك بسرعة ونقل الموارد على نحو مبتكر ،كما ال تتوفر لھا القدرة
على توفير عدد كبير من المنح الصغيرة والفردية.
 بفضل تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة ،والتي تشمل مسؤولين من عدة منظمات إقليمية ودولية إضافة إلى خبراء مطلعين على
شؤون المنطقة ،فإن المؤسسة تتمتع بقدرة مباشرة على الوصول إلى المنظمات غير الحكومية وإلى المدافعين ،مما يمكنھا من
االستفادة من مصدر معرفي فريد وعالي المصادقية للحصول على معلومات موثوقة ومفصلة من أجل القيام بعملھا ،مما
يحسن بالتالي نوعية نشاطات المؤسسة ووصولھا إلى الفئات المستھدفة.
 تحافظ المؤسسة باستمرار على اھتمامھا بشركائھا وتجاوبھا معھم ومع المجتمع المدني ،وذلك من خالل نشاطات المتابعة،
وتواجدھا اإلقليمي المعزز ،وزياراتھا المنتظمة للمنطقة ،مما يمكنھا من االستجابة للتغييرات التي تطرأ على الظروف المحلية
واإلقليمية وأن تستجيب الحتجيات المدافعين.
 تركز المؤسسة جھودھا على ھذه المنطقة التي تتميز بأنھا محصورة ،مما يعني أن بإمكان المؤسسة أن تطور صورة محددة
عن نفسھا وأن تكون شريكا ً مفضالً في مجال عملھا.
 11يتألف مجلس ممثلي المؤسسة من أكثر من  60منظمة غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان ومن المدافعين عن حقوق اإلنسان وھم من األعضاء المنتظمين
والمؤازرين للشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ) .(EMHRNويؤدي مجلس الممثلين دوراً مھما من حيث المعرفة العميقة التي يتمتع بھا بالتطورات التي
تجري على األرض في المنطقة العربية ،حيث يعمل على تحسين نوعية نشاطات المؤسسة واستھدافھا.
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تعمل المؤسسة ،وبحسب الحاجة ،على تشجيع مشاركة وتعبئة منظمات وطنية وإقليمية ودولية أخرى ،سعياً منھا لتوفير دعم
سياسي ومؤسسي طويل األجل للمدافعين.
تقوم المؤسسة بمخاطرات محسوبة من خالل منح مستويات محدودة من التمويل للمدافعين المعرضين للخطر ،وللمنظمات
الصغيرة الناشئة ،والنشاطات المبتكرة.
بفضل اتصاالتھا الوثيقة مع الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات ،تحتل المؤسسة موقعا يمكنھا من تقديم
النصح والعمل كوسيط بين المدافعين وبين المانحين الدوليين في الحاالت التي تكون فيھا طلبات التمويل مرشحة بوضوح
لتلقي الدعم من منظمة مانحة أخرى.
تسعى المؤسسة على نحو فاعل إلى تأمين التمويل وتنويع مصارده دعما ً لنشاطاتھا الھادفة إلى توفير المساعدات للمدافعين عن
حقوق اإلنسان في المنطقة.
أخيراً وليس آخراً ،تستند المؤسسة في تدخالتھا االستراتيجية إلى الحق بحرية التجمع والتنظيم.

 5 – 6اإلدارة الداخلية

ظلت تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة دون تغيير خالل العام  .2011ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يقومون بمھماتھم على أساس
تطوعي.
في عام  ،2011شملت األمانة العامة للمؤسسة الموظفين التالية أسماؤھم:
•
•
•
•
•
•

آني-صوفي شيفر )حاصلة على شھادة في القانون العام( ،موظفة بدوام كامل بمنصب مديرة برامج في كوبنھاغن؛
رامي صالحي )حاصل على شھادة في علم االجتماع( ،موظف بدوام كامل كمستشار إقليمي في تونس منذ  20أيار/مايو
2011؛
إيميلينا جاسكوياك )حاصلة على شھادة في االقتصاد الدولي( ،وقد تسلمت منصب كاترين ھويبي فريدريكسن أثناء إجازة
األمومة )وھي حاصلة على شھادة في اللغات األجنبية( ،وھي سكرتيرة إدارية في كوبنھاغن؛
روجيه جلخ )حاصل على شھادة في االتصاالت( ،موظف بدوام كامل مساعد مشاريع في كوبنھاغن؛
نادين مورغان )حاصلة على شھادة في إدارة األعمال( ،موظفة بدوام كامل كمساعدة إدارية في كوبنھاغن؛
شاديا الدرديري )حاصلة على شھادة في العالقات الدولية( موظفة كمتدربة في كوبنھاغن لمدة ستة أشھر.

كما استخدمت المؤسسة خدمات للمحاسبة وتقنيات المعلومات على أساس دوام جزئي خالل العام .وأعد تقرير تدقيق الحسابات شركة
ديلوتي ) (Deloitteلتدقيق الحسابات في كوبنھاغن.
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