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والوآالة الدنمارآية , تنمية الدوليةوالوآالة السويدية لل, المفوضية األوروبيةخرج هذا التقرير إلى النور بدعم مالي من 
 ووزارة الخارجية الهولندية، وغيره من الصناديق الخاصة الصغيرة، حيث تلقت تبرعات سخية من هذه ,للمساعدات التنموية

  .المؤسسات

ان متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنس-تقع المسؤولية الحصرية بشأن محتويات هذه الوثيقة على المؤسسة األورو
)EMHRF( من الشرآاء الماليين المذآورين المفوضية األوروبية أو أي ، وال يجوز تحت أي ظرف اعتبار أنها تعكس مواقف 

 .أعاله
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  المقدمة. 1

 بالفرص الضائعة لتحقيق انفتاح أآبر لدى المجتمعات، وبتراجع وضع حقوق اإلنسان في منطقة جنوب 2009اتسمت سنة 
صفة عامة، تعاني المنطقة من نقص في تنفيذ إصالحات آبيرة دستورية وتشريعية ومؤسسية من قبل الحكومات، وب 1.المتوسط

آما تعاني من ظاهرة اإلفالت من العقاب، حيث آثيرًا ما تعمد الحكومات إلى عرقلة إجراء تحقيقات بشأن اإلساءات لحقوق 
  2.دولية التي دخلت دول المنطقة آأطراف فيهااإلنسان، ولذا فهي تنتهك التزاماتها بموجب الصكوك ال

تواصل  3،وبدًال من اعتماد نموذج إنمائي يستند إلى نهج التنمية البشرية الذي تمثل الحريات الحريات أحد مبادئه المرآزية
 وإضافة سلطات السياسية المتطرفة آذريعة لقمع المعارضة السلمية/حكومات المنطقة استخدام تهديد اإلرهاب والحرآات الدينية

جديدة إلى ترسانتها القانونية التي تنطوي على قمع آبير في معظم الحاالت، آما تعمل على سن أنظمة وقوانين عادية ومراسيم 
 يبعث على القلق، أنجزت وزارة وفي توجهوبالمثل،  4.طارئة تهدف إلى تقييد الممارسة الفعالة للحقوق والحريات األساسية

 على نشاط المنظمات غير الحكومية فرض سيطرة متنامية  المصرية مشروع قانون جديد يهدف إلىالتضامن االجتماعي
 مخالفاتفي حال ال، حتى المشددة المزيد من القيود التعسفية والعقوبات الجنائية وذلك عن طريق فرض 5،هتقويضإلى المستقلة و
  . جديدة للسلطة التنفيذيةصالحيات استبداديةوعن طريق منح المنظمات غير الحكومية وأعضائها، على ، الصغرى

وتتسم  والسياسي، 6استمرار إلى التقدم االقتصادي واالجتماعيب تفتقر في منطقة تحدثألنها  قلقًا أآبرهذه التطورات وتثير 
رطة التي موازاة الصالحيات المففهي بالتالي غير قادرة على ضعيفة عمومًا وأنظمة قضائية غير مستقلة برلمانات بوجود 

  .نتائج مأساويةتسفر عن التي  التي تشهدها المنطقة وتقدم حاالت الصراعال إحراز عدمويضاف إلى  7.السلطة التنفيذيةتمارسها 

 ال يزال العنففإن من البلدان التي عانت من الحرب في السنوات األخيرة، وهما  العراق ولبنان، لوحظ تحسن فيفي حين و
المبادئ إلى أن النزاع في غزة لتقصي الحقائق بشأن ألمم المتحدة  فقد خلصت بعثة ا.في المنطقةة السياسية  في الحيا قاسيًاواقعًا

وجدت أن العمليات العسكرية و جانب إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة، قد انتهكت مناألساسية للقانون اإلنساني الدولي 
 منظمات حقوق أيدتفي حين  و8.ستدوم طويًالعواقبها وأن   لها مثيل في قسوتهالم يسبق "العام مطلعاإلسرائيلية في غزة في 

المنظمات الدولية واإلقليمية الرئيسية  هي و تأييدًا تامًا وحذرتالستنتاجات والتوصيات الواردة في التقريرااإلنسان الفلسطينية 
التحقيقات التي أجرتها آل من إسرائيل والسلطات  "نإال إ 9اإلفالت من العقاب،  ظاهرة منالجمعية العامة لألمم المتحدة

                                                            
انظر، على سبيل المثال، منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير  . على نطاق واسع على هذا االستنتاجاإلنسانية المعنية بحقوق اإلقليم ُتجِمُع تقارير آبرى المنظمات الدولية و1

 في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، اإلنسانالمدافعون عن حقوق  :؛ ومنظمة العفو الدولية، تحدي القمعreport-orldw/org.hrw.www://http-2010، 2010العالمي 
2009/001/01MDE  ،en/2009/001/01MDE/info/library/en/org.amnesty.www://httpوهو برنامج مشترك اإلنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق ؛ ،

، 2009 والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، صامدون في االحتجاج، التقرير السنوي لعام اإلنسانبين الفدرالية الدولية لحقوق 
8600=articleId&eng=lang&=id?php.index/org.omct.www/:/http معقل اإلفالت من العقاب، سراب اإلصالحاإلنسان؛ ومرآز القاهرة لدراسات حقوق ، :
  .pdf.510/Original/ArticleFiles/Images/org.cihrs.www://http ،2009 في العالم العربي، التقرير السنوي لعام اإلنسانحقوق 

، والعهدين الدوليين الخاصين اإلنسان ذات الصلة المنبثقة عن األمم المتحدة، وال سيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانصكوك حقوق :  تشمل الصكوك ذات الصلة ما يلي2
التعذيب؛ والتمييز العنصري؛ والتمييز ضد المرأة؛ (ادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقيات األمم المتحدة المشتملة على آليات مراقبة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتص

لألمم المتحدة؛ وإعالن حماية ؛ ومعاهدات ومعايير منظمة العمل الدولية، واإلجراءات الخاصة وغير التعاهدية التابعة )وحقوق الطفل؛ وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
؛ واتفاقيات الشراآة بين االتحاد األوروبي وبلدان حوض البحر األبيض اإلنسان؛ والمبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسانالمدافعين عن حقوق 

  .وروبيةالمتوسط؛ واألحكام الواردة في خطط العمل الوطنية في إطار سياسة الجوار األ

، 2009نهج التنمية البشرية، :  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تحديات التنمية في الدول العربية3
pdf.Eng_01Vol_Report_DevChallenges/file/contents/.31.211.200204://http  

 تقريرًا شامًال يتناول الحق في حرية تكوين الجمعيات في المنطقة األورومتوسطية؛ انظر حرية اإلنسانمتوسطية لحقوق -نشرت الشبكة األورو. 51/2008قانون الجمعيات،  4
، 2009التقرير الرصدي لعام : تكوين الجمعيات في المنطقة األورومتوسطية

html.4075/68/publications_emhrn/publications/php.index/org.euromedrights.en://http   

لخنق " فاشي"قانون : الجمعيات األهلية" عسكرة"نحو  : منظمة غير حكومية41 انظر حملة المنظمات غير الحكومية دفاعًا عن حرية التنظيم، بيان صحفي صادر من 5
، مجلس الشراآة بين االتحاد األوروبي اإلنسانمتوسطية لحقوق -انظر أيضًا البيان الصحفي الصادر من الشبكة األورو. 2010مارس / آذار22المجتمع المدني، القاهرة، 

نشرت صحيفة الدستور المصرية في عددها . 2010إبريل / نيسان21 حرية تكوين الجمعيات، المصرية باحترام أن يطالب الحكومة يجب على االتحاد األوروبي: ومصر
انظر آذلك المقابلة التي أجريت مع الدآتور عبد العزيز حجازي، رئيس االتحاد العام للجمعيات .  بنود مشروع قانون الجمعيات الجديد2010مارس / آذار7الصادر بتاريخ 

  .مايو/ أيار10حيفة األخبار بتاريخ األهلية، والتي ُنشرت في ص

 حيث يصل –لفقر مرتفعًا لمعدل اإلجمالي الإلى جملة أمور من بينها بقاء " تحديات التنمية في المنطقة العربية" المعنون 2009 يشير تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 6
 في المئة، مما يجعل معدل البطالة بين الشباب في الدول 50ب بين العاطلين عن العمل تصل إلى أآثر من  ويشير آذلك إلى أن نسبة الشبا– في المئة 40في المتوسط إلى 

  .العربية من أعلى المعدالت في العالم

  .MDE 01/001/2009 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، اإلنسانالمدافعون عن حقوق :  منظمة العفو الدولية، تحدي القمع7

تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، االستنتاجات والتوصيات؛  . في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرىاإلنسانق حقوحالة  8
)2ADVANCE (48 /12/HRC/A ،2412-، 2009سبتمبر / أيلول-HRC-A/session12/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http

pdf.2ADVANCE_48   

القانون من : لحق، ومؤسسة ااإلنسانالمرآز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل، ومؤسسة الضمير لحقوق :  انظر البيان الصحفي المشترك الصادر من مرآز عدالة9
لالجئين، والحرآة العالمية للدفاع عن لالفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة المرآز : ، وبديلاإلنسان، والجمعية العربية لحقوق اإلنسان، ومرآز الميزان لحقوق اإلنسانأجل 

