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 .1مقدمة
ال تزال المنطقة العربية بعد مرور ثالثة أعوام تقريبا ً من انطالقة "ثوراتھا" تحمل تناقضات صارخة في مسارھا
الديمقراطي .ففي حين بدأ عھد دستوري جديد وأُجريت انتخابات في خمس بلدان ھي :تونس والمغرب ومصر وليبيا
والجزائر 1،فإن االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ال تزال تُما َرس على مستويات متعددة على يد جھات فاعلة
مختلفة بما فيھا الجھات الفاعلة غير الحكومية.
وفي سياق يزخر بالتحديات السياسية واالجتماعية والثقافية ،المرتبطة في الغالب بالتدخالت اإلقليمية والدولية ،ال
تزال المرحلة االنتقالية الحالية حاسمةً بالنسبة لمستقبل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المنطقة .وطوال مراحل
التوترات العنيفة والنضال الشعبي السلمي والمفاوضات الجدالية التي تميز البيئات التحويلية الھشة في المنطقة ،ظلت
حماية حقوق اإلنسان وتعزيزھا "المؤشر الرئيس الذي يُقيﱢم التقدم المحرز في تطبيق نموذج ديمقراطي يقوده
2
المواطنون من أجل التعايش".
يكشف الوضع في مصر ،التي ھزتھا موجات جديدة من العنف ،مدى الصعوبات التي تواجھھا عملية ضمان احترام
حقوق اإلنسان في المناطق المارة بمرحلة انتقالية .فحريات الرأي التعبير وتكوين الجمعيات مھددةٌ ،والحكومة الجديدة
ال تطبقھا وال تكفلھا .إن نموذج المجتمع الذي تسعى له شعوب المنطقة سوف يحدد شكل وتعريف عملية التحول
االجتماعي والسياسي الجارية حاليا ً.
وعالوةً على ذلك ،سيكون الستمرار الحرب األھلية في سوريا وعواقب الثورة في ليبيا على االرجح انعكاسات كبيرة
على وضع حقوق اإلنسان على المدى البعيد وبالتالي على عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير
الحكومية في ھذين البلدين.
ما فتئت حركة المجتمع المدني تثبت حيويتھا وأھميتھا البالغتين – وال سيما في تونس – على صعيد ضمان احترام
الحريات األساسية والحيلولة دون أي محاول ٍة لالستيالء على مطالب الثورات الشعبية .ومع ذلك ،ال يزال المدافعون
عن حقوق اإلنسان حذرين ومتيقظين في وجه االنجرافات العنيفة والظالمية الجارية في المنطقة حاليا .غير أن ھذه
الحركة تضعف بسبب عوامل عدة منھا التھديدات ،والصعوبات المالية ،والعقبات التي تحول دون توحيد الصفوف
والجھود .وال تزال ھذه العوامل تقع في صميم شواغل المؤسسة األورو-متوسطية وتحدد باستمرار نطاق تدخالتھا
واستراتيجياتھا.
ال يزال المدافعون عن حقوق اإلنسان يتعرضون إلجراءات تعسفية كالحرمان من الحرية والقتل خارج نطاق القضاء
والخطف .ويواجھون أيضا ً ممارسات التخويف والتحرش الجسدي والنفسي التي يفاقمھا في الغالب سوء المعاملة
وتدابير إدارية بالفصل  -والسيما في سوريا وليبيا والجزائر .يتواصل في العديد من البلدان ،بما فيھا مصر والجزائر،
االضطھاد القضائي بحق المدافعين في حين ما برح نطاق عملھم يتعرض لتھديد متزايد بفعل التدابير التشريعية
التقييدية التي تعوقھم عن ممارسة حقھم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وفي ھذه السياقات ،تتعرض المدافعات عن حقوق اإلنسان ألعمال عنف متزايدة ،وھن مستبعدات إلى حد كبير من
العملية االنتقالية الجارية في المنطقة رغم التدابير اإليجابية التي اعتمدتھا بعض البلدان ،بما فيھا ضمان التوازن بين
الجنسين في القوائم االنتخابية في تونس ،أو إدراج ھذا األمر ضمن األھداف الدستورية في المغرب .ساءت التعديات
على حقوق المرأة في مصر بموجب الدستور الذي اعتُمد بعد استفتاء أُجري على عجالة في ديسمبر/كانون األول
 1يشمل النطاق الجغرافي لتدخالت المؤسسة منطقةَ جنوب المتوسط ،وبخاصة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر واألردن وفلسطين
وإسرائيل ولبنان وسوريا .وقد أوليت التطورات الحاصلة في بلدان عربية أخرى كاليمن والبحرين اھتماما ً خاصا ً بھدف تحسين نھج المؤسسة
األورو-متوسطية وتحليل تداعيات تلك التطورات في منطقة جنوب المتوسط ،بيد أن التقرير الحالي ال يتطرق لھا.
 2محمد الصغير جنجار" ،الثورات العربية وتحدي التعايش الديمقراطي "،مداخلة في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة األورو-متوسطية.
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 .2012فالدستور يھمش حقوق المرأة وال يحظر التمييز ضدھن بصريح العبارة .وفي سوريا ،تعاني النساء ،الالتي
يتولين في كثير من األحيان المسؤوليةَ الحصرية عن أطفالھن ،من اآلثار الجسدية والنفسية للحرب معاناةً شديدة.
تشير التقارير والشھادات المختلفة إلى وقوع حاالت اغتصاب واعتداء جنسي ،وزواج قسري ومبكر ،ودعارة وجرائم
شرف إضافة إلى نبذ نساء األسرة .وينطبق ذلك باألخص على المشردين داخليا ً والالجئون داخل وخارج المخيمات
3
في البلدان المجاورة.
وفي بعض البلدان التي شھدت تقدما ً وال تزال تواجه حالةً من عدم اليقين ،وال سيما المغرب ،ركزت المؤسسة
استراتيجيتھا على توطيد التحركات الرامية إلى تعزيز جھود الحوار والدعوة  -فيما يتعلق بجھود النھوض والتحول
في مجاالت من قبيل المساواة والتعددية والتنوع .وقد ظلّت اإلصالحات الدستورية والمؤسسية ،وال سيما في مجال
العدالة ،والتطلعات االقتصادية واالجتماعية للشباب في المجتمعات العربية في طليعة شواغل المؤسسة.
وفي البلدان األخرى حيث تأ ﱠكد وجود تھديدات جديدة ومتزايدة ،مثل سوريا ومصر والجزائر ،تسعى المؤسسة لحماية
المدافعين عن حقوق اإلنسان وتمكينھم من مواصلة أنشطتھم في توثيق اإلفالت من العقاب ومحاربته ،والدفاع عن
حقوق اإلنسان المعترف بھا عالميا ً ونشر الوعي بشأن احترامھا.
وھكذا أولت المؤسسة األولوية لألخالقيات ،والتفاعلية ،والشراكات ،والقرب بھدف دعم ثالثة وثمانين مدافعا ً عن
حقوق اإلنسان 4،يعملون فرادى وجماعات ،لدرء إمكانية انتكاس الديمقراطية ومن أجل تعزيز تنفيذ إصالحات حقيقية
ودائمة لحقوق اإلنسان.
 .2ملخص تنفيذي
على خلفية التطورات السريعة والديناميات المختلفة الجارية في مختلف دول المنطقة ،ركزت المؤسسة األورو-
متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان استراتيجيتھا على حماية حركة حقوق اإلنسان وتعزيزھا أثناء تكيفھا مع
عمليات التحول الحاصلة في المجتمعات العربية.
ويمكن إبراز العديد من المبادئ واإلجراءات فيما يتعلق بنھج المؤسسة المحدد إزاء ھذه التطورات التي شھدھا العام
2012.
 1-2ر ﱠكزت المؤسسة بوجه خاص على دعم المدافعين األفراد المعرضين للخطر من خالل تمويل احتياجاتھم من
الرعاية الطبية والحماية األساسية ،وعلى مساعدة جماعات المجتمع المدني الناشئة من خالل تمويل نفقاتھا األساسية.
وقد ش ﱠكل المدافعون األفراد والمنظمات غير الحكومية الناشئة ما نسبته  38بالمائة و 37بالمائة على التوالي من
مجموع المستفيدين في عام .2012
 2-2ظلت حالة حقوق اإلنسان في سوريا تمثﱢل شاغالً رئيسيا ً للمؤسسة ،حيث قامت المؤسسة بعد ٍد من التدخالت التي
ر ﱠكزت على حماية المدافعين ،وتوثيق القمع ،وتأمين المالجئ ،ورفع مستوى الوعي حول المواطنة .وقد جرت تلك
التدخالت في بيئة تفتقر فيھا الجھات المانحة الرئيسية في الغالب إلى آليات لتحويل األموال على نحو سريع ومبتكر

