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  قدمة. م1
  

ً بعد ال تزال المنطقة العربية  ة في مسارھا ضات صارخحمل تناقثوراتھا" ت" انطالقةمن  مرور ثالثة أعوام تقريبا
ليبيا و ومصر والمغرب بلدان ھي: تونسانتخابات في خمس بدأ عھد دستوري جديد وأُجريت في حين الديمقراطي. ف

فاعلة تُماَرس على مستويات متعددة على يد جھات االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ال تزال فإن  1والجزائر،
  الجھات الفاعلة غير الحكومية. فيھا امختلفة بم

التدخالت اإلقليمية والدولية، ال الغالب بفي  المرتبطةالسياسية واالجتماعية والثقافية، يزخر بالتحديات في سياق و
طوال مراحل وبالنسبة لمستقبل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المنطقة.  زال المرحلة االنتقالية الحالية حاسمةً ت

 ظلتالھشة في المنطقة، البيئات التحويلية التي تميز  الجداليةمفاوضات الشعبي السلمي وال والنضال ةالعنيف اتالتوتر
 يقوده ديمقراطينموذج  تطبيقالتقدم المحرز في  الذي يُقيِّم "المؤشر الرئيس وتعزيزھا حقوق اإلنسانحماية 
  2".من أجل التعايش نوالمواطن

ضمان احترام عملية بات التي تواجھھا موجات جديدة من العنف، مدى الصعو ھزتھاالوضع في مصر، التي يكشف 
الحكومة الجديدة و، مھددةٌ  وتكوين الجمعياتالتعبير  الرأي حرياتفبمرحلة انتقالية.  المارة المناطقحقوق اإلنسان في 

عملية التحول وتعريف  شكل الذي تسعى له شعوب المنطقة سوف يحددنموذج المجتمع  إنال تطبقھا وال تكفلھا. 
 حالياً. الجاريةسياسي االجتماعي وال

على االرجح انعكاسات كبيرة وعواقب الثورة في ليبيا  سورياستمرار الحرب األھلية في ال سيكونعلى ذلك،  وعالوةً 
وبالتالي على عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير  البعيدعلى المدى حقوق اإلنسان وضع على 

  ھذين البلدين.الحكومية في 

ان احترام ضم على صعيد –في تونس  وال سيما – البالغتين تثبت حيويتھا وأھميتھاركة المجتمع المدني ح ما فتئت
ن وزال المدافعيومع ذلك، ال  الستيالء على مطالب الثورات الشعبية.أي محاولٍة ل الحريات األساسية والحيلولة دون

غير أن ھذه  .المنطقة حاليا الجارية فيوالظالمية في وجه االنجرافات العنيفة  حذرين ومتيقظينعن حقوق اإلنسان 
التي تحول دون توحيد الصفوف  ، والعقباتوالصعوبات المالية ،التھديداتالحركة تضعف بسبب عوامل عدة منھا 

تدخالتھا  وتحدد باستمرار نطاقمتوسطية -األوروالمؤسسة  شواغل صميمفي  تقع العواملھذه والجھود. وال تزال 
  تھا.واستراتيجيا

والقتل خارج نطاق القضاء  تعسفية كالحرمان من الحرية إلجراءات حقوق اإلنسان يتعرضونال يزال المدافعون عن 
ً  يواجھونوالخطف. و يفاقمھا في الغالب سوء المعاملة التي  والتحرش الجسدي والنفسي ممارسات التخويف أيضا

ئر، مصر والجزا فيھافي العديد من البلدان، بما يتواصل زائر. في سوريا وليبيا والج السيماو -إدارية بالفصل  وتدابير
تشريعية التدابير البفعل لتھديد متزايد في حين ما برح نطاق عملھم يتعرض المدافعين بحق  ضطھاد القضائياال
  .حرية تكوين الجمعيات والتجمع في حقھم تعوقھم عن ممارسةالتي تقييدية ال

إلى حد كبير من ألعمال عنف متزايدة، وھن مستبعدات عن حقوق اإلنسان  فعاتتتعرض المدافي ھذه السياقات، و
ضمان التوازن بين بعض البلدان، بما فيھا  ھاالتدابير اإليجابية التي اعتمدترغم في المنطقة  الجاريةالعملية االنتقالية 

. ساءت التعديات ستورية في المغرب، أو إدراج ھذا األمر ضمن األھداف الدالجنسين في القوائم االنتخابية في تونس
ول /كانون األفي ديسمبر أُجري على عجالةمد بعد استفتاء بموجب الدستور الذي اعتُ  في مصر المرأة على حقوق

                                                            
يشمل النطاق الجغرافي لتدخالت المؤسسة منطقةَ جنوب المتوسط، وبخاصة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر واألردن وفلسطين  1

يل ولبنان وسوريا. وقد أوليت التطورات الحاصلة في بلدان عربية أخرى كاليمن والبحرين اھتماماً خاصاً بھدف تحسين نھج المؤسسة وإسرائ
  متوسطية وتحليل تداعيات تلك التطورات في منطقة جنوب المتوسط، بيد أن التقرير الحالي ال يتطرق لھا.- األورو

  متوسطية.-ية وتحدي التعايش الديمقراطي،" مداخلة في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة األورومحمد الصغير جنجار، "الثورات العرب 2
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، الالتي النساءتعاني في سوريا، و. بصريح العبارة وال يحظر التمييز ضدھنالمرأة فالدستور يھمش حقوق  .2012
 .معاناةً شديدة من اآلثار الجسدية والنفسية للحربن، أطفالھالحصرية عن  ن المسؤوليةَ في كثير من األحيا يتولين
وجرائم ، ودعارة مبكروقوع حاالت اغتصاب واعتداء جنسي، وزواج قسري و التقارير والشھادات المختلفة إلى تشير

ً وينطبق ذلك باألخص على ا. نساء األسرة إضافة إلى نبذشرف  مخيمات وخارج الداخل  جئونوالال لمشردين داخليا
 3.في البلدان المجاورة

 ، وال سيما المغرب، ركزت المؤسسةالتي شھدت تقدماً وال تزال تواجه حالةً من عدم اليقينفي بعض البلدان و
النھوض والتحول  بجھودفيما يتعلق  -جھود الحوار والدعوة التحركات الرامية إلى تعزيز  توطيدعلى  استراتيجيتھا

في مجال وال سيما  ،الدستورية والمؤسسيةاإلصالحات  وقد ظلّتمن قبيل المساواة والتعددية والتنوع. مجاالت في 
  .المؤسسة في طليعة شواغل التطلعات االقتصادية واالجتماعية للشباب في المجتمعات العربيةو ،العدالة

المؤسسة لحماية  تسعىسوريا ومصر والجزائر،  ومتزايدة، مثلتھديدات جديدة  تأكَّد وجود حيثخرى األبلدان الفي و
والدفاع عن ، ومحاربته توثيق اإلفالت من العقاب حقوق اإلنسان وتمكينھم من مواصلة أنشطتھم في المدافعين عن

ً حقوق اإلنسان    الوعي بشأن احترامھا. ونشر المعترف بھا عالميا

مدافعاً عن ثالثة وثمانين بھدف دعم  والقرب ،لشراكات، واية، والتفاعللألخالقياتاألولوية  أولت المؤسسةوھكذا 
تعزيز تنفيذ إصالحات حقيقية من أجل لديمقراطية وا يعملون فرادى وجماعات، لدرء إمكانية انتكاس 4،حقوق اإلنسان

  .ودائمة لحقوق اإلنسان

  ملخص تنفيذي. 2
  

-األورو مؤسسةالدول المنطقة، ركزت في مختلف  الجاريةمختلفة الديناميات السريعة والعلى خلفية التطورات 
مع  تكيفھا أثناءوتعزيزھا حقوق اإلنسان حركة استراتيجيتھا على حماية  متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان

  .في المجتمعات العربية الحاصلة عمليات التحول

 التي شھدھا العامھذه التطورات  اءإزالمحدد نھج المؤسسة بيمكن إبراز العديد من المبادئ واإلجراءات فيما يتعلق و
2012.  

 احتياجاتھم من من خالل تمويل المدافعين األفراد المعرضين للخطرالمؤسسة بوجه خاص على دعم  ركَّزت 2-1
األساسية.  ھانفقاتمن خالل تمويل  جماعات المجتمع المدني الناشئةمساعدة على الحماية األساسية، ووالرعاية الطبية 

من  على التوالي بالمائة 37و بالمائة 38ما نسبته  الناشئة المنظمات غير الحكوميةو األفرادن مدافعوال شكَّلوقد 
  .2012المستفيدين في عام  مجموع

ً  تمثِّل سورياظلت حالة حقوق اإلنسان في  2-2 من التدخالت التي  بعددٍ المؤسسة  قامت، حيث للمؤسسة شاغالً رئيسيا
 تلكوقد جرت ورفع مستوى الوعي حول المواطنة.  ،، وتوثيق القمع، وتأمين المالجئعلى حماية المدافعين ركَّزت

 ومبتكر على نحو سريعاألموال  لتحويلآليات الغالب إلى الجھات المانحة الرئيسية في  تفتقر فيھاالتدخالت في بيئة 

                                                            
متوسطية لحقوق اإلنسان، تحرك عاجل من أجل المرأة السورية: -الشبكة األورو 3

http://www.euromedrights.org/eng/2013/05/03/urgent-action-for-syrian-women/ ،3  ية ؛ الفدرال2013مايو/أيار
الدولية لحقوق اإلنسان، العنف ضد المرأة في سوريا: الخروج من الصمت. تقرير عن الوضع في أعقاب بعثة تقييم أرسلتھا الفدرالية إلى 

-http://www.fidh.org/Violence-against-women-in-Syria-Breaking-the: 2012األردن في ديسمبر/كانون األول 
silence-13134  

  .2012اً من أجل التمويل وردت من المدافعين عن حقوق اإلنسان في العام طلب 222من أصل  4
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صغيرة. وقد استأثرت تدخالت من المنح الفردية ال صدار عدد كبيرالالزمة إل الوسائلوإلى  كما يتطلب الموقف،
  .2012عام الفي  اتدخالتھ مجموع منبالمائة  44المؤسسة في سوريا بما نسبته 

أنشطة منظمات المجتمع واستدامة  لدعماألولوية  حضورھا اإلقليمي، وأعطتمؤسسة ، عززت التونسوفي  2-3
إلنسان والحريات أجل احترام حقوق اتعبئة من على مواصلة ال إذ حرصت، مدني الناشئة في المناطق النائيةال

 كواجھةٍ على نحو متزايد مؤسسة ال عملت، وبھذه الصفةالديمقراطية.  الممكنة في مسار نتكاساتاالاألساسية لدرء 
الجھات المانحة، في توفير الدعم الفعال والمستدام من أجل تلبية احتياجات المدافعين  فيھالجھات الفاعلة الدولية، بما ل

  .المجتمع المدني ومنظمات

العاملة المبادرات الناشئة تحديد ودعم إلى  تدخالتھاعدد من  من خاللھدفت حيث  ليبيامؤسسة العمل في البدأت  2-4
عنھا الجھات الفاعلة في المجتمع  تالتي أعربالكثيرة إلى االحتياجات  ونظراً المواطنة وتمكين المرأة.  في مجال

بعثات إرسال تبادل الزيارات والمشاورات و تعززسوف  لدعم المالي، فإن المؤسسةا والتي تتجاوزالمدني الليبي، 
  .بھدف التدريب إلى تونس المدافعين الليبيين

بلغت نسبة و. تعزيز الدور القيادي للمرأة وحماية حقوقھابوجه خاص على  رّكزت المؤسسة، 2012في عام و 2-5
ً  األولوية المؤسسة وأولت. 2012عام الفي من مجموع التدخالت  ةبالمائ 28 المعنية بالنوع االجتماعيالتدخالت   أيضا
وتعزيز الجھود  مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز العدالة االنتقاليةالمواضيعية األساسية في المنطقة، مثل  للشواغل

صادية واالجتماعية وتنفيذ اإلصالحات في مجاالت الحقوق المدنية والسياسية واالقت تبنيالمحلية الرامية إلى 
  .والثقافية

تعزيز التعاون والشراكة مع الجھات الفاعلة ل األولوية مؤسسةال أولتوباإلضافة إلى توفير الدعم المالي،  2-6
ازدواجية مع ھؤالء الشركاء ضروري لتجنب  التعاون فزيادة. الوطني واإلقليمي والدولي المستوىعلى  المماثلة
على المدى بفاعلية ومناقشة وتنسيق االستراتيجيات التي يمكن أن تدعم المدافعين  ،لوماتتعزيز تبادل المعوالجھود، 

  البعيد.