، ومرآز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسانانونية، والمرآز الفلسطيني لحقوق  والديمقراطية، ومرآز القدس للمساعدة القاإلنساناألطفال فرع فلسطين، ومرآز إنسان لحقوق 
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منظمات وقد غدت . في ظل عزلة متزايدةيختنقون ويعيشون قطاع غزة وال يزال سكان  10".الفلسطينية حتى اآلن لم تكن فعالة
ت الرامية إلى  لسلسلة من المحاوالهدفًا نزيه ومحايد قضائينظام  ودعت إلى قيام المجتمع المدني التي أدانت االنتهاآات

  11. المختلفةحرياتها الشرعية والحد من نطاق تجريدها من

التوجه الباعث على بعبارات قوية و مجددًا بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان ة المعنيةألمم المتحدة الخاصا ةمقررلقد نددت 
طات الدولة ووسائل اإلعالم المملوآة لها بين  الذين غالبًا ما تساوي سل المدافعين عن حقوق اإلنسان وتجريموصمالقلق الرامي ل

تحديدًا وشددت  .شدةقل األحاالت الفي " المعارضين السياسيين" أنشطة ، أو"لدولةاأعداء "و" اإلرهابيين"أنشطتهم وأنشطة 
 حقوق  وحمايةتعزيز أجل من جهود من يبذلونه بما و يؤدونه الذي الهام بالدور اإلشادةينبغي، على العكس من ذلك، " هعلى أن
يتعرضون  في آثير من بلدان المنطقة ولكن المدافعين عن حقوق اإلنسان ال يزالون 12."آامًال تمتعًا ابه الجميع وتمتع اإلنسان

، والطرد التعسفي، واالعتداءات البدنية، البالدخارج  التعسفي على سفرهم إلى حظرال المستمرة، والرقابةمثل النتهاآات 
 االستخدام المتزايد للتهديدات بالقتل، وم وأصدقائهم، وأعمال التخريب والحمالت الخبيثة في وسائل اإلعالموالضغوط على أسره

  .في اآلونة األخيرةآما حصل 

ممارسات األنظمة القضائية واألمنية في سوريا ) إلى جانب الوضع السائد في ليبيا والذي ال يمكن احتماله( القائمة وتتصدر
صل مصادرة الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات وحرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات وتونس، والتي توا

 ،2009في عام  و.وحرية التجمع والضغط على المدافعين عن حقوق اإلنسان، وذلك بأسلوب تعسفي تمامًا وبإفالت من العقاب
ُأطلقت  في السجون، ين يقبعونالسوريوالنشطاء السياسيين ن المدافعين عن حقوق اإلنساوبينما آان ال يزال عدد غير محدود من 

خصيات بارزة في  وش عدد آبير من الصحفيين والمدونين والمحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسانضدواسعة قمع حملة 
وال يزال  .التعذيب وسوء المعاملةو االختفاء القسري  منحاالتوقد أفضت بصورة دورية إلى  13الحرآة السياسية الكردية،

وما ألسباب صحية، وإن آان سفرهم  حتى 14 من السفر،أسرهم ممنوعون وأفراد مدافع عن حقوق اإلنسان 100من هناك أآثر 
في  أما .اكاتبهلمأو اإلغالق التعسفي المحاآم  من خالل دعاوىجماعات حقوق اإلنسان المستقلة  تستهدف السلطاتانفكت 

 التي نتخاباتاال في سياق غير مسبوق مستوى إلىسنوات عديدة، المدانة منذ ة التعبير، على حريالتضييق تونس، وصلت حملة 
 العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان غوغائية الحكومة التونسية أدانوقد  .2009أآتوبر /جرت في تشرين األول

، يجسدإلى االعتداء ال وقد تعرض الصحفيون. الرئاسيةفي نهاية الفترة وتحويل االنتخابات إلى استفتاء شعبي لصالح الرئيس 
 بحقهمللحكومة، وصدرت ة المؤيد  عنيفة في وسائل اإلعالم تشهير حمالتتهماستهدفآما اإلقامة الجبرية، و عن آثب، والمراقبة

عظم المنظمات في حين أن م ووفي الوقت نفسه، . أشهر6 و 3 لمدد تتراوح بين بالسجن  تعسفيةأحكام  محاآمات جائرةفي
 المحتجون بانتظار  ال يزال15 باإلفراج المشروط عن قادة حرآة االحتجاج االجتماعي في الحوض المنجمي،تالدولية رحب

لم آما .  احتجازهم فترةمعاملة سيئة أثناءفيما تعرضوا له من جراء تحقيقات مستقلة وبانتظار إحقوقهم المدنية والسياسية استعادة 
 المستقلة في الجزائر  النقابات آذلك استمرار استهداف السياقذا المتصلة بهمن األمثلةو. م في نشاطاتهم المهنيةتتم إعادة تنصيبه

  16.بصورة متواصلة القمع والتالعب التي تمارسحكومة ال من قبل

                                                                                                                                                                                 
يجب على الدول أن تعمل على ضمان حقوق الضحايا وعدم المساومة : ، ومرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، غولدستون في الجمعية العمومية لألمم المتحدةاإلنسان

  .2009نوفمبر / تشرين الثاني4على سيادة القانون، 

 25، مشروع القرار المدعوم عربيًا حول تقرير غولدستون يحرم الضحايا من حقوقهم ويعزز حالة الحصانة، بيان صحفي، اإلنسانالمرآز الفلسطيني لحقوق   انظر10
السالم، آانون  أمام أساسية القانونية عقبة المسئولية ،ىعام مض غزة، المصبوب، قطاع الرصاص ، عمليةاإلنسانانظر أيضًا الفدرالية الدولية لحقوق . 2010فبراير /شباط
  a533 ،pdf.2-a533IsraelPalestine/pdf/IMG/org.fidh.www://http، رقم 2009ديسمبر /األول

ة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومنظمة بتسيلم، ومنظمة مسلك، ومنظمة بمكوم، ومرآز هموآيد، ومنظمة  انظر بوجه خاص ورقة الموقف الصادرة من مرآز عدال11
التشريع الذي تدعمه الحكومة : "، ومنظمة ييش ديناإلنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومنظمة حاخامات من أجل حقوق اإلنسانأطباء من أجل حقوق 

، ورابطة المجلس اإلنسانمتوسطية لحقوق -انظر أيضًا الشبكة األورو. 2010مارس /، آذار"د من التمويل الخارجي يسعى إلى تقويض المجتمع المدني في إسرائيلوالذي يح
لي لتأهيل ضحايا التعذيب، ومرصد حماية المدافعين العالمي للكنائس ومنظمات التنمية األوروبية، والتعاونية العالمية للتنمية والتضامن، ومؤسسة الخط األمامي، والمجلس الدو

 اإلسرائيليين والمنظمات العاملة في إسرائيل واألراضي الفلسطينية اإلنسانبخصوص تقييد نطاق العمل على مدافعي حقوق : ، رسالة مفتوحة مشترآةاإلنسانعن حقوق 
  .2010مارس / آذار10المحتلة، 

 بحالة المعنية الخاصة المقرِّرة التنمية، تقرير في الحق ذلك في بما والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية والسياسية المدنية اإلنسان حقوق جميع وحماية  األمم المتحدة، تعزيز12
 ديسمبر/آانون األول HRC/A، 28/22/13سيكاغيا،  السيدة مارغريت ، اإلنسان حقوق عن المدافعين

pdf..2213.HRC.A/docs/defenders/issues/english/org.ohchr.2www://http .  

 من منظمة 2009وفمبر ن/انظر التقرير الصادر في تشرين الثاني . تعرضت آافة المحاوالت الرامية إلى التأآيد على الحقوق الثقافية واالجتماعية للهوية الكردية إلى القمع13
  .denia-group/26/11/2009/reports/en/org.hrw.www://httpقمع الحقوق السياسية والثقافية لألآراد في سوريا، : هيومن رايتس ووتش، إنكار الوجود

  .2009 الحظر المفروض على السفر في سوريا، معضلةعبير،  المرآز السوري لإلعالم وحرية الت14

 Tunisie: Les: اإلنسانمتوسطية لحقوق -، والشبكة األورواإلنسانانظر البيان المشترك الصادر من مرصد حماية المدافعين عن حقوق : 2009نوفمبر /تشرين الثاني 4-5 15
prisonniers du bassin minier de Gafsa-Redeyef enfin libres!,  ،52009نوفمبر / تشرين الثاني.  