 3الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ،تحرك عاجل من أجل المرأة السورية:
 3 ،http://www.euromedrights.org/eng/2013/05/03/urgent-action-for-syrian-women/مايو/أيار 2013؛ الفدرالية
الدولية لحقوق اإلنسان ،العنف ضد المرأة في سوريا :الخروج من الصمت .تقرير عن الوضع في أعقاب بعثة تقييم أرسلتھا الفدرالية إلى
األردن في ديسمبر/كانون األول http://www.fidh.org/Violence-against-women-in-Syria-Breaking-the- :2012
silence-13134
 4من أصل  222طلبا ً من أجل التمويل وردت من المدافعين عن حقوق اإلنسان في العام .2012
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كما يتطلب الموقف ،وإلى الوسائل الالزمة إلصدار عدد كبير من المنح الفردية الصغيرة .وقد استأثرت تدخالت
المؤسسة في سوريا بما نسبته  44بالمائة من مجموع تدخالتھا في العام 2012.
 3-2وفي تونس ،عززت المؤسسة حضورھا اإلقليمي ،وأعطت األولوية لدعم واستدامة أنشطة منظمات المجتمع
المدني الناشئة في المناطق النائية ،إذ حرصت على مواصلة التعبئة من أجل احترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية لدرء االنتكاسات الممكنة في مسار الديمقراطية .وبھذه الصفة ،عملت المؤسسة على نحو متزايد كواجھ ٍة
للجھات الفاعلة الدولية ،بما فيھا الجھات المانحة ،في توفير الدعم الفعال والمستدام من أجل تلبية احتياجات المدافعين
ومنظمات المجتمع المدني.
 4-2بدأت المؤسسة العمل في ليبيا حيث ھدفت من خالل عدد من تدخالتھا إلى تحديد ودعم المبادرات الناشئة العاملة
في مجال المواطنة وتمكين المرأة .ونظراً إلى االحتياجات الكثيرة التي أعربت عنھا الجھات الفاعلة في المجتمع
المدني الليبي ،والتي تتجاوز الدعم المالي ،فإن المؤسسة سوف تعزز تبادل الزيارات والمشاورات وإرسال بعثات
المدافعين الليبيين إلى تونس بھدف التدريب.
 5-2وفي عام  ،2012ر ّكزت المؤسسة بوجه خاص على تعزيز الدور القيادي للمرأة وحماية حقوقھا .وبلغت نسبة
التدخالت المعنية بالنوع االجتماعي  28بالمائة من مجموع التدخالت في العام  .2012وأولت المؤسسة األولوية أيضا ً
للشواغل المواضيعية األساسية في المنطقة ،مثل مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز العدالة االنتقالية وتعزيز الجھود
المحلية الرامية إلى تبني وتنفيذ اإلصالحات في مجاالت الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
 6-2وباإلضافة إلى توفير الدعم المالي ،أولت المؤسسة األولوية لتعزيز التعاون والشراكة مع الجھات الفاعلة
المماثلة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي .فزيادة التعاون مع ھؤالء الشركاء ضروري لتجنب ازدواجية
الجھود ،وتعزيز تبادل المعلومات ،ومناقشة وتنسيق االستراتيجيات التي يمكن أن تدعم المدافعين بفاعلية على المدى
البعيد.
 7-2وكنتيج ٍة لھذه التطورات ،اتسع دور المؤسسة في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وزادت ميزانيتھا السنوية
بنسبة  50بالمائة .واستأثرت التدخالت المباشرة لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان بأكثر من ثلثي ميزانية المؤسسة،
في حين أُبقيت النفقات اإلدارية ونفقات الموظفين عند نسبة  23بالمائة.
إن مسار العمل الذي اتبعته المؤسسة في العام  2012ھو انعكاسٌ لھذه التركيزات ،حيث تجلى بشكل ملموس في
األنشطة المركزة على المجالين المعروضين أدناه  -وھما الدعم المباشر وغير المباشر للمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 .3الدعم المباشر للمنظمات غير الحكومية والمجموعات والمدافعين في مجال حقوق اإلنسان
نفﱠذت المؤسسة  81تدخالً لدعم  83مدافعا ً عن حقوق اإلنسان ) 47منظمة غير حكومية أو مجموعة و 36فرداً(
ق مجموع
يعملون على تعزيز حقوق اإلنسان ودعمھا وحمايتھا ورصد احترامھا في منطقة جنوب المتوسط 5.وفا َ
6
المنح المقدمة لھؤالء المدافعين مبلغ المليون يورو.
 5تلقت المؤسسة األورو-متوسطية  212طلبا ً واستفساراً من المدافعين عن حقوق اإلنسان في العام  2012للحصول على التمويل .واستناداً
إلى عملية شاملة بذلت فيھا المؤسسة العناية الواجبة ،وامتثاالً لمعايير االختيار الرئيسية والتي يمكن االطالع عليھا على موقع المؤسسة على
شبكة اإلنترنت ،ق ﱠدم المجلس دعما ً مستعجالً أو مرنا ً أو عاديا ً لِما نسبته  36بالمائة من المتقدمين .وقد وردت أغلبية الطلبات من المدافعين
الذين سمعوا بالمؤسسة من أشخاص آخرين )مدافعين أو شركاء( ،أو عن طريق الزيارات الميدانية التي أجرتھا المؤسسة ،أو بواسطة أعضاء
الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ،أو من موقع اإلنترنت التابع للمؤسسة األورو-متوسطية .ومن الجدير بالذكر أن  7بالمائة من
المستفيدين من تدخالت المؤسسة كانوا من أعضاء الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان.
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النس

2%
4%

5%

6%
7%

5%

44
4%
23%

مصر
ليبيا
تونس

الجزائئر
إسرائييل
األرراضي الفلسطينية المحتللة

سوريا وتونس باعتبارھما بلدين
ويبرز التركيز على س
ز
ي نسبة التوزيع العام للمنح بحسسب البلد،
ظھر الرسم البياني
يُظ
حظيان بأولوية تددخالت المؤسسةة:
يح
ن ،بل
رئيسيتين كما ھو مبين أأدناه .وھاتان الفئئتان غير ثابتتين
ن
ى فئتين
ن في المنطقة إلى
مكن تقسيم الدعم المق ﱠدم للمدافعين
يمك
7
تتغغيران بحسب التتطورات واالحتيتياجات التي يُعررب عنھا المدافعوون.
 1-3التدخالت الممستعجلة لحمايةة المدافعين األفرراد المعرضين لللخطر في
توترة
البيئات القمعية والمتو
ت
عملھم في
م
طار بسبب
يواجھون صعوبات أو ييتعرضون ألخط
ن
فعا ً ممن
ى  36فرداً مدافع
عما ً مستعجالً إلى
ق ﱠدممت المؤسسة دع
جنوب المتوسط في لالعام .2012
عم التحول الديمققراطي واحترام حقوق اإلنسان ففي منطقة ب
دع
كمما يوضح الرسم البياني أدناه ،ترركزت الغالبية اللعظمى من ھذه التدخالت على ااآلثار المترتبة ع
على تصاعد النززاع
ي سوريا.
في

 6اللمبلغ تحديداً ھو  1,057,982.119يوررو.
إلنسان :آلية االستجاببة
التي يعرب عنھا المداففعون عن حقوق اإل
سست المؤسسة األوورو-متوسطية آليتيين لالستجابة بمروونة لالحتياجات ي
 7أس
6,0
ره  ،%20أي 000
شأن الطلبات التي تبللغ قيمتھا  5,000يوورو )مع سقف للنفققات اإلضافية مقدار
الممستعجلة التي تتيح لللمجلس أن يبت بشأ
يوررو( في غضون فتررة ال تتجاوز  10أييام ،وآلية للتشاور االمنتظم يستخدمھا اللمجلس في اجتماعااته الدورية التي ينااقش فيھا طلبات التممويل
التي
ي تصل قيمتھا إلى  40,000يورو.
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توزيع المنح على األفراد بححسب البلد
3%
6%
6%
%

84%
%

سوريا

ضي الفلسطينية المحتلة
األراض

مصر

الجزائر

طارئ للحاالت التالية:
على وجه الخصووص ،ق ﱠدمت الممؤسسة الدعم الط
وع


تلقي العالج الطبي االمالئم
على مساعدة لكي يتمكنوا من ي
خمسة ممدافعين في سورريا ومصر والجززائر حصلوا لى
تقديم
واستندت قرارات م
ت
بسبب مشاكل صحية خطيرة.
في بلدانھھم أو خارجھا ،حيث كانت حياتتھم مھددة ب
المدافعين أو عدم قدرتھم على تحمل التككاليف
ن
النتھاكات لحقوق ھؤالء
ى اعتبارات من قبيل جسامة اال
الدعم إلى
الدفاع عن حقوق اإلننسان.
سبب انھماكھم الممستمر في ع
المترتبة على العالج بس



عشرة ممدافعين سوريين ممن تعرضوا للمضايقات مستممرة أو اعتقاالت تعسفية بسبب ممواقفھم المؤيدة لحقوق
التغلب
ساسية بھدف حمااية سالمتھم وتممكينھم من ب
اإلنسان تلقوا دعما ً لمسااعدتھم في تلبية احتياجاتھم األس
في سوريا.
حنتھم ومتابعة عمملھم في مجال ححقوق اإلنسان ي
على مح



سبب
حياتھم للتھديد نتييجة نشاطھم وبس
 21مداففعا ً في المنفى مع أسرھم ممن ففروا من بلدانھم بسبب تعرض ح
جل تلبية احتياجااتھم األساسية
الصعوباات االقتصادية االخطيرة التي كاانوا يواجھونھا تتلقوا دعما ً من أج
ج.
عملھم في الخارج
وتمكينھمم من مواصلة ع

صول المدافعين الذين يواجھون صعوبات أو
وبما أن أحد ااألھداف الرئيسيية للمؤسسة يتمثثل في ضمان حص
مع
سيق نشاطاتھا ع
توسط والمدى الببعيد ،فقد سعت االمؤسسة إلى تنس
خطر على دعم على المدى المتو
يتعرضون للخ
فعاالً ،وبصفة محددة:
ن المدافعين وأقااربھم دعما ً ال
الشركاء لضممان تلقي عدد من


مع عدة منظمات إقليمية
حقوق اإلنسان ع
خالتھا المستعجللة لدعم  16مداففعا ً سوريا ً عن ح
نسققت المؤسسة تدخ
غير حكومية دولية تعمل في سورييا،
ك أعضاء فريق أساسي يتكون ممن منظمات ر
ودوولية ،بما في ذلك
شدات العاجلة ،واالبيانات الصحفيية ،وبعثات مراققبة
جزء من نشاطاتھھا التضامنية )الححمالت ،والمناش
كج
سؤولين الرسميين
جتماعات مع المس
حاكمات ،والزياارات الميدانية ،ووالرسائل واالج
المح
ن ،إلخ(.



على المدى البعيد لثالثة من المداففعين
ضعت المؤسسة ممقترحات ترمي إلى تحري إمكاانيات الحماية عل
وض
ً
ك ،أعطى برناممج مركز حقوق اإلنسان التطبيقيية في
خطر .ونتيجة لذلك
ن حقوق اإلنسان المعرضين للخط
عن
ي زمالة وقائية لناشطين فلسطينني وسوري.
جاممعة يورك ِمنحتي
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بدور محوري في ترتيب قيام ستة شركاء دوليين بتحمل تكاليف إضافية مرتبطة
اضطلعت المؤسسة
ٍ
بالعالج الطبي ،وتكاليف االحتياجات الشخصية والمھنية لسبعة مدافعين سوريين وجزائريين
وفلسطينيين وأفراد أسرھم .وفي أربعة حاالت ،عملت المؤسسة كوسيط.

وبصفة عامة ،كانت محصلة تدخالت المؤسسة في حاالت الطوارئ محصلةً إيجابية:
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تمكن خمسة مدافعين عن حقوق اإلنسان من تلقي عالج طبي مالئم في الوقت المناسب .وتمكن أربعة منھم
من مواصلة عملھم جراء التحسن الذي طرأ على حالتھم الجسدية والنفسية .ولألسف ،تعرﱠض أحد المدافعين
لالعتقال في  2012وال يزال مصيره مجھوالً.



م ﱠكن الدعم المستعجل الذي قدمته المؤسسة  29مدافعا ً عن حقوق اإلنسان من تفادي التھديدات المحدقة
بحياتھم وتدني مستوى سالمتھم .واستطاع معظمھم من تأمين الموارد الالزمة لمواصلة عملھم في رفع
مستوى الوعي حول انتھاكات حقوق اإلنسان ،سواء في بلدانھم أو من خارجھا.



ومع ذلك ،اعتُقل ثالثةٌ من ھؤالء المدافعين بحلول مطلع عام  ،2013ولم يكونوا قادرين على استئناف
عملھم .وباإلضافة إلى ذلك ،لم يتمكن ستة مدافعين سوريين من إيجاد الفرصة على المدى البعيد لتأمين
سالمتھم وسُبل عيشھم ،وكنتيجة لذلك قد يحتاجون متابعةً متعمقة ودعما ً جديداً من المؤسسة في .2013

 2-3التدخالت المرنة دعما ً للمنظمات غير الحكومية الناشئة والمشاريع الحساسة في السياق اإلقليمي
بھدف تكييف تدخالتھا مع الديناميات الجديدة القائمة ،قدمت المؤسسة دعما ً مرنا ً ،في إطار الدعم المستعجل والعادي،
لصالح  47منظمة غير حكومية ومجموعة حقوق إنسان تواجه صعوبات في تأمين األموال أو ال تندرج ضمن
التصنيفات الرئيسية المتبعة لدى المانحين.
ركزت ھذه التدخالت على الحاالت التالية:


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



تعزيز قدرات  20مجموعة حقوق إنسان ومنظمة غير حكومية لتمكينھا من تطوير مشاريع حساسة في
بلدانھا.