، وزادت ميزانيتھا السنوية دور المؤسسة في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان اتسعلھذه التطورات،  نتيجةٍ كو 2-7
حقوق اإلنسان بأكثر من ثلثي ميزانية المؤسسة، لدعم المدافعين عن التدخالت المباشرة  واستأثرت. بالمائة 50بنسبة 

  .بالمائة 23 عند نسبةالموظفين نفقات النفقات اإلدارية و بقيتأُ في حين 

شكل ملموس في ب تجلىحيث ، التركيزاتلھذه  ھو انعكاسٌ  2012عام الالمؤسسة في  اتبعته الذيمسار العمل إن 
  .لمدافعين عن حقوق اإلنسانلالدعم المباشر وغير المباشر  وھما -أدناه  المعروضينعلى المجالين  المركزةاألنشطة 

  للمنظمات غير الحكومية والمجموعات والمدافعين في مجال حقوق اإلنسانلدعم المباشر ا. 3
  

ً  83دعم لتدخالً  81مؤسسة نفَّذت ال ) فرداً  36و منظمة غير حكومية أو مجموعة 47( عن حقوق اإلنسان مدافعا
مجموع  وفاقَ  5في منطقة جنوب المتوسط. ورصد احترامھاز حقوق اإلنسان ودعمھا وحمايتھا يعملون على تعزي

  6.مليون يورومبلغ اللھؤالء المدافعين المقدمة المنح 

                                                            
للحصول على التمويل. واستناداً  2012طلباً واستفساراً من المدافعين عن حقوق اإلنسان في العام  212متوسطية -تلقت المؤسسة األورو 5

يير االختيار الرئيسية والتي يمكن االطالع عليھا على موقع المؤسسة على إلى عملية شاملة بذلت فيھا المؤسسة العناية الواجبة، وامتثاالً لمعا
بالمائة من المتقدمين. وقد وردت أغلبية الطلبات من المدافعين  36شبكة اإلنترنت، قدَّم المجلس دعماً مستعجالً أو مرناً أو عادياً لِما نسبته 

)، أو عن طريق الزيارات الميدانية التي أجرتھا المؤسسة، أو بواسطة أعضاء الذين سمعوا بالمؤسسة من أشخاص آخرين (مدافعين أو شركاء
بالمائة من  7متوسطية. ومن الجدير بالذكر أن - متوسطية لحقوق اإلنسان، أو من موقع اإلنترنت التابع للمؤسسة األورو- الشبكة األورو

  ة لحقوق اإلنسان.متوسطي- المستفيدين من تدخالت المؤسسة كانوا من أعضاء الشبكة األورو
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 ضطلعت المؤسسة بدوٍر محوري في ترتيب قيام ستة شركاء دوليين بتحمل تكاليف إضافية مرتبطة ا
وجزائريين مدافعين سوريين  لسبعةبالعالج الطبي، وتكاليف االحتياجات الشخصية والمھنية 

 ، عملت المؤسسة كوسيط.أربعة حاالت. وفي وفلسطينيين وأفراد أسرھم

  8ت المؤسسة في حاالت الطوارئ محصلةً إيجابية:محصلة تدخال، كانت وبصفة عامة

  منھم تمكن خمسة مدافعين عن حقوق اإلنسان من تلقي عالج طبي مالئم في الوقت المناسب. وتمكن أربعة
مواصلة عملھم جراء التحسن الذي طرأ على حالتھم الجسدية والنفسية. ولألسف، تعرَّض أحد المدافعين من 

 مصيره مجھوالً. وال يزال 2012لالعتقال في 

  29المستعجل الذي قدمته المؤسسة الدعم مكَّن  ً المحدقة التھديدات  من تفاديعن حقوق اإلنسان  مدافعا
الالزمة لمواصلة عملھم في رفع  واستطاع معظمھم من تأمين المواردسالمتھم.  تدني مستوىوبحياتھم 

 من خارجھا.و مستوى الوعي حول انتھاكات حقوق اإلنسان، سواء في بلدانھم أ

 على استئناف  يكونوا قادرين، ولم 2013ثالثةٌ من ھؤالء المدافعين بحلول مطلع عام  اعتُقلك، ومع ذل
سوريين من إيجاد الفرصة على المدى البعيد لتأمين ستة مدافعين  لم يتمكنعملھم. وباإلضافة إلى ذلك، 

 .2013مقة ودعماً جديداً من المؤسسة في سالمتھم وُسبل عيشھم، وكنتيجة لذلك قد يحتاجون متابعةً متع

  منظمات غير الحكومية الناشئة والمشاريع الحساسة في السياق اإلقليميدعماً للمرنة الالتدخالت  3-2
  

المستعجل والعادي، ، في إطار الدعم اً مرن دعماً مع الديناميات الجديدة القائمة، قدمت المؤسسة بھدف تكييف تدخالتھا 
ضمن  تندرجال  واجه صعوبات في تأمين األموال أوت إنسانحقوق ير حكومية ومجموعة منظمة غ 47لصالح 

  الرئيسية المتبعة لدى المانحين. التصنيفات

  :التدخالت على الحاالت التالية ركزت ھذه

  سريعة التغير؛التطورات  في مواجھة مجموعة ناشئة في مجال حقوق اإلنسان 27تعزيز واستدامة 

  لتمكينھا من تطوير مشاريع حساسة في ومنظمة غير حكومية  حقوق إنسانجموعة م 20تعزيز قدرات
 بلدانھا.

    

                                                            
الحكومية استالم المبالغ في وقتھا. ولم تفاقم المساعدة المالية المستعجلة المقدمة من أكَّد جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير  8

  المؤسسة التھديدات األمنية التي يواجھھا المتلقون، وذلك بفضل قواعد السرية المتبعة قبل تحويل األموال وأثناء التحويل وبعده.
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اجتھدت المؤسسة من أجل االستجابة لالحتياجات المحددة التي أعربت عنھا األطراف الفاعلة في المجتمع المدني في 
السياقات التي تطورت فيھا األحداث بسرعة وحيث كانت الديناميات الوطنية تختلف من بلٍد آلخر. وتبسيطاً لعرض 

  .اقات رئيسية للتدخلسي خمسةأنشطة المؤسسة، ترد فيما يلي 

  

  الحرب األھلية في سوريا 1- 3-2

  

 9سعت المؤسسة بتدخالتھا لدعم ، هوتطرف في سوريا النزاع الدائرعسكرة ي سياق العنف المتصاعد، وتزايد ف
  :حقوق اإلنسان تركز على تحقيق األھداف التاليةلمبادرات 

  أربع جمعيات  بواسطة كافة اف النزاعأطرالتي ترتكبھا تعزيز رصد وتوثيق انتھاكات حقوق اإلنسان
زيادة الوعي  فيالھدف يتمثل من الناشطين داخل سوريا. ومھمة شبكات تمتلك إنسان حقوق ومجموعات 

في حالة واحدة، ووالمجتمع الدولي. ، ووسائل اإلعالم، المحلي ذه االنتھاكات في المجتمع المدنيحول ھ
 .داخل مباني المحاكمحماية الوثائق القانونية  فييتمثل الھدف 

 أمام المحاكم المحلية في  الماثلينلسجناء الرأي وضحايا القمع  القانوني المساعدة القانونية والتمثيل توفير
 .سوريا

 لناس الضعفاء والمنكوبين، وال سيما ل توفير المأوى وزيادة الوعي حول المواطنة والحوار بين األديان
 التي بشكل رئيسي في المدن النائية نظمتين حديثتي النشأة تعمالنبواسطة مالنساء والشباب واألطفال، 
 .مزقتھا الحرب في سوريا

 صعبة في أوروبايواجھون ظروفاً الذين  المنفيينلتدفق المتزايد من الناشطين السوريين ل االستجابة ،
 .في ظل القانونبواسطة تقديم المشورة لھم ودعوة السلطات األوروبية لحمايتھم 

 

  في تونس وليبيا ومصر السياقات االنتقالية 2- 3-2

  

ارسة الحقوق والحريات األساسية، مم تكفلمؤسسات  بانعدامالمرتبطة وعلى خلفية األوضاع السياسية غير المستقرة 
  .تونس وليبيا ومصر فيفي السياقات االنتقالية  مبادرةً  22 المؤسسة تدخالتاستھدفت 

إلى دعم جھود إعادة اإلعمار والتحول على الصعيد المحلي، وتعزيز تبني وتنفيذ في المقام األول سعت ھذه المبادرات 
  .لديمقراطيةنسان من أجل درء إمكانية انتكاس اإصالحات في مجال حقوق اإل

حقوق المرأة في مصر المحدقة بالتھديدات  اً فيحالة حقوق اإلنسان وتزايداً في كبير اً تدھورالمؤسسة رصدت إال أن 
كخصوم سياسيين بل وكأعداء المدافعين والمنظمات غير الحكومية  وازدادت النظرة إلى. 2012 أثناء عام

والمنظمات  الناشطينحماية ا على مؤسسة تدخالتھظراً الستمرار أنماط االنتھاكات، ركزت الون أيديولوجيين أيضاً.
  .غير الحكومية في مصر

 تعزيز اإلصالحات الدستورية ية تھدف إلى منظمة غير حكوم 11 التي تبذلھا عزيز جھود الدعوةت
في مجال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني، وال سيما في مجاالت حقوق المرأة  والتشريعية والمؤسسية

الالجئين، ومكافحة اإلفالت والمھاجرين حقوق والمساواة بين الجنسين، والحقوق االقتصادية واالجتماعية، و
مت ھذه الجھات الفاعلة الجديدة في سبع حاالت، قدوالعدالة االنتقالية). من العقاب (بما في ذلك مسألة 
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المنظمات غير الحكومية انتھاكات حقوق اإلنسان قت وفي أربع حاالت، وثَّ تشريعية؛ توصيات مقترحات و
 إقامة دعاوى رسمية أو شكاوى قانونية في نھاية المطاف.بھدف 