 تشرين 15،  النقابات الجزائرية المستقلةالذي تخوضه الشجاع النضال: ، بين القمع والتالعبالهيئة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية ر، على سبيل المثال، تقريرانظ 16
المستقلة،  النقابات" استنساخ"المستقلة، بما في ذلك  النقاباتا الحكومة الجزائرية وأجهزة أمن الدولة ضد قادة  يستعرض أهم الحمالت التي تنتهجهالذي، 2009نوفمبر /الثاني

  . بال مبرر، إلخ، والفصلالتقدم الوظيفي، وتجميد واالعتقاالت التعسفية
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بعض إذ تنزع ق لقلتثير ا الصورة اإلجماليةزال ت ال ، المساواة بين الجنسينعلى صعيد تقدم طفيف إحرازعلى الرغم من 
 من أجل إعطاء أنظمتها  وذلك الجماعات السياسية والدينية المحافظةتتبناها المواقف التي التباعالحكومات بشكل متزايد 

 في  والُمعدجديد المشروع قانون األحوال الشخصية يحافظفي سوريا، على سبيل المثال، ف 17. مظاهر الشرعيةشيئًا منالسياسية 
قضية تستغل  الحكومات العربية  أخذتوفي الوقت نفسه، .القائم على النوع االجتماعيمح الرئيسية للتمييز  المالعلى 2009عام 

 أنها مقصرة للغاية في أعين المجتمع الدولي في حين اأآثر آأداة سياسية في محاولة لتحسين صورتهفالمساواة بين الجنسين أآثر 
  18. المطلوبةفي تنفيذ إصالحات حقوق اإلنسان

وفي مقابل هذه الخلفية اإلقليمية، حيث تزداد خطورة العمل في ميدان حقوق اإلنسان بصفة مضطردة، ال تقتصر احتياجات 
المدافعين عن حقوق اإلنسان على الدعم السياسي، بل أيضًا الدعم المالي الذي يتم توفيره في الوقت المناسب وبصفة مرنة 

ن من التغلب على المصاعب وتطوير خطط لمواصلة النهوض باحترام جميع الحقوق وسرية لتمكين المدافعين عن حقوق اإلنسا
  .والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان إلى االرتقاء بمسؤولياتها ووفرت -وفي وسط هذا السياق عمدت المؤسسة األورو
  2009.19 مدافعًا عن حقوق اإلنسان خالل عام 36المساعدة إلى 

  

  تنفيذيالموجز  ال-2

هذه المواقف ترتبط و. وشرقه المتوسط جنوب المتكررة التي تواجه المدافعين عن حقوق اإلنسان في المواقف 2009أبرز العام 
  . الوطني والدولي على الصعيدينالعامةسياسية باالتجاهات الترتبط أيضا م، وأنشطتهبطبيعة   وثيقًاارتباطًا

مع  دور المؤسسة الداعم بالشراآة  على مدى أهميةوتؤآدمؤسسة هذه االتجاهات اللبات التمويل التي وردت إلى وتعكس ط
  .همودعم  حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان مجال في الناشطةالهيئات اإلقليمية والدولية

متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في -نتها المؤسسة األوروتب المواقف التي  وآذلكهذه االتجاهاتمن الممكن وضع 
  :إطار المحاور التالية

العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان في تعرض : التضييق على المعارضين، وحرمانهم الحرية، وإساءة معاملتهم 2.1
ة  اإلداريواإلقاالتسوء المعاملة جراء   هذا الحرمان منوغالبًا ما آان يتفاقمالمنطقة للحرمان من حريتهم في السنوات األخيرة، 

 ما تكون أسرهم في وضع متداع  من المدافعين من مشاآل صحية خطيرة بل وغالبًاالكثيرونتيجة لذلك، يعاني  .وإجراءات أخرى
كين أسرهم من تأمين  قامت المؤسسة بمساعدة هؤالء المدافعين لتمكينهم من تلقي العالج الطبي المناسب ولتموقد. للغاية

  .المتطلبات األساسية للبقاء على قيد الحياة

 
على  عن حقوق اإلنسانالتي يتعرض لها المدافعون المتنامية  الضغوط تشتمل:  المتزايدةالمضايقات الجسدية والنفسية 2.2

) وما إلى ذلكلمهنية،  ضد المدافعين وضد ممتلكاتهم الشخصية واواالعتداءاتالتفتيش الجسدي،  (الجسدية المضايقات
 وإدانةمحاميهم لدفعهم لعزل  المعتقلين أسرعلى  الممارسة بالقتل، والضغوط التهديد المباشر وغير المباشر (ة النفسيوالمضايقات

أخرى أن أساسية  أو تلبية احتياجات تجهيزاتشراء يكفي لمبلغ متواضع يمكن لفي معظم الحاالت، و). التضامن الدولي، الخ
  .م مواصلة أنشطتهعلى المدافعين تصميم من حيث  آبيرًافرقًاحدث ُي

 االعتراف  تجميد على ضد المدافعين عن حقوق اإلنسانالممارسة الضغوط تشتمل :توظيف السلطة القضائية آأداة 2.3
نظمات المنخرطة في  سعت الجماعات والموقد. القانوني باألنشطة المتعلقة بحقوق اإلنسان في المنطقة أو انعدام هذا االعتراف

 آي تتمكن من إعادة تنظيم ة ومرنةمأمونفي ظروف الدفاع عن حقوق اإلنسان إلى الحصول على دعم مالي ملموس 
  . أنشطتها الالزمة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والديمقراطيةومواصلةاستراتيجياتها 

إغالق الحدود األوروبية والصراعات المستمرة بين السياسات الرامية إلى ترآت : الفئات المعرضة للخطر بوجه خاص 2.4
 لحجم المشكلة، آانت ونظرًا . على المهاجرين والالجئين في العديد من بلدان المنطقةبالغ األثرالعراق في إسرائيل وفلسطين و

                                                            
  .2009سان في العالم العربي عام حقوق اإلن, اإلفالت من العقاب، سراب اإلصالح، معقل اإلنسان مرآز القاهرة لدراسات حقوق 17

األمم المتحدة أيضًا إلى عدم إحراز تقدم آاف على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث لم ترتفع النسبة المئوية للنساء في البرلمانات العربية أشارت  . المرجع نفسه18
  . في المئة فقط9والتي تبلغ 

 في المئة من المجموع الكلي لطلبات الحصول على المعلومات وطلبات الحصول على 17ارئة أو دعمًا استراتيجيًا لما نسبته  منحت المؤسسة خالل العام مساعدة مالية ط19
 االطالع عليها وقد قدمت المؤسسة الدعم وفقًا لمعايير االختيار الرئيسية، والتي يتسنى.  طلب200 والتي فاق عددها اإلنسانالتمويل التي وردت إليها من المدافعين عن حقوق 

  .org.emhrf.wwwمن خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة، 
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ضطرت  إلنشاء منظمات مكرسة لحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في الجنوب، في حين اعديدةهناك محاوالت 
عدد المنظمات والجماعات العاملة في  وفي الوقت نفسه، ارتفع أيضًا . إلى زيادة أنشطتها إلى حد آبيرالقائمة أصًالالمجموعات 

التي تؤثر  التشريعات والممارساتتكون في بعض بلدان المنطقة، و .)ينمثل المثلي (يةحقوق الفردالالمنطقة في مجال قضايا 
 هذه االعتراض علىن عن حقوق اإلنسان الذين يحاولون والمنظمات والمدافع  أما.صريحبشكل زية تميي هؤالء األشخاص على

 العديد من العقبات أو يواجهونانوني قاعتراف ، فقلما يحصلون على القوانين والممارسات وآثارها السلبية على الحقوق الفردية
 للجماعات التي يمكن  خاصًا اهتمامًامتوسطية- األورولت المؤسسة لذلك، أو وتبعًا.علنًا وبصفة فعالة م تنفيذ أنشطتهأثناء

ة  المدنياتتعزيز أنشطة المجتمعلوتمثلت استجابة المؤسسة في تقديم الدعم الهادف  اعتبارها بأنها معرضة للخطر بشكل خاص،
  . التي تستهدف تلك الفئاتفي المنطقة

 المنظمات التي تتمتع بهاتتباين القدرات التشغيلية : لحكومية المستقلة التي توجهها المنظمات غير االصعوبات التشغلية 2.5
  غير الحكومية المنظماتالعديد منتفتقر و .العاملة في المنطقة آما تتفاوت مقدرتها في الحصول على الموارد المالية تفاوتًا آبيرًا

على وضمان استمراريتها  أنشطتها على نحو فعال صلةلمواالمادية الالزمة الموارد  و المؤهلةالمستقلة إلى الموارد البشرية
 .ًا للغايةالحصول على التمويل الخارجي محدوديكون ظروف صعبة، التي تمر في   المنطقةفي آثير من بلدانو. البعيدالمدى 
 والدعم المؤهالت تفتقر إلى  أعلى بيد أنها مهنيترتقي بأنشطتها إلى مستوىأن التي تود  العديد من المنظمات الصغيرة وثمة

ت هناك حاجة آانلذا فقد و. لمعايير التي تحددها الجهات المانحة الرئيسيةالمستوفية ل طلبات الحصول على التمويلالالزم إلعداد 
 وال سيما أن هذه النفقات قلما تدخل في اعتبار تعزيز الموارد البشرية والقدرات التشغيليةلتقديم منح صغيرة تهدف إلى 

  .لدولية الكبرىالمؤسسات ا
  

 التدخالت لدعم المنظمات والجماعات والمدافعين في مجال حقوق اإلنسان. 3

  

 . رئيسيتين فئتينضمن 2009في عام عن حقوق اإلنسان للمدافعين ه المؤسسة متيندرج الدعم الذي قد

  

يواجهون مصاعب أو يتعرضون التدخالت المستعجلة لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية ممن  3.1
  للخطر

 مدافعًا عن حقوق اإلنسان الذين 17تصرفت المؤسسة خالل فترة قصيرة لتوفير مساعدة مستعجلة بصفة آنية وملموسة وسرية لـ 
  .آانوا يواجهون مصاعب أو يتعرضون ألخطار في المنطقة

جد فيها حاجة ماسة بسبب السياق الذي يعمل المجتمع لبلدان المنطقة التي تووفي إطار هذا النشاط، تم إيالء اهتمام خاص 
  ).سوريا، الجزائر، تونس، ومصر(المدني ضمنه 