 8أ ﱠكد جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية استالم المبالغ في وقتھا .ولم تفاقم المساعدة المالية المستعجلة المقدمة من
المؤسسة التھديدات األمنية التي يواجھھا المتلقون ،وذلك بفضل قواعد السرية المتبعة قبل تحويل األموال وأثناء التحويل وبعده.
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ظھر في الرسم اللبياني
في البلدان التي تظ
ي عام  2012الممناطق النائية ي
ستھدف  76بالمائئة من جميع التدخالت المرنة في
اس
أدنناه:
حسب البلد
غير الحكومية/المجموعات بح
على المنظمات غ
توزيع المنح ع
10%

4%

8%

6%
8%

20%

4%
2%

38%
صر
مص
لليبيا
توونس

الجزائر
إسرائيل
األراضي الفلسطينية المحتلة

ص من مجلس ا ألمناء في العام :2012
ظيت المسائل التتالية باھتمام خاص
حظ
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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 بل ٍد آلخر .وتبسيطا ً لعرض
أنشطة المؤسسة ،ترد فيما يلي خمسة سياقات رئيسية للتدخل.

 1-2-3الحرب األھلية في سوريا

في سياق العنف المتصاعد ،وتزايد عسكرة النزاع الدائر في سوريا وتطرفه ،سعت المؤسسة بتدخالتھا لدعم 9
مبادرات لحقوق اإلنسان تركز على تحقيق األھداف التالية:


تعزيز رصد وتوثيق انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا أطراف النزاع كافة بواسطة أربع جمعيات
ومجموعات حقوق إنسان تمتلك شبكات مھمة من الناشطين داخل سوريا .ويتمثل الھدف في زيادة الوعي
حول ھذه االنتھاكات في المجتمع المدني المحلي ،ووسائل اإلعالم ،والمجتمع الدولي .وفي حالة واحدة،
يتمثل الھدف في حماية الوثائق القانونية داخل مباني المحاكم.



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



توفير المأوى وزيادة الوعي حول المواطنة والحوار بين األديان للناس الضعفاء والمنكوبين ،وال سيما
النساء والشباب واألطفال ،بواسطة منظمتين حديثتي النشأة تعمالن بشكل رئيسي في المدن النائية التي
مزقتھا الحرب في سوريا.



االستجابة للتدفق المتزايد من الناشطين السوريين المنفيين الذين يواجھون ظروفا ً صعبة في أوروبا،
بواسطة تقديم المشورة لھم ودعوة السلطات األوروبية لحمايتھم في ظل القانون.

 2-2-3السياقات االنتقالية في تونس وليبيا ومصر

على خلفية األوضاع السياسية غير المستقرة والمرتبطة بانعدام مؤسسات تكفل ممارسة الحقوق والحريات األساسية،
استھدفت تدخالت المؤسسة  22مبادرةً في السياقات االنتقالية في تونس وليبيا ومصر.
سعت ھذه المبادرات في المقام األول إلى دعم جھود إعادة اإلعمار والتحول على الصعيد المحلي ،وتعزيز تبني وتنفيذ
إصالحات في مجال حقوق اإلنسان من أجل درء إمكانية انتكاس الديمقراطية.
إال أن المؤسسة رصدت تدھوراً كبيراً في حالة حقوق اإلنسان وتزايداً في التھديدات المحدقة بحقوق المرأة في مصر
أثناء عام  .2012وازدادت النظرة إلى المدافعين والمنظمات غير الحكومية كخصوم سياسيين بل وكأعداء
أيديولوجيين أيضا ً .ونظراً الستمرار أنماط االنتھاكات ،ركزت المؤسسة تدخالتھا على حماية الناشطين والمنظمات
غير الحكومية في مصر.


تعزيز جھود الدعوة التي تبذلھا  11منظمة غير حكومية تھدف إلى تعزيز اإلصالحات الدستورية
والتشريعية والمؤسسية في مجال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني ،وال سيما في مجاالت حقوق المرأة
والمساواة بين الجنسين ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية ،وحقوق المھاجرين والالجئين ،ومكافحة اإلفالت
من العقاب )بما في ذلك مسألة العدالة االنتقالية( .وفي سبع حاالت ،قدمت ھذه الجھات الفاعلة الجديدة
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مقترحات وتوصيات تشريعية؛ وفي أربع حاالت ،وثﱠقت المنظمات غير الحكومية انتھاكات حقوق اإلنسان
بھدف إقامة دعاوى رسمية أو شكاوى قانونية في نھاية المطاف.


رفع مستوى الوعي حول احترام حقوق اإلنسان على المستوى الشعبي من خالل الدورات التدريبية
وأنشطة الربط الشبكي التي تستھدف الجھات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الجمھور ،وذلك بواسطة 10
منظمات غير حكومية .تتصل المسائل التي تتناولھا تلك المنظمات بقضايا المواطنة ،وحقوق المرأة والقيادة
النسائية )بما في ذلك محاربة العنف ضد المرأة( ،وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات،
والحقوق البيئية ،وحقوق األقليات ،ومكافحة الفساد.



حماية منظمة غير حكومية في مصر كانت أنشطتھا تواجه معوقات بسبب اإلجراءات القانونية التعسفية،
وذلك لتمكينھا من مواصلة أنشطتھا في دعم حقوق المرأة في وقت حرج.

 3-2-3البيئة المقيدة للمجتمع المدني في الجزائر
كان أثر اإلصالحات السياسية التي شھدتھا الجزائر معاكسا ً حيث فرضت مزيداً من القيود على أنشطة المجتمع
المدني .وقد سعت تدخالت المؤسسة لدعم  5مبادرات ترمي إلى تعزيز حماية المدافعين والحيلولة دون تفاقم التدھور
في حالة حقوق اإلنسان ،وركزت التدخالت على الحقوق االقتصادية واالجتماعية وحقوق المرأة:


توفير المساعدة القانونية والتمثيل القانوني مجانا ً للمدافعين الجزائريين عن حقوق اإلنسان والنقابيين
العماليين المستقلين الذين باتوا ھدفا ً على نحو متزايد لالعتقاالت واالحتجازات التعسفية بسبب نضالھم
المستمر من أجل الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.



حماية حرية تكوين الجمعيات والتجمع للنقابات المستقلة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز وحماية
الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضمن السياق الحالي.



رفع الوعي بشأن حقوق المرأة وتعزيز المشاركة والقيادة النسائية في منظمات المجتمع المدني ،وال سيما
في المناطق النائية التابعة لبليدة وتمنراست وھران.

 4-2-3التحديات التي تواجه المجتمع المدني ضمن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
شھد المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين عدداً من االنتكاسات في الفترة الماضية .فقد أعربت الجھات الفاعلة في
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
الضفة الغربية وقطاع غزة ،تواصل السلطة الفلسطينية واألجھزة األمنية التابعة لحركة حماس حملةً مدفوعةً
باعتبارات سياسية للتضييق على الجھات الفاعلة واألنشطة في المجتمع المدني.
وھكذا ھدفت تدخالت المؤسسة إلى التصدي للتحديات التي واجھتھا  5منظمات غير حكومية .وتلقت منظمتان غير
حكوميتان في حالتين من ھذه الحاالت تمويال مرحليا لتمكينھما من مواصلة نشاطتھما الحساسة التي تركز على
األوضاع التالية:
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تعزيز جھود الدعوة التي تبذلھا المنظمات غير الحكومية المحلية مع المش ﱢرعين والحكومة سعيا ً لضمان
تنفيذ األحكام المتعلقة بحقوق الفلسطينيين المشردين داخليا ً في إسرائيل ،وإصالح قانون األحوال الشخصية
المطبق في المحاكم الشرعية في إسرائيل.



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



تقديم الدعم المباشر للنساء من ضحايا العنف وال سيما النساء المستضعفات ضحايا اإلساءات الجنسية
والتمييز.

 5-2-3التحديات التي تواجه المجتمعات المدنية في المغرب ولبنان

في المغرب ولبنان تتمتع منظمات المجتمع المدني باستقاللية وحرية نسبية في العمل ،ھدفت تدخالت المؤسسة في
المقام األول إلى تعزيز أنشطة  6منظمات غير حكومية ودعم تأھيلھا المھني حيث تواجه تلك المنظمات صعوبات في
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.
وھكذا ر ﱠكزت التدخالت في ھذين البلدين على األوضاع التالية:


تعزيز جھود الدعوة التي تبذلھا المنظمات غير الحكومية المحلية مع المشرﱢعين والجمھور بصفة عامة
للتشجيع على إقرار إصالحات عدلية بما يتوافق مع المعايير والمعاھدات الدولية ،وإلغاء عقوبة اإلعدام،
ومكافحة العنف ضد المرأة في المغرب.



تقديم دعم مباشر للمھاجرين والالجئين إضافة إلى خدمات إعادة التأھيل لضحايا التعذيب ،وذلك في كل
من المغرب ولبنان.

وفي حالتين من الحاالت ،تلقت منظمتان غير حكوميتين دعما ً مرحليا ً لتمكينھما من من مواصلة نشاطاتھما بسبب
السياسات واإلجراءات الجديدة التي تبنتھا الجھات المانحة مما عرّض للخطر استدامة تمويل ھاتين المنظمتين.

 6-2-3متابعة تدخالت مرنة

وبدورھا كوسيط ومستشار للمستفيدين من دعمھا ،قامت المؤسسة بما يلي:


شجﱠعت وساعدت المجموعات والمنظمات غير الحكومية الناشئة والبالغ عددھا  ،27وال سيما في
سوريا وتونس وليبيا ،في وضع خطط العمل االستراتيجية والمقترحات من أجل تمكين المؤسسة،
بالتشاور مع شركاء آخرين ،من االستجابة على نحو استراتيجي الحتياجات ھذه المجموعات
والمنظمات غير الحكومية حديثة العھد؛



ق ﱠدمت التدريب للشركاء الجدد كافة ،وخاصة أولئك الذين يعملون في المناطق النائية في تونس ،من
خالل تقديم المشورة االستراتيجية ذات الصلة بطبيعة عملھم وباإلدارة الديمقراطية للجمعيات؛



شجعت  32منظمة غير حكومية على إقامة االتصاالت أو استدامتھا مع المجموعات والمؤسسات
األخرى التي تعمل في المجاالت المواضيعية ذاتھا على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي ،وكان
الغرض من االتصاالت تمكين ھذه المنظمات غير الحكومية من تبادل المعلومات والخبرات ،وتحري
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إمكانية مضافرة الجھود وتنسيق األنشطة ،وبالتالي االستفادة من الدعم غير المالي الذي يساھم في
تعزيز تأثيرات أنشطتھا واستدامتھا؛


يسﱠرت االتصاالت ،وعملت كوسيط ،وأرسلت قائمةً بأسماء الجھات المانحة المحتملة لستة وعشرين
منظمة غير حكومية و/أو ساعدتھا في تقديم طلبات التمويل.

من الصعب قياس النتائج على المدى البعيد المترتبة على الدعم المقدم لھذه الجماعات والمنظمات غير الحكومية ليس
ألن معظم الشراكات ال تزال مستمرة وحسب ولكن ألن اإلرادة السياسية باألساس  -داخل المنطقة وخارجھا – تش ﱢكل
في الغالب شرطا ً مسبقا ً إلحراز النتائج على المدى البعيد.
ومع ذلك ،يمكن إبراز بعض اإلنجازات الرئيسية التي حققتھا المؤسسة:


استطاعت جميع المجموعات والمنظمات غير الحكومية الناشئة والبالغ عددھا  27أن تستديم أنشطتھا بفضل
تمويل لبدء التشغيل وتدريب دوري .وفي تونس ،باتت  17جھة فاعلة من تلك الجھات
ما تقدمه المؤسسة من
ٍ
الجديدة تش ﱢكل اتصاالت مھمة بالنسبة للسلطات والجھات الفاعلة األخرى في مجاالت اختصاصھا ،ونجحت
مواطن حول المبادئ الديمقراطية وقيمھا والحقوق
كذلك في توعية وتعبئة وتثقيف ما يزيد على 20000
ٍ
األساسية ،وخاصة في المناطق النائية من البالد.