 تدريبية الدورات المن خالل على المستوى الشعبي  رفع مستوى الوعي حول احترام حقوق اإلنسان
 10وذلك بواسطة الجھات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الجمھور،  التي تستھدفوأنشطة الربط الشبكي 

ة المواطنة، وحقوق المرأة والقيادبقضايا  التي تتناولھا تلك المنظماتالمسائل  تتصل .غير حكوميةمات منظ
العنف ضد المرأة)، وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات،  محاربةذلك (بما في النسائية 

 .الفساد ومكافحةة، وحقوق األقليات، يحقوق البيئالو

  اإلجراءات القانونية التعسفية تواجه معوقات بسبب كانت أنشطتھاحكومية في مصر منظمة غير حماية ،
 .حرج في وقتق المرأة من مواصلة أنشطتھا في دعم حقو اوذلك لتمكينھ

  

  البيئة المقيدة للمجتمع المدني في الجزائر 3- 3-2

  

القيود على أنشطة المجتمع  معاكساً حيث فرضت مزيداً من كان أثر اإلصالحات السياسية التي شھدتھا الجزائر
التدھور  تفاقمون افعين والحيلولة دتعزيز حماية المدترمي إلى مبادرات  5دعم لتدخالت المؤسسة  سعتوقد  .المدني

  :حقوق المرأةوعلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية  وركزت التدخالتفي حالة حقوق اإلنسان، 

  للمدافعين الجزائريين عن حقوق اإلنسان والنقابيين القانونية والتمثيل القانوني مجاناً  المساعدةتوفير
 نضالھمبسبب عتقاالت واالحتجازات التعسفية العماليين المستقلين الذين باتوا ھدفاً على نحو متزايد لال

 .الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان المستمر من أجل

  لتعزيز وحماية  لنقابات المستقلة والمنظمات غير الحكوميةلحماية حرية تكوين الجمعيات والتجمع
 .السياق الحالي ضمنالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

  وال سيمافي منظمات المجتمع المدني،  النسائيةتعزيز المشاركة والقيادة حقوق المرأة و بشأنرفع الوعي 
 .لبليدة وتمنراست وھرانالتابعة في المناطق النائية 

  

  ضمن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يتواجه المجتمع المدن التحديات التي 4- 3-2

  

ترة الماضية. فقد أعربت الجھات الفاعلة في المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين عدداً من االنتكاسات في الف شھد
المجتمع المدني العاملة في إسرائيل عن شواغلھا فيما يتعلق بتأمين األموال لألنشطة المتعلقة بالدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني وحقوق المھاجرين والالجئين بسبب الخطاب والسلوك القانوني الحكومي الحانق بشكل متزايد. وفي 
مدفوعةً  ألمنية التابعة لحركة حماس حملةً غربية وقطاع غزة، تواصل السلطة الفلسطينية واألجھزة االضفة ال

  اعتبارات سياسية للتضييق على الجھات الفاعلة واألنشطة في المجتمع المدني.ب

غير  منظمات غير حكومية. وتلقت منظمتان 5إلى التصدي للتحديات التي واجھتھا  ھدفت تدخالت المؤسسةوھكذا 
حكوميتان في حالتين من ھذه الحاالت تمويال مرحليا لتمكينھما من مواصلة نشاطتھما الحساسة التي تركز على 

  األوضاع التالية:
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 سعياً لضمان  ةعين والحكومالتي تبذلھا المنظمات غير الحكومية المحلية مع المشرِّ  تعزيز جھود الدعوة
المشردين داخلياً في إسرائيل، وإصالح قانون األحوال الشخصية  تنفيذ األحكام المتعلقة بحقوق الفلسطينيين

 .المحاكم الشرعية في إسرائيلالمطبق في 

 عند عامة الجمھور بھدف وقف تسليع المرأة في إسرائيل واالتجار بأجساد النساء. تحركات لرفع الوعي 

  اإلساءات الجنسيةت ضحايا وال سيما النساء المستضعفا ضحايا العنف للنساء منتقديم الدعم المباشر 
 .والتمييز

  جتمعات المدنية في المغرب ولبنانالتحديات التي تواجه الم 5- 3-2

  

في المغرب ولبنان تتمتع منظمات المجتمع المدني باستقاللية وحرية نسبية في العمل، ھدفت تدخالت المؤسسة في 
ھا المھني حيث تواجه تلك المنظمات صعوبات في غير حكومية ودعم تأھيل منظمات 6المقام األول إلى تعزيز أنشطة 

تأمين التمويل بسبب الطبيعة الحساسة لعملھا أو ألن الجھات المانحة الرئيسية قد غيرت بوصلة استراتيجياتھا بحيث 
  باتت تركز على بلدان المنطقة التي تشھد تغيرات جذرية.

  ية:التال األوضاععلى  ھذين البلدينوھكذا ركَّزت التدخالت في 

 عين  تعزيز جھود الدعوة الجمھور بصفة عامة والتي تبذلھا المنظمات غير الحكومية المحلية مع المشرِّ
 ،للتشجيع على إقرار إصالحات عدلية بما يتوافق مع المعايير والمعاھدات الدولية، وإلغاء عقوبة اإلعدام

 مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب.و

 وذلك في كل الالجئين إضافة إلى خدمات إعادة التأھيل لضحايا التعذيبتقديم دعم مباشر للمھاجرين و ،
 من المغرب ولبنان.

وفي حالتين من الحاالت، تلقت منظمتان غير حكوميتين دعماً مرحلياً لتمكينھما من من مواصلة نشاطاتھما بسبب 
  ستدامة تمويل ھاتين المنظمتين.السياسات واإلجراءات الجديدة التي تبنتھا الجھات المانحة مما عّرض للخطر ا

  

  متابعة تدخالت مرنة 6- 3-2

  

  ة بما يلي:ؤسسوبدورھا كوسيط ومستشار للمستفيدين من دعمھا، قامت الم

 عت وساعدت في  وال سيما، 27المجموعات والمنظمات غير الحكومية الناشئة والبالغ عددھا  شجَّ
تمكين المؤسسة، من أجل مقترحات الو ليبيا، في وضع خطط العمل االستراتيجيةوتونس سوريا و

استراتيجي الحتياجات ھذه المجموعات  على نحواالستجابة  منبالتشاور مع شركاء آخرين، 
 ؛حديثة العھدوالمنظمات غير الحكومية 

 تونس، من  في، وخاصة أولئك الذين يعملون في المناطق النائية كافة لشركاء الجددل قدَّمت التدريب
 لجمعيات؛لديمقراطية الدارة اإلوببطبيعة عملھم  ذات الصلةورة االستراتيجية خالل تقديم المش

 مع المجموعات والمؤسسات أو استدامتھا  تاالتصاال إقامةعلى حكومية منظمة غير  32 شجعت
، وكان ذاتھا على المستوى المحلي والوطني واإلقليمياألخرى التي تعمل في المجاالت المواضيعية 

مكين ھذه المنظمات غير الحكومية من تبادل المعلومات والخبرات، وتحري تاالت الغرض من االتص
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ساھم في الذي يالستفادة من الدعم غير المالي ابالتالي و، تنسيق األنشطةو مضافرة الجھودإمكانية 
 ؛تعزيز تأثيرات أنشطتھا واستدامتھا

 لستة وعشرينالمانحة المحتملة الجھات  بأسماء قائمةً وأرسلت كوسيط،  وعملت، يسَّرت االتصاالت 
 .تمويلالفي تقديم طلبات ھا تأو ساعد/ومنظمة غير حكومية 

ليس جماعات والمنظمات غير الحكومية الدعم المقدم لھذه الالمترتبة على  على المدى البعيد من الصعب قياس النتائج
تشكِّل  –داخل المنطقة وخارجھا  -ساس باأل ألن اإلرادة السياسية ولكن وحسب ألن معظم الشراكات ال تزال مستمرة

 ً   على المدى البعيد.نتائج ال إلحراز في الغالب شرطاً مسبقا

  :المؤسسة التي حققتھاومع ذلك، يمكن إبراز بعض اإلنجازات الرئيسية 

 أن تستديم أنشطتھا بفضل  27 والبالغ عددھا الناشئة جميع المجموعات والمنظمات غير الحكومية استطاعت
تلك الجھات من  جھة فاعلة 17 تفي تونس، باتو. دوري تدريبو لبدء التشغيل تمويلٍ من دمه المؤسسة ما تق

نجحت و، ااختصاصھ تبالنسبة للسلطات والجھات الفاعلة األخرى في مجاال مھمةاتصاالت  تشكِّل الجديدة
والحقوق  وقيمھاطية مقراحول المبادئ الدي مواطنٍ  20000 على ما يزيدوتعبئة وتثقيف  توعيةفي  كذلك

 .، وخاصة في المناطق النائية من البالداألساسية

 المشروع المجتمعي للمجتمع المجتمع المدني في تونس تحت عنوان " منبر رئيسي لمنظماتأول  انعقد
 600يقرب من  ما ھذه الفعاليةوحضر  .2012 /كانون األولديسمبر 23-20الفترة  في"، المدني التونسي
في عدد من المجاالت االستراتيجية:  وناقشوا مقترحات لإلصالحمنظمة،  300أكثر من  مشارك يمثلون

النظام السياسي و ،الفنون والثقافة ونشر ينظام التعليمالالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وإصالح 
انون الدولي. ، واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وسيادة القالديمقراطية التشاركيةوالالمركزية و

ھذه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة، بدور أساسي في دعم  بمعيةمؤسسة، ال واضطلعت
وسيتم محافظة في تونس،  24في للمناقشة المؤتمر  منالتوصيات الرئيسية المنبثقة  تخضع. وسوف الفعالية
 .2013بعد ذلك في النصف األول من عام  نشرھا

 انتھاكات حقوق  حولللمعلومات  بمثابة مصدٍر رئيسيغير حكوميتين  منظمتان تبحوفي سوريا، أص
سي أن مثلة قناة اإلعالم (وسائل وورويترز)  األنباء الفرنسيةوكالة (مثل  وكاالت األنباءل بالنسبةاإلنسان 

تم استخدام  وباإلضافة إلى ذلك، ).وغيرھاد، قناة الجزيرة، قناة العربية، لومونبي بي سي، صحيفة ، أن
ي لتوثيق عمليات القتل في سوريا الذي كلَّفت بإجرائه في التحليل اإلحصائ بتلك المنظمتين البيانات الخاصة
في ضوء العنف و 2013.9عام  مطلعألمم المتحدة لحقوق اإلنسان والذي صدر في ل المفوضية السامية

ً على الضرر يعود بالذي  المتناميالطائفي  المأوى  ، تم إطالق مبادرات جديدة لتأمينالسكان األكثر ضعفا
نشر وتعزيز لفي المناطق النائية، و امرأة وشاب وطفل 350 ما يزيد على ألسر الضحايا، حيث يستفيد منه