  :وقد استهدفت تلك التدخالت عدة أوضاع من بينها األوضاع التالية لتوفير المساعدة المستعجلة

 صحية حرجة تلقوا حوالي اثني عشر مدافعًا عن حقوق اإلنسان ممن آانت حياتهم معرضة للخطر نتيجة لمشاآل 
وقد استندت القرارات في منح هذا .  في بلدانهم وفي الخارجعالج طبي مالئممساعدات آي يتمكنوا من الحصول على 

الدعم على عوامل منها االنتهاآات الفظيعة لحقوق المدافعين أو عدم قدرتهم على تحمل مصاريف العالج بسبب 
 .آفاحهم الجاري دفاعًا عن حقوق اإلنسان

 حد المدافعين عن حقوق اإلنسان آان يواجه إجراءات قضائية تعسفية بسبب موقفه المناصر الحترام حقوق اإلنسان، أ
 . التي آانت تعيش في ظروف صعبه بسبب تعرضه لالعتقالاالحتياجات األساسية ألسرتهوقد تلقى دعمًا لتلبية 

  أو غير متوقعة من النواحي اإلدارية أو المالية /عقبات مفاجئة وتم توفير دعم لخمس منظمات حقوق إنسان تواجه
، وذلك لتمكينها من تغطية تكاليف العمل وأجرة المقر ومساعدتها على مواصلة نشاطاتها في مناصرة أو القانونية

 .حقوق اإلنسان

  ء من  تهدف إلى توفير المساعدة لعدة طالبي لجويعتمد نجاحها على عوامل حساسة للوقتتم توفير دعم لمشاريع
وقد استندت القرارات في توفير هذا الدعم على حقيقة . الجنوب وتطوير آليات لحماية الحقوق األساسية والدفاع عنها

أنه من الصعب على تلك المنظمات الحصول على تمويل من جهات مانحة أخرى ضمن مدة زمنية مالئمة وفي ظل 
 .ظروف أمنية مناسبة
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ت المؤسسة في ضمان أن المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية الذين يتمثل أحد األهداف الرئيسية لتدخال
ولهذا الغرض، سعت المؤسسة إلى إشراك . يواجهون صعوبات يمكنهم مواصلة نشاطاتهم على المدى المتوسط والمدى البعيد
  :وبصفة أآثر تحديدًا. د أسرهمشرآاء إقليميين ودوليين لتوفير دعم فعال لعدة مدافعين عن حقوق اإلنسان وأفرا

 متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان بدور حاسم في دفع شريكين دوليين إلى تغطية -قامت المؤسسة األورو
مصاريف إضافية مرتبطة بعالج طبي تلقاه ثالثة مدافعين عن حقوق اإلنسان وإعادة تكاليف عمليات ونفقات أجرة 

 .وفي ثالثة من تلك الحاالت، قامت المؤسسة بدور الوسيط. انت تواجه ظروفًا عسيرةتكبدتها منظمات حقوق إنسان آ

  قامت المؤسسة بتنسيق عملها مع منظمة غير حكومية متخصصة لتمكين ستة مدافعين عن حقوق اإلنسان آانوا
 .اديًايواجهون مشاآل صحية خطيرة من تلقي عالج إعادة تأهيل إضافة إلى مساعدة إلعادة إدماجهم اقتص

 متوسطية وتواصل القيام بدور استشاري لمنظمتين حديثتي النشأة تواجهان مصاعب وتعمالن -قامت المؤسسة األورو
في مناطق ريفية، وذلك لتعريفهما بالخطوات الواجب اتباعها في مجاالت مثل منهجية المشاريع وجمع التمويل، 

 .هما المستقبليةوزودتهما المؤسسة بقائمة بجهات مانحة محتملة لمشاريع

 متوسطية أيضًا بتنسيق أربعة من نشاطاتها في مجال الدعم المستعجل مع منظمات إقليمية -قامت المؤسسة األورو
حمالت التضامن، بيانات صحفية، بعثات (ودولية في سياق تدخالتها التضامنية لمصلحة مدافعين عن حقوق اإلنسان 

 ).ين، إلخلمراقبة المحاآمات، رسائل لمسؤولين حكومي

  :وبصفة عامة، آانت نتائج الدعم المستعجل لهؤالء المدافعين األحد عشر والمنظمات غير الحكومية الست إيجابية إلى حد بعيد

  ساهمت التدخالت في تحقيق تحسينات آبيرة في القدرات الجسدية والنفسية ألحد عشر فردا من المدافعين عن حقوق
آما تحسن وضع تسعة مدافعين تحسنًا آبيرًا .  لمساعدتهم على التغلب على مصاعباإلنسان ممن تلقوا دعمًا مستعجًال

ولألسف، ثمة مدافعان لم تحقق حالتهما أي تحسن حقيقي؛ . بفضل تعويضهم عن تكاليف العالج الطبي والمستشفيات
 .مناعةفأحدهم لم يتمكن من التغلب على المرض على المدى البعيد بسبب وجود خلل آبير في جهاز ال

  ساعدت التدخالت أيضًا خمس منظمات حقوق إنسان في استعادة استقرارها ووضع خطط عمل لتمكينها من مواصلة
أما فيما يتعلق بالمشاريع . وما آان يمكن تحقيق هذه النتائج دون دعم المؤسسة. نشاطاتها للدفاع عن حقوق اإلنسان

عم الذي وفرته المؤسسة جعل من الممكن تجنب ظروف أسوا التي يلعب فيها عامل الوقت دورًا حساسًا، فإن الد
 . طالب لجوء آانوا يواجهون ظروفًا عسيرة42 من 39بالنسبة لـ 

 

التدخالت اإلستراتيجية الهادفة إلى تعزيز موارد المدافعين والمنظمات غير الحكومية المستقلة لتطوير وتنفيذ برامج  3.2
 حساسة في السياق اإلقليميومشاريع ترآز على مواضيع مبتكرة أو 

  

أآتوبر / تشرين األول22 و 21مارس ويومي / آذار29 و 28متوسطية اجتماعات يومي -عقد مجلس أمناء المؤسسة األورو

وقد .  منظمة وجماعة وفردًا من المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة19 مشروعًا مقدمة من 22، وقرر خاللها دعم 2009
 جملة من النتائج من ضمنها زيادة ظهور تلك المنظمات وتعزيز مواردها والقدرات اإلدارية الالزمة لتأسيس أدى هذا الدعم إلى

  .هياآل تنظيمية أو ضمان التنفيذ الفعال لنشاطات مبتكرة من أجل دعم حقوق اإلنسان وحمايتها في المنطقة

  :تم توفير دعم إستراتيجي في األوضاع التالية بصفة خاصة

 مرتبطة بتأسيس ثالثة هياآل جديدة وبتعزيز نشاطات أربع مجموعات يف استئجار مكاتب وشراء أجهزةدفع تكال 
 .ومنظمات معنية بحقوق اإلنسان على المستويين الوطني والدولي

 المرتبطة ببعثات رصد، وتكاليف إصدار تقارير حول انتهاآات حقوق اإلنسان أعدتها ستة دفع تكاليف السفر 
ت، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه االنتهاآات بين المنظمات غير الحكومية، واألوساط جمعيات وجماعا

 .الحكومية، والهيئات الحكوماتية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
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 من أجل ضمان اإلدارة الفعالة للمشاريع المعنية بحقوق اإلنسان المقدمة من قبل سبع منظماتتوظيف الكادر المطلوب  
ولتوسيع االتصاالت وزيادة آفاق جمع التمويل لمنظمتين ) مستشارون قانونيون، ومدراء مشاريع، ومحاسبون، إلخ(

 .تعمالن على قضايا حساسة

 في أربع منظمات على صكوك وآليات حقوق اإلنسان، ولمساعدتهم على تطوير وسائل تدريب األعضاء الشباب 
 .اتصاالت ومهارات إدارة المشاريع

 خاصة، وفرت المؤسسة دعمًا لمدافعين أرادوا تطوير مشاريع تتعامل مع قضايا حساسة وذات أولوية في السياق وبصفة
  .اإلقليمي، واستهدفت جماعات تعتبر مستضعفة بصفة خاصة أو بحاجة إلى مساعدة خاصة

  :صفة خاصة إلى القضايا التاليةوفي سياق المشاريع ضمن التمويل العادي والتي اجتذبت اهتمام مجلس األمناء، تم النظر ب

 حماية حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 

 حماية حقوق النساء وتعزيز القيادات النسائية 

 توثيق انتهاآات حقوق اإلنسان بصفة عامة 

 حماية حقوق األقليات 

 حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 وق المثليينمكافحة رهاب المثليين والدفاع عن حق 

 مكافحة اإلفالت من العقاب 

  :آما قامت المؤسسة ضمن دورها آجهة وسيطة واستشارية لمتلقي دعمها، بما يلي

 أو متعددة السنوات، وفي بعض الحاالت مدعومة بإستراتيجيات لجمع /شجعت ودعمت تطوير خطط عمل سنوية و
سودها مناخ سياسي صعب للمنظمات غير التمويل، وذلك لمصلحة خمس جماعات وجمعيات تعمل في بلدان ي

وبالتالي تمكنت المؤسسة من االستجابة بصفة إستراتيجية الحتياجات أربعة من هذه المنظمات الخمسة . الحكومية
 .لتمكينها من مواصلة نشاطاتها على المدى البعيد