انعقد أول منبر رئيسي لمنظمات المجتمع المدني في تونس تحت عنوان "المشروع المجتمعي للمجتمع
المدني التونسي" ،في الفترة  23-20ديسمبر/كانون األول  .2012وحضر ھذه الفعالية ما يقرب من 600
مشارك يمثلون أكثر من  300منظمة ،وناقشوا مقترحات لإلصالح في عدد من المجاالت االستراتيجية:
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وإصالح النظام التعليمي ونشر الفنون والثقافة ،والنظام السياسي
والالمركزية والديمقراطية التشاركية ،واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وسيادة القانون الدولي.
واضطلعت المؤسسة ،بمعية المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة ،بدور أساسي في دعم ھذه
الفعالية .وسوف تخضع التوصيات الرئيسية المنبثقة من المؤتمر للمناقشة في  24محافظة في تونس ،وسيتم
نشرھا بعد ذلك في النصف األول من عام .2013



مصدر رئيسي للمعلومات حول انتھاكات حقوق
وفي سوريا ،أصبحت منظمتان غير حكوميتين بمثابة
ٍ
اإلنسان بالنسبة لوكاالت األنباء )مثل وكالة األنباء الفرنسية ورويترز( ووسائل اإلعالم )مثلة قناة سي أن
أن ،بي بي سي ،صحيفة لوموند ،قناة الجزيرة ،قناة العربية ،وغيرھا( .وباإلضافة إلى ذلك ،تم استخدام
البيانات الخاصة بتلك المنظمتين في التحليل اإلحصائي لتوثيق عمليات القتل في سوريا الذي كلﱠفت بإجرائه
المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان والذي صدر في مطلع عام  9.2013وفي ضوء العنف
الطائفي المتنامي الذي يعود بالضرر على السكان األكثر ضعفا ً ،تم إطالق مبادرات جديدة لتأمين المأوى
ألسر الضحايا ،حيث يستفيد منه ما يزيد على  350امرأة وشاب وطفل في المناطق النائية ،ولنشر وتعزيز
ثقافة المواطنة وقيمھا.



ناشط حقوقي وسياسي ونقابي وشاب ممن
قُدﱢمت المساعدة القانونية والتمثيل القانوني لِما يزيد على 350
ٍ
اعتقلوا تعسفا ً ومثلوا أمام المحاكم بسبب آرائھم حول حقوق اإلنسان في سوريا وفي الجزائر ،حيث بات
القمع أشد م ّما مضى.

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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حا َل الدع ُم المرحلي والمقدم لخمس منظمات غير حكومية في مصر ولبنان وإسرائيل وفلسطين دون إغالقھا
من خالل تغطية نفقاتھا األساسية ،وم ﱠكنھا أيضا ً من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب الصعوبات المالية على
المدى المتوسط.



تلقت أربع منظمات غير حكومية في لبنان والمغرب كانت تواجه تحوالً في أولويات المانحين دعما ً م ﱠكنھا
من تعيين موظفين بھدف تطوير قيادة أكثر مھنية ،األمر الذي يُعتبر شرطا ً مسبقا ً لضمان تعزيز عمل
المنظمات غير الحكومية واستدامته في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزھا.



بفضل توثيق التعاون بين المؤسسة والشركاء الدوليين ،تم ﱠكن العديد من المستفيدين من المؤسسة ،أفراداً
وجمعيات ،من االستفادة من الدورات التدريبية المصممة لبناء القدرات وباتوا يتعاونون مع الشبكة األورو-
متوسطية لحقوق اإلنسان ،والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،والمنظمة العالمية لمناھضة التعذيب ،والمعھد
العربي لحقوق اإلنسان ،ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( ،والمركز الدولي للعدالة
االنتقالية ،والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وكفينفو ،ووفود االتحاد األوروبي ،وجھات أخرى.



بفضل دور المؤسسة كوسيط ومستشار ،أصبحت  46بالمائة من المنظمات غير الحكومية المستفيدة قادرة
على الحصول على تمويل مك ﱢمل وإضافي من مؤسسات أخرى ،وبالتالي ضمنت استدامة أنشطتھا ،على
األقل جزئيا ً.

بالرغم من ھذه النتائج اإليجابية ،ظلت إحدى المنظمات غير الحكومية المستفيدة تواجه ،لألسف ،مشاكل داخلية وبقيت
غير فاعلة إلى حد كبير في عام 2012.
 .4الدعم غير المباشر للمنظمات غير الحكومية والمجموعات والمدافعين في مجال حقوق اإلنسان
اتخذت المؤسسة ،إلى جانب توفير المساعدة المالية ،خطوات أخرى لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان  -من خالل
تعزيز حضورھا اإلقليمي ،وااللتقاء بالجھات الممولة اإلقليمية والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق
اإلنسان.
كان الغرض من ھذه األنشطة تقييم التطورات الحاصلة في المنطقة ،وقياس أثر المساعدة المقدمة ،والنظر في تقديم
دعم إضافي ،عند االقتضاء ،وتعزيز الشراكات مع الجھات الفاعلة الرئيسية التي تركز على دعم المدافعين عن حقوق
ٍ
اإلنسان دعما ً طويل األجل.
كرﱠست المؤسسة ناشطين لتحقيق ھذا الھدف في العام  ،2012على النحو المبين أدناه.
 1-4تعزيز الحضور في المنطقة :تونس وليبيا
عززت المؤسسة حضورھا في تونس وليبيا بھدف التكيف بسرعة أكبر مع الظروف واالحتياجات المتغيرة للمدافعين
المحليين في .2012

 1-1-4تعزيز الحضور في تونس

استطاعت المؤسسة ،بعد تعزيز تواجدھا على األرض في تونس ،أن تلتقي بممثلين لِما يزيد على مائتي منظمة غير
حكومية تعمل في مدن ومناطق مختلفة أُھملت في الماضي ،بما فيھا القصرين ،الوطن القبلي ،جندوبة ،رأس جدير،
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ذھيبة ،جرجيس ،تطاوين ،رمادة ،منزل بوزيان ،سيدي بوزيد ،تالة ،صفاقس ،سليانة ،الكاف ،قفصة ،أم العرايس،
المتلوي ،الرديف ،تونس الكبرى .وتم ﱠكنت المؤسسة بفضل ھذه الزيارات من تنفيذ أعمال استكشافية.
وعموما ً ،ھدفت الزيارات الميدانية إلى مناقشة المشاكل التي تعاني منھا المناطق المعزولة ،والتعرف إلى الجمعيات
الناشئة ذات اإلمكانات الواعدة من أجل تحديد احتياجاتھا في مجال التطوير والمساعدة .وكانت الشواغل الرئيسية
المتعلقة ببيئة العمل لھذه الجمعيات كما يلي:


ثمة حاجة كبيرة إلقامة المشاريع واالستثمارات في المناطق النائية في تونس ،وال سيما لخدمة المناطق
المھمشة .يساور ممثلي المجتمع المدني قل ٌ
ق خاص إزاء عدم اھتمام الحكومة وتراخيھا فيما يتعلق بھذه
المناطق وسكانھا.



يجب على المجتمع المدني أن يتكيف مع تحول بيئته وأن يُبدي ،في الوقت نفسه ،قدراً أكبر من اإلبداع في
مراعاة الظروف اإلقليمية .وعلى المجتمع المدني أيضا ً أن يسعى جاھداً لصقل استراتيجيته وتحسين فھمھا
ألدوار مختلف الجھات الفاعلة بما فيھا الدولة والحكومة واألحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية
والنقابات.



تواجه منظمات المجتمع المدني مشاكل عند انطالقھا وبدئھا .فھي بحاجة لمكاتب ومعدات لبدء عملھا
بفاعلية .وفضالً على ذلك ،تواجه معظم الجمعيات حديثة النشأة مشاكل تشغيلية داخلية .وھي تتطلب مساعدة
مستمرة من أجل التغلب على ھذه التحديات وضمان اإلدارة الديمقراطية.



تحتاج الجھات الفاعلة في المجتمع المدني ،كي تمارس تأثيراً أكبر في بيئتھا ،إلى تدريب مستمر بشأن دور
المجتمعات المدنية ،وتحديد المشاريع ،واإلدارة الديمقراطية داخل الجمعية ،وصياغة نظامھا األساسي،
وإدارة المشاريع ،واالتصاالت ،إلخ.



الحوار والتعاون بين المنظمات غير الحكومية على المستويات المحلية والوطنية ھو أم ٌر ضروري يوازي
بناء الجسور مع المنظمات اإلقليمية والدولية من أجل االستفادة من خبراتھا وتحري إمكانيات تعزيز التعاون
االستراتيجي ضمن مجاالت تدخلھا.

وبفضل تعزيز حضورھا في تونس ،استطاعت المؤسسة أن تساعد  17جمعية نوعية ناشئة وتمنحھا الدعم في العام
 .2012أولت المؤسسة اھتماما ً خاصا ً بالفئات التي تُعتبر ضعيفةً بوجه خاص وبحاج ٍة إلى مساعدة خاصة بسبب
نطاق عملھا )المدافعون والجھات الفاعلة التي تعمل خارج العاصمة أو في المناطق النائية ،والنساء ،والشباب،
والسجناء السابقون ،والمھاجرون والالجئون ،إلخ( أو بسبب طبيعة الحقوق التي يدافعون عنھا )ضحايا التعذيب،
واألقليات ،إلخ(.
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كان متواجداً فعليا ً في
أن الكثير منھا ن
محافظات تونس رغم ن
ت
ي جميع
كاننت المنظمات اللتونسية المتلقية لللدعم مؤثرةً في
ھر الرسم البياني أدناه:
حسب ،كما يُظھر
تونس العاصمة وح

ومتابعتھا الالحقة للتقدم
ا
ج ھذه التدخالت إيجابيةً ومشجعةةً بوجه خاص .ووبفضل دعم المؤؤسسة
مكن اعتبار نتائج
يمك
ية
ناسب لالممراحل المختلفة للعملية االنتقال ة
حديثة النشأة الشرريكة من تنفيذ مش
الممحرز ،تم ﱠكنت ككافة الجمعيات ح
شاريع تُ ِ
أو جزء
حماية مكتسبات ثورة يناير  ،2011و
ة
ألنشطة المستقبللية .وھكذا ساعددت تدخالت المؤؤسسة في
وتتھيئ األرضية لأل
والحريات
ت
إلنسان
تعبئة المستمرة للدفااع عن حقوق اإل
ث انتكاسة من خخالل على ال ة
نھا على األقل ،ووفي تفادي حدوث
منھ
ألساسية.
األ
ضل
علة الدولية العامللة في تونس بفض
عالً رئيسيا ً في اللمجتمع المدني وومرجعا ً للعديد ممن الجھات الفاع
باتتت المؤسسة فاع
والشراكات التي تستطيع
ت
الفاعلة في المجتمع الممدني،
ة
ت الجھات
حليلھا للتطورات الحاصلة في الببالد ،واحتياجات
تح
إقاامتھا بين الجھات
ت الفاعلة المحليةة والوطنية واإلققليمية والدولية ففي مجال تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنھا.