 .ثقافة المواطنة وقيمھا

 ناشٍط حقوقي وسياسي ونقابي وشاب ممن  350 لِما يزيد علىالمساعدة القانونية والتمثيل القانوني  قُدِّمت
ً ا بات حقوق اإلنسان في سوريا وفي الجزائر، حيث  حول آرائھمأمام المحاكم بسبب  ومثلوا عتقلوا تعسفا

 .مضى مّما أشدالقمع 

                                                            
9 Megan Price, Jeff Klingner and Patrick Ball, Preliminary Statistical Analysis of Documentation of 
Killings in the Syrian Arab Republic, Benetech Human Rights Program, 2 January 2013.  
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  َإغالقھا دون إسرائيل وفلسطين م لخمس منظمات غير حكومية في مصر ولبنان والمقدو المرحلي دعمُ ال حال
ً األساسية ھامن خالل تغطية نفقات الزمة لتجنب الصعوبات المالية على اتخاذ اإلجراءات ال من ، ومكَّنھا أيضا

 .المتوسطالمدى 

 دعماً مكَّنھا  واجه تحوالً في أولويات المانحينت كانت تلقت أربع منظمات غير حكومية في لبنان والمغرب
ً شرطعتبر األمر الذي يُ  ،من تعيين موظفين بھدف تطوير قيادة أكثر مھنية ً  ا عمل  تعزيزلضمان  مسبقا

 نسان وتعزيزھا.حماية حقوق اإلمجال في واستدامته المنظمات غير الحكومية 

 تمكَّن العديد من المستفيدين من المؤسسة، أفراداً الشركاء الدوليين، والمؤسسة  بينتعاون ال توثيق بفضل
- األوروة شبكالمع  وباتوا يتعاونونبناء القدرات االستفادة من الدورات التدريبية المصممة لوجمعيات، من 

المعھد المنظمة العالمية لمناھضة التعذيب، وواإلنسان، لحقوق  ةالدوليمتوسطية لحقوق اإلنسان، والفدرالية 
ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، والمركز الدولي للعدالة  ،العربي لحقوق اإلنسان

 وجھات أخرى.االتحاد األوروبي،  ودوفو كفينفو،ية السامية لحقوق اإلنسان، والمفوضواالنتقالية، 

  المستفيدة قادرة من المنظمات غير الحكومية  بالمائة 46أصبحت  ،ومستشاروسيط المؤسسة كبفضل دور
ل  على، وبالتالي ضمنت استدامة أنشطتھاأخرى، من مؤسسات  وإضافي على الحصول على تمويل مكمِّ

 جزئياً.األقل 

داخلية وبقيت مشاكل  ، لألسف،إحدى المنظمات غير الحكومية المستفيدة تواجهظلت الرغم من ھذه النتائج اإليجابية، ب
  .2012إلى حد كبير في عام  فاعلةغير 

  حقوق اإلنسان في مجالالمدافعين وللمنظمات غير الحكومية والمجموعات الدعم غير المباشر . 4
  

من خالل  - عم المدافعين عن حقوق اإلنسان خطوات أخرى لد ، إلى جانب توفير المساعدة المالية،مؤسسةالاتخذت 
تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق باإلقليمية والدولية المعنية  بالجھات الممولة وااللتقاءاإلقليمي،  حضورھاتعزيز 
  .اإلنسان

يم والنظر في تقد، قة، وقياس أثر المساعدة المقدمةفي المنط الحاصلةكان الغرض من ھذه األنشطة تقييم التطورات 
تعزيز الشراكات مع الجھات الفاعلة الرئيسية التي تركز على دعم المدافعين عن حقوق ودعٍم إضافي، عند االقتضاء، 

  دعماً طويل األجل.اإلنسان 

  .، على النحو المبين أدناه2012عام اللتحقيق ھذا الھدف في  ناشطين كرَّست المؤسسة

  في المنطقة: تونس وليبيا الحضورتعزيز  4-1
  

لمدافعين لالمتغيرة واالحتياجات التكيف بسرعة أكبر مع الظروف  بھدففي تونس وليبيا  حضورھامؤسسة ال تعزز
  .2012في  المحليين

  

  في تونستعزيز الحضور  1- 4-1

  

غير  منظمةمائتي  ما يزيد علىلِ ن بممثليأن تلتقي  في تونس، تواجدھا على األرض، بعد تعزيز مؤسسةاستطاعت ال
جندوبة، رأس جدير،  ،الوطن القبليالقصرين،  ھاھملت في الماضي، بما فيأُ  مختلفةمناطق مدن و في تعملحكومية 
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، أم العرايس، سيدي بوزيد، تالة، صفاقس، سليانة، الكاف، قفصة، بوزيان ، جرجيس، تطاوين، رمادة، منزلذھيبة
  .نفيذ أعمال استكشافيةتالزيارات من ھذه تونس الكبرى. وتمكَّنت المؤسسة بفضل ، المتلوي، الرديف

 ً الجمعيات  والتعرف إلى ،المناطق المعزولة منھاعاني ھدفت الزيارات الميدانية إلى مناقشة المشاكل التي ت، وعموما
الشواغل الرئيسية والمساعدة. وكانت  التطويرمن أجل تحديد احتياجاتھا في مجال الواعدة مكانات ذات اإلالناشئة 

  :ذه الجمعيات كما يليھلالمتعلقة ببيئة العمل 

 المناطق  لخدمة وال سيما، في تونسلمشاريع واالستثمارات في المناطق النائية قامة احاجة كبيرة إل ثمة
فيما يتعلق بھذه  وتراخيھاالحكومة  عدم اھتمامخاص إزاء  المجتمع المدني قلقٌ  يساور ممثلي. المھمشة
 وسكانھا.المناطق 

  أكبر من اإلبداع في  في الوقت نفسه، قدراً ، وأن يُبدي تحول بيئتهيف مع أن يتكيجب على المجتمع المدني
ً ومراعاة الظروف اإلقليمية.  وتحسين فھمھا  استراتيجيته لصقل أن يسعى جاھداً  على المجتمع المدني أيضا

ة والمنظمات غير الحكومي واألحزاب السياسية والحكومةالدولة مختلف الجھات الفاعلة بما فيھا ألدوار 
 .والنقابات

 لمكاتب ومعدات لبدء عملھا فھي بحاجة  ا.عند انطالقھا وبدئھ تواجه منظمات المجتمع المدني مشاكل
 تتطلب مساعدة وھيداخلية. مشاكل تشغيلية حديثة النشأة ، تواجه معظم الجمعيات وفضالً على ذلك. بفاعلية
 .ةمقراطيالدي اإلدارةالتغلب على ھذه التحديات وضمان  من أجل مستمرة

 دور  بشأنمستمر إلى تدريب ، في بيئتھاأكبر  تأثيراً  كي تمارس ،الجھات الفاعلة في المجتمع المدني تحتاج
لجمعية، وصياغة نظامھا األساسي، اإلدارة الديمقراطية داخل االمشاريع، و وتحديدالمجتمعات المدنية، 

 واالتصاالت، إلخ.وإدارة المشاريع، 

 يوازيضروري  أمرٌ  ھو لمنظمات غير الحكومية على المستويات المحلية والوطنيةالحوار والتعاون بين ا 
التعاون تعزيز إمكانيات  وتحري ولية من أجل االستفادة من خبراتھاالمنظمات اإلقليمية والدمع  بناء الجسور

 مجاالت تدخلھا. ضمناالستراتيجي 

ناشئة وتمنحھا الدعم في العام  نوعيةجمعية  17تساعد استطاعت المؤسسة أن ، تونسفي  تعزيز حضورھابفضل و
ً اھتمام . أولت المؤسسة2012 ً خاص ا إلى مساعدة خاصة بسبب  حاجةٍ وب بوجه خاص يفةً عتبر ضعلفئات التي تُ با ا

لنساء، والشباب، ن والجھات الفاعلة التي تعمل خارج العاصمة أو في المناطق النائية، وا(المدافعونطاق عملھا 
ضحايا التعذيب، ( بسبب طبيعة الحقوق التي يدافعون عنھا) أو ن، إلخون والالجئون، والمھاجروالسجناء السابقو
  واألقليات، إلخ).
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العديد من مؤسسات الدولة أو لم تعد تعمل، وال سيما تلك اختفت بعد انھيار نظام القذافي، و فيھا البالد.مر التي ت
بالمقارنة مع تشكِّل مشكلةً أقل حدةً بكثير الجيش والشرطة. ومع ذلك، فإن الحالة االجتماعية واالقتصادية بالمرتبطة 

  .أشكال مختلفةبالتي يتم توزيعھا على السكان  أو اليمن أو مصر بفضل عائدات النفط الكبيرةتونس 

ً  40أكثر من لم يشھد المجتمع المدني الليبي طوال  المبادرات إطار حكومية خارج لمنظمة غير نشاط أي  عاما
 الخيرية للجمعيات لعالميةا ذافيمؤسسة القفي السنوات األخيرة بدعم من  تأسستالمرتبطة بنظام القذافي أو التي 

ه كان غير منظٍم في كثير من بسرعة، ولكن تطورأن المجتمع المدني قد  زيارتھا وقد الحظت المؤسسة في .والتنمية
كبير  ، كان ظھور عددٍ اً جذرياً في النظامالمنطقة التي شھدت تغيير فيخرى األبلدان الالحال في وكما ھي  األحيان.

مئات الجمعيات في طرابلس  تشكَّلت. وقد والمنعبعد عقود من القمع  دون شك ديدة رد فعل طبيعيجال المنظماتمن 
انعدام  بسبب إنشائھامن مجرد إعالن  أكثر يُنِجزمنھا لم ومع ذلك، فإن العديد  10وغيرھا من المدن، وال سيما بنغازي.

  الخبرة واالستراتيجية والدعم.