 ة في تقديم طلبات التمويل في أو المساعد/تيسير االتصاالت، والعمل آوسيط، وتوفير قائمة بجهات مانحة محتملة و
 .خمس حاالت

  شجعت ست منظمات على االتصال مع منظمات وطنية أخرى تعمل على مشاريع تتعامل بمواضيع شبيهة في البلدان
وآان الغرض من هذه االتصاالت إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، . المعنية، أو االتصال بشبكات وطنية وإقليمية

 . ومبادارات التنسيق، وتلقي دعم غير مالي لتحسين نطاق النشاطات واستدامتهاوتحري إمكانات التضافر

من الصعب تقييم النتائج الجارية للتمويل اإلستراتيجي الذي تم وفرته المؤسسة للمدافعين، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى أن معظم 
حل متقدمة أو تم إنجازها، يمكن اإلشارة إلى النتائج  حالة وصلت فيها التدخالت إلى مرا11وفي . تلك الشراآات ما زالت جارية

  :التالية

  بفضل الوثائق التي تم إصدارها وإمكانية السفر التي أتاحها دعم المؤسسة، تمكنت مجموعة معنية بحقوق اإلنسان من
لسجون إطالق حملة مناصرة نجم عنها اإلفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام تعسفية وأودعوا ا

 .بسبب آرائهم

  تمكنت منظمتان معنيتان بحقوق اإلنسان من الحصول على تمويل من جهات مانحة أخرى من أجل ضمان استقاللها
 .وإمكانية استمرار نشاطاتها على المدى المتوسط

 إلى تمكنت منظمة مكرسة للدفاع عن حقوق النساء من تطوير إستراتيجية وطنية بالتنسيق مع جهات أخرى استجابة 
 .تنامي المضايقات والقمع السياسي ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان
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  تمكنت منظمتان معنيتان بحقوق اإلنسان من تأسيس هياآل جديدة مصممة لدعم ضحايا االنتهاآات وتقدم االستشارات
لمواصلة نشاطاتها وقد تلقت إحدى المنظمتين دعمًا من شبكة وطنية مما مكنها من زيادة فاعليتها وتطوير خطط . لهم

 .على المدى البعيد

  فردا ينتمون لمنظمات غير حكومية من المشارآة في تدريب حول الصكوك واآلليات المرتبطة 40تمكن ما يقارب 
 .بحماية حقوق اإلنسان، وحول تطوير وسائل االتصال وإدارة المشاريع

 ضع وحالة انتهاآات حقوق اإلنسان، وذلك تمكن عدة فاعلين إقليميين ودوليين من تلقي معلومات مفصلة حول و
 .بفضل إصدارات معينة أعدتها أربع جماعات من المدافعين وبدعم من المؤسسة

  

 المدافعين عن حقوق اإلنسانوضع متابعة . 4

  

إقامة اتصاالت دورية  من خالل بشكل أساسي المدافعين عن حقوق اإلنسان جرت مراقبة ومتابعة وضع، 2009في عام 
  .آنفًا، آما ذآر متوسطية- األورولمؤسسةلمع الشرآاء اآلخرين والتمويل متلقي مع تها واستدام

وقد .  حيثما لزم األمرحصول على الدعم على المدى الطويل وضمان فرص ال تقييم أثر الدعم المقدمفي ذلكالغرض من وتمثل 
 . لتحقيق هذا الهدفنشاطين إضافيين خالل العام سعيًا تنفيذ تم
  
  

  يارة الجزائرز 4.1

 أنشطة المجتمع المدني التي يمكن أن تستفيد من متوسطية في التعرف إلى- األوروزيارة المؤسسةاألساسي من  الغرض تمثل
  .2008يونيو / في حزيرانبعثة أولية تكونت من مستشارين بعد إرسال  وذلك،المؤسسةدعم 

 لنشاط هذا البلد الذي يتسم ببيئته الصعبةغير الحكومية في  المنظمات نشاطتقديم لمحة عامة عن إلى  البعثة األولى سعت
بإشادة  أعمالها التي حظيتحقوق اإلنسان وقد أتاحت زيارة المتابعة فرصة مقابلة منظمات . ها توصيات، وإلى رفعالجمعيات

ارات بشأن أي  يتمكن من اتخاذ قرآيتوصيات إلى المجلس آما أتاحت رفع ، 2008 المستشارين عقب زيارتهما في عام
  .لمؤسسةترد إلى امقترحات 

ممثلين عن المجتمع المدني ولقاء مناقشة المشاريع الجارية، فرصة االجتماع بشرآاء المؤسسة من أجل الزيارة آما أتاحت 
هذه سة والمؤسعمل المؤسسة وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين بالجزائري والمنظمات الدولية والبعثات األجنبية لتعريفهم 

  .الجهات

إطالق توصيات بشأن  ومناقشة ال2009مارس /آذار 29-28 المنعقد يوميمناقشة تقرير الزيارة في اجتماعه وقام المجلس ب
 لمدافع آان يواجه صعوبات، الدعم وتقديمونتيجة لذلك، تم إجراء المتابعة مع خمسة شرآاء، .  المتابعةوإجراءمبادرات جديدة 

آما تم إطالع . الجزائرتتناول قضايا حساسة ومبتكرة في لمنظمتين غير حكوميتين من أجل تمويل مشاريع وتقديم الدعم آذلك 
 .عدة شرآاء دوليين للمؤسسة على مجريات الزيارة وبعض التوصيات

  
  

  اجتماعات المتابعة في أوروبا 4.2

يواجهون   ممنمدافعين، و العامةمانتهاوأ متوسطية- األوروممثلين عن مجلس المؤسسةتم عقد اجتماعات للمتابعة ضمت 
تشرين  19سبتمبر، /أيلول 16-15يونيو، /حزيران 7-4 :2009 في عام في التواريخ التاليةصعوبات، ومتلقين لتمويل المؤسسة 

  .ديسمبر/ آانون األول26نوفمبر، /الثاني

تتسم بصعوبة الظروف فيها ان في البلدان التي لحالة المدافعين عن حقوق اإلنسالمراقبة الدورية ضمان هدفت االجتماعات إلى 
اإلقليميين والدوليين من أجل المؤسسة  التعاون وتطوير اإلجراءات المنسقة مع شرآاء  إلى تيسير أيضًاآما سعت بشكل خاص،
  .صعوبات خطيرةالذين يواجهون المساعدة غير المالية للمدافعين عن حقوق اإلنسان  من تقديم المزيد

. 3 النقطة تبينه خاصة، آما اإلجراءات المنسقة مع العديد من الشرآاء إيجابية بصفة و هذهمتابعةالتائج اجتماعات آانت نوقد 
من إلى المجلس ها، وتم رفع توصيات بذلك احتياجاتومتابعة   متابعة وضع أربع منظمات حقوق إنسانتمت ،وفي الوقت نفسه

 .على جناح السرعةاتخاذ قرار نهائي أجل 
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  من منظور إحصائي2009التدخالت في عام . 5
 

، ترآز الرسوم 2009 لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في عام متوسطية-المؤسسة األورو تحرآات قراءة تيسيرمن أجل 
؛ أنواع نوع التدخل؛ المجاالت المواضيعية، أنشطة المستفيدين؛ أنواع النفقات المشمولة: البيانية في الصفحات التالية على ما يلي

 .المتابعة؛ منظور النوع االجتماعي؛ البلدان
  

   التدخلنوع 5.1
 

 

 

 

النسبة على أساس عدد التدخالت

35%

65% 

مستعجل استراتيجي

األفراد/النسبة على أساس عدد المنظمات

47%

53% 

مستعجل استراتيجي

  على أساس المبالغ المقدمةالنسبة

17%

83% 

مستعجل استراتيجي

ظلت النسبة المئوية لتوزيع التدخالت 
ة واالستراتيجية دون تغيير نسبيًا مستعجلال

  .مقارنة بالعام الماضي

تمثل التدخالت االستراتيجية ثلثي إجمالي 
عدد التدخالت التي اضطلعت بها المؤسسة، 

ن وُيعزى ذلك باألساس إلى رغبة العديد م
جماعات ومنظمات حقوق اإلنسان المستقلة 
في أن تضع عملياتها على أسس أآثر مهنية 

ولكن . مواصلة أنشطتها وتعزز قدرتها على
قلة من الجهات المانحة تولي أولوية لتغطية 
النفقات التشغيلية واإلدارية التي تتكبدها هذه 

المنظمات، رغم أن تلك النفقات تعتبر 
م هذه المنظمات بتنفيذ شرطًا أساسيًا آي تقو

لى المدى الطويل برامجها واستراتيجياتها ع
 .تنفيذًا فعاًال

 4,600(ة مستعجلرغم أن مبالغ التدخالت ال
قد انخفضت مقارنة ) يورو بالمتوسط

 يورو 12,000(بالتدخالت االستراتيجية 
ة تلعب مستعجل، فإن التدخالت ال)بالمتوسط

لمؤسسة دورًا مهمًا وال سيما في حسابات ا
متوسطية وذلك ألنها تستهدف -األورو

باألساس المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين 
يواجهون ظروفًا متداعية وغير مستقرة في 

 .بلدان تعتبرها المؤسسة ذات أولوية
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  20المجاالت المواضيعية 5.2

  
 

 

 
                                                            