ى ليبيا )إبريل/نييسان ونوفمبر/تتشرين الثاني (2012
 2-1-4زيارات مييدانية جديدة إلى

 .201وكان الغرض الرئيسي ن
ظمت المؤسسة أوول زيارة إلى لييبيا في  28-20إبريل/نيسان 12
نظ
من الزيارة ھو اكتتساب
جھات
ي الليبي بعد ثوررة  17فبراير/شبباط ،واالستماع إلى مختلف الج
ي المجتمع المدني
فھھم متعمق للدينامييات المختلفة في
اآلليات والموارد الالززمة
ت
ف إلى الشركاء الممحتملين بھدف استكشاف
شاركة في الجمععيات ،والتعرف
الففاعلة الناشئة المش
رئيسية تمثﱢل نحو  33ممنظم ٍة غير حكوومية
ة
عم تطورھم .التققت المؤسسة أثنناء الزيارة بما يززيد على  50جھھة فاعل ٍة
لدع
لمحلية في طرابللس وبنغازي.
ضالً عن ممثلين من السلطات الم
طنية ودولية وحككومية دولية ،فض
وط
عموما ً ،ال تزال ليبيا في حالة حررجة من حيث ففرض القانون واالنظام .فباإلضاففة إلى صبغته الممحافظة ،يتأثر
وع
واألمن في مختلف مرراحل العملية االننتقالية
ن
شدة بأدوار القبائلل المختلفة في إدارة السلطة ،واللنزاعات،
الممجتمع الليبي بشد
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التي تمر فيھا البالد .وبعد انھيار نظام القذافي ،اختفت العديد من مؤسسات الدولة أو لم تعد تعمل ،وال سيما تلك
المرتبطة بالجيش والشرطة .ومع ذلك ،فإن الحالة االجتماعية واالقتصادية تش ﱢكل مشكلةً أقل حدةً بكثير بالمقارنة مع
تونس أو اليمن أو مصر بفضل عائدات النفط الكبيرة التي يتم توزيعھا على السكان بأشكال مختلفة.
لم يشھد المجتمع المدني الليبي طوال أكثر من  40عاما ً أي نشاط لمنظمة غير حكومية خارج إطار المبادرات
المرتبطة بنظام القذافي أو التي تأسست في السنوات األخيرة بدعم من مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية
منظم في كثير من
والتنمية .وقد الحظت المؤسسة في زيارتھا أن المجتمع المدني قد تطور بسرعة ،ولكنه كان غير
ٍ
األحيان .وكما ھي الحال في البلدان األخرى في المنطقة التي شھدت تغييراً جذريا ً في النظام ،كان ظھور عد ٍد كبير
من المنظمات الجديدة رد فعل طبيعي دون شك بعد عقود من القمع والمنع .وقد تش ﱠكلت مئات الجمعيات في طرابلس
10
ُنجز أكثر من مجرد إعالن إنشائھا بسبب انعدام
وغيرھا من المدن ،وال سيما بنغازي .ومع ذلك ،فإن العديد منھا لم ي ِ
الخبرة واالستراتيجية والدعم.
وعلى ضوء ما تق ﱠدم ونظراً لالحتياجات التي أعربت عنھا العديد من الجھات الفاعلة في المجتمع المدني الليبي ،والتي
تتجاوز الدعم المالي ،قررت مؤسسة تركيز تدخالتھا على تحديد ودعم المبادرات الناشئة العاملة على قضايا العدالة
االنتقالية وتمكين المرأة والتي ال يمكنھا تلقي الدعم من مصادر أخرى.
وباإلضافة إلى ذلك ،تعتزم المؤسسة توضيح المفاھيم األساسية لدور المنظمة غير الحكومية وبيان أنواع األنشطة
المختلفة التي تؤديھا ،كمك ﱢمل لتبادل الزيارات وعقد المشاورات وإرسال البعثات للتدرب في تونس على أساس منتظم.
وبمناسبة الزيارة الثانية لليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2012قررت المؤسسة دعم مبادرتين نوعيتين جديدتين،
يؤ َمل أن تستفيدا من تبادل الزيارات والدورات التدريبية في تونس في العام 2013.
 2-4تعزيز التعاون مع شبكات المؤسسات اإلقليمية والدولية
وكجزء من أنشطتھا الرامية إلى تعزيز التعاون على صعيد ضمان تدفق الدعم طويل األجل والمستدام للمدافعين عن
حقوق اإلنسان ،شاركت المؤسسة بفاعلية في اجتماعات مع مؤسسات إقليمية ودولية معنية بقضايا حقوق اإلنسان.
وعلى وجه الخصوص ،شاركت المؤسسة بفاعلية في العام  2012في اجتماعات المجموعة الدولية لممولي حقوق
اإلنسان 11،وملتقى المؤسسات العربية الداعمة . 12ويتمثل الغرض الرئيس من عضوية المؤسسة ومشاركتھا في ھذه
الشبكات في مناقشة التطورات الحاصلة في المنطقة ،وسُبل تأثيرھا في الجھات الفاعلة المحلية في مجال حقوق
اإلنسان ،والدور الذي يمكن لمجتمع المانحين القيام به لدعم ھذه الجھات الفاعلة في بيئ ٍة تختلط فيھا اآلمال الكبيرة مع
عدم االستقرار السياسي وعدم اليقين بشأن المستقبل.
 1-2-4وبمناسبة انعقاد المؤتمرات نصف السنوية التي تنظمھا المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان ،نظﱠمت
المؤسسة بالتشارك مع الصندوق العالمي لحقوق اإلنسان ،وصندوق التمويل الطارئ لحقوق اإلنسان للمرأة ،والوكالة
اليھودية األمريكية العالمية ،المناقشات لمجموعة العمل المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنبثقة عن المجموعة
الدولية .تأسست مجموعة العمل ھذه عام  2011وھي تركز بوجه خاص على البلدان المارة بمرحلة انتقالية وعلى
سوريا.
 10ال تتوفر إحصاءات موثوقة حول عدد الجمعيات في ليبيا بسبب المركزية عملية التسجيل التي تقوم بھا ھيئات رسمية مختلفة.
 11المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان ھي شبكةُ مؤسسات دولية تضم حاليا ً ما يزيد على  650عضواً يمثلون حوالي  275منظمة تقدم
منحا ً مرتبطة بحقوق اإلنسان حول العالم .وقد انضمت المؤسسة لعضوية المجموعة الدولية في عام .2010
 12ملتقى المؤسسات العربية الداعمة ھو تجمع عربي للمؤسسات الساعية إلى تعزيز الحوار والربط الشبكي والتدريب والتعاون فيما بين
أعضائھا ومع الشركاء بھدف تعزيز قدرة العمل الخيري العربي على تنفيذ رؤيته .وفي الوقت الراھن ،يخدم الملتقى  16مؤسسة في المنطقة
وخارجھا باعتباره منبراً للحوار.
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وفي يناير/كانون الثاني ،شاركت المؤسسة في تنظيم دور ٍة بعنوان "على الخطوط األمامية :حماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان في الفترات االنتقالية" ،ش ﱠدد فيھا الناشطون القادمون من الخطوط األمامية في أمريكا الالتينية والعالم
العربي على أھمية وضع استراتيجيات لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان العاملين في السياقات السياسية سريعة
تقدم كبير على صعيد
التغير .ففي فترات التحول االجتماعي والسياسي ،يمكن لبعض التغيرات أن تؤدي إلى ٍ
الديمقراطية ،بينما تدلل تغيرات أخرى على قدرة األنظمة على مقاومة اإلصالح .وفي جميع األحوال ،يتسم عمل
المدافعين عن حقوق اإلنسان بأھمية قصوى في حماية الحقوق وإحداث التغيير الديمقراطي الحقيقي .وقد ركزت
الدورة على مقارنة تأثيرات السياقات المتغيرة ضمن البيئات المختلفة في عمل المدافعين على أرض الواقع ،وتناولت
المناقشات النماذج االستباقية المختلفة لدعم المدافعين عن الحقوق وحمايتھم باعتبارھم وكالء التغيير المستدام ،ومن
تلك النماذج التمويل المستعجل والمرن من أجل الوقاية واالستجابة الطارئة ،والعمل في مجالي الدعوة والسياسات،
والمحاور اإلقليمية ،والفرق المدنية غير المسلحة لحفظ السالم.
وفي ھذه المناسبة ،دعت المؤسسة مسعود الرمضاني  ،القيادي البارز في حركة حقوق اإلنسان وحقوق العمال في
تونس ورئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان في القيروان ،وبھي الدين حسن ،أحد مؤسسي معھد القاھرة
لدراسات حقوق اإلنسان وعضو مجلس المؤسسة ،لمناقشة الفرص غير المسبوقة في تونس والتحديات الراھنة التي
يواجھھا المدافعون في مصر في إنشاء إطار قانوني دائم من شأنه أن يُنھي سنوات من القمع ويحمي المدافعين عن
حقوق اإلنسان والمجتمع المدني ويدعمھم.
ر ﱠكزت مجموعة العمل المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان مناقشاتھا في يوليو/تموز على حالة حقوق اإلنسان في
سوريا .وفي ھذه المناسبة ،دعت المؤسسة المحامي السوري والمدافع عن حقوق اإلنسان ،مھند الحسني ،للحديث عن
تصاعد العنف وال سيما محنة المدافعين السوريين ،سواء على األرض أو في المنفى ،كي يُفكر الممولون أكثر بوسائل
مرنة لدعم احتياجات الناشطين السوريين وعملھم على المدى البعيد.
وبمساعدة المجموعة الدولية لممولي حقوق اإلنسان ،وضع أعضاء مجموعة العمل دليالً آلليات االستجابة لحاالت
الطوارئ بُغية مساعدة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية المعرضين للخطر .وقد جرى نشر ھذا
الدليل وتوزيعه على نطاق واسع بتاريخ  24أكتوبر/تشرين األول  2012ليكون أداةً مفيدةً للمدافعين عن حقوق
13
اإلنسان المحتاجين إلى دعم مستعجل في العالم العربي وخارجه.
 2-2-4شاركت المؤسسة أيضا ً في مؤتمر ملتقى المؤسسات العربية الداعمة وجمعيته العامة في شھر سبتمبر/أيلول
 .2012ونظمت المؤسسة ،بالشراكة مع الصندوق العربي لحقوق اإلنسان ،جلسةً ھدفت إلى زيادة اھتمام المؤسسات
العربية بحقوق اإلنسان وتوضيح كيف أنھا )بقصد أو بدون قصد( تنخرط بالفعل في قضايا حقوق اإلنسان .وقد ناقشت
كلتا المؤسستين اإلقليميتين مع أعضاء ملتقى المؤسسات العربية الداعمة كيف أن تطبيق النھج القائم على الحقوق
يمكن أن يُفضي إلى البرمجة الفعالة واالستراتيجية ،وترفيع تأثير المنح في المنطقة العربية .وفي ھذه المناسبة،
نھج قائم على الحقوق في صياغة التحركات االحتجاجية في منطقة
عرضت المؤسسة دراسة حالة بشأن اتباع ٍ
الحوض المنجمي بتونس إلى حين تأسيس جمعية رئيسية من أجل الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية
وتعزيزھا.
وإجماالً ،ر ﱠحب الممولون بھذه الفعاليات كما تفاعل معھا المدافعون المحليون .وسوف تسعى المؤسسة ،بالتعاون مع
شركائھا ،إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المماثلة بشأن مسألة دعم المدافعين العرب عن حقوق اإلنسان في
المستقبل ،بھدف تخصيص المزيد من الموارد للمنطقة العربية )وقياس ھذه الزيادة في الموارد( ،والدعوة إلى انسجام
أكبر في تدخالت المانحين من حيث األولويات المحلية والوطنية.
http://www.emhrf.org/en/responsegrants.php 13
سوف تقوم المؤسسة بترجمة ھذا الدليل إلى اللغتين العربية والفرنسية وتنشرھما على موقعھا على شبكة اإلنترنت في .2013
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 .5تدخالت العام  20122باألرقام
2012
للمدافعين عن حقوق اإلننسان في عام 2.
ن
عم الذي قدمته الممؤسسة
توضح الرسوم البيبيانية التالية الدع
الت
 1-5أنواع التدخال
خالت المستعجلةة في
ظلت نسبة التدخ
ظ
 20122عند مستوواھا لعام ،22011
ويُعزى السبب اللرئيس في ذلك
الستمرار تدھورر حالة حقوق اإل
إلنسان
ففي سوريا.
ااستفاد من المنح المرنة التي تقدممھا
ي العادة
ي تفوق قيمتھا في
االمؤسسة ،والتي
االمنح المستعجلةة ،عد ٌد أكبر من
االمنظمات غير االحكومية الناشئةة نتيجةً
ع رقعة
للديناميات العمل الجديدة واتساع
االحضور اإلقليممي للمؤسسة في تونس.
أأثبت ھذا الدعم ففي ھذه الفترة من
ى الجارية أھميتته
االتحوالت الكبرى
االحاسمة في مسااعدة المنظمات غير
طالق المبادرات وتوطيد
االحكومية في إط
االمبادرات الناشئئة الھادفة إلى تععزيز
االجھود الوطنية إلعادة اإلعمار
جيع على تبني ووتنفيذ
ووالتحول ،والتشج
إلنسان
ااإلصالحات في مجال حقوق اإل
ألن معظم الجھاات المانحة الرئييسية ال
أل
سرعة
الزمة للتحرك بس
تتملك اآلليات الال
ي تحويل األموالل وال
ووبشكل خالق في
االقدرات الالزمةة إلصدار عدد ككبير من
االمنح الصغيرة.
ح المقدمة في عاام 2012
ببلغ متوسط المنح
 12,7477يورو للمدافع الواحد ،وھي
ننسبة تفوق قليالً ما كانت عليه في
 .2011ويعكس ھذا الرقم االحتيتياجات
عرب عنھا المداففعون
االمتزايدة التي أع
منظمات
ضون للخطر والمن
ااألفراد المعرض
ي
غير الحكومية اللناشئة العاملة في
االسياقات االنتقاللية المضطربة.