والتي عنھا العديد من الجھات الفاعلة في المجتمع المدني الليبي،  تياجات التي أعربالحتوعلى ضوء ما تقدَّم ونظراً ل
قضايا العدالة العاملة على على تحديد ودعم المبادرات الناشئة  االدعم المالي، قررت مؤسسة تركيز تدخالتھتتجاوز 
  .الدعم من مصادر أخرىلية وتمكين المرأة والتي ال يمكنھا تلقي االنتقا

 األنشطة أنواعبيان حكومية والمنظمة غير الالمفاھيم األساسية لدور  توضيحالمؤسسة  تعتزمضافة إلى ذلك، وباإل
ل، التي تؤديھامختلفة ال . على أساس منتظم تونسللتدرب في البعثات إرسال المشاورات وعقد تبادل الزيارات ول كمكمِّ
، نوعيتين جديدتينعم مبادرتين المؤسسة د، قررت 2012 ثانيلليبيا في نوفمبر/تشرين الثانية الزيارة البمناسبة و

  .2013عام المن تبادل الزيارات والدورات التدريبية في تونس في  ال أن تستفيديؤمَ 

  ت المؤسسات اإلقليمية والدوليةالتعاون مع شبكاتعزيز  4-2
  

يل األجل والمستدام للمدافعين عن دعم طوتدفق الضمان  على صعيدكجزء من أنشطتھا الرامية إلى تعزيز التعاون و
  .معنية بقضايا حقوق اإلنسانسسات إقليمية ودولية مؤفي اجتماعات مع  شاركت المؤسسة بفاعلية حقوق اإلنسان،

وق المجموعة الدولية لممولي حقفي اجتماعات  2012بفاعلية في العام مؤسسة ال شاركتعلى وجه الخصوص، و
في ھذه  ومشاركتھامن عضوية المؤسسة  الغرض الرئيس ويتمثل .12 الداعمة بيةوملتقى المؤسسات العر 11اإلنسان،
حقوق في مجال الجھات الفاعلة المحلية  في تأثيرھا وُسبلفي المنطقة،  الحاصلةمناقشة التطورات في الشبكات 
ع فيھا اآلمال الكبيرة م تلطتخ دعم ھذه الجھات الفاعلة في بيئةٍ لبه  القياممجتمع المانحين والدور الذي يمكن لاإلنسان، 

  بشأن المستقبل. وعدم اليقينعدم االستقرار السياسي 

نظَّمت  ،حقوق اإلنسانممولي المجموعة الدولية ل التي تنظمھا السنوية نصفالمؤتمرات  انعقاد بمناسبةو 1- 4-2
 الوكالةو، للمرأة اإلنسان لحقوق الطارئ التمويل صندوق، ولحقوق اإلنسانالعالمي الصندوق المؤسسة بالتشارك مع 

لمجموعة والمنبثقة عن المجموعة العمل المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان المناقشات ، العالمية األمريكية اليھودية
على بمرحلة انتقالية و المارةبوجه خاص على البلدان  وھي تركز 2011عام . تأسست مجموعة العمل ھذه الدولية
  .سوريا

                                                            
  ثوقة حول عدد الجمعيات في ليبيا بسبب المركزية عملية التسجيل التي تقوم بھا ھيئات رسمية مختلفة.ال تتوفر إحصاءات مو 10

منظمة تقدم  275عضواً يمثلون حوالي  650المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان ھي شبكةُ مؤسسات دولية تضم حالياً ما يزيد على  11
  .2010د انضمت المؤسسة لعضوية المجموعة الدولية في عام منحاً مرتبطة بحقوق اإلنسان حول العالم. وق

ملتقى المؤسسات العربية الداعمة ھو تجمع عربي للمؤسسات الساعية إلى تعزيز الحوار والربط الشبكي والتدريب والتعاون فيما بين  12
مؤسسة في المنطقة  16الراھن، يخدم الملتقى  أعضائھا ومع الشركاء بھدف تعزيز قدرة العمل الخيري العربي على تنفيذ رؤيته. وفي الوقت

  وخارجھا باعتباره منبراً للحوار.
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على الخطوط األمامية: حماية المدافعين عن بعنوان " مؤسسة في تنظيم دورةٍ الثاني، شاركت ال /كانونفي ينايرو
أمريكا الالتينية والعالم  في الناشطون القادمون من الخطوط األمامية اد فيھ"، شدَّ حقوق اإلنسان في الفترات االنتقالية

العاملين في السياقات السياسية سريعة إلنسان العربي على أھمية وضع استراتيجيات لدعم المدافعين عن حقوق ا
على صعيد  تقدٍم كبيرلى إ تؤديأن يرات جتماعي والسياسي، يمكن لبعض التغفي فترات التحول االفالتغير. 

عمل وفي جميع األحوال، يتسم  تغيرات أخرى على قدرة األنظمة على مقاومة اإلصالح. بينما تدلل ،الديمقراطية
التغيير الديمقراطي الحقيقي. وقد ركزت إحداث حقوق والحماية بأھمية قصوى في  اإلنسان المدافعين عن حقوق

وتناولت ، السياقات المتغيرة ضمن البيئات المختلفة في عمل المدافعين على أرض الواقع تأثيرات مقارنة علىالدورة 
لتغيير المستدام، ومن ھم باعتبارھم وكالء الحقوق وحمايتالمناقشات النماذج االستباقية المختلفة لدعم المدافعين عن ا

السياسات، ولدعوة االعمل في مجالي التمويل المستعجل والمرن من أجل الوقاية واالستجابة الطارئة، ونماذج تلك ال
  .لحفظ السالمالمدنية غير المسلحة  والفرققليمية، اإلمحاور الو

في  حقوق العمالوحقوق اإلنسان في حركة يادي البارز ، الق الرمضاني مسعود المؤسسة دعتفي ھذه المناسبة، و
معھد القاھرة أحد مؤسسي بھي الدين حسن، و، في القيروان لرابطة التونسية لحقوق اإلنساناورئيس فرع  تونس

في تونس والتحديات الراھنة التي  غير المسبوقةفرص الدراسات حقوق اإلنسان وعضو مجلس المؤسسة، لمناقشة ل
المدافعين عن  ويحميالقمع  من سنوات يُنھيدائم من شأنه أن إطار قانوني في إنشاء دافعون في مصر يواجھھا الم

  ويدعمھم. حقوق اإلنسان والمجتمع المدني

حالة حقوق اإلنسان في  على مناقشاتھا في يوليو/تموزحقوق اإلنسان ركَّزت مجموعة العمل المعنية بالمدافعين عن 
مؤسسة المحامي السوري والمدافع عن حقوق اإلنسان، مھند الحسني، للحديث عن ، دعت الوفي ھذه المناسبةسوريا. 

بوسائل يُفكر الممولون أكثر  كي، سواء على األرض أو في المنفى، السوريينمحنة المدافعين  وال سيماتصاعد العنف 
  مرنة لدعم احتياجات الناشطين السوريين وعملھم على المدى البعيد.

الستجابة لحاالت دليالً آلليات ا مجموعة العملأعضاء مجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان، وضع وبمساعدة ال
وقد جرى نشر ھذا . المعرضين للخطرمساعدة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية بُغية الطوارئ 

للمدافعين عن حقوق  مفيدةً  يكون أداةً ل 2012شرين األول تأكتوبر/ 24الدليل وتوزيعه على نطاق واسع بتاريخ 
  13وخارجه.في العالم العربي  مستعجلإلى دعم  المحتاجيناإلنسان 

ً  شاركت 2- 4-2  /أيلولفي شھر سبتمبر وجمعيته العامة الداعمة ملتقى المؤسسات العربية مؤتمرفي  المؤسسة أيضا
المؤسسات اھتمام إلى زيادة  ھدفت ، جلسةً نمع الصندوق العربي لحقوق اإلنساشراكة ونظمت المؤسسة، بال. 2012

وقد ناقشت بالفعل في قضايا حقوق اإلنسان.  تنخرط(بقصد أو بدون قصد) وتوضيح كيف أنھا قوق اإلنسان بحالعربية 
قائم على الحقوق النھج اليق تطب أن كيفملتقى المؤسسات العربية الداعمة  مع أعضاء اإلقليميتين كلتا المؤسستين

في ھذه المناسبة، و .في المنطقة العربيةتأثير المنح  رفيعفضي إلى البرمجة الفعالة واالستراتيجية، وتيمكن أن يُ 
في منطقة تحركات االحتجاجية الصياغة قائم على الحقوق في  نھجٍ  اتباع بشأنمؤسسة دراسة حالة ال عرضت

 االجتماعيةو ةاالقتصاديلحقوق االدفاع عن  من أجلرئيسية تأسيس جمعية  إلى حينتونس بالحوض المنجمي 
  وتعزيزھا.

المؤسسة، بالتعاون مع  وسوف تسعىتفاعل معھا المدافعون المحليون.  كما بھذه الفعالياتب الممولون وإجماالً، رحَّ 
عن حقوق اإلنسان في العرب لمدافعين مسألة دعم ا بشأن المماثلةشركائھا، إلى تعزيز التعاون مع المنظمات 

 انسجام الدعوة إلىوھذه الزيادة في الموارد)،  قياسولمنطقة العربية (لالمزيد من الموارد  تخصيصف المستقبل، بھد
    .األولويات المحلية والوطنيةمن حيث في تدخالت المانحين أكبر 

                                                            
13 http://www.emhrf.org/en/responsegrants.php  

  .2013موقعھا على شبكة اإلنترنت في سوف تقوم المؤسسة بترجمة ھذا الدليل إلى اللغتين العربية والفرنسية وتنشرھما على 



20 
 

2012  

37%

25%

عدد التدخالت

 مستعجل

33%

24%

 المستفيدين

 مستعجل

34%

قيمة المنح

 مستعجل

.2نسان في عام 

38%

%

لنسبة بحسب عد

 ناشئ  تعزيز

4

%

سبة بحسب عدد

 ناشئ  تعزيز

15%

51%

النسبة بحسب ق

م  ناشئ  تعزيز

اإلنن عن حقوق 

ال

43%

النس

للمدافعينمؤسسة

في  ة
2 ،

إلنسان

مھا
 ي العادة

 ة نتيجةً 
رقعة ع

  . تونس

من
ته

 غير
وتوطيد 

عزيز

وتنفيذ
إلنسان
يسية ال
سرعة

 وال ل
كبير من

 2012ام
 وھي
في

تياجات
ن وفع

منظمات
ي

الذي قدمته الم عم

المستعجلةخالت   
2011 لعاماھا و

لرئيس في ذلك
ر حالة حقوق اإل

نة التي تقدمالمر 
تفوق قيمتھا فيي 
أكبر من ، عددٌ ة

الحكومية الناشئة
واتساعجديدة  ال
مؤسسة فيللمي 

في ھذه الفترة من
ميتالجارية أھ ى

اعدة المنظمات
طالق المبادرات

تع الھادفة إلىئة 
 إلعادة اإلعمار

و تبنيجيع على
 مجال حقوق اإل
ات المانحة الرئي

للتحرك بسمة الز
تحويل األموالي 

دد كة إلصدار ع
  

ح المقدمة في عا
،الواحد للمدافع 
عليه في تما كان 

االحتي  ھذا الرقم
المداف عرب عنھا

ن للخطر والمنوض
في العاملةلناشئة 

.لية المضطربة

 رقامباأل 2012
بيانية التالية الدع

  تال

تدخالنسبة  ظلت
مستو عند 2012

ويُعزى السبب ال
ستمرار تدھورال

  .في سوريا

منحال من استفاد
التيو، المؤسسة
المستعجلةالمنح

المنظمات غير ا
العمللديناميات 
قليماإل الحضور

فھذا الدعم  أثبت
التحوالت الكبرى

ي مسافالحاسمة 
إطفي الحكومية 
الناشئالمبادرات 

الجھود الوطنية
تشجوالوالتحول، 

اإلصالحات في
ألن معظم الجھا

الالليات اآلتملك
وبشكل خالق في

الالزمةقدرات ال
ة.المنح الصغير

المنح متوسط بلغ
يورو 12,747

قليالً  تفوقنسبة
. ويعكس2011

المتزايدة التي أع
األفراد المعرض
غير الحكومية ال
السياقات االنتقال

2عام التدخالت .
الرسوم البي ضح

أنواع التدخال 1-

 

