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 – 1مقدمة
أصبحت حماية وتعزيز دور المدافعين عن حقوق اإلنسان في الوقت الراهن ،وأكثر من أي وقت سابق ،قضية مركزية يتوجب
مواجهتها للتصدي للنتائج المختلفة التي ستنجم عن انتشار الديمقراطية في المنطقة العربية ،فهؤالء المدافعون عن حقوق اإلنسان
(المدافعون) هم العبون رئيسيون في سياق ضمان احترام الحقوق األساسية وتوفير مساحات حوار تعزز وتشجع تطبيق إصالحات
ديمقراطية في بلدانهم ،وتثبت أن ما يقومون به يعتبر حيوياً لبناء وصيانة سيادة حكم القانون .ال يحقق ما يقوم به هؤالء المدافعون من
أعمال النتائج المرجوة بسبب ما يواجهونه من مخاطر كبيرة ومصاعب مالية وعقبات تعرقل توجههم نحو بناء تحالفات تدعم ما يقومون
به .استمرت هذه المصاعب في عام  ،3102وهي تحتل موقعا ً مركزياً في شواغل وإجراءات المؤسسة األورو -متوسطية لدعم
المدافعين عن حقوق اإلنسان (المؤسسة) في المنطقة.
 1 – 1يمكن لمس التهديدات التي يواجهها المدافعون تحديداً في البيئات اإلقليمية القمعية والعنيفة .ولعل أكثر األوضاع جذبا ً ألكبر قدر
من االهتمام هو النزاع المسلح في سوريا ،حيث أصبحت الهجمات المركزية وبالتالي مكثفة ،شهد آخرها استخدام النظام في سوريا
ألسلحة كيماوية ضد المدنيين في آب  .3102وتقدر أعداد سجناء الضمير الذين رفعت قضاياهم أمام محكمة مكافحة اإلرهاب التي
أوجدها النظام في أكتوبر/تشرين األول من عام  ،3103بحوالي  200111فرد ،إضافة إلى ازدياد معدل اإلساءات التي ترتكبها
الجماعات المسلحة التي يؤيدها النظام والتي تتبنى معظمها أجندات جهادية .أما في ليبيا ،وعلى الرغم من االختالف ،فإن الوضع يبقى
مثيراً للقلق نظراً الستمرار تصاعد حلقة العنف فيها والتي تثيرها مجموعات مسلحة متعددة ليس في العاصمة طرابلس فحسب ولكن في
بنغازي ودرنا التي تشهد زيادة في أعداد المصادمات واالغتياالت .وأخيراً ،باتت اإلصالحات التي تشهدها مصر والجزائر تتسبب في
ازدياد أعداد السياسات والممارسات القمعية التي يتم تبنيها لتسهيل عملية قمع االحتجاجات السلمية وارآراء المعارضة .وتتطلب هذه
البيئات التي تبرز فيها التوترات واالنقسامات حاجة ماسة لعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان ،لكن في الوقت ذاته ،فإن العمل الذي
يقومون به يصبح أكثر صعوبة ويلقى قدراً أكبر من عدم االحترام.
وبسبب الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق اإلنسان في توثيق القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها كافة األطراف وسعيهم
لمساعدة المدنيين الرازحين تحت هجمات كهذه ،فإنهم يواجهون درجات مختلفة من الحرمان من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة والتي
تتراوح ما بين االختطاف واإلعدام خارج نطاق القانون ،وتقيد حركتهم – خاصة في سوريا وليبيا – وكافة أنواع الترهيب وحمالت
التشويه اإلعالمية التي تشن ضدهم والمضايقات القانونية واإلدارية – في مصر والجزائر تحديداً .وأحياناً ،يتم اللجوء إلى شن هجمات
ضد المدافعين بمشاركة مباشرة من مدنيين ،سواء كانت مدفوعة األجر أم ال ،حيث يسأل هؤالء المدنيين عن مدى استعدادهم للتعاون مع
األجهزة األمنية وبالتالي يتم استخدامهم .ويتلقى أفراد أسر المدافعين عن حقوق اإلنسان ايضا ً – بمن فيهم أطفالهم وآباءهم ،تهديدات
مباشرة ،ويتعرضون لالعتقال أحيانا ً من أجل إرغام المدافعين على االستسالم .إضافة إلى هذه التهديدات المباشرة هناك ازدياد في
المخاطر غير المباشرة – في سوريا تحديداً – ترتبط بطبيعة النشاطات التي يمارسها المدافعون ذات العالقة بمراقبة وتوثيق انتهاكات
ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان .وتظهر تأثيرات هذه المخاطر على شكل أعراض متالزمة و إجهاد ما بعد الصدمة ،مما يترك
آثاراً سلبية واضحة على حياتهم وديمومة أعمالهم.
في البلدان التي تظهر فيها مخاطر جديدة ومتعددة ،منحت المؤسسة أولوية لحماية المدافعين كي تساعدهم على االستمرار بنشاطاتهم
التي تستهدف مكافحة اإلفالت من العقاب ،و نشر حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً .وفيما يلي نسلط الضوء على بعض التدخالت التي
قامت بها المؤسسة:

في سوريا ،تلقى مدافع شاب كان ينظم ويوثق المظاهرات السلمية في شوارع دمشق تهديدات من قوات النظام التي قامت بنصب كمين
وسجن ستة من رفاقه .وبفضل الدعم العاجل والمتابعة التي قامت بها المؤسسة ،تمكن المدافع من االختباء واالنتقال مؤقتاً إلى مكان أكثر
أمناً ،قبل أن يهرب من بلده .ويطور هذا المدافع حاليا ً ويحرر فيلما ً وثائقيا ً جديداً عن الثورة السورية بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني
سورية ومؤسسة متخصصة إلنتاج أفالم ذات قيم اجتماعية تحمل سبل التعبير الثقافي والفني.
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وفي أجواء تتم فيها ممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تترافق مع اإلفالت من العقاب في مصر ،عقدت مجموعة من المحامين
والمدافعين تحقيقا ً حول أحداث العنف التي جرت في بور سعيد في شهر يناير/كانون الثاني عام  3102والتي أسفرت عن مقتل 23
شخصا ً وجرح ارآالف .وقدم التقرير الذي رفع إلى القاضي شهادات شهود عيان لما حدث وسرداً للمعلومات التي تم تجميعها ،وقدم عدداً
من التوصيات التي تضمنت الحاجة لتحقيقات إضافية ولمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان إضافة إلى مطالب باحترام
وتنفيذ معايير حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا ً تم توجيهها لكافة األطراف بما فيها السلطات وقوات األمن المصرية –
 2 -1توفير التمويل :يالقي المدافعون عن حقوق اإلنسان في المنطقة سواء أكانوا أفراداً أم منظمات صعوبات في توفير التمويل مما
يهدد إمكانية توسيع أنشطتهم أو استمرارية تقديمهم لخدماتهم .وعلى الرغم من توسع استراتيجية وسبل مشاركة المجتمع المدني بوتيرة
منتظمة ،إال أن فقدان موارد التمويل ال ذاتية  ،والعوائق المتزايدة في سياق األزمة االقتصادية العالمية والحرب ضد اإلرهاب ،تشكل
بمجملها عقبات في وجه تطور ما يقومون به من أعمال ،مما يؤدي إلى اضطرار المدافعين إما إليقاف أنشطتهم أو حلّ الجمعيات التي
يعملون فيها أو قد ال يكون لهم أي خيار آخر سوى االستمرار في التصدي لإلجراءات التعسفية التي تفرض عليهم.
ولقد تمكنت عدة دول بمن فيها مصر والجزائر وسوريا من تطوير ترسانة مستحدثه من اإلجراءات القانونية واإلدارية تستهدف التدخل
المباشر في عمل منظمات المجتمع المدني وتمارس سيطرة زائدة تفرضها على تصرفات المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وذلك من خالل
قطع مصادر تمويلهم إما كلياً أو جزئياً .نتيجة لهذا ،يخضع هؤالء المدافعون إلى تقييدات تشريعية ،وإجراءات تسجيل معقدة أو مطولة،
وعدم الرد من اإلدارات المسؤولية ووضع عوائق أمام فتح تلك المنظمات لحسابات بنكية .تتبع هذه التقييدات عادة مالحقات قانونية،
وأحكام بالسجن ،وتجميد الحسابات البنكية ،وحمالت تشويه تشنها أجهزة اإلعالم الخاضعة للحكومة التي تصف المدافعين "بالعمالء"
1
للمؤسسات األجنبية.
إضافة إلى ذلك ،فإن التمويل الداخلي المتوفر للمدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية إما ضعيف أو قد يكون غير متوفر أصالً في
معظم الدول في المنطقة حتى في تلك التي تتمتع فيها منظمات المجتمع المدني بدرجة نسبية من االستقاللية وحرية العمل 2.وعلى الرغم
من الجهود التي بذلت لتطوير استراتيجيات التمويل ال ذاتي ،إال أن التشريعات التي تشجع وجود المؤسسات وتعزز المسؤولية المؤسسية
االجتماعية ذات العالقة بالمؤسسات الخيرية ال تستجيب لالحتياجات المتنامية لمؤسسات المجتمع المدني التي تمارس أعمالها على
المستوى المحلي.
لذا عملت المؤسسة على تركيز استراتيجيها على الحقوق األساسية لحرية التجمع ،بما فيها الحصول على التمويل ،من أجل تعزيز
حركة حقوق اإلنسان في المنطقة وللتعويض عن عدم وجود موارد ذاتيه ولتفادي عقبات أخرى كثيرة تواجهها جمعيات حقوق اإلنسان.
وإضافة لهذا قررت المؤسسة تركيز جهودها لتفعيل وتقوية وتنويع الموارد المتوفرة حاليا ً داخل المجتمعات العربية بهدف استدامة
نشاطات الجهات المعنية بالنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها .ويبرز هذا التركيز في األمثلة القليلة الواردة أدناه:

في فلسطين ط ّورت جمعية محلية برنامجا ً لحماية منظمات المجتمع المدني ،وذلك في سياق القمع السياسي الممارس ضد العاملين في
المجتمع المدني ونشاطات حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،حيث يتضمن هذا البرنامج توفير الدعم القانوني،
والتشبيك ،والتوثيق ،وأنشطة المناصرة وحشد التأييد الهادفة إلى التغلب على االنتهاكات ال ُمرتكبة ،وضمان احترام حق تأسيس
الجمعيات.
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انتهاكات حقوق المنظمات غير الحكومية في الحصول على التمويل :من المضايقات للتجريم ،تقرير  OBSالسنوي لعام http://www.fidh.org/en/human-rights- ،3102
defenders/Annual-Reports/obs-annual-report-2013-violations-of-the-right-of-ngos-to-funding-from-12892
2
المرجع السابق
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وعلى الرغم من تطور الفرص المتاحة للحصول على تمويل خارجي في تونس خالل السنوات الثالثة الماضية ،إال أن السماح
بالحصول عليه يقتصر على األنشطة وال يغطي االحتياجات األساسية مثل اإليجار ،واألجهزة أو الموظفين ،التي تعتبر نفقات حيوية
لتعزيز نطاق عمل مؤسسات المجتمع المدني ولتطورها المهني ولديمومة نشاطاتها .لذا ،غطت المؤسسة كافة المصاريف التشغيلية لما
مجموعه تسع عشرة جمعية جديدة تمارس أعمالها أساسا ً في مناطق نائية في تونس كي تضمن التوعية وحشد التأييد في مجال احترام
حقوق اإلنسان.

 3 – 1أخيراً ،وبالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مؤسسات المجتمع المدني من أجل مراقبة التوجهات العنيفه
والسلطوية والرجعية لضمان االنتقال نحو الديمقراطية ،تتعرض مساعي تكريس الديمقراطية في المجتمع المدني العربي لإلعاقة من
خالل السياسات المتناقضة والسرديات القائمة على الهوية ومشاريع بناء المجتمع التي تستلهم الماضي القديم .فلقد كشف سقوط األنظمة
المستبدة عن مشهد سياسي مجزء تؤطره فروق اجتماعية تأثرت بها العديد من مبادرات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من النواحي اإليجابية في هذه الديناميات االجتماعية ،إال أنها ظلت تفتقر للهيكلة بسبب نقص الخبرات لدى الجهات الفاعلة
3
العديدة المعنية ،ولم تستفد من فرص التعاون والحوار التي كان بوسعها إيجاد لغة مشتركة "للتعايش الديمقراطي".
يتطلب السياق الجديد تبني السعي السلمي لتوسعة مساحات نموذج التعايش التي تتشارك فيه األكثرية العظمى من المواطنين ،خاصة في
البلدان التي تحكمها أنظمة دكتاتورية ،بحيث تقوم بوضع حد لمثل هذه الدكتاتوريات 4.لكن كي تنجح هذه الجهود يجب أن يكون نموذجا ً
كهذا متضامنا ً ومتعاوناً بهدف ضمان توافر الشروط الضرورية للحفاظ على الكرامة اإلنسانية .تواجه المجتمعات المدنية العربية حالياً
تحدي الحفاظ على زخمها بينما هي في الوقت ذاته تحول أعمالها نحو بناء منظمات جديدة وتوحد ترتيباتها في ذلك السياق.
وفي بلدان المنطقة التي تستمر أوضاعها مبهمة على الرغم من التقدم المتعلق بنشر الديمقراطية ،تحديداً المغرب وتونس ،تركز
المؤسسة استراتيجتها على تعزيز التحرك لتقوية الحوار الجماعي وجهود الدفاع عن هذا التحرك التي تستهدف إعادة البناء والتحول في
نواح مختلفة مثل المساواة والتعددية والتنوع.
عززت المؤسسة تواجدها اإلقليمي مما مكنها من تقوية هذا األسلوب بهدف ضمان تآزر استراتيجيات التدخل لمصلحة الجهات الفاعلة
في المجتمع المدني وتحسين فاعلية أدائهم كما يتوضح في المثالين التاليين:
في تونس ،ساهمت حوالي عشرين جهة جديدة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بدعم من المؤسسة ،مع أربع منظمات مجتمع
مدني تونسية رئيسية ونجحوا في قيادة حوار وطني وفي تبني الدستور التونسي الجديد .ولقد شارك هؤالء الشركاء الجدد وإلى جانبهم
 211منظمة ،في ملتقى المجتمع المدني الثاني تحت شعار "لنستعد لالنتخابات" بهدف مناقشة مراقبة مسار العملية االنتخابات وتأسيس
عدة مبادرات تعمل على ضمان االجراءات المناسبة لالنتخابات ،والستقاللية وحيادية مرشحي االنتخابات ،إضافة إلى شفافية عمليات
المرشحين أنفسهم .ولقد قدم عرض بهذا الشأن في أعقاب نقاشات طرحت للجمهور ولألحزاب السياسية وللحكومة والمجلس الوطني
التأسيسي.