 ، وذلك للحفاظ على صورةذات الصلةهذه المنح في إطار جميع المجاالت المواضيعية  قد تم تضمينعدة مجاالت مواضيعية في وقت واحد، و المنح تنتمي أساسا إلى بعض  20
  .100فئات قد يتجاوز الهذا النهج يعني أن النسبة اإلجمالية لجميع  .مالئمة قدر اإلمكان مةعا
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30 

35 

 حقوق اإلنسان
 بشكل عام

الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

 

حقوق المهاجرين
والالجئين

حقوق األطفال
والنساء

 

حقوق األقليات
بمن فيهم المثليون جنسيًا(

)واألشخاص ذوي اإلعاقة

 

الحق
لصحةفي ا

 

مكافحة

اإلفالت
من العقاب

 النسبةاألفراد/النسبة على أساس عدد المنظمات

24 
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 حقوق اإلنسان
 بشكل عام

الحقوق االقتصادية
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حقوق المهاجرين
جئينوالال

حقوق األطفال
والنساء

حقوق األقليات
بمن فيهم المثليون جنسيًا(

)واألشخاص ذوي اإلعاقة

الحق
لصحةفي ا

مكافحة
اإلفالت
من العقاب

 النسبة على أساس عدد التدخالت
 النسبة

26 

10 

23  22

15 10

3

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

حقوق اإلنسان
 بشكل عام

الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

حقوق المهاجرين
والالجئين

حقوق األطفال

 

والنساء
حقوق األقليات

 

بمن فيهم المثليون جنسيًا(
)واألشخاص ذوي اإلعاقة

الحق
لصحةفي ا

مكافحة

 

اإلفالت
ن العقابم

 

 النسبةالنسبة على أساس المبالغ المقدمة

متوسطية في -أولت المؤسسة األورو
 اهتمامًا 2009سياق تدخالتها في عام 

خاصًا بتعزيز حماية حقوق الفئات 
النساء (الضعيفة بصفة خاصة 

واألطفال والمهاجرون والالجئون 
جنسيًا واألقليات، بما في ذلك المثليون 

، دون ) اإلعاقاتوواألشخاص ذو
اإلنقاص بأي شكل من األشكال من 

األهمية التي توليها المؤسسة لتعزيز 
الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية في بلدان 
المنطقة التي تشهد ظروفًا صعبة 

  .بشكل خاص

ظهر البيانات عند مقارنتها بعام ُت
دد التدخالت  زيادة في ع2008

الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق 
المهاجرين والالجئين في جنوب 

 8.5زيادة مقدارها (المتوسط وشرقه 
زيادة (، وحقوق األقليات )في المئة
  ). في المئة15مقدارها 

ثمة تباين بين نسبة المستفيدين ومبالغ 
الحق في  "بندالتدخالت الواردة تحت 

دة  عتلقي إلىذلك ويرجع " الصحة
مدافعين عالجات طبية ذات آلفة أقل 

  .نسبيًا
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 21أنشطة المستفيدين 5.3
 

 
 

 
 

 

                                                            
مالئمة  عامة ، وذلك للحفاظ على صورةذات الصلة أنواع األنشطةهذه المنح في إطار جميع  قد تم تضمين في وقت واحد، وأنواع أنشطةعدة  المنح تنتمي أساسا إلى بعض  21

  .100فئات قد يتجاوز اللنهج يعني أن النسبة اإلجمالية لجميع هذا ا .قدر اإلمكان
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  األفراد/النسبة على أساس عدد المنظمات

 النسبة 

تتنوع األنشطة التي تضطلع بها الجهات 
متوسطية -ؤسسة األوروالم المتلقية لتمويل
تمثل الرسوم البيانية الظاهرة وتنوعًا آبيرًا، 

  .ه الصفحة سوى جزءًا آبيرًا منهافي هذ

، والمساعدة أنشطة المعلومات والمنشورات
القانونية، والتعليم والتدريب على حقوق 

اإلنسان هي األنشطة الرئيسية التي يضطلع 
بها متلقوا التمويل، سواء قيست هذه 

طة بعدد تدخالت المؤسسة أم بحجم األنش
  .المبالغ التي تنطوي عليها تلك التدخالت

من أجل تمكين المنظمات غير الحكومية 
المستقلة من تعزيز قدراتها وإبراز أنشطتها 

على المدى المتوسط والبعيد، قدمت 
متوسطية الدعم لتغطية -المؤسسة األورو

 –النفقات المرتبطة بتشغيل تلك المنظمات 
التكاليف التشغيلية واإليجار والتكاليف أي 

  .المرتبطة بالموارد البشرية والمادية

إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع النسب 
 التعليم والتدريب على بندالمئوية تحت 

حقوق اإلنسان يرجع إلى ارتفاع عدد 
 40فقد شارك نحو  .المستفيدين النهائيين

عضوًا شابًا من أعضاء المنظمات غير 
مية في دورات تدريبية بشأن الحكو

الصكوك واآلليات المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
وتطوير أدوات التواصل وإدارة المشاريع، 

وهي دورات نظمها متلقوا دعم المؤسسة 
 .2009في عام 
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 22أنواع النفقات المشمولة 5.4 

 

 

 

                                                            
مالئمة  عامة ، وذلك للحفاظ على صورةذات الصلة النفقاتأنواع هذه المنح في إطار جميع  قد تم تضمين في وقت واحد، ونفقاتأنواع عدة  المنح تنتمي أساسا إلى بعض 22 

 .100فئات قد يتجاوز الة لجميع هذا النهج يعني أن النسبة اإلجمالي .قدر اإلمكان

29
6

18

41 
15

3

12

21

15

4

0  5 10 15 20 25 30 35 40 45

النسبة

 تعزيز الموارد البشرية
 جمع األموال والتبرعات

  تعزيز األدوات المادية
وأدوات التواصل

تكاليف اإليجار والتكاليف اإلدارية

العالج الطبي وإعادة التأهيل

 النفقات المعيشية األساسية
 )دعم أسر المدافعين(

تكاليف السفر

 تكاليف النشر

 نفقات التدريب

الرسوم القانونية

 النسبة على أساس عدد التدخالت

28

6

14

33 

14
3

11

17

8

0 

0  5 10 15 20 25 30 35 
 النسبة

 تعزيز الموارد البشرية
جمع األموال والتبرعات

  تعزيز األدوات المادية
لوأدوات التواص

تكاليف اإليجار والتكاليف اإلدارية

العالج الطبي وإعادة التأهيل

 

 النفقات المعيشية األساسية
 )دعم أسر المدافعين(

تكاليف السفر

تكاليف النشر

 نفقات التدريب

الرسوم القانونية

 األفراد/النسبة على أساس عدد المنظمات

35 

12

21

39 7

1 

17

22
25

3 

0  5 10 15 20 25 30 35 40

 النسبة

 تعزيز الموارد البشرية

 جمع األموال والتبرعات

  تعزيز األدوات المادية
 وأدوات التواصل

تكاليف اإليجار والتكاليف اإلدارية

العالج الطبي وإعادة التأهيل

 ساسيةالنفقات المعيشية األ
 )دعم أسر المدافعين(

تكاليف السفر

تكاليف النشر

  نفقات التدريب
الرسوم القانونية

 النسبة على أساس المبالغ المقدمة



  15

 23اع المتابعةأنو 5.5

 

 

 
 

 أساسية وبوصفها وسيطًا ومستشارًا للمستفيدين منها إلى متابعة وضع خطط سنوية أو بصورةمتوسطية -سعت المؤسسة األورو
الجهات المانحة المحتملة التواصل مع مدى  ومتابعةبكي وتبادل المعلومات، متعددة السنوات، ومتابعة تعزيز أنشطة البناء الش

  .2009خالل عام األخرى 

                                                            
مالئمة  عامة ، وذلك للحفاظ على صورةذات الصلة المتابعةأنواع هذه المنح في إطار جميع  قد تم تضمين في وقت واحد، وأنواع متابعةعدة  المنح تنتمي أساسا إلى بعض  23

  .100فئات قد يتجاوز الهذا النهج يعني أن النسبة اإلجمالية لجميع  .قدر اإلمكان
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 24النوع االجتماعي 5.6
 

 
 

 
 

 

                                                            
ذات  القضايا التي تتعلق بالنوع االجتماعيهذه المنح في إطار جميع  قد تم تضمين في وقت واحد، وجتماعيال قضايا تتعلق بالنوع اعدة المنح تنتمي أساسا إلى بعض  24

  .100قد يتجاوز فئات الهذا النهج يعني أن النسبة اإلجمالية لجميع  .مالئمة قدر اإلمكان عامة ، وذلك للحفاظ على صورةالصلة
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تعتبر القضايا المتعلقة بالنوع 
االجتماعي جزءًا أساسيًا من 

استراتيجية التدخل التي تتبعها 
  .متوسطية-المؤسسة األورو

الخاص ودورها المرأة وألن وضع 
في الدفاع عن حقوق اإلنسان 
يتطلبان اهتمامًا خاصًا، أولت 
المؤسسة درجة من األولوية 

لتي تتناول على وجه للمشاريع ا
التحديد القضايا المتعلقة بالنوع 

االجتماعي وتعزيز مشارآة النساء 
وقيادتهن آمدافعات عن حقوق 

ولم يطرأ تغير على نسبة . اإلنسان
التدخالت المتعلقة بقضايا النوع 
  .االجتماعي مقارنة بالعام الماضي