عدد التدخالت
اللنسبة بحسب عد

25%

38%

37%
%

ناشئ

تعزيز

مستعجل

سبة بحسب عدد المستفيدين
النس

24%

43%
4

33%
%

ناشئ

تعزيز

مستعجل

النسبة بحسب ققيمة المنح

15%

34%

51%

تعزيز

ناشئ

ممستعجل
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 2-5التركيز الموااضيعي

النسبة ببحسب عدد التدخالت

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2012ﻛﺎﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﻬﺗﻣﺔ

57%

ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔﺔ إﻟﻰ
ﺑﺻ
ﺗﻌزﻳﻳز اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻘووق
اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑﺎددرات
ن اﻟﻌﻘﺎب ﻧظ اًر
ﻣﻛﺎﻓﻓﺣﺔ اﻹﻓﻼت ﻣن
ﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ
ﻟﻸﻫﻫﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
ﻲ
اﻟﺳﻳﻳﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ووﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ

5%
%
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%

6%
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17%

حقوق األقليات الحقووق
حرية التعبيير حقوق المرأة الحقوق المدنية
ق
حقوق
في
والحق ي
صادية
االقتص
والسياسية
وتمكينھا
االمھاجرين
إلى
واالجتمماعية الوصول ى
والالجئين
)تشمل مكافحة
المعلومات
ت
والثقاففية
وط
طالبي اللجوء
اإلفالت من
العقاب(

ﻳزداد ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻣﻊ اﻟﻣدااﻓﻌﻳن ﺿراوةً أﻛﺛﺛر
ﻰ.
ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ

ستفيدين
حسب عدد المس
النسبة بح
55%

ﻼت اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ
ارﺗﻔﻌﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗدﺧﻼ
ﺗﻌزﻳﻳز ﺣﻘوق اﻟﻣرأة وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﻲ ﺿوء ﺗدﻫور
ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺳ
ﻼﺗﻲ ﻳﺗﻌرﺿن ﻋﻠﻠﻰ
ﺿﺎع اﻟﻧﺳﺎء ،اﻟﻼ
أوﺿ
وﻳﺳﺗَﺑﻌددن
و
ﻧﺣو ﻣﺗزاﻳد ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧفُ ،

ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔﺔ
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻌ

5%
%

6%

6%

12%
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16%

حرية التعبيير حقوق المرأة الحقوق المدنية
حقوق األقليات الحقوق
حقوق
في
والحق ي
االقتصاادية
والسياسية
وتمكينھا
اللمھاجرين
إلى
واالجتمااعية الوصول ى
ووالالجئين
)تشمل مكافحة
المعلومات
ت
والثقاففية
طالبي اللجوء
وط
اإلفالت من
العقاب(

اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔﺔ.
ﺎ

النسبة بحسب قيمة المنح
ة

47%
50%
%
40%
%
30%
%
20%
%
10%
%
0%
%

26%
5%

%
7%

9%

5%

حرية التعببير حقوق المرأة الحقوق المدنية
حقوق األقليات الحقو
ق
حقوق
قوق
في
صادية والحق ي
االقتص
والسياسية
وتمكينھا
المھاجرين
تماعية الوصول إللى
واالجتم
)تشمل مكافحة
والالجئين
المعلومات
ت
والثققافية
اإلفالت من
ووطالبي اللجوء
العقاب(
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 3-5نشاطات متلققي الدعم
ﻲ
ﻧﻔﱠذ اﻟﻣﻣﺳﺗﻔﻳدون ﻣن ﺗﻣﻣوﻳﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ
بحسب عدد التدخالت
ب
النسبة

ن
ﺳﻌﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن
 2012طﺎﺋﻔﺔً واﺳ
ﻋﺎم 2
طﺔ.
اﻷﻧﺷط

25%

%
28%

29%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

اﻧﺿوت أﻛﺛر اﻷﻧﺷطﺔﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذﻫﺎ
ت
ت اﻟﺗﺛﻘﻳف ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻔﻳدون ﺿﻣن ﻓﺋﺎت

7%

11%

ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﺗوﺛﻳق واﻟﺑﺣووث
ﺳﺎن ،واﻟﻣﻧﺎﺻرة
ﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳ
ﻓﻲ ﻣﺟ
واﻟدﻋووة وﺣﺷد اﻟﺗﺄﻳﻳد.

الدعم وإععادة
التأھيل الننفسي
واالجتما عي

صرة والدعوة
التمثيل االقانوني المناصر
شد التأييد
وحش
والمساعدة القانونية
ة

التوثثيق والبحوث
في مجال حقوق
اإلنسان

التتثقيف في مجال
حقوق اإلنسان
ح
)ييشمل التوعية(

إن ﻟﻬذذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻛﺎﺎﻣﻠﻳﺔ واﻟﻣﺗراﺑطﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻳﻧﻬﺎ أﻫﻣﻳﺔً ﺣﺎﺳﻣﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺟﻬوود
إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر اﻟوطﻧﻳﺔﺔ وﺗﻌزﻳز ﺗﻧﻔﻳذ

المستفيدين
ن
النسبة بحسب عدد

ن
ﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﻹﺻﻼ

32
2%
25%
2

ﺑﻬدف درء إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻧﺗﻛﻛﺎس اﻟدﻳﻣﻘ ارطﻳﺔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻧطﻘﺔ.

6%

%
28%

35%
%
30%
%
25%
%
20%
%
15%
%
10%
%
5%
%
0%
%

9%

ﺟﻝ ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣﻧظﻣﻣﺎت ﻏﻳر
ﻣن أﺟ
اﻟﺣﻛوﻣﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺑﺑﻧﺎء ﻗدراﺗﻬﺎ
ط
وﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ

الدعم وإععادة
التأھيل النففسي
واالجتماععي

ق
ة
التمثيل الققانوني
التوثيق والبحوث
المناصرة والدعوة
جال حقوق
في مج
والمساعدة القانونية وحشد التأييد
إلنسان
اإل

التثقيف في مجال
ف
حقووق اإلنسان
)يشممل التوعية(

ﻣوﻟت
اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣدى
ى اﻟﺑﻌﻳد ،ﱠ
ﺳﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳ
ك
واﻟﺗﺷﻐﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﻣﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك

سب قيمة المنح
النسبة بحس

اﻹﻳﺟﺎر واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻣﺔ ،واﻟﻣوارد
ر

28%

ﻳﺔ واﻟﻣﻌدات واﻟﻠووازم ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻳﺑﻳن
اﻟﺑﺷر ﺔ
رﺳوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧواع
ﻓﻲ اﻟر

10%

25%
2

29%
%
30%
%
25%
%
20%
%
15%
%
10%
%
5%
%
0%
%

8%

اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ت
الدعم وإععادة
التأھيل الننفسي
واالجتمااعي

التوثيق والبحوث التثقييف في مجال
ق
التمثيل القانوني المناصررة والدعوة
قوق اإلنسان
حقو
جال حقوق
في مج
وحشد التأييد
د
ة
والمساعدة القانونية
شمل التوعية(
)يش
إلنسان
اإل
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طيتھا
ت التي تمت تغط
 4-5أنواع النفقات

14

الننسبة بحسب عددد التدخالت
51%
21%
10
0%
10
0%
8%
%
40%

60%

0%

20%

النسببة بحسب عدد المستفيدين
44%

أأساسي
االضروريات في الممنفى

222%
12%

ح
حماية السالمة
ممشاريع

9%
9
12%
50%

40%

330%

طبي
ط
10%

20%

0%

قيمة المنح
سبة بحسب ة
النس
76%

أسااسي
9%

المنفى
ى
ضروريات في
الض
حمااية السالمة

3%
9%

مشا
شاريع
4%

80%

60%

40%
%

20%
2

طبي
ي
0%

صنف التدخالت ضمن عدة
فئة واحدة من اإلنفاق .وبالتالي قد تُ ف
 14بعض التدخالت ،ووبحكم طبيعتھا ،قد تكون قدمت دعما ً للتغطية أكثر من ة
صورة أشمل .ونتيجةة لذلك ،قد يزيد المججموع لكافة الفئات عن  100بالمائة.
ت ،وذلك لتقديم ص
فئات
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 5-5أنواع الدعم غير المباشر
ﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﻟﻳﺔ،
ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم
وﺑﺎﻹ
ﺳﺳﺔ
ف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ﻳﺗﻣﺛﺛﻝ أﺣد اﻷﻫداف
ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻠﻰ

عدد التدخالت
سبة بحسب د
النس

5% 10% 15
5% 20% 25%
% 30% 35% 440%

0%

خدمات الوساطة عنند مخاطبة مانحين آخرين
المشورة وخ

355%

ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳدد.
ﺻﻠﺔ أﻧﺷطﺗﻬم ﻋ
ﻣواﺻ

الشبكي مع منظمات المج
ي
الربط
جتمع المدني األخرى العاملة
على مجاالت مواضيعية مماثلة

28%

ﺳﺔ
ﺣﻘﻳﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،،ﻋززت اﻟﻣؤﺳﺳ
وﺗﺣ

على سير العمل والتخ
التدريب ى
خطيط االستراتيجي

22%
%

دﻋﻣﻣﻬﺎ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرر ﻟﻠﻣداﻓﻌﻳن ﻋن
ﺣﻘووق اﻹﻧﺳﺎن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻓﻲ

حكومية الدولية بشأن
التنسيق مع المنظمات غير الحك
ن تحركات
التضاامن

15%

ﺳﺎطﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻛﻛﻔﺔ
اﻟوﺳ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎت ﻟﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﺣﺔ
ﻰ
أﺧرى.
ر
ﻋﻠﻰ
طوي ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻋ
ﻳﻧط
ﺗﻳﺳﻳر اﻻﺗﺻﺎﻻت ،واﻟﻌﻣﻝ ﻛوﺳﻳط،،
ﻝ
واﻟﻣﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻘدﻳمم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ

المنح
حسب قيمة ح
النسبة بح

5% 10% 15
5% 20% 25% 30% 35% 440%

0%

ن آخرين
عند مخاطبة مانحين
المشورة ووخدمات الوساطة ع

355%

الربط الشببكي مع منظمات الممجتمع المدني األخ
خرى العاملة
على مجاالت ممواضيعية مماثلة

31%

ﻟﻠﺟﻬﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟﻣﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﺧرى.