ظ
2
و
ال
ف

ا
ا
ا
ا
ل
ا

أ
ا
ا
ا
ا
ا
و
ا
أل
ت
و
ا
ا

ب
7
ن

ا
ا

ا

5.
تو

5-
  



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

21 
 

%
%
%
%
%
%
%

الحقوق المدنية 
والسياسية 

تشمل مكافحة (
اإلفالت من 

 )العقاب

57%

%
%
%
%
%
%
%

الحقوق المدنية 
والسياسية 

تشمل مكافحة (
اإلفالت من 

 )العقاب

55%

%
%
%
%
%
%

الحقوق المدنية 
والسياسية 

تشمل مكافحة (
اإلفالت من 

 )العقاب

47%

حقوق المرأة 
 وتمكينھا

ير 
ي 

ى 
 ت

17%

خالت

حقوق المرأة 
 وتمكينھا

ير 
ي 

ى 
 ت

16%

ستفيدين

حقوق المرأة 
 وتمكينھا

بير 
ي 

لى 
 ت

26%

لمنح

حرية التعبي
والحق في
الوصول إلى
المعلومات

وق 
صادية 
ماعية 
 فية

9%

بحسب عدد التد

حرية التعبي
والحق في
الوصول إلى
المعلومات

ق 
ادية 
اعية 
 فية

12%

حسب عدد المس

حرية التعب
والحق في
الوصول إل
المعلومات

قوق 
صادية 
تماعية 
 قافية

5%

ة بحسب قيمة ا

الحقو
االقتص
واالجتم
والثقاف

 ق األقليات

6% 6%

النسبة ب

الحقو
االقتصا
واالجتما
والثقاف

  األقليات

6% 6

النسبة بح

الحقو
االقتص
واالجتم
والثق

 ق األقليات

9% 7%

النسبة

حقوق حقوق 
المھاجرين
والالجئين 
 طالبي اللجوء

% 5%

حقوق حقوق 
لمھاجرين
والالجئين

 طالبي اللجوء

% 5%

حقوق حقوق 
المھاجرين 
والالجئين 
 وطالبي اللجوء

% 5%

ا

وط

%

ال
و
وط

%

و

هتمة 
ة إلى 

وق 
درات 

ع في 
 ي

ثر 

 
 

لى 
دن 
ة 

  اضيعي

مهمؤسسة الانت 
األنشطة الهادفة 
لحقوفي مجال ا 

مبادبما في ذلك 
 نظراً  ن العقاب

ية لهذا الموضوع
التيبيئات الوفي 

أكث ضراوةً افعين 
  .ى

الت الرامية إلى
مقارنًة وتمكينها 
تدهور ي ضوء 

عل التي يتعرضن
، وُيسَتبعد العنف

لعمليات االنتقالية
  .ة

التركيز الموا 2-

، كا2012 عام 
صفة خاصة بدعم

صالحات اإليز 
نية والسياسية، ب

ت منفحة اإلفال
همية االستراتيجية
ياقات االنتقالية و

المداقمع  فيها د
 أي وقت مضى

نسبة التدخال عت
يز حقوق المرأة 
سنوات السابقة في

الال لنساء،اضاع 
ألعمال و متزايد 

 حد كبير من الع
في المنطقة ارية

5-

في 
بص
تعزي
المد
مكاف

ألهل
السي
يزدا
من 

ارتفع
تعزي
السب

أوض
نحو
إلى
الجا
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تثقيف في مجال 
حقوق اإلنسان 
 )يشمل التوعية

29%

%
%
%
%
%
%
%
%

ف في مجال 
وق اإلنسان 
 )مل التوعية

28%

%
%
%
%
%
%
%

يف في مجال 
قوق اإلنسان 
 )شمل التوعية

29%

الت
ح
ي(

ثيق والبحوث 
 مجال حقوق 

 اإلنسان

28%

التثقيف
حقو

يشم(

ق والبحوث 
جال حقوق 

 إلنسان

%
32

ن

التثقي
حقو

يش(

ق والبحوث 
جال حقوق 

 إلنسان

%
2

التوث
في

صرة والدعوة 
 شد التأييد

%

ب عدد التدخالت

التوثيق
في مج
اإل

ة والدعوة 
  التأييد

2%
2

 عدد المستفيدين

التوثيق
في مج
اإل

رة والدعوة 
 د التأييد

25%

سب قيمة المنح

المناصر
وحش

القانوني
 ة القانونية

25%

النسبة بحسب

المناصرة
وحشد

قانوني
  القانونية

25%

النسبة بحسب

المناصر
وحشد

لقانوني
 ة القانونية

28%

النسبة بحس

التمثيل ا
والمساعدة

عادة
نفسي
 عي

11%

التمثيل الق
والمساعدة

عادة
فسي
 عي

9%

التمثيل ا
والمساعدة

عادة
نفسي
 اعي

8%

الدعم وإع
التأھيل الن
واالجتما

7%

الدعم وإع
التأھيل النف
واالجتماع

6%

الدعم وإع
التأھيل الن
واالجتما

10%

ي 
ن 

وث 
 

 
ود 

ن 
ة 

 

ك 

بين 

  قي الدعم

 

 

فيمويل المؤسسة 
سعة ومتنوعة من

 نفذهاة التي 
في  التثقيف ت
والتوثيق والبحو 

والمناصرة  ،سان
  

والمترابطة  املية
دعم جهوفي مة 
وتعزيز تنفيذ ة 

ل حقوق اإلنسان
طيةلديمقرااكاس 

مات غير 
 ابناء قدراته 

نشطتها على 
لت، ى البعيد موَّ

األساسية  
، بما في ذلكمات

مة، والموارد 
وازم، كما هو مبي

أنواع ب تعلقة
 . التالية

نشاطات متلق 3-

مستفيدون من تم
طائفًة واس 2012
  .طة

األنشطةت أكثر 
ضمن فئاتفيدون 

حقوق اإلنسان، 
حقوق اإلنسجال 

.وة وحشد التأييد

التكاذه األنشطة 
سمحا أهميةً  ينها

الوطنية اإلعمار 
الحات في مجال

درء إمكانية انتك 
  .منطقة

ن المنظمتمكيجل 
بمن  مية الناشئة

أن ط الضوء على
والمدى المتوسط 

مصروفاتالسة 
ية لتلك المنظمغيل

ر والنفقات العام
واللو ة والمعدات

المت ةالبياني رسوم
ت على الصفحة

5-
  

نفَّذ الم
2عام 
نشطاأل

انضوت
المستف
مجال 
في مج
والدعو

هذإن ل
فيما بي
إعادة 
اإلصال
بهدف
في الم

من أج
الحكوم
وتسليط
المدى

مؤسسال
التشغو 

اإليجار
البشرية

الرفي 
النفقات
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عدة  ضمن  التدخالتف 

 منفى

 ى

وبالتالي قد تُصنف .

 طبي

 مشاريع

 حماية السالمة

الضروريات في الم

 أساسي

 ي

 شاريع

 اية السالمة

ضروريات في المنفى

 اسي

من اإلنفاق ةواحد ة
  .بالمائة 100 عن

0%

8%

10

10

دد التدخالت

0% 10%

ط

م

ح

ا

أ

9

لمستفيدين

0% 2

طبي

مشا

حما

الض

أسا

4%

3%

9

ة المنح

فئةلتغطية أكثر من
جموع لكافة الفئات

20%

%

0%

0%

21%

نسبة بحسب عد

20% 3

12%

9%

12%

2

بة بحسب عدد ا

20% 40%

9%

%

سبة بحسب قيمة

  14طيتھا

         
ً ل  تكون قدمت دعما

ة لذلك، قد يزيد المج

40%

الن

30% 40%

22%

النسب

% 60%

النس

ت التي تمت تغط

                        
وبحكم طبيعتھا، قد

أشمل. ونتيجة صورة

60%

51%

50%

44%

80%

76%

النفقاتأنواع  4-

                       
بعض التدخالت، و
ت، وذلك لتقديم ص

5-
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
14

فئات



  آخرين

ى العاملة 

 

ن تحركات

 ين آخرين

خرى العاملة 

 ي

شأن تحركات 

 ن آخرين

خرى العاملة 

 ي

أن تحركات 
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ند مخاطبة مانحين

جتمع المدني األخر
 اضيعية مماثلة

خطيط االستراتيجي

حكومية الدولية بشأن
 امن

 عند مخاطبة مانحي

لمجتمع المدني األخ
 مواضيعية مماثلة

تخطيط االستراتيجي

لحكومية الدولية بش
 ضامن

عند مخاطبة مانحين

مجتمع المدني األخ
 مواضيعية مماثلة

تخطيط االستراتيجي

حكومية الدولية بشأ
 ضامن

خدمات الوساطة عن

ي مع منظمات المج
على مجاالت مو

ى سير العمل والتخ

المنظمات غير الحك
التضا

 وخدمات الوساطة

بكي مع منظمات ال
على مجاالت م

على سير العمل والت

ع المنظمات غير ال
التض

ين

وخدمات الوساطة ع

بكي مع منظمات الم
على مجاالت م

على سير العمل والت

ع المنظمات غير الح
التض

ح

0%

المشورة وخ 

الربط الشبكي

التدريب على

التنسيق مع 

د التدخالت

0%

المشورة 

الربط الشب

التدريب ع

التنسيق مع

ب عدد المستفيدي

0%

المشورة و 

الربط الشب

التدريب ع

التنسيق مع

حسب قيمة المنح

5% 10% 15
سبة بحسب عدد

5% 10% 15
النسبة بحسب

9%

5% 10% 15
النسبة بح

22%

15%

5% 20% 25%
النس

2

22%

19%

% 20% 25%

2

5% 20% 25%

35

28%

%

% 30% 35% 4

34%

25%

30% 35% 4

35

31%

25%

30% 35% 4

لية، 
سسة 
 لى
. د

سة 
 

في 
كفة 

 

 على
 ،
ل 
  

طاع 

سسة 
 
ة 

على 

   غير المباشر

  

5%

40%

40%

5%

40%

يم المساعدة المال
ف الرئيسية للمؤسس

عل في المنطقة 
البعيد المدى على
مؤسسعززت ال، 

ر للمدافعين عن
ها ف سيما خدمات

للمنظمات العاكرة 
جهات مانحة  ل

ع بشكل رئيسي 
كوسيط، والعمل 

م طلبات التمويل
.محتملة األخرى

حيث استط اعته
نظمات غير 

 من تمويل المؤس
ويل إضافي من

ا َضِمن استدامةم 
ًا على األقل، ع

الدعمأنواع  5-

إلضافة إلى تقديم
هدافثل أحد األ

المدافعين إعانة 
ع أنشطتهم صلة
لهذه الغاية، حقيقاً 

مها غير المباشر
وق اإلنسان، وال 
ساطة واالستشارة

التقدم بطلبات ى
  .رى

هذا النشاط  طوي
االتصاالت، ير

مساعدة في تقديم
هات المانحة الم

الدور نجات هذا 
بالمائة من المن 

كومية المستفيدة
 تحصل على تمو
اسسات أخرى ممّ 
طتها، ولو جزئيًا

 دى البعيد.