دعمت المؤسسة تطبيق مشروع متعدد األوجه قامت به أربع منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ،بهدف مناهضة النتائج
3

محمد صغير جانيار "الثورات العربية" تواجه تحديات التعايش الديمقراطي( ،المؤسسة األورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق االنسان) 00 ،مايو/أيار :3102
http://www.emhrf.org/en/documents/FinalContributionJanjar_BMParisMay2013_eng.pdf
4
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المرجع السابق

المباشرة لخطة براور بيغن المتعلقة بالسكان البدو المهمشين جداً والضعفاء .تضمن المشروع إجراءات تكميلية بما فيها مراقبة انتهاكات
حقوق اإلنسان وطباعة التقارير وتمكين ومساعدة نشطاء مناهضين لبراور إضافة إلى العمل على زيادة الوعي في أجهزة اإلعالم
االسرائيلية والجمهور حول الخطة ونتائجها .ونفذت مؤسسات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والفلسطينية في إسرائيل هذه الجهود المكثفة
في المناطق الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى عالمي مما أدى إلى إيقاف خطة براور بيغن في شهر يناير/كانون الثاني عام .3102
وبالمجمل ،ساعدت المؤسسة تسعين مدافعا ً عن حقوق اإلنسان ،سواء أكانوا من العاملين بصورة منفردة أو جماعية ،من أجل منع
تراجع الديمقراطية ولتعزيز تطبيق إصالحات ديمقراطية حقيقية ودائمة في المنطقة في عام .3102
 – 2الملخص التنفيذي
يتسم أسلوب معالجة المؤسسة للتطورات التي برزت في عام  3102بعدة مؤشرات ونشاطات.
 1 – 2تنامي عدد الطلبات التي استلمتها المؤسسة واتخذت اجراءات بصددها بمعدل  ،%182وذلك مقارنة مع العام الماضي ،ويفسر
ذلك بتصاعد وتيرة العنف والسياسات القمعية المتبناه في عدد من البلدان ،إضافة إلى ازدياد التهديد ضد ارآراء المعارضة والمدافعين
عن حقوق اإلنسان .وقد استلمت المؤسسة الغالبية العظمى من هذه الطلبات من سوريا وتونس ومصر وإسرائيل واألراضي الفلسطينية
المحتلة ،والتي تشكل بمجموعها ما نسبته  %66من مجموع الطلبات التي وردت لها خالل عام .3102
 2 -2استمرت المؤسسة بتوفير دعم خاص للمدافعين األفراد عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر المتواجدين في بيئات قمعية وعنيفة،
من خالل تمويل احتياجاتهم األساسية ،وتقديم الدعم كذلك لمجموعات جديدة في المجتمعات المدنية وللمنظمات غير الحكومية
الراسخة ،وذلك بهدف تطوير مهنية واتساق ما يقومون به من أعمال .ولقد شكلت االحتياجات األساسية ذات العالقة بالحماية وتلك
المتعلقة بالمصاريف الرئيسية للمنظمات غير الحكومية ما نسبته  %02من المصاريف التي غطتها المؤسسة في عام  .3102وقد
وجهت المؤسسة دعمها في هذا السياق لسد فجوات التمويل التي التي عمدت معظم المؤسسات المانحة تقييد تموليها لها ،و/أو عندما لم
تكن لدى تلك المؤسسات ارآلية الضرورية إلرسال تمويل سريع بأسلوب مبتكر في مضامين قمعية ،ولم يكن لديها كذلك السبل لتوفير
عدد كبير من المنح الصغيرة ألعداد كبيرة من األفراد.
 3 – 2يبقى وضع حقوق اإلنسان في سوريا محط اهتمام بالغ للمؤسسة .فقد ركز تدخل المؤسسة على حماية المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،والدفاع عن سجناء الضمير ،وتوثيق القمع المرتكب من قبل كافة األطراف المشاركة في الصراع ،وركزت المؤسسة كذلك في
هذا السياق على تبني أسلوب مكمل ومتخصص يضمن الوصول لمصادر معلومات موثوقة ومسؤولة مستقبالً .وتشغل تدخالت
المؤسسة في سوريا ما نسبته  %20من كافة تدخالتها في عام .3102
 4 – 2في تونس وليبيا ،منحت المؤسسة أولوية لدعم نشاطات منظمات المجتمعات المدنية الحديثة المتواجدة في المناطق النائية من
أجل تعزيز استمرارية التحرك باتجاه تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية .ففي تونس ،ساعد تعزيز وجود المؤسسة
اإلقليمي في تقوية دورها كواجهة لالعبين محليين ووطنيين ودوليين بمن فيهم المانحين بهدف تعزيز تكامل مبادراتهم المختلفة المقدمة
في تونس .في عام  ،3102ساهمت المؤسسة في تونس بما نسبته  %33من مجمل تدخالتها استهدف ما نسبته  %23منها المناطق
النائية .وفي ليبيا ،عززت المؤسسة أول أعمالها التي بدأتها العام الماضي بدعم المبادرات التي تطورت حديثا ً في المناطق السكانية
وتمكين المرأة واحترام حقوق المهاجرين والالجئين .وفي ضوء تعدد االحتياجات التي يؤكدها عاملون ليبيون في المجال ،والتي تتجاوز
احتياجاتها االعتبارات المالية إلى حد بعيد ،شجعت المؤسسة تبادل المعلومات واالستشارات مع هذه الجهات الفاعلة بصفة فردية أو من
خالل نظرائها من العاملين في المجتمع المدني التونسي.
ّ
ركز عدد من التدخالت على حماية
 5 – 2في ضوء تدهور األوضاع في مصر وسّعت المؤسسة أعمالها عام  3102داخل مصر حيث
المدافعين عن حقوق اإلنسان وتعزيز جهودهم في توثيق حاالت انتهاكها في ضوء غياب أية تحقيقات مستقلة أو إجراءات محاسبة ضد
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مرتكبي تلك االنتهاكات على نطاق واسع .شكل تدخل المؤسسة في مصر ما نسبته  %9من مجمل تدخالتها لعام  3102ومن المتوقع أن
يشهد تدخلها زيادة كبيرة في المستقبل.
 6 – 2منحت المؤسسة في عام  3102أهمية خاصة لمكافحة اإلفالت من العقاب ،ولتعزيز الجهود الوطنية المبذولة من أجل تبني
وتطبيق إصالحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .وقد بلغت نسبة زيادة معدل التدخالت في
هذه المسائل  %26في عام .3102
 7 – 2قامت المؤسسة بعدة تدخالت ركزت بمجملها على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات ،التي مثلت ما نسبته  %02من
مجمل التدخالت ،حيث شجعت المؤسسة بشكل خاص تبني أساليب عمل جديدة مثل النشاطات الثقافية والفنية ،كبديل لألساليب التقليدية
التي تستهدف الوصول إلى جمهور الشباب األصغر سنا ً في المنطقة ،مثل مسرح الشارع ،الموسيقا والفنون الفلكلورية كأمثلة على
األسلوب المبتكر الذي أخدت أعداداً متزايدة من الشركاء المحليين في تبنيها من أجل تأسيس لغة جديدة للحرية ولنشر قيم الديمقراطية
والمواطنة والعدالة وحقوق اإلنسان .وتمثل هذه النشاطات  %01من مجمل النشاطات التي يقوم بها أولئك المتلقين لدعم المؤسسة عام
.3102
 8 – 2إضافة إلى الدعم المالي ،تمنح المؤسسة األولوية لزيادة عالقات التعاون والشراكة على المستويات الوطنية واالقليمية والدولية،
مع منظمات دولية غير حكومية وشركاء ماليين خاصة فيما يتعلق بأمن وسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان في سياقات قمعية غير
مستقرة سياسيا .تعتبر المؤسسة التعاون األوثق مع هؤالء الشركاء ضروريا ً من أجل تقوية عملية استراتيجيات تبادل المعلومات،
والنقاش والتنسيق التي تهدف إلى توفير دعم طويل األمد للمدافعين علن حقوق اإلنسان.
 9 – 2في آخر تقييم خارجي أجري في يونيو/حزيران  3102تم التأكيد على العالقة الوثيقة وفعالية إجراءات الدعم التي توفرها

المؤسسة "أظهرت التغيرات السايسية التي شهدتها بلدان البحر األبيض المتوسط الجنوبية كيف تمكنت مؤسسة صغيرة جد ًا ،مثل
المؤسسة األورو-متوسطيه لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ،من إظهار قدرتها في التفاعل السريع مع األوضاع السياسية المتغيرة .إن
ال مؤسسة قادره على التجاوب السريع مع طلبات االحتياجات المالية التي قد تتصاعد من قبل المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وعلى قدرتها
في مواكبة المدافعين عن حقوق اإلنسان الجدد ومنظماتهم ،في سعيهم لتفعيل الدعم المالي ،وطلبهم للتمويل من أغلب المانحين التقليدين
وعلى عقد تحالفات مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي لها أهداف وطموحات متشابهة".

 11 – 2نتيجة لهذه التطورات استمر نمو دور المؤسسة في دعم مدافعي حقوق اإلنسان وزادت ميزانيتها السنوية بمعدل  ،%01مما
يمثل تدخل المؤسسة المباشر في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان بما نسبته  %01من ميزانيتها اإلجمالية بينما لم تتجاوز نسبة الكلف
اإلدارية واالستخدام معدل .%30
تعكس اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة خالل عام  3102التوجهات آنفة الذكر ،والتي تم تفعيلها من خالل إجراءات تدور حول
محورين عرضا في تقرير األنشطة هذا ،وهما الدعم المباشر والدعم غير المباشر المقدم للمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 – 3الدعم المباشر للمنظمات غير الحكومية والجماعات والمدافعين المعنيين بحقوق اإلنسان
بلغ عدد تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية  20تدخالً استهدفت دعم تسعين مدافعاً عن حقوق اإلنسان ( 16منظمة غير حكومية أو
مجموعة و 22فرداً مدافعا ً عن حقوق اإلنسان) ،عاملة في تبني ودعم وحماية ومراقبة احترام حقوق اإلنسان في منطقة جنوب
5
المتوسط.
5
استلمت المؤسسة األورو -متوسطية من مدافعين عن حقوق االنسان خالل العام  3102ما مجموعه  211طلبا واستفساراً حيث يمثل العدد زيادة بنسبة  %023مقارنة مع العام الذي سبقه ،فقد استلمت
طلبات من سوريا وتونس ومصر وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة ،تعادل نسبتها  %66من مجمل الطلبات التي تم استالمها في  .3102وبعد توخي إجراءات التقصي للعناية الواجبة المتعلقة
بالحقائق المطبقة لمعايير االختيار الرئيسية والتي يمكن االسترشاد بها على الموقع اإللكتروني للمؤسسة األورو – متوسطية ،منح المجلس دعماً مستعجالً ومرناً لما نسبته  30بالمائة من المتقدمين بطلبات،
حيث كان معظمهم من المدافعين الذين سمعوا عن المؤسسة األورو – متوسطية من نظرائهم (المدافعين أو الشركاء) ،أو من خالل زيارات ميدانية ،أو من أعضاء في الشبكة األورو -متوسطية لحقوق
االنسان ( ،(EMHRNأو من موقع المؤسسة األورو -متوسطية اإللكتروني ،حيث بلغت نسبة أعضاء الشبكة األورو-متوسطية ( (EMHRNالمنتفعين من مساعدة المؤسسة األورو -متوسطية . %2
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وبلغت قيمة المنح المقدمة للمدافعين  003مليون يورو.