يعزى االنخفاض الملحوظ في الدعم 
قوق الممنوح للمدافعات عن ح

اإلنسان وألسر المدافعين عن حقوق 
اإلنسان التي تتكون باألساس من 

النساء واألطفال، مقارنة بعام 
، إلى أن دعم المؤسسة آان 2008

مستمرًا في السنوات السابقة، ولكن 
لم تكن هناك حاجة لتجديده في عام 

2009. 
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 البلدان 5.7
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في ضوء االتجاهات السياسية الرئيسية التي 
تجلت على الصعيدين الوطني والدولي، 

 مجددًا االحتياجات 2009أبرز عام 
ن عن المستمرة التي أعرب عنها المدافعو

حقوق اإلنسان الناشطون في سوريا ومصر 
  .والجزائر وتونس

ال تستطيع المنظمات غير الحكومية 
المستقلة في تلك البلدان أن تحصل على 

اعتراف قانوني أو إنها تستطيع ذلك ولكن 
بصعوبة، لذا فإن لديها فرصًا محدودة 

للحصول على تمويل من مصادر وطنية أو 
جه تلك المنظمات ونتيجة لذلك، توا .دولية

محدودية في نطاق عملياتها وفي فرص 
ولهذه . مواصلة أنشطتها على المدى البعيد
-األسباب، واصلت المؤسسة األورو

متوسطية إيالء أولوية لهذه البلدان في إطار 
  .2009تدخالتها في عام 

طرأت زيادة على الدعم المقدم للمدافعين 
عن حقوق اإلنسان الفلسطينيين 

يليين مقارنة بالعام الماضي، ويعود واإلسرائ
السبب في ذلك باألساس إلى تدهور حالة 

إلى " أخرى"وتشير الفئة  .حقوق اإلنسان
المنظمات العربية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

العاملة بشكل رئيسي خارج المنطقة والتي 
تترك أنشطتها انعكاسات على حالة حقوق 

 المشمولة بتدخالت اإلنسان في البلدان
 .متوسطية-المؤسسة األورو
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 المسائل التنظيمية. 6
 

 2008-2005التقييم الخارجي،  6.1
  
  

هذا ولقد أظهر  .2008-2005 في األعوام ألنشطتهااألول الخارجي التقييم  2009في عام  متوسطية- األورومؤسسةال أتمت
 والوآالة )سيدا (الوآالة السويدية للتنمية الدولية بتكليف من  لالستشاراتCOWI A/S الذي أنجزته شرآة ،الواعدالتقييم 

ن عن حقوق و المدافعأن الخطر المحدق الذي واجهه ،الهولنديةووزارة الخارجية ) دانيدا(الدنمارآية للمساعدات التنموية 
في  أآبر برزت واتسعت بشكل قد عاجل غير مويًال أولئك الذين تلقوا ت أنشطة وأنالتمويل العاجل، انحسر عند تلقيهماإلنسان قد 

حقوق في مجال منظمات اللتقديم منح للمدافعين و"يؤهلها تنفرد بوضعها الذي المؤسسة  أن أيضًاالتقييم آما أظهر . المنطقة
على ائج المترتبة  حالة حقوق اإلنسان في المنطقة والنتعلى على أتم االطالعفريقيا، ألنها إاإلنسان في الشرق األوسط وشمال 

  ."آلية ذات مصداقية عالية لتقديم المنحوضعت "أن المؤسسة قد و" المدافعين عن حقوق اإلنسان جهود

 بالنسبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان مهمًا جدًاونظرا لحالة حقوق اإلنسان في المنطقة، يظل التمويل العاجل وغير العاجل "
غير العاجل التمويل  أما. طريقة سريعة وآمنةه ب توفيريتسنى ألنه مهمعاجل التمويل الف .ومنظمات حقوق اإلنسان في المنطقة

لمنظمات حقوق اإلنسان حديثة النشأة التي تتناول قضايا حقوق اإلنسان الحساسة وتتواصل مع  يقدم الدعمفتكمن أهميته في أنه 
  25."الناس الذين ما آان ليتم التواصل معهم لوال تلك المنظمات

يناير / آانون الثانيفيوضعت المؤسسة ن، وخارجيالن وستشارياالخبراء ال صاغهاما يتعلق بتنفيذ التوصيات الرئيسية التي وفي
تمكن المستفيدون من تحقيقها بفضل  النتائج التي  وعن قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن مقدمي الطلبات والمستفيدين2010

 مؤشرات آمية ونوعيةبإدخال  لنشاطهااإلطار المنطقي   على تنقيحمتوسطية- األورو المؤسسةعملتآما . المنح التي تلقوها
التي تحظى البلدان  بالتدخل االستراتيجي المتصلة تطوير وثائقفي  المجلس شرع، 2009عام وفي مطلع  .يمكن التحقق منها

خبرة ال  أساس وعلى حقوق اإلنسان عن المدافعينوضع على أساس بأولية المؤسسة، وهي سوريا وتونس والجزائر ومصر،
مساءلة  لتيسيرموحدة و مبسطة على تصميم أدوات األمانة العامة تعكف، وختامًا .السنوات األخيرة في المؤسسةالتي اآتسبتها 

  ).2010( العام الحالي فياألدوات  هذه تفرغ األمانة العامة من وضعومن المقرر أن  .المستفيدين من الدعم
  

  وجمع األموالالشراآات 6.2

  

 من خالل والمفوضية األوروبية ، الوآالة السويدية للتنمية الدوليةثقة بنيل 2009في عام متوسطية -تشرفت المؤسسة األورو
 ومعهد ، ووزارة الخارجية الهولندية، والوآالة الدنمارآية للمساعدات التنموية،اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

  .من هذه المؤسسات تبرعات سخية حيث تلقت ،وغيره من الصناديق الخاصة الصغيرةتوح المجتمع المف

سعت المؤسسة أيضًا إلى تنويع مصادر تمويلها في محاولة لتأمين الموارد الكافية لمواصلة أنشطتها وزيادة عددها ضمن السياق 
 اقتراحاتهم  وقدمت بناًء علىزارة الخارجية الفرنسيةعقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع ممثلين عن ووفي هذا الصدد، . االقليمي

  .لألسف لم ُيسفر عن النتيجة المرجوةو  الطلبالوزارة، بيد أن إلى طلبًا

يونيو /حزيران 22-15  الواقعة ما بينفي الفترة وآندا  األمريكية الواليات المتحدةمتوسطية بجولة في- األورومؤسسةال قامت
ولم يقتصر غرض الزيارة على لقاء المؤسسات المانحة وحسب وإنما  .26 ذات أهمية استراتيجية في اجتماعاتت، وشارآ2009
رسالتها وأهدافها من خالل عقد اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث، نشر  ولترويج أنشطة المؤسسةجاءت 

وآانت نتائج هذه االجتماعات  .ضافة إلى شخصيات أخرى باإللعربية في آندا والواليات المتحدةالجاليات اوممثلي والمؤسسات، 
الدعم المالي والسياسي للمدافعين تقديم  في مجال شريكًا 15 فرص التعاون مع أآثر من  حيث تمخضت عن تعزيزإيجابية للغاية

 بضعن على دعم ألنشطتها ممتوسطية -وزيادة احتمال حصول المؤسسة األوروعن حقوق اإلنسان في جنوب المتوسط، 
 المادة بموجب "منظمة خيريةآ"متوسطية -األورومؤسسة التسجيل قرر المجلس  على هذه االجتماعات، وبناًء .مؤسسات خاصة

، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز فرصها في الحصول على الدعم المالي من نون اإليرادات الداخلية األمريكيمن قا) 3) (ج (501
 ةمع مؤسس" األمريكيينصدقاء األ صندوق" إلنشاء المؤسسة اتفاقية لهذه الغاية، وقعت قًاوتحقي .ية الخاصةاألمريكالمؤسسات 
  .ةيالضريبمتوسطية فيما يتعلق بالمسائل -المؤسسة األورو بمثابة وآيلاألخيرة تكون  لالواليات المتحدة  فيالملك بودوان

                                                            
25 COWI A/Sيمكن االطالع على . 2009، التقرير النهائي، آانون األول 2008-2005متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان، -، التقييم الخارجي للمؤسسة األورو

  pdf.00000164/00000003/usr/org.emhrf.www://http: الموجز التنفيذي للتقرير على الرابط التالي

  .2009يوليو / تموز14-13، نيويورك، مجموعة ممولي حقوق اإلنسان الدوليينمايو؛ مؤتمر / أيار14- 13 الجمعية العامة لمرآز المؤسسة األوروبية، روما، 26
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ها في شبكات المؤسسات العاملة في أوروبا وأمريكا وختامًا، يرى المجلس أنه من المهم للغاية أن توسع المؤسسة مشارآت
وفي هذا . الشمالية والشرق األوسط من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة

لحوار بين امنبر حديث النشأة يدعم  هو، ومتوسطية فعالية نظمها ملتقى المؤسسات العربية-وروسسة األ حضرت المؤالسياق،
-ية أوروبجهة مانحةآ بدورها المعرفة حتى تنمي 27،الملتقى لعضويةالنتساب المؤسسات العربية، وقررت أن تتقدم بطلب ل

-األورومؤسسة ال تزال ال، وختامًا . حول قضايا حقوق اإلنسانوترفع مستوى الوعي البناء الشبكيمن فرص وتستفيد  ،ةعربي
 رابطة دولية للمؤسسات تسعى إلى تحقيق جملة من األمور منها ووه 28 المؤسسة األوروبية في مرآز عضوا منتسبًامتوسطية