ي
على سير العمل والتتخطيط االستراتيجي
التدريب ع

225%

طﺎع
أﺛﺑت ﻫذا اﻟدور ﻧﺟﺎﺎﻋﺗﻪ ﺣﻳث اﺳﺗط
ت

حكومية الدولية بشأأن تحركات
مع المنظمات غير الح
التنسيق ع
ضامن
التض

9%

 46ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻧظﻣﺎت ﻏﻳر
ﺳﺳﺔ
اﻟﺣﻛﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣؤﺳ
أن ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣووﻳﻝ إﺿﺎﻓﻲ ﻣن
ﺿ ِﻣن اﺳﺗداﻣﺔﺔ
ﻣؤﺳ
ﻣﻣﻣﺎ َ
ﺳﺳﺎت أﺧرى ّ

ﻋﻠﻰ
طﺗﻬﺎ ،وﻟو ﺟزﺋﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﻋ
أﻧﺷط

بحسب عدد المستفيديين
ب
النسبة

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 440%

0%

المشورة وخدمات الوساطة عند مخاطبة مانحيين آخرين

34%

اﻟﻣددى اﻟﺑﻌﻳد.

الربط الشببكي مع منظمات اللمجتمع المدني األخ
خرى العاملة
على مجاالت ممواضيعية مماثلة

225%
22%
19%

ي
على سير العمل والتتخطيط االستراتيجي
التدريب ع
مع المنظمات غير اللحكومية الدولية بش
التنسيق ع
شأن تحركات
ضامن
التض

24

 6-5النوع االجتمماعي

15

ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﺟززء
اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧوع اﻻﺟ
ُ

النسبة ببحسب عدد التدخالت

أﺻﻳﻝ ﻣﻣن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ

51%

ﺗدﺧﻼﺗﻬﻬﺎ.
ﻲ
ﻳﺗطﻠب ووﺿﻊ اﻟﻧﺳﺎء ودورﻫن اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻫﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً،
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣ

60%
%
50%
%
40%
%

22%

21%
2

30%
%

وﻟذﻟك ﺗُﻌﻠﱢق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫﻫﻣﻳﺔً ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ
ﺻﻳﺻﺎً ﻟﻠﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊﻊ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻ
ﺳﻳن وﺗﻌزﻳز
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳ

20%
%
10%
%
0%
%
المدافعات عن حقوق
اإلنسان/أسرھن

شاريع المعنية بحققوق
غير الحكومية المش
المنظمات غ
اإلنسان للمرأة
التي تقوددھا النساء

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ودورﻫﺎ اﻟﻟﻘﻳﺎدي.
حسب عدد المستتفيدين
النسبة بحس

ﻳﻛﺗﺳب ﻫذا اﻷﻣر أﻫﻣﻳﺔﺔً أﻛﺑر ﻓﻲ ظﻝ
ف اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺗﻌرض اﻟﻣرأة
اﻟظروف

22%

23%
%

ﺑﺎزدﻳﺎد إإﻟﻰ أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف

5%

ت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ
واﻻﺳﺗﺑﻌﻌﺎد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﺟﺎرﻳﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ طﻠﻳﻌﺔ
اﻟﺛورات..
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن

25%
20%
15%
10%
5%
0%

المنظمات غير اللمشاريع المعنيةالمددافعات عن حقوق
للمرأةاإلإلنسان/أسرھن
ة
قوق اإلنسان
بحقو
تقودھا
ا
حكومية التي
الح
النساء

ﻫﻲ ﻣﺳﺄﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻝ
ﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ
طﻲ ،ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳ
اﻟدﻳﻣﻘراط

النسبة بحسب قيمة اللمنح
ة

ف ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧوع
ت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف
ﻟﻠﺗدﺧﻼت
ﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﺳﻧﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺣﻳث ﺑﻠﻐﻐت  28ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع
.20
ت ﻓﻲ ﻋﺎم 012
اﻟﺗدﺧﻼت

33%
40%

27%

30%
2%

20%
10%
0%

المنظماات غير الحكومية االمشاريع المعنية المدافعات عن حققوق
أسرھن
ن
التي تقودھا النساء بحققوق اإلنسان للمرأة اإلنسان/
تخصيص
ص
 15قد يكون أكثر من تتدخل واحد يرمي إللى تعزيز القيادات النسائية من المدافععات ودعم مشروع معني بحقوق النساءء .وقد تم
التددخالت لھاتين الفئتيين بحسب االقتضاءء وذلك لتقديم صوررة شاملة.

25

عدد المنح
النسبة بحسب ع
2%
5%
%
7%
%
6%

 7-5البلدان
ظﻠت اﻷزﻣﻣﺔ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻌﺻف ﺑﺳورﻳﺎ
ﻓﻲ ﺻﻣﻳم ﺷواﻏﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم

5%
2%
2
4%

44%

 .2012وﻓﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻣﺗﺗزاﻳد ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت

23%

ﺳﺔ اﻷوﻟوﻳﺔ
ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﻗﺔ ،أوﻟت اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدداﻓﻌﻳن اﻷﻓراد ،وررﺻد وﺗوﺛﻳق
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ
اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺣ
ﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ

مصر
ليبيا
تونس
المغرب

طراف اﻟﻧزاع ،وﺗﻘدﻳﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻣﺧﺗﻠف أط
ﻣﺟﺎﻧًﺎ ﻟﺿﺣﺎﻳﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺟ

الجزائر
إسرائيئيل
ألراضي الفلسطينية المحتتلة
األ
ريا
سور

اﻻﻧﺗﻘﺎم ،وززﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣواطﻧﺔ
ن اﻷدﻳﺎن.
واﻟﺣوار ﺑﻳن

سبة بحسب عدد المستفيدين
النس

ت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رﻗﻌﺔ
وﺳﻌت
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟكّ ،

5% 2%

ﺗواﺟدﻫﺎ اﻟﻣﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ،وظﻠت اﻟﺟﻬﺎت

5% 2%

6%
7%

4%
%

ﺣﻠﻳﺔ ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻧﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﺣ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻬﻣﺷﺔ ،ﻣن أﺑرزز اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن

48
8%

20%

 .20وﻷوﻝ ﻣرة
ﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 012
ﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ،ﻗدﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺔ اﻟدﻋم ﻟﻣﺑﺎدرات
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻣدﻧﻲ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻳﺑﻳﺎ.

مصر
ليبيا
تونس

ت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻟم ﺗُﻬﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﻓﻲ اﻟوﻗت

جزائر
الج
سرائيل
إس
األراضي الفلسطينية اللمحتلة

اﻟظروف اﻟﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝﻝ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر ،واﻵﺛﺎر

قيمة المنح
الننسبة بحسب ة

اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻠﻰ ﻗﻳﺎم ﺑﻌض اﻟﻣﻣﻣوﻟﻳن ﺑﺈﻋﺎدة

5%
% 4% 7%
7%

وﻳﺎﺗﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠددان اﻟﻣﺎرة
ﺗرﺗﻳب أوﻟوﻳ
ﺑﻣراﺣﻝ اﻧﺗﻘﻘﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث أﺛر ﻫﻫذا اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ
اﻷوﻟوﻳﺎت ﻓﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺑﻌض اﻟﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
ﻲ واﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ .وﻗد
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ

10%
4%

28
8%

4%
31%

ﺷﻬدت ﻫذﻩﻩ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺟﻔﺎف ﻣﺻﺎدر
ﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ
مصر
ليبيا
تونس
المغرب

الجزاائر
إسرائئيل
حتلة
ألراضي الفلسطينية المح
األ
ريا
سور
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 .6المسائل التنظيمية
 1-6التشاور مع مجلس الممثلين
ومدافع
عمالً بالتزاماتھا القانونية ،اجتمعت المؤسسة بمجلس ممثليھا ،الذي يضم ما يزيد على  60منظمة غير حكومية
ٍ
عن حقوق اإلنسان من المنطقة األورومتوسطية ،بتاريخ  2يونيو/حزيران عام  2012في كوبنھاغن .وركزت
المناقشات على األنشطة المنجزة والمستقبلية في ضوء تجربة المؤسسة ،وتغير الظروف اإلقليمية ،واحتياجات
16
الجھات الفاعلة في المجتمع المدني.
وفي ھذه المناسبة" ،أعرب ممثلون عدة – وال سيما من سوريا وتونس والجزائر – عن امتنانھم وتقديرھم العميق
للعمل الذي قامت به المؤسسة في السنوات األخيرة .وأشاروا إلى الفعالية واالستجابة والطبيعة األساسية التي اتسمت
بھا أعمال المؤسسة في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان وعائالتھم من ضحايا القمع الذي تشنه األنظمة االستبدادية.
وفي تونس ،م ﱠكنت أنشطة المؤسسة المدافعين وعائالتھم من البقاء على قيد الحياة ومقاومة االضطھاد والتعذيب .وفي
17
سوريا والجزائر ،يتيح دعم المؤسسة فرصةً لقيام الجمعيات المستقلة واستدامة أنشطتھا رغم القمع المتنامي".
ناقش اجتماع مجلس الممثلين التقرير والتوصيات التي رفعتھا المستشارة الخارجية المكلفة بتقديم المشورة حول
التوجھات المستقبلية للمؤسسة .وأشار العديد من المشاركين إلى ضرورة أن تظل المؤسسة واقعيةً فيما يتعلق
بالتغييرات المحتملة في واليتھا وتطورھا .فواليتھا المحددة المتمثلة في تخصيص األموال ومراقبة أوضاع
المستفيدين ،إضافة إلى مرونتھا وتجاوبھا ھي أصول ينبغي للمؤسسة أن تحافظ عليھا وتعززھا قبل الشروع في
أنشطة تھدف إلى بناء القدرات والتي قد يكون ھناك ِمن الجھات الفاعلة األخرى َمن ھو أقدر على القيام بھا.
ب مجلس الممثلين تفاصيل حول معايير األھلية وعملية صنع القرار ،والتحويالت المالية ،واستفسر كذلك عن رأي
طلَ َ
مجلس األمناء بشأن المنظمات الصغيرة التي تقوم بشكل أساسي على العمل التطوعي .فھذه المنظمات تستجيب
الحتياجات حقيقية على خالف الجھات الفاعلة األخرى التي باتت صبغتھا أكثر مؤسسيةً ،حيث تولي األولوية لتأمين
التمويل الالزم لعملياتھا بينما بالكاد تولي اھتماما ً لالحتياجات المحلية على أرض الواقع .وقد أشار أعضاء مجلس
األمناء إلى أن لديھم شواغل عميقة إزاء ھذه المسألة ألن والية المؤسسة ومعايير تدخلھا ال تسمح بدعم المنظمات
المؤھلة لطلب الدعم من الجھات المانحة الرئيسية ،ما لم تواجه مشاكل مالية مفاجئة وغير متوقعة وبشرط أن تكون قد
برھنت على التزامھا بجودة العمل والقيم األخالقية.
وأشير أيضا ً إلى أن المنظمات اإلقليمية والدولية التي أوجدت حضوراً لھا في بلدان الجنوب تنزع إلى تجفيف مصادر
التمويل المخصصة للمنظمات غير الحكومية المحلية وذلك ألن لھا خبرة عملية تمتد لسنوات وعمليات مھنية وموارد
كبيرة .وأعرب مجلس الممثلين عن رغبته في أن ينظر مجلس األمناء في ھذه المسألة بالتعاون مع الجھات المانحة
األخرى .وأشار مجلس األمناء إلى أن ھذه مسألة مھمة وأن المستفيدين من تمويل المؤسسة ھم تحديداً غير القادرين
على الحصول على التمويل من الجھات المانحة الرئيسية العاملة في المنطقة .وبعد موجة االحتجاجات واالنتفاضات
التي اجتاحت المنطقة العربية ،كان للحركة الدولية المتضامنة مع شعوب المنطقة ،رغم الثناء الذي تستحقه ،نتائج
ضارة منھا إشعال المنافسة بين الجھات الفاعلة الوطنية والدولية ،وتجفيف موارد التمويل التي ُخصﱢصت في بادئ
األمر لمساعدة المجموعات المحلية في المنطقة ،وسياسية "اإلغراق" المالي التي تخاطر باإلضرار ببيئة المنظمات
غير الحكومية.