6

يظهر الشكل التالي التوزيع العام للمنح حسب البلد ،بينما تستمر سوريا وتونس في مركز تدخالت المؤسسة األورو – متوسطية في عام
.3102

يمكن تقسيم الدعم المقدم للمدافعين في المنطقة إلى نوعين إجماليين حسب ما هو مبين أدناه.
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 1 – 3التدخالت المستعجلة لحماية أفراد من المدافعين المعرضين للخطر في بيئات تشهد قمعا وتوترا شديدين
في عام  ،3102منحت مؤسسة األورو – متوسطية دعما ً مستعجالً إلربعة وثالثين مدافعا ً كانوا يواجهون صعوبات أو يتعرضون
للخطر نتيجة ما يقومون به من دعم للديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان في منطقة جنوب البحر المتوسط.
وكما يظهر الشكل أدناء ،فقد ركزت الغالبية العظمى من هذه التدخالت على ما واجهه المدافعون السوريون عن حقوق اإلنسان نتيجة
تصعيد النزاع الدائر في بالدهم.
6

المبلغ المحدد هو  1, 265,843.59يورو
7
قامت المؤسسة األورو -متوسطية بتأسيس آليتين تتيح لها ل لرد بمرونة على احتياجات المدافعين عن حقوق االنسان المرفوعة إليها :آلية الرد المستعجلة التي تتيح للمجلس اتخاذ قرار بشأن طلب ال
يتجاوز سقف  1111يورو (إضافة إلى زيادة تبلغ اقصاها  %31أي أن يبلغ اجمالي المبلغ  6111يورو) ضمن فترة ال تتجاوز عشرة أيام ،وآلية استشارة اعتيادية تطرح للنقاش عادة في االجتماعات
السنوية لمجلس أمناء المؤسسة حيث تتم مناقشة عروض طلب مساعدات تبلغ قيمة كل منها  21111يورو.

9

بصورة خاصة ،استهدفت إجراءات المؤسسة األورو -متوسطية األوضاع التالية المستدعية لدعم مستعجل:
 ثالثة مدافعين في سوريا ومصر ،كانت حياتهم معرضة للخطر بسبب خطورة أوضاعهم الصحية ،وقد تمت مساعدتهم
للحصول على عالج طبي وإعادة تأهيل في الخارج .وقد اعتمد قرار تقديم الدعم على عوامل مثل االنتهاكات الحادة لحقوق
المدافعين وقدرتهم على توفير كلف عالجهم نظراً لمقاومتهم المستمرة في سبيل حقوق اإلنسان.
 تلقى ثالثة عشر مدافعا سوريا ومدافع مصري واحد ومدافع جزائري واحد تعرضوا لمضايقات واحتجازات تعسفية بسبب
مواقفهم المؤيده لحقوق اإلنسان ،دعما ً يلبي احتياجاتهم األساسية من أجل انتقالهم إلى أماكن آمنة و/أو لحمايتهم ،مما يتيح لهم
التغلب على ما يواجهونه من محن ويدعم استمرارهم في القيام بأنشطة حقوق اإلنسان.
 ستة عشر مدافعا سوريا ً وأسرهم هربوا من بلدهم نظراً للتهديد الذي تعرضت له حياتهم نتيجة عملهم ومواجهتهم أوضاع
اقتصادية بالغة الصعوبة ،حيث تلقوا دعما ً لالنتقال مؤقتا ً إلى بلد آخر يتيح لهم االستمرار بأنشطتهم.
ونظراً ألن أحد أهم أهداف المؤسسة األورو– متوسطية هو ضمان تقديم الدعم للمدافعين الذين يواجهون المصاعب أو يتعرضون
لألخطار على المدى المتوسط والبعيد ،ارتأت المؤسسة األورو– متوسطية االنخراط في أعمال منسقة مع شركاء كي تضمن وصول
دعم فعّال لعدد من المدافعين وأقربائهم ،وتحديداً:
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نسقت المؤسسة األورو -متوسطية تدخالتها الطارئة التي قدمتها لمصري واحد وأربعة عشر مدافعاً سورياً عن حقوق اإلنسان
إضافة إلى عدة منظمات إ قليمية ودولية بمن فيها أعضاء مجموعة مركزية مكونه من منظمات غير حكومية إقليمية ودولية
ناشطة في سوريا ،كجزء من إجراءاتها المؤازرة (الحمالت ،والمناشدات الطارئة ،والنشرات االخبارية ،وبعثات مراقبة
المحاكمات ،واالجتماعات مع المسؤولين ورسائل دعم طلبات اللجوء السياسي ،الخ).
ضمنت المؤسسة األورو -متوسطية تلقي أحد عشر مدافعا ً سوريا ً فرصا ً تعليمية وتدريبية إضافة إلى إمكانيات دعم طويلة
األمد ذات عالقة بما يقومون به من عمل وذلك من فاعلين وطنيين وإقليميين ودوليين مما يضمن بدوره – على األقل جزئياً –
استمرارية ما يقومون به من عمل وأوضاعهم الشخصية في المنفى.
نسقت المؤسسة األورو -متوسطية تدخلين طارئين لها مع مركز تأهيل في المنطقة من أجل دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان
السوريين وضحايا التهديدات المباشرة المتكررة ،وسوء المعاملة والتعذيب ،لضمان تلقي المدافعين دعماً طبياً ونفسيا ً مناسبين.
طبقت المؤسسة األورو -متوسطية معايير عملية لتنظيم تحمل اثنين من الشركاء الدوليين لتغطية الكلف اإلضافية الناجمة عن
مصاريف أساسية لثالثة مدافعين سوريين يواجهون أوضاعا ً متداعية للغاية ،وقد لعبت المؤسسة األورو -متوسطية في هذه
الحالة دور الوسيط بين األطراف ذات العالقة.
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وقد كانت نتيجة تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية الطارئة مشجعة بصورة عامة:
 تلقى خمسة مدافعين عن حقوق اإلنسان خدمات عالج طبي طارئ وإعادة تأهيل في الوقت المناسب ،وتمكن أربعة منهم من
العودة لمزاولة أنشطتهم نظراً لتحسن أوضاعهم النفسية والجسدية ،بينما بقيت حالة مدافع واحد بحاجة الى عالج أطول قبل أن
يتمكن من العودة لعمله.
 م ّكن الدعم الطارئ الذي قدمته المؤسسة األورو -متوسطية كذلك أربعة وعشرين مدافعا ً من تجنب التهديدات التي تتعرض لها
حياتهم والتردي في أوضاع سالمتهم ،فتمكن سبعة منهم من الحصول على لجوء سياسي وأتيحت لهم فرص إعادة توطينهم في
أوروبا بفضل العمل التعاوني الذي ساهمت فيه المؤسسة األورو -متوسطية مع أعضاء الجماعة المركزية في المنظمات غير
الحكومية الدولية الناشطة في سوريا .كذلك ،تمكن معظمهم من تأمين السبل التي تتيح لهم االستمرار بمزاولة أعمالهم في
حماية وتعزيز االحترام لحقوق اإلنسان ،سواء أكانوا يعملون في بلدانهم أو في بلدان مجاورة ،وتحديداً ،تمكن مدافعان من
تطوير مشاريع إعالمية مبتكرة حصلت على جوائز عالمية ودعم مستمر لها طيلة العام.
 في نهاية عام  ،3102تم اختطاف مدافع وال يزال مصيره مجهوالً .إضافة لذلك يبقى أربعة من المدافعين المتلقين للدعم
محتجزين وغير قادرين على العودة ألعمالهم .لذا ،من المحتمل أن تجدد المؤسسة األورو -متوسطية الدعم ألسرهم في
.3102
وأخيراً وليس آخراً ،تستمر الحاجة الماسة في مجال الفرص التعليمية الدائمة للمدافعين السوريين عن حقوق اإلنسان ،خاصة فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان ،واللغات ،واإلدارة من أجل تعزيز أدوارهم وأعمالهم على المدى البعيد.

 2-3التدخالت المرنة لدعم منظمات غير حكومية ناشئة ومشاريع حساسة ضمن السياق اإلقليمي
في سعيها للتأقلم مع أوضاع وتحركات مختلفة فاعله في المنطقة ،خصصت المؤسسة األورو -متوسطية دعماً مرناً على أسس طارئة
ومنتظمة ،لخمس وستين جماعة حقوق إ نسان ومنظمة غير حكومية تواجه بمجملها صعوبات في تأمين التمويل الالزم ألعمالها مما
يجعلها خارج الفئات المشمولة بمساعدات التيار السائد للمانحين عموماً.
ّ
ركزت هذه التدخالت على األوضاع التالية:
 دعم وتعزيز استدامة  32مجموعة حقوق إنسان جديدة لمواجهة التطورات سريعة التغير
 تعزيز قدرات  32منظمة غير حكومية موجودة وعاملة في مجال حقوق اإلنسان من خالل رفد مهنيتها واستدامة أعمالها.
نرجو مالحظة استهداف  %19من التدخالت المرنة في عام  3102للمناطق النائية في البلدان الظاهرة في الشكل ادناه:
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أقر كافة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية استالمهم لمخصصات في الوقت والشكل المناسبين ،حيث لم تعرض المساعدة المالية التي وفرتها المؤسسة األورو  -متوسطية
المستلمين لها لمزيد من التهديدات ،ويعود الفضل في ذلك إلى تبني األسس السرية التي اعتمدتها أثناء وبعد تحويل األموال.
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تم خالل عام  3102منح اعتبارات خاصة للمسائل التالية:

وقد ارتأت المؤسسة األورو -متوسطية االستجابة الحتياجات خاصة تقدم بها عاملون في مؤسسات المجتمع المدني حيث تتسارع
األحداث وتختلف التحركات الوطنية من بلد رآخر .ولتبسيط عرض نشاطات المؤسسة األورو -متوسطية ،نورد أدناه وصفاً لخمس
سياقات للتدخل:
 1-2-3الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في سوريا
على خلفية الحرب المعقدة والمتعددة األوجه في سوريا حيث تتحكم التدخالت اإلقليمية وطبيعة الكيان الحاكم بأطر القوى وتحوالتها،
يتغير دور منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان المستقلة ويصبح لديها مرونة تمكنها من تلبية أكثر االحتياجات األساسية إلحاحاً
للسكان المدنيين في سوريا أو في البلدان المجاوره.
لذا منحت المؤسسة األورو -متوسطية أولوية لتعزيز الجهود المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني السورية الجديدة والعاملة في
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان بغرض منع مزيد من التدهور في وضع حقوق اإلنسان إضافة إلى إظهار وعرض عناصر التعددية
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وتخفيف االستقطاب الطائفي .وعلى وجه الخصوص ،سعت تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية إلى دعم أربع عشرة مبادرة حقوق
إنسان تركز على األهداف المحددة التالية:






تعزيز مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها كافة أطراف النزاع في سوريا ،من خالل ست جمعيات حقوق
إنسان ومجموعات تتبنى أساليب مكملة وخاصة إلتاحة إمكانية الحصول على معلومات موثوقة خاصة وأن األهداف المحددة
لهذه المنظمات غير الحكومية كانت تعبئة فراغات المراقبة ذات العالقة الخاصة بانتهاكات حقوق أسر الالجئين السوريين في
الداخل وعلى الحدود ،والصحفيين ،واألقليات ،والنساء واألطفال .أما الهدف في المحصلة فهو زيادة الوعي والمبادره بأعمال
جماعية يقوم بها الضحايا بحيث تستهدف المجتمع المدني المحلي واإلعالم والمجتمع الدولي.
توفير تمثيل قانوني ومساعدة قانونية لسجناء الضمير وضحايا القمع الماثلين أمام محاكم محلية سورية تقوم بها مجموعتان
(من المنظمات غير الحكومية) حيث تستهدف هذه الخدمات بصورة خاصة النشطاء السلميين المؤيدين للديمقراطية والمدافعين
عن حقوق اإلنسان الذين تم تحويلهم تعسفيا ً للمثول أمام محكمة مكافحة اإلرهاب في دمشق.
تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بشأن المواطنة والتنوع الثقافي من خالل إنتاج أدوات تعليمية وتنظيم جلسات حوار
تقوم بها ثالث جمعيات تستهدف بصورة رئيسة الشباب والشرائح األضعف من السكان.
معالجة تدفق الالجئين السوريين المتنامي إلى دول الجوار ،من خالل مراقبة أواضعهم وتقديم اإلرشاد لهم إضافة إلى الدفاع
عن حقوقهم القانونية في الحماية ،خصوصا ً النساء من ضحايا العنف وذلك من خالل ثالثة مبادرات منبثقة عن المجتمع
المدني السوري.

 2-2-3سياقت متوترة للمرحلة االنتقالية في كل من تونس وليبيا
على خلفية األوضاع السياسية غير المستقرة في ليبيا ،والتي يرافقها تزايد أعمال العنف والحاجة الى مؤسسات تضمن االلتزام بممارسة
الحقوق والحريات األساسية في ليبيا ،استهدفت تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية أربع مبادرات تعمل على التوعية لمنع المزيد من
انتهاكات حقوق اإلنسان.
في تونس ،حيث تم إحراز تقدم مع استمرار حالة عدم االستقرار وغموض األوضاع فيها ،فقد ركزت المؤسسة األورو -متوسطية
استراتيجيتها على دعم تسع عشرة مبادرة لتقوية جهود االنتباه واليقظة والحوار والدفاع عن حركة المجتمع المدني من أجل تجنيبها
احتمالية تراجع الديمقراطية.
في هذين البلدين ،استهدفت النشاطات تعزيز اإلصالحات الدستورية والتشريعية في مجال حقوق اإلنسان حيث يكمن مركز اهتمام
تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية في المجاالت التالية:
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التوعية ضمن األوساط الشعبية بشأن احترام حقوق اإلنسان من خالل التدريب والربط الشبكي والنشاطات الفنية والثقافية
الموجهة نحو العاملين في المجتمع المدني والعموم ،من خالل عمل أربع عشرة منظمة غير حكومية .وقد غطت التدخالت في
أنشطة المنظمات غير الحكومية نواح مثل العنف السياسي ،وتعزيز المواطنة ،وحقوق المرأة ،وحرية التعبير وحق الحصول
على المعلومات.
تعزيز جهود المناصرة لثماني منظمات غير حكومية بهدف تعزيز اإلصالحات الدستورية والتشريعية على الصعيد الوطني
في مجال حقوق اإلنسان  ،خاصة الحقوق المدنية والسياسية ،وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ،والحقوق االقتصادية
واالجتماعية ،والعدالة االنتقالية واستقاللية القضاء إضافة إلى حقوق المهاجرين والالجئين .وقد وثقت المنظمات غير
الحكومية في أربع حاالت انتهاكات لحقوق اإلنسان بهدف عقد محاكمات رسمية أو رفع شكاوى قانونية.
توفير ملجأ ودعم للنساء الضعيفات المعرضات لألذى وضحايا التمييز القائم على النوع االجتماعي والذي يتفاقم من جراء
التمييز االقتصادي واالجتماعي ،حيث كان الهدف تزويدهن بمكان إقامة مؤقتة ،وبدعم اجتماعي ونفسي وتوجيهي من خالل
شبكة قانونية وإدارية وإرشاد من أجل حصولهن على حقوقهن االقتصادية واالجتماعية.