5-

  

  

  

  

وباإل
يتمث
 في

مواص
تحو 

دعم
حقو
الوس
على
أخر

ينط
تيس
والم
للجه

أثبت
46
الحك
أن 
مؤس
أنشط
المد
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40%

قوق 
 ن

ء. وقد تم تخصيص

المدافعات 
/اإلنسان

قوق 

51%

خالت

دافعات عن حقوق
 أسرھن/إلنسان  ة

5%

تفيدين

المدافعات عن حق
أسرھن/اإلنسان  ة

2%

لمنح

 معني بحقوق النساء

شاريع المعنية بحق
 اإلنسان للمرأة

22%

بحسب عدد التد

المد
اإل

لمشاريع المعنية 
ا قوق اإلنسان للمرأة

23%

حسب عدد المست

المشاريع المعنية 
قوق اإلنسان للمرأ

33%

ة بحسب قيمة ال

دعم مشروعوعات

المش غير الحكومية 
 دھا النساء

2

النسبة ب

ال
بحقو

المنظمات غير 
حكومية التي تقودھا

 النساء

%
22%

النسبة بحس

ا
بحق
ات غير الحكومية 
  تقودھا النساء

27%

النسبة

 النسائية من المدافع
  .رة شاملة

المنظمات غ
التي تقود

21%

الح

المنظما
التي

زء 

ي 

 

 

 
  

         
لى تعزيز القيادات

وذلك لتقديم صور ء

هو جز جتماعي
في  لمؤسسة

في ورهن المحدد
، خاصاً  هتماماً 
كبيرة على هميةً 

للعمل  صيصاً 
سين وتعزيز 

  .لقيادي

ًة أكبر في ظل 
 تتعرض المرأة 
لفة من العنف 

ت االنتقالية 
 في طليعة 

ة بين الجنسين 
ية التحول 

سبة المئوية 
نوع قضايا ال ف

نوات السابقة، 
 مجموعمن  

20.  

  15ماعي

                        
تدخل واحد يرمي إل

االقتضاءين بحسب

متعلق بالنوع االج
استراتيجية ال من
  ها.

 وضع النساء ود
حقوق اإلنسان اه

مؤسسة أهعلِّق ال
خص المصممةع 

مساواة بين الجنس
 المرأة ودورها ال

 هذا األمر أهمية
، حيثف الحالية

إلى أشكال مختل
عاد من العمليات
 رغم أنها كانت 

.  

المساواأن  إلى 
لعملي أساسيةألة 

النسارتفعت طي، 
التي تستهدف ت
السنب مقارنةً  عي
بالمائة 28 غت

012ت في عام 

النوع االجتم 6-

                       
ر من تقد يكون أكث

ھاتين الفئتيدخالت ل

المعد البُ 
أصيل م

خالتهتد

يتطلب و
حماية ح

لذلك ُتعو 
المشاريع

الم على
مشاركة

يكتسب 
الظروف
بازدياد إ
واالستبع
الجارية 
الثورات.

وبالنظر
مسأهي 

الديمقراط
للتدخالت
االجتماع
حيث بلغ
التدخالت

5-

  

  

   
15

التد
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44%

 ئر
 ئيل
 تلة
 ريا

48

 جزائر

 سرائيل

 لمحتلة

28

 ائر
 ئيل
 حتلة
 ريا

5%

عدد المنح

الجزا
إسرائي
ألراضي الفلسطينية المحت
سور

8%

5%

 المستفيدين

الج

إس

األراضي الفلسطينية ال

8%

7%

ة المنح

الجزا
إسرائ
ألراضي الفلسطينية المح
سور

7% 6%
%

2%

النسبة بحسب ع

 مصر
 ليبيا

األ  تونس
 المغرب

7%

2%

سبة بحسب عدد

 مصر

 ليبيا

 تونس

7%

31%

% 4%

نسبة بحسب قيمة

 مصر
 ليبيا

األ  تونس
 المغرب

%
5%

2

23%

6%
5%2%

4%

20%

النس

5%

10%

الن

2%

4%

%

4%

4%

 

 

 

 اسوريعصف ب   
 في عام 

تزايد لمستويات 
األولوية  سة
صد وتوثيق ر 

 ي يرتكبها
يم المساعدة 

لضحايا  مجاناً 
 المواطنة 

رقعة مؤسسة الت 
الجهات ظلت و  

في ناشئة 
المستفيدين من ز 
ألول مرة و . 20

ة الدعم لمبادرات 
  . ليبيا

مؤسسة ال
ل في ظلها 
اآلثار و  ومصر، 
إعادة ممولين ب
مارة دان ال
في ير تغهذا ال

لجهات الفاعلية 
وقد ي واللبناني. 

ر مصاد  جفاف
 

العميقة التي تع مة
المؤسسة  شواغل 

ظل القمع المت في
قة، أولت المؤسس

ور  األفراد، دافعين
التيحقوق اإلنسان 

، وتقديالنزاعطراف 
مج لتمثيل القانوني

زيادة الوعي حول
  ن األديان.

عت إلى ذلك، وسّ 
محلي في تونس، 
حلية، وال سيما الن

من أبرز مهمشة،
012سة في عام 

مؤسسةال، قدمت 
مدني الناشئة في 

 لم ُتهملت نفسه، 
يعمللصعبة التي 

مدني في الجزائر
قيام بعض الم لى

لصالح البلد وياتهم
حيث أثر ه، قالية
العمل بعض  في

ع المدني المغربي
الفاعلة ه الجهات

 .ي العام الماضي

  البلدان 7-

األزم ظلت
 صميمفي 

فو . 2012
غير مسبوق
لحماية المد
انتهاكات ح

أط مختلف
القانونية وال

وز ،االنتقام
والحوار بين

وباإلضافة
الم تواجدها

فاعلة المحال
المالمناطق 

مؤسسالمنح 
منذ نشأتها
المجتمع الم

في الوقتو 
ال الظروف
لمالمجتمع ا
المترتبة عل

أولوي ترتيب
بمراحل انتق
ف األولويات

في المجتمع
شهدت هذه

في تمويلها

5-
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 لمسائل التنظيميةا .6

  التشاور مع مجلس الممثلين 6-1
  

ومدافٍع منظمة غير حكومية  60 ما يزيد على الذي يضم، بمجلس ممثليھامؤسسة ال تالتزاماتھا القانونية، اجتمععمالً ب
في كوبنھاغن. وركزت  2012عام  /حزيرانيونيو 2 بتاريخالمنطقة األورومتوسطية،  من عن حقوق اإلنسان

واحتياجات  ،ير الظروف اإلقليميةوالمستقبلية في ضوء تجربة المؤسسة، وتغ المنجزةت على األنشطة المناقشا
  16.الجھات الفاعلة في المجتمع المدني

عن امتنانھم وتقديرھم العميق  –وال سيما من سوريا وتونس والجزائر  –وفي ھذه المناسبة، "أعرب ممثلون عدة 
لسنوات األخيرة. وأشاروا إلى الفعالية واالستجابة والطبيعة األساسية التي اتسمت للعمل الذي قامت به المؤسسة في ا

بھا أعمال المؤسسة في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان وعائالتھم من ضحايا القمع الذي تشنه األنظمة االستبدادية. 
وفي . ياة ومقاومة االضطھاد والتعذيبحوفي تونس، مكَّنت أنشطة المؤسسة المدافعين وعائالتھم من البقاء على قيد ال

  17سوريا والجزائر، يتيح دعم المؤسسة فرصةً لقيام الجمعيات المستقلة واستدامة أنشطتھا رغم القمع المتنامي."

تقديم المشورة حول التقرير والتوصيات التي رفعتھا المستشارة الخارجية المكلفة بناقش اجتماع مجلس الممثلين 
وأشار العديد من المشاركين إلى ضرورة أن تظل المؤسسة واقعيةً فيما يتعلق  ية للمؤسسة.التوجھات المستقبل

المتمثلة في تخصيص األموال ومراقبة أوضاع  فواليتھا المحددةبالتغييرات المحتملة في واليتھا وتطورھا. 
تعززھا قبل الشروع في مرونتھا وتجاوبھا ھي أصول ينبغي للمؤسسة أن تحافظ عليھا و إضافة إلىالمستفيدين، 

  أقدر على القيام بھا. َمن ھو خرىاألفاعلة الجھات ھناك ِمن الكون يقد  والتيأنشطة تھدف إلى بناء القدرات 

 رأي عن كذلك استفسرو، الماليةحويالت والتتفاصيل حول معايير األھلية وعملية صنع القرار،  مجلس الممثلين بَ طلَ 
 تستجيب المنظماتھذه فعلى العمل التطوعي.  أساسيبشكل  تقومصغيرة التي بشأن المنظمات ال األمناء مجلس

األولوية لتأمين  حيث تولي، أكثر مؤسسيةً صبغتھا  باتتالجھات الفاعلة األخرى التي  على خالف الحتياجات حقيقية
مجلس أشار أعضاء وقد  .على أرض الواقع تولي اھتماماً لالحتياجات المحليةبالكاد التمويل الالزم لعملياتھا بينما 

ھذه المسألة ألن والية المؤسسة ومعايير تدخلھا ال تسمح بدعم المنظمات  إزاء إلى أن لديھم شواغل عميقة األمناء
أن تكون قد بشرط المؤھلة لطلب الدعم من الجھات المانحة الرئيسية، ما لم تواجه مشاكل مالية مفاجئة وغير متوقعة و

  .األخالقيةالقيم و دة العملبجوبرھنت على التزامھا 

تجفيف مصادر تنزع إلى جنوب أوجدت حضوراً لھا في بلدان الأن المنظمات اإلقليمية والدولية التي  وأشير أيضاً إلى
مھنية وموارد وعمليات  ظمات غير الحكومية المحلية وذلك ألن لھا خبرة عملية تمتد لسنواتلمنالمخصصة ل تمويلال

الجھات المانحة  ھذه المسألة بالتعاون مع مجلس األمناء فيعن رغبته في أن ينظر  ممثلينالأعرب مجلس وكبيرة. 
قادرين الغير ھم تحديداً مؤسسة التمويل مھمة وأن المستفيدين من إلى أن ھذه مسألة  األمناء مجلساألخرى. وأشار 

ت بعد موجة االحتجاجات واالنتفاضاو في المنطقة. العاملةعلى الحصول على التمويل من الجھات المانحة الرئيسية 
مع شعوب المنطقة، رغم الثناء الذي تستحقه، نتائج  المتضامنةالتي اجتاحت المنطقة العربية، كان للحركة الدولية 

ضارة منھا إشعال المنافسة بين الجھات الفاعلة الوطنية والدولية، وتجفيف موارد التمويل التي ُخصِّصت في بادئ 
المجموعات المحلية في المنطقة، وسياسية "اإلغراق" المالي التي تخاطر باإلضرار ببيئة المنظمات  األمر لمساعدة
  غير الحكومية.

                                                            
: 2012يونيو/حزيران  2محضر االجتماع التشاوري الثالث لمجلس ممثلي المؤسسة،  16
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تدرك المؤسسة ھذه المستجدات جيداً وقد فتحت قنوات للتعاون والمشورة المتبادلة مع الجھات الفاعلة الدولية المھتمة 
الغاية، تنخرط المؤسسة في عدة شبكات للجھات المانحة  لھذهوتحقيقاً بوضع المدافعين عن حقوق اإلنسان وبالمنطقة. 

في مجال حقوق اإلنسان على المستويين الوطني والدولي. وھي تضطلع بدور مھم من خالل تقديم المشورة وتنسيق 
تتصل بسوريا  الدعم مع العديد من المانحين في سياق الدفاع عن حقوق اإلنسان عموماً وفي سياق قضايا أكثر تحديداً 

  وتونس والجزائر ومصر وغيرھا من البلدان.