 16محضر االجتماع التشاوري الثالث لمجلس ممثلي المؤسسة 2 ،يونيو/حزيران :2012
http://www.emhrf.org/en/documents/Minutes_ConsultationCouncilofRepresentatives_June2012_eng.pdf
 17المرجع السابق.
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تدرك المؤسسة ھذه المستجدات جيداً وقد فتحت قنوات للتعاون والمشورة المتبادلة مع الجھات الفاعلة الدولية المھتمة
بوضع المدافعين عن حقوق اإلنسان وبالمنطقة .وتحقيقا ً لھذه الغاية ،تنخرط المؤسسة في عدة شبكات للجھات المانحة
في مجال حقوق اإلنسان على المستويين الوطني والدولي .وھي تضطلع بدور مھم من خالل تقديم المشورة وتنسيق
الدعم مع العديد من المانحين في سياق الدفاع عن حقوق اإلنسان عموما ً وفي سياق قضايا أكثر تحديداً تتصل بسوريا
وتونس والجزائر ومصر وغيرھا من البلدان.
 2-6الشراكات المالية
حظيت المؤسسة األورو-متوسطية في  2012بثقة 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
) ،(SRTووزارة الخارجية الفرنسية ،حيث تلقت مساھمات سخية من ھذه المؤسسات.
 3-6المعلومات واالتصاالت
واصلت المؤسسة األورو-متوسطية في عام  2012سياستھا المتمثلة في الحفاظ على سرية معظم المعلومات الخاصة
بالمستفيدين من تمويلھا .أقرت المؤسسة ھذه السياسة المعمول بھا حاليا ً نظراً للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن
تتعرض لھا األنشطة والمتقدمون بطلبات الحصول على التمويل والحاصلون على التمويل وغيرھم من المدافعين عن
حقوق اإلنسان في المنطقة .وفي الوقت نفسه ،تحرص المؤسسة على شفافية أنشطتھا حيث تزود مانحيھا الرئيسيين
بمعلومات شاملة عن تدخالتھا وأنشطتھا في مجال دعم منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية والجماعات والمدافعين
المنخرطين في ھذا المجال في المنطقة.
قامت المؤسسة أيضا ً بتحديث موقعھا على شبكة اإلنترنت ) (http://www.emhrf.orgووضعت شروحات
واضحة للمعايير التي تحكم طلبات الدعم العادي والمستعجل ،وحددت المواعيد النھائية لتقديم الطلبات ،بلغات العمل
الثالث )العربية واإلنجليزية والفرنسية( ،من أجل ضمان سھولة الوصول إلى ھذه المعلومات والوثائق األساسية.
 4-6المراجعة
كلف مجلس أمناء المؤسسة المستشارة الخارجية ميرفت رشماوي بإجراء مراجعة لتقييم دور المؤسسة وھيكلھا بھدف
تحديد التوجھات االستراتيجية للمؤسسة وماھية الموارد الضرورية مستقبالً .وشملت مجاالت التركيز لھذه المراجعة
االستراتيجية ،التي أجريت في عام  ،2012ما يلي:
.1

دور المؤسسة واستراتيجية تدخالتھا في االستجابة لالحتياجات التي يُعرب عنھا المدافعون عن حقوق
اإلنسان والجھات الفاعلة الناشئة في المجتمع المدني في ضوء الظروف المتغيرة:
 oالوالية الجغرافية الحالية والمستقبلية وأولويات التدخل؛
 oآليات ومعايير التدخل الحالية والمستقبلية؛
 oالتعاون الحالي والمستقبلي مع الجھات الفاعلة اإلقليمية والدولية األخرى.

.2

ھيكل المؤسسة لضمان انسجامه مع استراتيجية التدخل:
 oالفريق التشغيلي الحالي والمستقبلي؛
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 oالبعثة/البعثات اإلقليمية الحالية والمستقبلية.
التقت المستشارة ،كجزء من مھمتھا ،بمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات شريكة وبعض أعضاء مجلس األمناء
واألمانة العامة وتناقشت معھم .ق ﱠدمت المستشارة النتائج الرئيسية لتحليلھا إلى مجلس الممثلين في كوبنھاجن بتاريخ 2
يونيو/حزيران  2012بھدف مناقشتھا والتعليق عليھا 18.ورُفع التقرير النھائي إلى مجلس أمناء المؤسسة وإلى الجھات
المانحة األساسية للمؤسسة بتاريخ  2يوليو/تموز 2012.
 2-6تحليل المخاطر واالستدامة
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 تؤد المساعدات التي قدمتھا المؤسسة لغاية اآلن إلى
حدوث قمع قانوني أو بدني أو نفسي ضد المدافعين وذلك بسبب مبدأ السرية الذي تتقيد به 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
وال قيمة الدعم .وتتم كذلك المحافظة على سرية االتصاالت .وفي الوقت نفسه ،تقوم المؤسسة بإعالم
المانحين الرئيسيين بشأن أنشطتھا 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 في العام  .2012تلتزم المؤسسة جانب الحذر من ھذه الناحية باستمرار وتتخذ خطوات وقائية وتقوم
بجمع معلومات مختلفة من متلقي الدعم قبل تحويل األموال وأثناءه وبعده.



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 الحيطة والحذر في ھذا المجال.
إضافةً إلى أن محدودية قيمة المنح المقدمة تح ّد من خطر إساءة استخدامھا .وتُجري المؤسسة تقييما ً صارما ً
قبل اتخاذ قرار التمويل ،باإلضافة إلى أن التزام المستفيد يح ّد أيضا ً من المخاطر .ويجب أن يمتثل
المستفيدون لعدد من قواعد المساءلة ،في حين تراقبھم المؤسسة على نحو منتظم .وتحتفظ المؤسسة أيضا ً
بحقھا في طلب استعادة األموال إذا لم يتم تحقيق الغاية المنشودة من العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد.

تستند استدامة تحركات المؤسسة إلى العناصر التالية:


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



بصفة عامة ،ال تتوفر للجھات المانحة الرئيسية آليات التحرك بسرعة ونقل الموارد على نحو مبتكر ،وال
تتوفر لديھا 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 المصداقية للحصول على

 18انظر ميرفت رشماوي "اقتراحات من أجل التوجھات االستراتيجية المستقبلية للمؤسسة"،
http://www.emhrf.org/en/documents/Minutes_ConsultationCouncilofRepresentatives_June2012_eng.pdf
لالطالع على نقاش أشمل لھذه العناصر مع مجلس الممثلين.
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معلومات موثوقة ومفصلة من أجل القيام بعملھا ،مما يحسن بالتالي نوعية نشاطات المؤسسة ووصولھا إلى
الفئات المستھدفة.


تحرص المؤسسة دوما ً على اإلصغاء إلى شركائھا وإلى المجتمع المدني من خالل نشاطات المتابعة،
وتعزيز تواجدھا اإلقليمي ،وزياراتھا المنتظمة للمنطقة ،مما يمكنھا من االستجابة للتغيرات التي تطرأ على
الظروف المحلية واإلقليمية والحتياجات المدافعين.



تركز المؤسسة جھودھا على ھذه المنطقة التي تتميز بأنھا محصورة ،مما يعني أن بإمكان المؤسسة أن
ترسم صورة محددة لنفسھا  ،وأن تكون شريكا ً مفضالً في مجال عملھا.



تعمل المؤسسة ،وبحسب الحاجة ،على تشجيع مشاركة وتعبئة منظمات وطنية وإقليمية ودولية أخرى ،سعيا ً
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 ً
يم ﱢكنھا من تقديم النصح والعمل كوسيط بين المدافعين والمانحين 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 مصادره دعما ً لنشاطاتھا الھادفة إلى توفير
المساعدات للمدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة.



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

 6-6اإلدارة الداخلية
لم يطرأ تغيير على تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة في العام  .2012يتكون المجلس من تسعة أعضاء يقومون بمھماتھم
على أساس تطوعي.
وفي عام  ،2012ضمت 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
العاصمة؛



إيميلينا جاسكوياك )حاصلة على شھادة في االقتصاد الدولي( ،موظفة بدوام كامل كمديرة للمنح في
كوبنھاغن؛



كاترين ھويبي فريدريكسن )حاصلة على شھادة في اللغات األجنبية( ،وھي سكرتيرة إدارية في كوبنھاغن؛



روجيه جلخ )حاصل على شھادة في االتصاالت( ،موظف بدوام كامل كمساعد مشاريع في كوبنھاغن لغاية
 11سبتمبر/أيلول 2012؛



نادين مورغان )حاصلة على شھادة في إدارة األعمال( ،موظفة بدوام كامل كمساعدة إدارية في كوبنھاغن
لغاية  5أغسطس/آب 2012؛
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سامي ليندفاي-قرموط )حاصل على شھادة في العالقات الدولية( موظف كمتدرب في كوبنھاغن لمدة ستة
أشھر منذ  1نوفمبر/تشرين الثاني .2012

استخدمت المؤسسة األورو-متوسطية جھات متخصصة في المحاسبة وتقنيات المعلومات على أساس دوام جزئي أثناء
العام .ودقﱠق حسابات المؤسسة مكتب شركة ديلويت ) (Deloitteلتدقيق الحسابات في كوبنھاغن.
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