 3-2-3بيئة تقييدية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة في كل من مصر والجزائر
في مصر ،راقبت المؤسسة األورو -متوسطية خالل عام  3102االنهيار الواضح لوضع حقوق اإلنسان ،والتطورات التشريعية
العشوائية وتزايد التهديدات في وجه أصوات المعارضة بمن فيهم الصحفيون ،والنشطاء المؤيدون للديمقراطية والمدافعون عن حقوق
اإلنسان ،بينما تزايد استهداف المدافعين والمنظمات غير الحكومية بهجمات تعسفية جسدية وقانونية ومشوهة لسمعتهم ،في الوقت الذي
يستمر فيه اإلفالت من العقاب على نحو خطير .ونظراً لتكرار وتفاقم نماذج االنتهاكات ،عززت المؤسسة األورو -متوسطية تدخالتها
في سبيل حماية المدافعين وتعزيز جهود توثيق اإلساءات لحقوق اإلنسان.
في الجزائر ،حيث تستمر اإلصالحات السياسية في تشكيل عوائق تحد من نشاطات المجتمع المدني ،استهدفت تدخالت المؤسسة
األورو -متوسطية زيادة وتعزيز مهارات عمل نشطاء المجتمع المدني وتواصلهم.
ّ
ركزت على األهداف المحددة التالية:
وتحديداً ،سعت المؤسسة األورو -متوسطية لدعم سبع مبادرات للمجتمع المدني







تعزيز جهود التوثيق والرصد التي تقوم بها ثالث منظمات مصرية حول مسلسل االصطدامات العنيفة التي ال تتوقف والتي
ينتج عنها مقتل مئات المدنيين ،وتتضمن العنف السياسي ،والعنف العشائري الداخلي المسلح ،والعنف ضد المرأة واألقليات
إضافة إلى الالجئين والمهاجرين ،حيث يوجد مقر هاتين المنظمتين غير الحكوميتين في مناطق مضطربة وغير مستقرة
ومهمشة في السويس وشرق الدلتا ،إضافة الى شبه صحراء سيناء ،وقد أضافت التقارير الصادرة المزيد من المعلومات
وأكملت العمل الذي قامت به منظمات دولية لحقوق اإلنسان.
تعزيز جهود المناصرة لمنظمتين مصريتين تستهدفان دعم اإلصالحات الدستورية في مجال حقوق اإلنسان على الصعيد
الوطني ،خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق األقليات .وقد تقدمت هذه المنظمات بعروض
وتوصيات رفعتها إلى اللجنة الدستورية في مصر.
التوعية بمفاهيم حقوق اإلنسان ونشر ثقافة التسامح من خالل تحدي التعصب الثقافي والطائفي والجنسي والسياسي والديني
السائدة في أوساط الشباب المهمش خاصة ما يتعلق منه بالمسائل ذات االشكالية الدائمة حول المساواة بين الجنسين والحقوق
الدينية ،وقد استخدمت مجموعة مجتمع مدني حديثة مسرح الشارع والفنون الشعبية من أجل توعية الشباب في المناطق النائية
التي تعاني من فقر مدقع.
ً
زيادة وتعزيز المهارات التشغيلية ومهارات االتصال لعاملين في المجتمع المدني الجزائري ،خصوصا في مجال الكتابة
الصحفية ،وإنتاج صحيفة أو نشرة إخبارية إلكترونية وفي إدارة المشاريع بهدف تعزيز ظهورهم وأدوارهم للسكان.

 4 – 2 – 3أخطار تواجه المجتمع المدني ضمن النزاع االسرائيلي الفلسطيني
شهدت المجتمعات المدنية في إسرائيل وفلسطين عدداً من التراجعات في الفترة الماضية ،فقد عبرعاملون في المجتمع المدني اإلسرائيلي
عن مخاوفهم بشأن توفير األموال الالزم ة لنشاطات ذات عالقة بالدفاع عن حقوق المهجرين والالجئين إضافة إلى حقوق الفلسطينيين،
خاصة حقوق البدو الفلسطينيين الذين تتزايد بحقهم الخطاب الحكومي العنصري ،واإلجراءات القانونية والتي تبدت بوضوح في قانون
براور-بيغن الذي تبنته الحكومة اإلسرائيلية في أيار  3102وينتظر موافقة الكنيست عليه قبل أن يتم تنفيذه.
في الوقت ذاته ،وفي الضفة الغربية وغزة تحديداً ،استمرت اإلجراءات القمعية على خلفية سياسية ضد العاملين في المجتمع المدني
ونشاطاتهم من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية وحماس .وقد أدى استمرار الوضع واستمرار مواقف المانحين الرئيسيين
المتسببة في استدامة الوضع الراهن باستحداث استقطاب حاد داخل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية – وهو وضع يؤثر سلباً على
ثقافة المجتمع المدني الفلسطيني ويعيق عملية حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان.
لذا ،أتى استهداف دعم المؤسسة األورو -متوسطية لثماني منظمات غير حكومية في سياق مواجهة هذه التحديات:
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الرد على تطورات تشريعية مثيرة للقلق من خالل تطبيق أربع منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية لمشروع مستعجل
متعدد األوجه يهدف إلى إيقاف والتصدي مباشرة لتعقيدات نتائج خطة براور-بيغن على السكان البدو الضعفاء والمهمشين،
حيث عالج هذا المشروع اإلجراءات اإل ضافية المكملة بما فيها مراقبة وطباعة التقارير ذات العالقة بانتهاكات حقوق اإلنسان،
وتمكين وتوفير خطة مناهضة لخطة براور لتمكين النشطاء ومنحهم المساعدة الالزمة إضافة إلى توعية اإلعالم االسرائيلي
والناس عامة بالخطة ونتائجها.
تعزيز احترام حقوق الالجئين والمهاجرين من خالل تقليص فجوة الوعي حول وضع طالبي اللجوء ،ونشر آثار السياسات
الحكومية الموجهة للمهاجرين والتغلب على األنماط السلبية وارآراء البغيضة السائدة في مصادر وسائل اإلعالم
حماية حرية التجمع وتعزيز دور المجتمع المدني في المناطق الفلسطينية المحتلة من خالل زيادة تأثير تفاعل منظمات
حقوق اإلنسان عند حدوث انتهاكات لحق حرية التجمع ،وتعزيز نشاطات الدفاع عن تلك الحقوق التي تمارسها المنظمات غير
الحكومية على السلطة التنفيذية كي تحترم االتفاقات الدولية ،إضافة إلى تعزيز مستويات التعاون بين المنظمات غير الحكومية
التي تواجه تهديدات في غزة والضفة الغربية.
توفير دعم مرحلي لجماعات المجتمع المدني المتأثره بأجندات سياسية في قطاع غزة بهدف الحفاظ على نشاطاتها في حقوق
اإلنسان الموجهة للجماعات الفقيرة جداً والمستضعفة ،ال سيما إمكانية اللجوء للقضاء أمام النساء والقاصرين والمعاقين بصرياً

 3-2-5تحديات تواجه المجتمع المدني في المغرب ولبنان
تتمتع منظمات المجتمع المدني في المغرب ولبنان باستقاللية وحرية تشغيلية نسبية ،مما جعل تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية في
أعمالها يستهدف أساسا ً النشاطات التي تعزز استدامة ومهنية خمس منظمات غير حكومية تواجه مصاعب في توفير التمويل الالزم
ألعمالها إما بسبب الطبيعة الحساسة ألعمالها أو ألن المانحين التقليديين يركزون استراتيجياتهم على دول المنطقة التي تواجه تغيرات
جذرية.
لذا ركزت تدخالت المؤسسة األورو -متوسطية على األوضاع التالية:




تقديم مساعدة قانونية لالجئين ومهاجرين في المغرب في ضوء األوضاع القمعية والمروعة التي يعيشها معظم المهاجرين
في البلد ،وعدم توفر المعلومات والخدمات القانونية التي تستهدف إلمامهم بحقوقهم
تنظيم اجتماع استراتيجية سنوي يحضره ممثلو المنظمات غير الحكومية التي تتصدى لالختفاءات القسرية في لبنان
والمنطقة ،في سياق مساعدة تلك المنظمات على تحسين استراتيجياتها خصوصا ً في أعمال التوثيق والحماية على المستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية خالل األعوام الثالثة القادمة.
توسيع منطقة نفوذ منظمات المجتمع المدني المحلية في المغرب من خالل ثالث مبادرات لمنظمات غير حكومية تعمل على
توفير أطر للتأمل والدراسات حول مسائل الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،خصوصا ً وأن هذه المبادرات استهدفت تعزيز الجهود
المبذوله على المستوى المحلي في تقييم سياسات حقوق اإلنسان في منطقة الصحراء ،ولتطوير تبادل معرفي في مسائل
رئيسية مثل العدالة االنتقالية وإصالح قطاع األمن وتطوير استراتيجيات اتصاالت المنظمات غير الحكومية الداخلية
والخارجية.

 6 – 2 – 3متابعة نتائج التدخالت المرنة
قامت المؤسسة األورو -متوسطية بما يلي في سياق دورها كوسيط ومستشار للمستفيدين من دعمها:
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شجعت وساعدت  32مجموعة جديدة ومنظمة غير حكومية ،خاصة تلك التي ظهرت في سوريا وتونس وليبيا ومصر ،من
خالل تطوير خطط عمل استراتيجية وتقديم عروض تهدف إلى تمكين المؤسسة بالتشاور مع مانحين آخرين ،من التجاوب
استراتيجيا ً الحتياجات هذه المجموعات والمنظمات غير الحكومية التي تشكلت حديثاً












قدمت تدريبا ً لكافة الشركاء الجدد ،خاصة الموجودين في المناطق النائية في تونس ،من خالل تقديم استشارات استراتيجية
ذات عالقة بطبيعة العمل الذي يقومون به ،واإلدارة الديمقراطية للجمعيات ،وذلك بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للشبكة
األورو -متوسطية لحقوق اإلنسان ()EMHRN
شجعت  22منظمة غير حكومية على البدء أو المحافظة على التواصل مع أشخاص معنيين من مجموعات أخرى ،ومع
مؤسسات عاملة في مناطق متشابهة ،وذلك على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية .الهدف من هذه االتصاالت هو تمكين
تبادل المنظمات غير الحكومية للمعلومات والخبرات ،بغرض تحديد إمكانات التعاون والتآزر في النشاطات المقدمة ،وكنتيجة
طبيعية تحقق فوائد الدعم غير المالي التي تعزز آثار وديمومة نشاطاتهم المختلفة.
نسقت تداخالتها وشاركت في استشارات مع منظمات المجتمع المدني الجزائرية التي نظمتها الشبكة األورو -متوسطية لحقوق
اإلنسان ،من أجل بحث التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية الجزائرية ،ولتحديد الفجوات وتحديد نقاط تدخل تتيح
إمكانية بناء وتعزيز قدراتها على المدى البعيد.
نسقت تدخالتها وشاركت في استشارات استهدفت تعزيز توثيق جهود انتهاكات حقوق اإلنسان في السياق السوري ،والتي
نظمتها الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني السورية ومنظمات إقليمية ودولية
أ خرى عاملة في هذا المجال ،بمن فيها منظمات حكومية داخلية وبعض المانحين .وقد استهدفت هذه االستشارات تحديداً
مناقشة وتقييم التحديات التي تواجهها منظمات حقوق اإلنسان السورية العاملة في التوثيق من أجل تحسين فرص وأولويات
عملها ،إضافة إلى اكتشاف طرق جديده تتيح فرص االستجابة االستراتيجية والعمل معا ً لتلبية هذه االحتياجات.
اضطلعت بدور في اجتماع المانحين االستشاري ركز على مسألة دعم عمل حقوق اإلنسان في النزاع السوري بغرض تبادل
المعلومات واالستراتيجيات ذات العالقة بتدخالت المانحين .وقد أدى هذا التعاون مع الشركاء إلى ازدياد امكانية تجنب تكرار
الجهود ،وتعزيز تبادل المعلومات وبحث وتنسيق االستراتيجيات التي تؤثر بكفاءة على دعم المجتمع المدني على المدى البعيد.
أوصت – بالتعاون مع الشبكة األورو-متوسطية –منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية المنبثقة حديثاً في تونس ،وليبيا،
ومصر ،والجزائر ،وسوريا ،أن تشارك في مشاورات جرت في نوفمبر/تشرين الثاني عام  3102عقدها المجتمع المدني
نظمتها مؤسسة "مرفق المجتمع المدني للجنوب" ،وهو برنامج إقليمي يمولة االتحاد األوروبي ،حيث كانت مناسبة هامة
جمعت ما بين الشركاء المحليين الذين يواجهون مصاعب كبيرة في تأمين التمويل الالزم من المانحين المعروفين ،والذي
يمكنهم من مواجهة احتياجاتهم ومخاوفهم ذات العالقة بتمويل االتحاد االوروبي ،والمشاركة في نشاطات بناء القدرات
وانضمامهم إلى الحوار االستشاري ووضع السياسات.
يسرت إقامة اتصاالت وقامت بدور الوسيط وأرسلت قائمة بمانحين محتملين و/أو ساعدت على تقديم طلبات التمويل لست
عشرة منظمة غير حكومية.