  الشراكات المالية 6-2
  

، والمفوضية األوروبية )SIDA( بثقة الوكالة السويدية للتنمية الدولية 2012متوسطية في - حظيت المؤسسة األورو
الوكالة )، وIFSاالستقرار (األداة األوروبية لتحقيق ، و)EIDHR( األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسانعبر األداة 

، وصندوق سيغريد راوسنغ )OSF( المجتمع المفتوح ومؤسسات، )DANIDA( الدنماركية للمساعدات التنموية
)SRTسخية من ھذه المؤسسات. مساھمات، حيث تلقت )، ووزارة الخارجية الفرنسية  

  المعلومات واالتصاالت 6-3
  

سياستھا المتمثلة في الحفاظ على سرية معظم المعلومات الخاصة  2012متوسطية في عام - واصلت المؤسسة األورو
ھذه السياسة المعمول بھا حالياً نظراً للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن  أقرت المؤسسةبالمستفيدين من تمويلھا. 

ن عن المدافعي وغيرھم من والمتقدمون بطلبات الحصول على التمويل والحاصلون على التمويلاألنشطة  تتعرض لھا
مانحيھا الرئيسيين  حيث تزودشفافية أنشطتھا على المؤسسة  تحرصحقوق اإلنسان في المنطقة. وفي الوقت نفسه، 

بمعلومات شاملة عن تدخالتھا وأنشطتھا في مجال دعم منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية والجماعات والمدافعين 
  المنخرطين في ھذا المجال في المنطقة.

شروحات ووضعت  )http://www.emhrf.org( أيضاً بتحديث موقعھا على شبكة اإلنترنتقامت المؤسسة 
المواعيد النھائية لتقديم الطلبات، بلغات العمل  وحددتواضحة للمعايير التي تحكم طلبات الدعم العادي والمستعجل، 

  .والوثائق األساسية معلوماتالھذه سية)، من أجل ضمان سھولة الوصول إلى الثالث (العربية واإلنجليزية والفرن

  المراجعة 6-4
  

المستشارة الخارجية ميرفت رشماوي بإجراء مراجعة لتقييم دور المؤسسة وھيكلھا بھدف  أمناء المؤسسةكلف مجلس 
المراجعة لھذه مجاالت التركيز تحديد التوجھات االستراتيجية للمؤسسة وماھية الموارد الضرورية مستقبالً. وشملت 

  :، ما يلي2012ية، التي أجريت في عام االستراتيج

ن عن حقوق عنھا المدافعو يُعربلالحتياجات التي  ستجابةفي اال تدخالتھادور المؤسسة واستراتيجية  .1
 :المجتمع المدني في ضوء الظروف المتغيرة في اإلنسان والجھات الفاعلة الناشئة

o والية الجغرافية الحالية والمستقبلية وأولويات التدخل؛ال 

o ؛ومعايير التدخل الحالية والمستقبلية آليات 

o مع الجھات الفاعلة اإلقليمية والدولية األخرى التعاون الحالي والمستقبلي. 

 ھيكل المؤسسة لضمان انسجامه مع استراتيجية التدخل: .2

o ؛الفريق التشغيلي الحالي والمستقبلي 
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o .البعثة/البعثات اإلقليمية الحالية والمستقبلية 

بمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات شريكة وبعض أعضاء مجلس األمناء كجزء من مھمتھا، رة، التقت المستشا
 2في كوبنھاجن بتاريخ  إلى مجلس الممثلين لتحليلھاالنتائج الرئيسية  المستشارة قدَّمت. واألمانة العامة وتناقشت معھم

الجھات وإلى  إلى مجلس أمناء المؤسسةر النھائي التقري وُرفع 18.مناقشتھا والتعليق عليھا بھدف 2012 /حزيرانيونيو
  .2012 /تموزيوليو 2 بتاريخالمانحة األساسية للمؤسسة 

  تحليل المخاطر واالستدامة 6-2

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

 إلى  اآلنالمؤسسة لغاية  قدمتھالم تؤد المساعدات التي . خطر زيادة القمع ضد متلقي التمويل من المؤسسة
المؤسسة في  بهتتقيد  الذيحدوث قمع قانوني أو بدني أو نفسي ضد المدافعين وذلك بسبب مبدأ السرية 

للمستفيدين. وينطبق مبدأ المحافظة  األموالمنح الدعم وتحويل  استعراض طلبات التمويل، وفي قرارات
تتضمن أسماء المستفيدين ال  الوثائق فھذهللعموم. عنھا على المعلومات السرية في جميع الوثائق التي يُكشف 

 بإعالمتقوم المؤسسة  . وفي الوقت نفسه،االتصاالتالمحافظة على سرية كذلك تتم وقيمة الدعم.  وال
 .وتطبق مبدأ الشفافية مع التزام كافة احتياطات السرية أنشطتھاالمانحين الرئيسيين بشأن 

  العامة . كانت الحصيلة  أخرى غير المدافع المستفيد جھةخطر مرتبط بتجميد التمويل أو اعتراضه من قبل
وتتخذ خطوات وقائية وتقوم  باستمرار الناحية ھذهتلتزم المؤسسة جانب الحذر من . 2012مرضية في العام 
 تحويل األموال وأثناءه وبعده.متلقي الدعم قبل  من مختلفةبجمع معلومات 

  ،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، 

المجال.  ي ھذافوالحذر تواصل أخذ الحيطة  ولكنھا، اآلنالخطر لغاية  ھذاسة لقد تجنبت المؤس االختالس).
ً ا وتُجريإساءة استخدامھا. من خطر  تحدّ أن محدودية قيمة المنح المقدمة  إضافةً إلى ً  لمؤسسة تقييما  صارما
يمتثل  ن. ويجب أ، باإلضافة إلى أن التزام المستفيد يحّد أيضاً من المخاطرقرار التمويلقبل اتخاذ 

ً المستفيدون لعدد من قواعد المساءلة، في حين تراقبھم المؤسسة على نحو منتظم.   وتحتفظ المؤسسة أيضا
 من العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد.المنشودة  تحقيق الغايةبحقھا في طلب استعادة األموال إذا لم يتم 

  :العناصر التالية إلىالمؤسسة  تحركاتستند استدامة ت

  إمكانية الحصول على مساعدة مرنة وسريعة ومحلية ھي أمر ضروري؛ وھي تزيد قدرة المدافعين عن إن
 حقوق اإلنسان على العمل في المنطقة.

  ،وال لتحرك بسرعة ونقل الموارد على نحو مبتكر، االمانحة الرئيسية آليات  للجھاتتتوفر  البصفة عامة
 .المنح الصغيرة والفردية القدرة على توفير عدد كبير من لديھاتتوفر 

  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 

ية للحصول على المصداقمصدر معرفي فريد وعالي  ستفادة مناال من يمكنھاالحكومية وإلى المدافعين، مما 

                                                            
انظر ميرفت رشماوي "اقتراحات من أجل التوجھات االستراتيجية المستقبلية للمؤسسة،"  18
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  لالطالع على نقاش أشمل لھذه العناصر مع مجلس الممثلين.
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إلى  ووصولھا، مما يحسن بالتالي نوعية نشاطات المؤسسة بعملھامعلومات موثوقة ومفصلة من أجل القيام 
 المستھدفة.الفئات 

  نشاطات المتابعة، خالل المجتمع المدني من وإلى  شركائھاتحرص المؤسسة دوماً على اإلصغاء إلى
رات التي تطرأ على تجابة للتغياالسمن  يمكنھاالمنتظمة للمنطقة، مما  تھا، وزياراھا اإلقليميوتعزيز تواجد

 ات المدافعين.ياجحتالوقليمية واإلالظروف المحلية 

  محصورة، مما يعني أن بإمكان المؤسسة أن  بأنھاالمنطقة التي تتميز  ھذهعلى  جھودھاتركز المؤسسة
 تكون شريكاً مفضالً في مجال عملھا.نفسھا ، وأن لصورة محددة  ترسم

  ً  تعمل المؤسسة، وبحسب الحاجة، على تشجيع مشاركة وتعبئة منظمات وطنية وإقليمية ودولية أخرى، سعيا
 .للمدافعين األجلسياسي ومؤسسي طويل منھا لتوفير دعم 

  لمعرضين منح مستويات محدودة من التمويل للمدافعين ا خاللتقوم المؤسسة بمخاطرات محسوبة من
 للخطر، وللمنظمات الصغيرة الناشئة، والنشاطات المبتكرة.

  اتصاالتھابفضل  ً  الوثيقة مع الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات، تحتل المؤسسة موقعا
نھا ت طلبا فيھاالتي تكون  حاالتالالمانحين الدوليين في ومن تقديم النصح والعمل كوسيط بين المدافعين  يمكِّ

 .التمويل مرشحة بوضوح لتلقي الدعم من منظمة مانحة أخرى

 إلى توفير  الھادفة ھاه دعماً لنشاطاتدرتسعى المؤسسة على نحو فاعل إلى تأمين التمويل وتنويع مصا
 .في المنطقة اإلنسانالمساعدات للمدافعين عن حقوق 

 تكوين الجمعيات.حرية في ى الحق وأخيراً وليس آخراً، تستند المؤسسة في تدخالتھا االستراتيجية إل  

  ةالداخلي اإلدارة 6-6
  

المجلس من تسعة أعضاء يقومون بمھماتھم  يتكون. 2012لم يطرأ تغيير على تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة في العام 
  على أساس تطوعي.

  ، ضمت األمانة العامة للمؤسسة الموظفين التالية أسماؤھم:2012في عام و

 في القانون العام)، موظفة بدوام كامل بمنصب مديرة برامج في  شھادةة على صوفي شيفر (حاصل-آني
 ؛كوبنھاغن

  موظف بدوام كامل كمستشار إقليمي في تونس االجتماعفي علم  شھادةرامي صالحي (حاصل على ،(
 العاصمة؛

  ح في موظفة بدوام كامل كمديرة للمنالدولي)،  االقتصادفي  شھادةإيميلينا جاسكوياك (حاصلة على
 كوبنھاغن؛

  ؛كوبنھاغنسكرتيرة إدارية في  وھي)، األجنبيةفي اللغات  شھادة(حاصلة على  فريدريكسن ھويبيكاترين 

  لغاية  كوبنھاغنمساعد مشاريع في ك)، موظف بدوام كامل االتصاالتفي  شھادةروجيه جلخ (حاصل على
 ؛2012سبتمبر/أيلول  11

  كوبنھاغن)، موظفة بدوام كامل كمساعدة إدارية في األعمالة في إدارشھادة نادين مورغان (حاصلة على 
 ؛2012أغسطس/آب  5لغاية 
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 لمدة ستة  كوبنھاغنكمتدرب في  موظفالدولية)  العالقاتفي شھادة على  حاصل( قرموط-فايدسامي لين
 .2012نوفمبر/تشرين الثاني  1منذ  أشھر

 أثناءوتقنيات المعلومات على أساس دوام جزئي  سبةمتخصصة في المحا متوسطية جھات-األورواستخدمت المؤسسة 
 .كوبنھاغن) لتدقيق الحسابات في Deloitte( ديلويت شركةمكتب  حسابات المؤسسة ودقَّقالعام. 