من الصعب قياس النتائج طويلة األمد للدعم المقدم لهذه المجموعات والمنظمات غير الحكومية ،وذلك ألن معظم هذه الشراكات ال زالت
قائمة ،وألن اإلرادة السياسية – في داخل المنطقة وخارجها – تمثل شرطا ً مسبقا ً لتحقيق نتائج طويلة األمد .لكن على الرغم من ذلك ،تم
تحقيق بعضا ً من هذه اإلنجازات الرئيسة بفضل تعاون المؤسسة األورو -متوسطية مع شركائها ونبينها أدناه:
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تمكنت كافة المجموعات الجديدة والمنظمات غير الحكومية الثماني والعشرين من المحافظة على استمرارية نشاطاتها ،والذي
يعود الفضل فيه إلى التمويل األساسي والتدريب الذي قدمته المؤسسة األورو -متوسطية .في تونس ،أصبح تسعة عشر شريكاً
من هؤالء جهات شريكة مهمة للسلطات ولفاعلين آخرين في حقلهم واختصاصهم ،ونجحوا التوعية وتعزيز حركة حقوق
اإلنسان .كذلك تمكنت نشاطات حركة حقوق اإلناسن بقيادة أربع منظمات مجتمع مدني تونسية رئيسة ،من إتمام الحوار
الوطني السياسي وتبني الدستور الحقاً.
ولقد انضم هؤالء الشركاء الجدد إلى آخرين عند انعقاد ملتقى المجتمع المدني الثاني في تونس تحت عنوان "لنستعد
لالنتخابات" ،من  31إلى  32ديسمبر/كانون األول  .3102وقد حضر هذه المناسبة اكثر من  211مشاركاً مثلوا أكثر من
ثالثمائة منظمة قامت بمناقشة عروض تتعلق بمراقبة مسار العملية االنتخابية بما في ذلك تشكيل مبادرات مختلفة تتحمل
مسؤولية ضمان اتباع اإلجراءات الصحيحة لعقد االنتخابات ،واستقاللية وحيادية المرشحين أثناءها ،إضافة إلى شفافية ما
9
يقومون به من أعمال.

يتوفر اإلعالن األخير لالجتماع باللغة الفرنسية على هذا الرابط.
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في سوريا ،وفرت المؤسسة األورو -متوسطية دعما ً قانونياً وتمثيأل أمام المحاكم لنشطاء مؤيدين للديمقراطية ومدافعين عن
حقوق اإلنسان بلغ عددهم  312إضافة إلى أقاربهم الذين تم اعتقالهم تعسفيا وقدموا للمحاكم المحلية بسبب آرائهم وأدوارهم في
نشر احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان .كذلك شارك أكثر من ثالثين ناشطا ً الى جانب أعضاء في منظمات غير حكومية في
تدريب حول توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ،عقده شركاء إقليميون للمؤسسة األورو -متوسطية .أخيراً وليس آخراً ،انطلقت
مبادرتان للمجتمع المدني تقدمان المساعدة واالستشارة للالجئين السوريين ،بمن فيهم السوريون الفلسطينون في لبنان وتركيا.
تضمنت الخدمات المقدمة مواد تحتوى معلومات حول خرائط تبادلية للحصول على مساعدات إغاثيه وقانونية ،إضافة إلى
جلسات مخصصة وتدريب ضحايا ً العنف القائم على النوع االجتماعي واالتجار بالبشر.
في مصر ،صدرت عن منظمات غير حكومية تقارير شاملة حققت في أحداث العنف التي وقعت في بورسعيد وسيناء في
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب  ،3102والتي نتج عنها مقتل المئات وإصابة ارآالف ،حيث وثقت هذه التقارير
تحديداً عدداً من التوصيات تضمنت إجراء المزيد من التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان إضافة إلى
احترام وتمسك كافة األطراف  -بمن فيها السلطات وقوات األمن المصرية  -بمعايير حقوق اإلنسان المعترف بها عالمياً.
كذلك ،وردت عدة توصيات في تقارير لمنظمتين غير حكوميتين بشأن حقوق النساء وحقوق األشخاص المختطفين -حيث
أضافتها اللجنة الدستورية إلى الدستور الذي تم تبنيه حديثاً.
أدى تضافر جهود حمالت المقاومة المدنية التي تشنها المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية والفلسطينية في إسرائيل والمناطق
الفلسطينية المحتله وعلى الصعيد الدولي ،إلى تعطيل خطة براور-بيغن في يناير/كانون الثاني  .3102لكن يبقى من غير
المعروف ما إذا كان تعطيل الخطة دائما ً أو مؤقتاً ،بينما تستمر أوضاع السكان البدو قاسية للغاية .وعزز مشروع إعالمي
مبتكر نفذته منظمة غير حكومية مستفيدة من دعم المؤسسة ،عمل عدة منظمات حقوق إنسان غير حكومية وفي إلقاء مزيد من
الضوء على الوضع والترويج الحترام حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل.
تلقت إثنتا عشرة منظمة غير حكومية دعماً مرحليا ً من المؤسسة لمواجهة المصاعب الناجمة عن التحول في أولويات
المانحين ،مما مكنها من االحتفاظ بموظفيها ،األمر الذي يعتبر متطلبا ً مسبقا ً ألعمالها من أجل استمرارية قيادتها وضمان
تعزيزها لحركة المجتمع المدني.
بفضل التعاون الوثيق ما بين المؤسسة األورو -متوسطية مع الشركاء الدوليين تمكن عدة مستفيدين من خدماتها – أفراداً
وجمعيات -من االستفادة من تدريبات على بناء القدرات التي يقدمها الشركاء ،وأصبح المستفيدون يتعاونون مع أعضاء الشبكة
األورو -متوسطية لحقوق اإلنسان ) ،(EMHRNوالفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
) ،(OMCTومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ،ومؤسسات المجتمع المفتوح ) ،(OSFوصندوق سيجريد
روسنغ ( ،)Sigrid Rausing Trustوأكسفام نوفيب ،والمنحة األوروبية للديمقراطية ( ،)EEDووكالة للتعاون التقني
واإلنمائي) ،(ACTEDومنظمة ماما كاش ،والمنظمة اإلنسانية للتعاون – هايفوس ،والصندوق العربي لحقوق اإلنسان،
واللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن اجل التنمية ) ،(CCFDوالصندوق العالمي لحقوق اإلنسان ،والمعهد العربي لحقوق
اإلنسان ) ،(AIHRومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ) ،(CAWTARوالمركز الدولي للعدالة االنتقالية )،(ICTJ
والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان ) ،(OHCHRقناة فرنسا الدولية  ، CFIومؤسسة الدعم اإلعالمي الدولي إضافة إلى ممثلين
أجانب والبعثات الدبلوماسية لالتحاد األوروبي وآخرين.
تمكنت  %31من المنظمات (منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية) المستفيدة من الحصول على تمويل إضافي من مؤسسات
أخرى ،مما ضمن – على األقل جزئياً ،استدامة أنشطتها.

وعلى الرغم من هذه النتائج اإليجابية إال أن الشركاء في المجتمعين المدنيين الليبي والسوري واجهوا صعوبات بالغة وتأخيرا في تطبيق
أنشطتهم بسبب أوضاع عدم االستقرار السياسي واألمني في البلدين.
كذلك ،وبينما لجأت المنظمات غير الحكومية المصرية لحقوق اإلنسان إلى التزام الصمت كخيار استراتيجي يجنبها رد فعل عنيف من
السلطات المصرية ،إال أن احدى المنظمات غير الحكومية المتلقية للدعم امتنعت عن نشر تقاريرها حول انتهاكات ملموسة لحقوق
اإلنسان ،مفضلة اتخاذ مواقف سياسية بدال من االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان العالمية.
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 – 4الدعم غير المباشر للمنظمات غير الحكومية والمجموعات والمدافعين المعنيين بحقوق اإلنسان
اتخذت المؤسسة األورو -متوسطية خطوات تجاوزت المساعادات المالية من أجل دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ركزت على تعزيز
تواجد المؤسسة على المستوى المحلي واالجتماع بالممولين الدوليين المنخرطين بأعمال دعم الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان.
وكان الهدف من هذه النشاطات تقييم التطورات التي تشهدها المنطقة وقياس تأثيرها على المساعدات المقدمة وتقديم دعم إضافي حيثما
كان ذلك مناسباً .ونتج عن هذا أيضا ً تعزيز العالقات مع داعمين رئيسيين للمدافعين عن حقوق اإلنسان على المدى البعيد.
وقد خصص نشاطان لتحقيق هذا الهدف في عام  3102كما يلي.

 1 – 4تعزيز التواجد في منطقتي المغرب الكبير والمشرق
عملت المؤسسة األورو -متوسطية على زيادة نشاطاتها في منطقتي المغرب الكبير والمشرق من خالل تواجد فعلي لها في تونس
وزياراتها المنتظمة لكل من ليبيا ومصر والبلدان المجاورة لسوريا بهدف التكيف على نحو أسرع مع المتغيرات في األوضاع وتغير
احتياجات المدافعين المحليين خالل عام .3102
 1-1-4المغرب الكبير :ترسيخ الوجود في تونس وتجديد الزيارات الى ليبيا
نظمت بعثة المؤسسة األورو -متوسطية للمغرب الكبير المتواجدة في تونس عام  3102عدداً من الزيارات إلى المدن التونسية الرئيسة
التالية :تالة ،والقصرين ،وسيدي بو زيد ،وتطاوين وسليانة والكاف وجربة وصفاقس ومنطقة الحوض المنجمي ،حيث التقت بشركائها
المحليين بغية المتابعة عن قرب ما طرأ من تطور على أعمالهم ،وتبليغهم بإمكانات التعاون المتوفرة ،وتحديد المشاريع واإلدارة
الديمقراطية للمنظمات غير الحكومية .كذلك التقت المؤسسة األورو -متوسطية مقدمي طلبات جدد وعملت على تقييم احتياجاتهم
وأداء هم وعالقة ما يقومون به من إجراءات وتوضيح عروضهم المقدمة وقد نتج عن هذه الزيارات المنتظمة ظهور اثنتا عشرة منظمة
غير حكومية جديدة في مناطق مهمشة والتي تلقت دعماً مباشراً وخدمات تدريبية بهدف دعم وتقوية ما يتخذونه من إجراءات لتعزيز
المواطنة ،وحرية التعبير ،وحقوق المرأة ،ومراقبة حقوق األقليات والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد تجاوزت أعمال بعثة المغرب الكبير في عام  3102هذا الحد حيث قامت البعثة بزيارتين ميدانيتين إلى ليبيا من  1إلى 9
أبريل/نيسان ،ومن  9إلى  00سبتمبر/أيلول كان الهدف منهما تعميق فهم التحركات المختلفة في المجتمع المدني الليبي ،واإلصغاء إلى
المنظمات غير الحكومية المنبثقة حديثا ً وتشذيب ارآليات المطلوبة والسبل الكفيلة بإرشادهم أثناء تطورهم .وكنتيجة لهذه الزيارات حققت
بعثة المؤسسة األورو -متوسطية مكانة بارزة لها في أوساط المجتمع المدني الليبي وعلى صعيد الالعبين المحليين والدوليين .وقد
حظيت ثالث منظمات غير حكومية جديدة وواعدة على دعم مباشر وغير مباشر من أجل تعزيز الدعم المقدم لها وتقويته كتعزيز لما
تتخذه من إجراءات مبتكرة تستهدف الترويج الحترام الحقوق والحريات األساسية خاصة حقوق المرأة 10،وحقوق المهاجرين والالجئين
إضافة إلى حقوق االقليات.
ويمكن اعتبار نتائج ترسيخ هذا التواجد المحلي والزيارات المنتظمة إيجابيا ً بصورة خاصة حيث أن جماعات المجتمع المدني الليبية
والتونسية التي تلقت دعم المؤسسة األورو -متوسطية كانت فعالة في كافة المحافظات في تلك البلدان على الرغم من أن بعضها متواجد
فعليا ً في تونس أو طرابلس فقط ،كما هو موضح في الشكل أدناه.
10

على األخص ،نشطاء حقوق المرأة المنخرطين بحمالت تطالب هيئة وضع الدستور العاملة على قانون االنتخابات بمنح المرأة خمسة عشر مقعداً من أجل ضمان تلبية احتياجات المرأة الليبية وحقوقها
وتطلعاتها واالعتراف بها وحمايتها في سياق الدستور الليبي الجديد .لكن الهيئة الوطنية العامة رفضت هذا التوجه ،وتضمنت مسودة الدستور منح المرأة  %01من المقاعد – أي ما يعادل ست مقاعد من
بين ستين مقعداً .لذا تعمل المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل المؤسسة األورو -متوسطية على ضمان المشاركة العامة في العملية الدستورية ولتفعيل الحوار حول هذه المسائل الحساسة والمثيرة
للجدل الواجب التصدي لها.
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وهناك حاجة في واقع األمر على اتباع أسلوب نوعي يركز محليا ً على فهم مختلف التحركات الفاعلة في المجتمع ،ويوفر الدعم
للمبادرات الجديدة المنبثقة عنها ،ففي الوقت الذي بقي المجتمع المدني مهمشا ً لمدة طويلة أو حتى غائباً عن الوجود .وتعاني معظم هذه
المنظمات غير الحكومية من افتقارها لرؤيا واضحة وألشخاص فاعلين ذوي عالقة أو خبرة لضمان ديمومة ما يقومون به من
إجراءات .لذا ،تبرز الحاجة لدور استباقي مبادر يحافظ على اتصاالت منتظمة مع نطاق واسع من المدافعين في مناطق مختلفة ومراقبة
تطورهم عن كثب حيث توفر لهم مبالغ بسيطة ضرورية لتغطية أجور مقراتهم ،ولشراء المواد واستخدام العاملين والذي يساهم لدرجة
كبيرة في تعزيز قدراتهم على إطالق األنشطة وتكييفها واالستمرار فيها من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان في وسط هذه الفترة الحرجة.
 2-1-4المشرق :تفعيل الزيارات الميدانية لمصر وللبلدان المجاورة لسوريا
على الرغم من عدم تأسيس المؤسسة األورو -متوسطية لتواجد فعلي لها في منطقة المشرق بسبب األوضاع األمنية المتدهورة ،إال أنها
قامت بزيارات ميدانية لمصر وللبلدان المجاورة لسوريا خالل شهري فبراير/شباط وديسمبر/كانون األول في عام  ،3102فاألعداد
المتزايدة للالجئين السوريين في هذه البلدان ،حيث بإمكان المرء أن يعثر فيما بينها على نشطاء مجتمع مدني سوريين مؤيدين
للديمقراطية ويواجهون أوضاعا ً مزرية وتهديدات ،مما تطلب القيام بزيارات متكررة لهذه المناطق .ففي وجه التطورات المتسارعة في
تلك البلدان ،قررت المؤسسة األورو -متوسطية تعزيز فريق عملها من خالل استخدام مستشار مؤهل في نهاية عام .3102
وقد التقت بعثة المشرق بحوالي ستين ناشطا ومجموعة مجتمع مدني وحضرت اجتماعين استشاريين للدول المانحة عقدا على التوالي
في مصر ولبنان وتركيا في  31-09فبراير/شباط ،و 33-06ديسمبر/كانون األول كان الهدف منها تعميق فهم تحركات المجتمع المدني
وجمعيات حقوق اإلنسان غير الحكومية في تلك البلدان ووضع اللمسات األخيرة على األولويات وارآليات والسبل المطلوبة مما يتيح لها
القيام بنشاطاتها المستهدفة لتوفير الدعم وتعزيز خطاب حقوق اإلنسان بين مجموعات الالجئين السوريين الضعفاء .وأخيراً وليس آخراً،
انخرطت المؤسسة األورو -متوسطية في نقاش بناء مع نظرائها من الدول المانحة المعنية التي تتبنى األفكار ذاتها من أجل تحديد
الشواغل الملحة ذات العالقة باحتياجات المدافعين عن حقوق اإلنسان والخروج بمجموعة من األدوات المرنه التي تأخذ بعين االعتبار
مسائل ذات حساسية ثقافية والبيئة االجتماعية السياسية المتوترة في المنطقة.
لذا كانت هذه الزيارات ضرورية للمتابعة والتجاوب مع ما يستجد من تحول في تطورات تؤثر على المدافعين عن حقوق اإلنسان
والمنظمات غير الحكومية في كل من مصر وسوريا ،وتلبي احتياجاتهم بأسلوب سريع وملموس ،كما هو مبين في الشكل التالي:
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ويمكن اعتبار نتائج هذه الزيارات المنتظمة مشجعاً ،حيث تلقى عدد من المدافعين ومنظمات غير حكومية دعماً سريعا ً ليس من أجل
حماية سالمتهم فحسب ،ولكن أيضا لتطوير مبادرات آنية تلبي التطورات الميدانية.

 2 – 4تعزيز التعاون مع شبكات لمؤسسات إقليمية ودولية
شاركت المؤسسة األورو -متوسطية في سياق نشاطاتها التي استهدفت تعزيز التعاون الذي يضمن دعماً مستداما ً للمدافعين عن حقوق
اإلنسان ،في اجتماعات مع مؤسسات اقليمية ودولية فاعله في مسائل حقوق اإلنسان ،خاصة تلك النشطة في مشاركاتها في اجتماعات
مجموعة ممولي حقوق اإلنسان الدولية  (FGHR)11عام  ،3102والهدف الرئيس من عضوية المؤسسة األورو – متوسطية ومشاركتها
في هذه الشبكة هو بحث التطورات في المنطقة وتأثيرها على المنخرطين المحليين في حقوق اإلنسان ،إضافة إلى الدور الذي يمكن أن
يضطلع به مجتمع الدول المانحة في دعم مثل هؤالء الناشطين في بيئة تتعايش فيها ارآمال الواسعة مع عدم االستقرار والنظرة نحو
مستقبل غير واضح المعالم.
 1-2-4بمناسبة انعقاد المؤتمر نصف السنوي الذي تنظمه مجموعة ممولي حقوق اإلنسان الدولية قامت المؤسسة األورو -متوسطية
بالتعاون مع صندوق حقوق اإلنسان الدولي ،وصندوق اإلجراءات الطارئة لحقوق المرأة ،والخدمة األميركية اليهودية العالمية ،قامت
بتنظيم يوم تعليمي حول "أمن المدافعين عن حقوق اإلنسان :دعم ضمان أمنهم" في  32يناير/كانون الثاني  3102في مدينة سان
فرانسيسكو كان الهدف منه تقديم لمحة عامة للممولين الدوليين حول أولويات احتياجات السالمة واألمن للمدافعين عن حقوق اإلنسان،
وكيفية توفير األدوات التي تمكنهم من أكبر قدر ممكن من العمل الكفؤ لدى قيامهم بالتقييم والمنع والرد على التهديدات األمنية التي
يواجهها متلقي المنح.
وقد قامت المؤسسة األورو -متوسطية في تلك المناسبة بتنظيم جلسة نقاش حول "تحول المضامين السياسية" ركزت على مصر،
وكان هدفها العام من ذلك اتاحة التفكر باالستراتيجيات المتوفرة والممكن استخدامها من قبل المدافعين عن حقوق اإلنسان والممولين
للتغلب على سلسلة التهديدات الممنهجة التي كانوا يواجهونا في المرحلة االنتقالية في بلدانهم وللتوصل الستجابات طويلة األمد يعزز من
حركة حقوق اإلنسان في هذا الوقت الحيوي الزاخر بالتحديات .وقد تمت دعوة منظمتين غير حكوميتين مصريتين لحقوق اإلنسان
للمشاركة وقيادة النقاشات الدائرة في االجتماع ،حيث قامتا بمسح التطورات السياسية والقانونية المثيرة للقلق في مصر واستعراض
أولويات حقوق اإلنسان ،والفجوات ،والفرص ،ونقاط بدء مشاركة الممولين.
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مجموعة ممولي حقوق االنسان الدولية هي شبكة من المؤسسات الدولية بلغ عدد أعضائها الحاليين  611عضواً يمثلون  301منظمة تقدم منحاً ذات عالقة بحقوق اإلنسان حول العالم .والمؤسسة
األورو -متوسطية عضواً في المجموعة المذكورة منذ عام .3101
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وقد تجاوب المدافعون عن حقوق اإلنسان والممولين تجاوبا ً جيداً في هذا االجتماع وخرج الجميع بتوصيات تمت مراجعتها أثناء تقديم
إيجازات هاتفيه في اجتماعات حول "مصر في المرحلة االنتقالية :فرص وتحديات ممولي حقوق اإلنسان" التي انعقدت في 0
فبراير/شباط  3102وفي مؤتمر مجموعة ممولي حقوق اإلنسان الدولية في نيويورك من  03-01يوليو/تموز .3102
وأخيراً وليس آخراً ،نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي ورشة عمل نقاشية بعنوان
"النهوض بحقوق اإلنسان في مصر" في يومي  01-02نوفمبر/تشرين الثاني  3102في بروكسل .وقد جمعت الورشة ما بين نشطاء
حقوق إ نسان رئيسين في مصر وممثلين عن نطاق واسع من المنظمات العامة والخاصة األوروبية واألميركية وأخرى متعددة الجنسيات
داعمة لحقوق اإلنسان في مصر ،بهدف التبادل المباشر للرؤى والتصورات ما بين األطراف المعنية ،والدفع باتجاه تفاهمات مشتركة
12
تصدى للتحديات التي تواجه مجتمع حقوق اإلنسان المصري ،والخروج بأفكار جديدة للتقدم.
 2 – 2 – 4كذلك دعيت المؤسسة األورو -متوسطية للتحدث في موجز هاتفي نظمته مجموعة ممولي حقوق اإلنسان الدولية
) (IHRFGومولته مؤسسة القنال حول "سوريا :ماهية دور ممولي حقوق اإلنسان؟" وقد لجأت المؤسسة األورو -متوسطية في حديثها
لخبرتها ومشاوراتها المكثفة مع المدافعين السوريين عن حقوق اإلنسان وذلك في سياق مسحها للوضع وتحركات المجتمع المدني
السوري والمدافعين فيه عن حقوق اإلنسان في معرض تفحصها لألولويات والفرص ونقاط التدخل والتحذيرات الواجب تبينها من قبل
ممولي حقوق اإلنسان.
والالفت في سوريا ظهور تشكيل عفوي لمؤسسات المجتمع المدني في المناطق التي تخرج تماما ً عن سيطرة الحكومة بما فيها شمال
وشرق سوريا ،أما المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة والتي يقطنها عدد كبير من السكان المشردين داخلياً ،فهناك نشاط مماثل ال
يقل أهمية ،لكنه يواجه قمع الحكومة وإمكانياته محدوده للوصول للموارد المتاحة .وتتخذ جهود هذه المجموعات نطاقا واسعا من التنوع
بما فيها المراقبة وتوثيق االنتهاكات ونشاطات بناء القدرات في مجال المواطنة والحوار ما بين الجماعات واألمن المدني وحقوق
اإلنسان وسيادة القانون والتمثيل القانوني ومساعدة ضحايا االنتقام والمساعدة اإلنسانية والدعم الطبي والنفسي وتأسيس مرافق إعالمية
محلية  ...الخ.
وقد بدأت هذه الجهود تحقق الكثير في المناطق المحررة ،وفي المدن التركية على الحدود السورية مثل غازي عنتاب ،التي أصبحت
بمثابة مركز تجمع للمنظمات السورية غير الحكومية وللمنظمات الدولية.
كذلك أدى تواجد قرابة  302مليون سوري فار من النزاع المسلح والباحث عن الحماية وإمكانية الحصول على الخدمات الضرورية التي
توفرها البلدان المجاورة لسوريا مثل لبنان وتركيا واألردن والعراق ومصر ،إلى ظهور مواز لعدد من منظمات المجتمع المدني
واإلغاثة السورية .ويختلف اإلطار القانوني المطبق على طالبي الجوء والالجئين من بلد رآخر كثيراً ،بسبب اختالف القوانين المطبقة
على مجموعات مختلفة من الناس 13،مما ينتج عنه جهل األفراد الفارين من سوريا في معرفة حقوقهم .كذلك فإن االنقسامات بين األديان
المختلفة والفصائل السياسية حول المسألة السورية قد أدت بمجملها إلى ازدياد النقمة على الالجئين السوريين ،بينما أدى إلى تفشي
العنصرية وتصعيد التوترات المسلحة ،الذي أدى بدوره إلى الحد من قدرة السوريين على فهم التعقيدات وإمكانية تجنب اإلساءات
الناتجة عن كونهم الجئين سوريين .لذا عمدت منظمات المجتمع المدني إلى محاولة تزويد السكان البائسين ليس فقط بتوجه شامل ودعم
يلبي احتياجاتهم ارآنية في مجال اإل غاثة والمساعدات الطبية والتعليم ،ولكنها تطبق كذلك نشاطات تهدف إلى تشريع التغيير داخل سوريا
بالتركيز على السلم المدني والتنظيم المجتمعي وحقوق المرأة والتحول الديمقراطي.
وتقوم مجموعات المجتمع المدني هذه بعمل شجاع وضروري للغاية ،لكن العقبات التي تواجهها هائلة ،وتضعف حركة حقوق اإلنسان
أمام عدة عناصر تواجهها بما فيها التهديدات والمصاعب المالية والعقبات أمام توحيد القوى والجهود في التنسيق ما بين المنظمات ،إذ
انه لو أتيح توحيد جهودها لتمكنت من تحقيق وزن ألعمالها يعادل العناصر السلبية التي تعمق تجزئة المجتمع السوري.
تتضمن أولويات الدعم المالي – من بين غيرها – حماية سالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان ،والحاجة إلى دعم تأسيسي لرفد البدء بعمل
مبادرات الطبقات الشعبية الجديدة واالنية التي يجب أن تكون أولوياتها منصبه على المجموعات الضعيفة بمن فيها النساء واالطفال
12

لمزيد من المعلومات حول الخالصات التي توصلت إليها ورشة العمل هذه ،الرجاء مراجعة مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان Cairo Institute for Human Rights Studies
13
في لبنان ،على سبيل المثال ،يختلف الوضع (القانوني) كثيراً بين الالجئين السوريين والالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
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والشباب ،والحاجة لتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل كافة أطراف النزاع إضافة إلى
الحاجة لمراقبة وإرشاد وتأييد الحماية القانونية للالجئين السوريين .وقد نصح الممولون كذلك بالمحافظة على مرونتهم في ضوء أن
معظم مجموعات المجتمع المدني المتواجده داخل البلد تعاني من عدم تسجيلها (الرسمي) وتعمل تحت تعقيدات هائلة وأن عدداً من
مجموعات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان تعاني التهميش نظراً لقيامها بأعمالها من الخارج .كذلك تم التأكيد على أهمية اتباع أسلوب
متكامل في ضوء تعقيدات ونتائج النزاع طويلة األمد ،وعلى إمكانية الحفاظ على اتصاالت منتظمة مع نطاق واسع من المدافعين في
مناطق مختلفة ،ومن خالل مناقشة إمكانات دعم التعاون والمتابعة مع مجموعة مركزية لممولي حقوق اإلنسان ،ودعم مبادرات حقوق
اإلنسان في سوريا.
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 – 5تدخالت عام  2113باألرقام
األشكال التالية توضح الدعم الذي قدمته المؤسسة األورو-متوسطية خالل عام  3102للمدافعين عن حقوق اإلنسان

 1 – 5أنواع التدخالت

ظلت نسبة التدخالت المستعجلة في عام
 3102على المستوى نفسه الذي وصلته
خالل عام  ،3103والسبب الرئيسي في
ذلك هو تواصل تدهور وضع حقوق
اإلنسان في سوريا.
استفاد من المنح المرنة التي تقدمها
المؤسسة ،والتي تزيد قيمتها بصفة عامة
عن قيمة المنح المستعجلة ،عدد كبير من
المنظمات غير الحكومية الناشئة ،وذلك
نتجية الديناميات الجديدة في المنطقة
واتساع التواجد اإلقليمي للمؤسسة.
وتبيّن أن هذا الدعم كان حاسم ًا في مساعدة
المنظمات غير الحكومية على إطالق
وتعزيز مبادرات ناشئة تهدف إلى زيادة
الجهود الوطنية التحوّ لية ،إضافة إلى
التشجيع على تبني وتنفيذ إصالحات في
مجال حقوق اإلنسان ،وخصوص ًا في
تونس.
وصل معدل قيمة المنح في عام 3102
مبلغ  060141يورو لكل مدافع ،وهو يزيد
قلي ً
ال عن المعدل الذي بلغه في عام .3103
وهذا الرقم يعكس االحتياجات المتزايدة
التي أعرب عنها المدافعون األفراد
المعرضون للخطر والمنظمات غير
الحكومية الناشئة التي تعمل في سياقات
انتقالية متوترة.
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 2 – 5التركيز المواضيعي

ظلت المؤسسة خالل
عام  3102منشغلة
بتعزيز األنشطة الرامية
إلى تشجيع إصالحات
في مجال الحقوق
والسياسية
المدنية
واالقتصادية
واالجتماعية،
والمبادرات الرامية إلى
مكافحة اإلفالت من
العقاب ،نظر ًا للترابط
بين هذه الموضوعات
وأهميتها في السياقات
االنتقالية وفي البيئات
التي تزداد حدة القمع
فيها ضد المدافعين.
إضافة إلى ذلك ،نظر ًا
للدور الرئيسي لحرية
في
التعبير
الديمقراطيات ،وازدياد
خطاب الكراهية في
عدد من البلدان،
عززت المؤسسة دعمها
لألنشطة الرامية إلى
تشجيع الخطاب الذي
يدعو إلى التعددية
والتسامح.
أما نسبة التدخالت
الهادفة إلى النهوض
بحقوق النساء وتمكينهن
فقد انخفضت مقارنة
بالسنوات السابقة .ومع
ذلك ،سيظل هذا المجال
من بين أولويات
تدخالت المؤسسة في
المستقبل.
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 3 – 5أنشطة الحاصلين على المنح
كانت أكبر فئة من أنشطة
المستفيدين من المؤسسة خالل
عام  3102هي األنشطة الرامية
إلى ضمان حماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان ،خصوص ًا في
السياقات العدائية وغير المستقرة.
عالوة على ذلك ،كان ما نسبته
 11بالمائة من جميع التدخالت
لمصلحة أنشطة تكميلية ترتبط
بتعليم حقوق اإلنسان ،وتوثيق
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وأنشطة
المناصرة والدعوة ،وهي أنشطة
حاسمة لدعم الجهود الوطنية
إلعادة البناء ولتعزيز تطبيق
إصالحات في مجال حقوق
اإلنسان.
إضافة إلى ذلك ،شجعت
المؤسسة ال ُنهج الجديدة الشاملة،
مثل األنشطة الثقافية والفنية،
وذلك كبديل عن الوسائل التقليدية
للوصول إلى جمهور الشباب.
وتعتبر األنشطة المسرحية
والموسيقية والفنون الشعبية من
األمثلة على األساليب المبتكرة،
والتي طبقها  01بالمائة من
الحاصلين على المنح ،وتهدف
هذه المبادرات إلى نشر رسائل
عن قيم الديمقراطية والمواطنة
والعدالة وحقوق اإلنسان.

25

 4 – 5أنواع اإلنفاق التي تمت تغطيتها

14

بلغت نسبة اإلنفاق
األساسي  11بالمائة
من اإلنفاق الذي
المؤسسة
غطته
خالل عام .3102
وقد حدثت هذه
التدخالت في مناطق
ينزع معظم المانحين
فيها إلى حصر
التمويل باألنشطة
بتنفيذ
المرتبطة
مشاريع ،في حين أن
أجرة
تكاليف
وشراء
المكاتب،
المعدات المالئمة،
واستخدام الموظفين،
قد تكون حاسمة
األهمية وقد تزيد من
قدرات المنظمات
الحكومية
غير
ومهنيتها على المدى
المتوسط والبعيد.

 14بعض التدخالت قد تدخل ضمن أكثر من فئة واحدة ،حسب المناسب ،وذلك لتوضيح لمحة شاملة ووثيقة الصلة .ونتيجة لذلك ،قد ال يكون المجموع لجميع الفئات
مساويا لـ  011بالمائة.
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 5 – 5أنواع الدعم غير المباشر
إضافة إلى توفير الدعم المالي،
يتمثل أحد األهداف الرئيسية
للمؤسسة في مساعدة المدافعين
والمنظمات غير الحكومية في
مواصلة عملهم على المدى البعيد.
ولتحقيق هذه الغاية ،عملت المؤسسة
على تعزيز دعمها غير المباشر
للمدافعين عن حقوق اإلنسان،
خصوص ًا خدماتها االستشارية
الهادفة إلى تعزيز فرص الربط
الشبكي مع منظمات المجتمع المدني
األخرى المعنية بمجاالت مواضيعية
شبيهة على المستويات المحلية
والوطنية واإلقليمية أو الدولية.
هذا الدعم مهم بصفة خاصة
للمنظمات غير الحكومية الناشئة،
وذلك لتكمينها من تبادل المعلومات
والخبرات ،ودراسة فرص التآزر
والتنسيق ،ولالستفادة من الدعم غير
المالي الذي يساهم في استدامة عمل
المنظمات.
أخير ًا وليس آخر ًا ،واصلت
المؤسسة تيسير االتصال ،والعمل
كوسيط ،ومساعدة عدد من
المستفيدين في تقديم طلبات تمويل
من جهات مانحة محتملة أخرى.
وكان هذا جهدا مهما إذ أن 32
بالمائة من المستفيدين من تمويل
المؤسسة تمكنوا من الحصول على
تمويل إضافي من مؤسسات أخرى.
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 6 – 5النوع االجتماعي

15

إن البعد المتعلق بالنوع
االجتماعي هو بعد رئيسي
في استراتيجية التدخالت
لدى المؤسسة.
إن وضع النساء ودورهن
المحدد في حماية حقوق
اإلنسان يتطلب اهتماما
خاص ًا ،لذا تولي المؤسسة
أهمية كبيرة للمشاريع
خصيصاً
المصممة
للتعامل مع التفاوت بين
وتعزيز
الجنسين
المشاركة والقيادة من قبل
النساء.
وتزداد أهمية هذا األمر
في الظروف الحالية ،إذ
يزداد استهداف النساء
بأشكال متنوعة من العنف
واإلقصاء خالل العمليات
االنتقالية العديدة الجارية
حاليا ،على الرغم من أن
النساء كن في طليعة
الثورات.
ونظر ًا ألن قضية التفاوت
بين الجنسين هي قضية
رئيسية لعملية نشر
الديمقراطية ،فإن نسبة
المبالغ اإلجمالية للمنح
المخصصة لحماية حقوق
النساء وصلت إلى 01
بالمائة من مجموع
التدخالت خالل عام
.3102

 15قد يكون هناك تدخالت تهدف إلى تعزيز القيادة لدى المدافعات عن حقوق اإلنسان ،وفي الوقت نفسه دعم مشاريع معنية بحقوق النساء .وتم تخصيص هذه
التدخالت بين هذه الفئات بحسب المالئم من أجل عرض لمحة شاملة ووثيقة الصلة.
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 7 – 5البلدان
ظلت الحرب الممتدة منذ فترة طويلة
في سوريا في مركز شواغل
المؤسسة خالل عام  .3102وفي هذا
السياق الذي يتزايد فيه القمع ،أولت
المؤسسة األولوية لحماية المدافعين
األفراد ،ورصد وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان من قبل جميع أطراف
النزاع ،وتوفير المساعدة والتمثيل
القانوني ،والتوعية بشأن المواطنة
والحوار بين الجماعات اإلثنية
المختلفة.
إضافة إلى ذلك ،ومع توسيع
المؤسسة لتواجدها المحلي في
تونس ،تلقى الفاعلون المحليون،
خصوص ًا في المناطق التي تعرضت
لإلهمال ،قدر ًا كبير ًا من منح
المؤسسة خالل عام .3102
وواصلت المؤسسة للسنة الثانية على
التوالي توفير الدعم لمبادرات
المجتمع المدني الناشئة في ليبيا.
وتنوي المؤسسة تعزيز هذه
التدخالت في المستقبل نظر ًا لحلقة
العنف الشديد الذي وصلت إليه البلد.
وفي الوقت نفسه ،ظلت المؤسسة
مدركة للتحديات التي تنطوي عليها
البيئة التي يعمل ضمنها المجتمع
المدني في الجزائر ومصر ،إضافة
إلى تبعات إعادة ترتيب األولويات
التي قامت بها بعض الجهات
المانحة ،واألجندات المدفوعة بدوافع
سياسية التي أثرت على عمل
الفاعلين في المجتمع المدني في
المغرب ولبنان وإسرائيل وفلسطين.
ولقد عانى هؤالء الفاعلون من جفاف
مصادر التمويل خالل السنة
الماضية.
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 – 6مسائل تنظيمية

 1 – 6التقييم الخارجي للفترة  2119إلى 2112
قامت الوكالة السويدية للتعاون الدولي اإلنمائي ووزارة الخارجية الدانمركية بتكليف مسشارة خارجية ،السيدة هيلدا هاي ،إلجراء تقييم
ألداء المؤسسة وتوجهاتها وأهمية أنشطتها خالل الفترة من  3119إلى  .3103وبصفة خاصة ،سعى التقييم لتقديم لمحة عامة حول عمل
المؤسسة األورو-متوسطية ضمن مجاالتها الرئيسية ،وتقييم وثاقة صلة أنشطتها وفاعليتها ،وتوفير مالحظات وتعليقات حول النتائج
والعمليات ونقاط القوة ونقاط الضعف ،وبشأن التوجهات الجديدة التي تقررت في بداية عام  ،3100إضافة إلى تقييم التقدم الذي تحقق
فيما يخص األهداف والغايات المتفق عليها.
وبصفة عامة ،أكد هذا التقييم الخارجي على أهمية أنشطة الدعم التي تقوم بها المؤسسة ووثاقة صلتها" :التغييرات السياسية التي جرت
في منطقة جنوب المتوسط أظهرت أن مؤسسة صغيرة مثل المؤسسة األورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ،قادرة على
االستجابة بسرعة للظروف السياسية المتغيرة .وبوسع المؤسسة االستجابة بسرعة لالحتياجات المالية التي قد تنشأ لدى المدافعين عن
حقوق اإلنسان ،وهي قادرة على مساعدة هؤالء المدافعين ومنظماتهم في سعيهم لتعبئة الدعم الدولي ،والسعي للحصول على تمويل من
الجهات المانحة من القطاع العام ،وإقامة تحالفات مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي لديها أهداف وغايات شبيهة .وقد أصبحت
المؤسسة األورو-متوسطية فاعالً بارزاً في المنطقة بسبب ما تتمتع به من ثقة ومن خبرات واسعة في مجال حقوق اإلنسان وبشأن
المنطقة" .يمكن االطالع على الملخص التنفيذي لهذا التقييم على شبكة اإلنترنت.

 2 – 6الشراكات المالية
ظلت المؤسسة خالل عام  3102تتمتع بثقة الوكالة السويدية للتعاون الدولي اإلنمائي ،والصك األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان،
ووزارة الخارجية الدانمركية،ومؤسسات المجتمع المفتوح ،وصندوق سيغريد روزينغ ،ووزارة الخارجية الفرنسية ،وقد جددت هذه
الجهات مساهماتها للمؤسسة .كما تلقت المؤسسة مساهمات جديدة من وزارة الخارجية النرويجية ،ومنظمة أوكسفام نوفيب ،ووزراة
الخارجية والتجارة الدولية الكندية.

 3 – 6المعلومات واالتصاالت
حافظت المؤسسة خالل عام  3102على سياسة السرية التي تتبعها فيما يخص معظم المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من منحها .وقد تم
إقرار هذه السياسة وتنفيذها بسبب المخاطر الكبيرة التي تواجه أنشطة المستفيدين واألشخاص الذين يقدمون طلبات الحصول على
الدعم ،والحاصلين على الدعم والمدافعين عن حقوق اإلنسان .وفي الوقت نفسه ،تضمن المؤسسة الشفافية في أنشطتها من حيث توفير
معلومات مفصلة حول الجهات المانحة الرئيسية وحول تدخالتها وأنشطتها لدعم المنظمات والجماعات واألفراد من المدافعين عن
حقوق اإلنسان في المنطقة.
كما عملت المؤسسة على تحديث موقعها اإللكتروني ( )http://www.emhrf.org/الذي يحتوي على معلومات واضحة عن القواعد
التي تحكم تقديم طلبات الدعم المستعجل والدعم العادي ،إضافة إلى أخبار أخرى ،وتتوفر المعلومات على الموقع بثالث لغات
(اإلنجليزية والفرنسية والعربية) لتيسير الوصول إليها.
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 4 – 6تحليل المخاطر واالستدامة
فيما يلي المخاطر الرئيسية التي حددتها المؤسسة فيما يتصل بتقديم المنح المالية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدان جنوب وشرق
المتوسط:
 خطر زيادة القمع ضد متلقي التمويل من المؤسسة .لم يؤدي الدعم الذي قدمته المؤسسة لغاية ارآن إلى قمع بدني أو قانوني أو
نفسي ضد المدافعين ،وذلك بسبب االلتزام التام بالسرية في مراجعة الطلبات وفي قرارات منح الدعم وفي تحويل المال
للمستفيدين .وتحكم قواعد السرية كافة الوثائق التي تنشرها المؤسسة ،إذ تخلو هذا الوثائق من األسماء أو المبالغ .كما تحافظ
المؤسسة على أمن االتصاالت .وفي الوقت نفسه ،تبلغ المؤسسة المساهمين الرئيسيين في تمويلها بشأن أنشطتها وتنفذ مبدأ
الشفافية بغاية الحرص.
 الخطر المرتبط بتجميد أو اعتراض التمويل من قبل شخص غير المدافع المستفيد .كانت النتيجة مرضية في عام .3102
والحرص مستمر في هذا الشأن .وتتخذ المؤسسة خطوات وقائية وتحصل على عدة أنواع من المعلومات من المستفيد قبل
وبعد وأثناء تحويل المال.
 الخطر بأن يؤدي التمويل إلى تأثير سلبي غير مقصود على المجتمع المدني (زيادة التنافس والمعلومات المضللة)،
والتبعات المحتملة من إساءة استخدام التمويل أو االحتيال (تحويل المال لغير الغرض المقصود ألجله ،الفساد) .تمكنت
المؤسسة من تجنب هذه المخاطر لغاية ارآن ،إال أنها تواصل االحتراس بهذا الشأن .كما أن محدودية قيمة المنح المقدمة تحد
من خطر إساءة االستخدام .تُجري المؤسسة تقييما مشددا قبل اتخاذ قرار التمويل ،وتضع التزامات على المستفيدين مما يقلص
من هذا الخطر .تحتفظ المؤسسة أيضا ً بحق طلب استعادة التمويل عندما ال يتم االلتزام بالتعاقد.
 خطر التصاعد الفجائي في العنف مما قد يؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من االستجابات أو إيقاف أنشطة المنظمة غير
الحكومية المعنية .في بعض البلدان ،خصوصا سوريا وليبيا ومؤخرا مصر ،نشأت ظروف أصبح فيها العنف الشديد أمراً
معتاداً .وهذا بالتالي يشجع العناصر المتطرفة لدى جميع األطراف ،مما يؤدي إلى أشكال أسوأ من الوحشية التي تثير أعمال
انتقامية شنيعة .المؤسسة حريصة بشدة بشأن هذه المسألة ،وفيما إذا طرأت ظروف شبيهة فستتواصل مع شركائها من أجل
تنسيق استجابة شاملة لتوفير موارد تكميلية عندما تدعو الحاجة .عالوة على ذلك ،بوسع المؤسسة أن تتبنى نهجا مرناً تحسباً
لظروف ال يتم فيها تنفيذ النشاطات المدعومة تنفيذا كامال وفي الوقت المحدد والتي تم االتفاق عليها ،حيث تدرس المؤسسة
خطط بديلة لتنفيذ األنشطة المعنية.
استدامة أنشطة المؤسسة تستند إلى العناصر التالية:
 إن إمكانية الحصول على مساعدة مرنة وسريعة هي أمر ضروري ومطلوب بصورة ملحة؛ وهذا الدعم يزيد قدرات المدافعين
عن حقوق اإلنسان على العمل في المنطقة.
 تظل المؤسسة على تواصل مع شركائها ومع المجتمع المدني من خالل زيارات منتظمة وتواجد مستمر ،وهي تتابع األنشطة
مما يمكنها من االستجابة للتغييرات في الظروف المحلية واإلقليمة وتلبية االحتياجات التي يتم التعبير عنها.
 تشجع المؤسسة ،بحسب الحاجة ،على تعبئة ومشاركة المنظمات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية األخرى في الجهود
الرامية لتوفير دعم مؤسسي طويل األجل للمدافعين ولمنظمات المجتمع المدني.
 تركز المؤسسة عملها على المستوى المحلي في مناطق محددة ،مما يعني أن بوسعها تطوير صورة معينة وأن تصبح شريكا
مفضال في مجال نشاطها .عالوة على ذلك ،تتدخل المؤسسة في المناطق التي تتسم بصعوبة الوصول إلى التمويل للمدافعين
عن حقوق اإلنسان ،وذلك بسبب نقص الموارد المحلية ولزيادة العوائق أمام الوصول إلى التمويل الخارجي.
 بفضل التواصل الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ،فإن المؤسسة في موقع يؤهلها تقديم النصح والعمل كوسيط بين المدافعين
وبين المانحين الدوليين في الحاالت التي يكون فيها طلب التمويل مرشحا للحصول على دعم من جهة مانحة أخرى.
 تتخذ المؤسسة مخاطرة محسوبة من خالل تقديم تمويل محدود إلى المدافعين المعرضين للخطر ،وللمنظمات الصغيرة الناشئة،
ولألنشطة المبتكرة.
 وبفضل تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة ،والتي تضم مسؤولين من عدة منظمات دولية وإقليمية إضافة إلى خبراء في شؤون
المنطقة ،تتمتع المؤسسة بإمكانية وصول مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية والمدافعين ،مما يتيح لها االستفادة من مصدر
فريد للمعلومات والحصول بسرعة على معلومات موثوقة ومفصلة تحتاجها في عملها ،مما يحسن نوعية أنشطتها واستهدافها.
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تسعى المؤسسة بصفة فاعلة للحصول على تمويل من مصادر متنوعة دعماً ألنشطتها الهادفة لتوفير المساعدة للمدافعين عن
حقوق اإلنسان في المنطقة.
أخيراً وليس آخراً ،تبني المؤسسة استراتيجية تدخالتها على الحق في حرية التجمع والتنظيم.

 5 – 6الحوكمة الداخلية
تتألف تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة من تسعة أعضاء يقومون بعملهم على أساس تطوعي ،وظلت تشكيلة المجلس دون تغيير في عام
 .3102ومع ذلك ،بدأ المجلس بعملية استبدال األعضاء الحاليين ،والذين ستنتهي مدة عضويتهم في نهاية عام  ،3101مما سيتيح فترة
إلدماج األعضاء الجدد خالل "فترة تدريبية" في عام  .3102وفي عام  ،3102ساعد المجلس في أداء وظائفه األمانة العامة المؤلفة من
الموظفين التالية أساؤهم:
 آني-صوفي شيفر (تحمل شهادة جامعية في القانون الدولي العام) ،موظف بدوام كامل في منصب مديرة برامج في الدانمرك؛
 أميلينا ياسكوياك (تحمل شهادة جامعية في االقتصاديات الدولية) ،موظفة بدوام كامل كمديرة للمنح في الدانمرك؛
 رامي صالحي (يحمل شهادة جامعية في علم االجتماع) ،يعمل بدوام جزئي كمستشار إقليمي لمنطقة المغرب الكبير في تونس؛
 سامي لندفاي-قرموط (يحمل شهادة جامعية في العالقات الدولية) ،موظف بدوام كامل كمساعد دعم إقليمي لمنطقة المشرق في
الدانمرك منذ  0مايو/أيار ( 3102كان سابقا ً متدربا ً مع المؤسسة)؛
 آني-صوفي جونيو (تحمل شهادة جامعية في العلوم السياسية ،موظفة بدوام كامل كمساعدة دعم إقليمي لمنطقة المغرب في
تونس منذ  00مارس/آذار 3102؛
 نائل جرجس (يحمل شهادة الدكتوراة في حقوق اإلنسان) ،موظف بدوام جزئي كمستشار إقليمي لمنطقة المشرق في فرنسا منذ
 02نوفمبر/تشرين الثاني 3102؛
 كاترين هويبي فريدريكسن (تحمل شهادة جامعية في اللغات األجنبية) ،موظفة بدوام جزئي كموظفة إدارية في الدانمرك؛
 كاثرين الفونت (تحمل شهادة جامعية في إدارة األعمال) ،موظف بدوام كامل كمتدربة في الدنمارك منذ  0حزيران/يونيو
.3102
دخلت المؤسسة األورو-متوسطية أيضا ً في شراكة رسمية متجددة مع الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان ( )EMHRNوالتي
تغطي قضايا االشتراك في المكاتب والنفقات المرتبطة بذلك .وقد عمل هذا الترتيب على تقليل النفقات اإلدارية لكال المنظمتين .وأخيراً،
تم تدقيق حسابات المؤسسة من قبل مكتب  Deloitteلتدقيق الحسابات في كوبنهاغن.
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ملحق :عرض موجز لطلبات المنح في عام 2113
 – 1لمحة عن عدد طلبات المنح
تلقت المؤسسة ما مجموعه  415طلبات منح خالل عام 3102
بحسب وضع الطلب :
85
مقبول
226
مرفوض
92
قيد النظر

%21
%56
%23

بحسب نوع الطلب:
62
مستعجل
250
عادي
93
استعالمي

%15
%62
%23

القيمة الكلية للمنح المقدمة من المؤسسة بلغت  132553343.59يورو.
 – 2التوزيع الجغرافي
بلغ عدد الطلبات المقدمة من منطقة جنوب المتوسط  324طلبا ً (وتمثل  %21من جميع الطلبات ال ُمستلمة).
عدد الطلبات حسب البلد
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عدد الطلبات حسب المنطقة الجغرافية

 – 3أسباب رفض الطلبات
األسباب الثالثة الرئيسية التي بررت عدم أهلية الطلبات المستلمة:
 األنشطة المقترحة في الطلب تقع خارج نطاق النهوض بمعايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا أو الدفاع عنها .وبلغت نسبة
هذه الطلبات  %48من مجموع الطلبات المرفوضة.
 الطلب لم يشمل أنشطة في مجال حقوق اإلنسان ضمن المنطقة الجغرافية التي تغطيها والية المؤسسة ،أي المغرب والجزائر
وتونس وليبيا ومصر واألردن ولبنان وسوريا واألراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل .وبلغت نسبة هذه الطلبات  %36من
مجموع الطلبات المرفوضة.
 الطلب مقدم من منظمة غير حكومية راسخة ولم تواجه أي مشاكل في الحصول على تمويل من الجهات المانحة من التيار
العام .وبلغت نسبة هذه الطلبات  %834من مجموع الطلبات المرفوضة.
ومع ذلك ،وحتى في الحاالت التي ال تقع فيها الطلبات ضمن والية المؤسسة ،قدمت األمانة العامة المشورة لمقدمي الطلبات لالتصال
مع جهات مانحة محتملة أخرى يمكنها دعم الطلب المعني .وخصوصا ً في حالة الطلبات التي تتعامل مع أوضاع تنطوي على تهديدات
للمدافعين عن حقوق اإلنسان في مناطق أخرى ،أو مجاالت خاصة للتدخل ،مثل اإلعالم.
الطلبات غير المؤهلة التي تم توجيهها نحو جهات مانحة محتملة أخرى وصلت نسبتها إلى  %00من مجموع الطلبات المرفوضة.
 – 4معدل الوقت الذي استغرقته اإلجابة على الطلبات
كقاعدة عامة ،تهدف المؤسسة إلى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة فيما يتعلق بالطلبات التي تستلمها.
يوضح الجدول أدناه الفترة التي تستغرقها المؤسسة منذ استالم الطلبات حتى اإلجابة عليها:
إجمالي معدل فترة اإلجابة
للطلبات المستعجلة
للطلبات العادية
لالستعالم
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 19يوما
 11.6أيام
 24يوما
 9أيام