  . في أوروبا وخارجها بين المؤسساتتعزيز التعاون وتبادل المعلومات
  

 المعلومات واالتصاالت 6.3

 

ت الخاصة بمتلقي  سياستها المتمثلة في الحفاظ على سرية معظم المعلوما2008متوسطية في عام -واصلت المؤسسة األورو
وقد تم إرساء هذه السياسة المعمول بها حاليًا نظرًا للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن تهدد األنشطة واألشخاص الذين تم . التمويل

وفي الوقت نفسه، . ألجلهم طلب التمويل أو منحه، فضًال عن المستفيدين والمدافعين عن حقوق اإلنسان اآلخرين في المنطقة
سة شفافية أنشطتها عن طريق تزويد مانحيها الرئيسيين بمعلومات شاملة عن تدخالتها وأنشطتها في مجال دعم تضمن المؤس

  .منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية والجماعات والمدافعين المنخرطين في هذا المجال في المنطقة

لمعايير التي لسيعه وتقديم شروحات واضحة قامت المؤسسة أيضًا وبصورة منتظمة بتحديث موقعها على شبكة اإلنترنت وتو
العربية (تحكم طلبات الدعم العادي والمستعجل، فضًال عن تحديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، بلغات العمل الثالث 

جميع على ، من أجل ضمان سهولة الوصول لهذه التفاصيل والوثائق األساسية وضمان أنها متاحة أمام ال)واإلنجليزية والفرنسية
  .org.emhrf.www://http/موقع 

 ولتأمينبين األمانة العامة والمجلس، الجارية  خطوات لضمان أمن وسالمة االتصاالت والمشاورات آذلك المؤسسة اتخذت
في و.  صعبةًا ظروفقد تشهدلدان  بلشرآاء آخرين في  تقديمها، والتي يمكنالمواد المؤرشفةمن إلى اآلوصول فرصة ال

 بعدد من الشرآات تعلى شبكة اإلنترنت واتصلآمنة  صفحة إلنشاء، أجرت األمانة العامة دراسة مستفيضة 2009يوليو /تموز
 وقع ،استلمتها األمانة العامةومن بين العروض الكثيرة التي  .منةاآل نترنتاإلومواقع  تصاالتاال المتخصصة في تطوير وسائل

 نظم إدارة حلول ومعلومات، التصميم وتكنولوجيا ال خدماتاالختيار على العرض الذي قدمته شرآة دولية متخصصة في
 والمراجع ، وإدارة المشاريع،تطويرال والبرمجة و،، واإلنترانت واإلآسترانت، والهوية البصريةوالتجارة اإللكترونية، المحتوى
آون السعر، مع /جودةلمعدل ال وجرى االختيار بعد إجراء تقييم .ملكة المتحدة والدنمارك، ولها مكاتب في السويد والموالمراقبة

حيز اآلمنة  اإلنترنتصفحة  تدخل  أنومن المقرر .لمؤسسةا  التي قامت بهاختياراالًا في عملية  أساسيًامستوى األمن شرط
  .2010 عام فيالتشغيل 

  
 تحليل المخاطر واالستدامة 6.4

 

رئيسية المرتبطة بتقديم المساعدات المالية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدان جنوب المتوسط وشرقه، آما تتمثل المخاطر ال
  :متوسطية، فيما يلي-حددتها المؤسسة األورو

 لم تؤد المساعدات التي . خطر تفاقم القمع الذي يستهدف المدافعين عن حقوق اإلنسان المتلقين لتمويل المؤسسة
 المدافعين وذلك بفضل االلتزام الصارم على ة أو نفسية أو قانونية جسديضغوط لغاية اآلن إلى قدمتها المؤسسة

. الحواالت الماليةفي إجراء  التمويل و بمنحقراراتفي اتخاذ ال و الحصول على التمويلبالسرية في التعامل مع طلبات
جمهور حيث ال تتضمن أي إشارة إلى أسماء وينطبق مبدأ السرية على آافة الوثائق المنشورة والمتاحة لعامة ال

وفي الوقت نفسه، . عبر قنوات مشفرة وآمنة  مع األعضاء االتصاالتتجري آما 29.المستفيدين أو المبالغ الممنوحة
 احتراماًً منها لمبدأ الشفافية آافة أنشطتهامتوسطية بتزويد مانحيها الرئيسيين بمعلومات عن -تقوم المؤسسة األورو

 .أقصى درجات الحيطة والحذر وباتباع

                                                            
إلى تعزيز الحوار والتشبيك والتعلم والتعاون بين أعضائها ومع شرآائها بهدف تعزيز قدرة الهيئات الخيرية  ملتقى المؤسسات العربية هو رابطة للمؤسسات العربية تسعى 27

  . مؤسسة في المنطقة وخارجها16يعمل الملتقى حاليًا آمنبر للحوار بين  .العربية على تحقيق رؤيتها

والمانحين وهي مكرسة لخلق بيئة قانونية ومالية مواتية للمؤسسات؛ وتوثيق ما يحدث في مجاالت  مرآز المؤسسة األوروبية هو رابطة دولية للمؤسسات ذات النفع العام 28
  .تدخلها؛ وتعزيز البنية التحتية للقطاع؛ وتشجيع التعاون فيما بين المؤسسات أنفسها وبين المؤسسات والجهات الفاعلة األخرى في أوروبا وخارجها

   .الدوليمستوى ال علىقضية ال إثارة من أجل علنًا اإلفصاح آان من الضرورية أدناه حيث واحدة مذآور إال في حالة استثنائية 29
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  ظلت . باعتراض التمويل أو إعاقة وصوله إلى المدافع عن حقوق اإلنسان متلقي التمويلطرف ثالثخطر قيام 
، تم اعتراض األموال 2010في مطلع عام : ، مع وجود استثناء واحد في هذا الجانب نسبيًاالنتائج لغاية اآلن ُمرضية

الجامعة ت التعلم والتوثيق لدى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات آجزء من  أن تدعم خدمامقررةالتي آانت 
 القضية لدى عدة هيئات بما فيها بإثارةوقد ردت المؤسسة على الفور . بصورة تعسفية النسوية إلهام المرزوقي

 آما طلب مجلس .روبية منظورة أمام المفوضية األوالمسألةوال تزال . البرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية
وال تزال . البنك الدنمارآي، ومن المؤمل أن تحل هذه المسألة في القريب العاجل المؤسسة وأمانتها العامة الدعم من

 ، أثناءالمعني احترازية وتم الحصول على تفاصيل من المدافع حيث ُأخذت عدة تدابير  مستمرة،اإلطاراليقظة في هذا 
 .هذه الحادثة وبعدها

 المنافسة، احتدام(ستقرار المجتمع المدني عن غير قصد، آثار مزعزعة ال ، أن يترتب على تدخالت المؤسسةطرخ 
االختالس والفساد، (أو إساءة استخدام األموال الممنوحة أو استخدامها بطرق احتيالية ) والتضليل، وما إلى ذلك

اك مراقبة مستمرة الحتمالية نشوب مخاطر من هذا  تم لغاية اآلن تفادي هذه المخاطر، آما إن هنلقد ).وغير ذلك
وآذلك فإن إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع ليس بذلك الحجم الكبير مما يقيد بالتالي أي إمكانية إلساءة . القبيل

طعه متلقوا آما إن التقييم الدقيق الذي يتم إجراؤه قبل اتخاذ قرار التمويل وااللتزام األخالقي الذي يق. استخدام التمويل
ويتعين على المستفيدين اتباع عدد من الخطوات من أجل . التمويل على أنفسهم يشكالن عامًال يحد من هذه المخاطر

وتحتفظ بحقها في أن تطلب إرجاع األموال . ضمان المساءلة، آما تقوم المؤسسة بمراقبة المستفيدين باستمرار
 .الممنوحة إن لم يتم الوفاء بهدف العقد

 

  :متوسطية إلى العناصر التالية-د استدامة أعمال المؤسسة األوروتستن

  تدخالت مرنة وسريعة ومستهدفة االستفادة من أن تتوفر لديهم إمكانيةيحتاج المدافعون عن حقوق اإلنسان في المنطقة 
 . آبير على قدرتهم على مواصلة أنشطتهمأثروذات 

  الفدرالية الدولية (حيث إنه يضم قادة من عدة منظمات دولية  متوسطية-هيكل مجلس المؤسسة األوروبالنظر إلى
مرآز متوسطية لحقوق اإلنسان، - األوروالشبكة(ومنظمات إقليمية  )المرآز الدولي للعدالة االنتقالية، لحقوق اإلنسان

 الوصول فإن المؤسسة تمتلك إمكانية ، في المنطقةممعترف به عن خبراء فضًال)  لدراسات حقوق اإلنسانالقاهرة
وبالتالي فهي في موضع يخولها أن إلى منظمات حقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة، المباشر 

تستفيد من مصدر معرفة فريد من نوعه وذي آفاءة عالية من أجل الحصول بسرعة على المعلومات الموثوقة 
 .خالتها وقدرتها على االستهدافوالمفصلة التي تحتاجها لمواصلة عملها، مما يرفع سوية تد

 متوسطية على تواصل دائم مع شرآائها ومع المجتمع المدني في إطار أنشطة المتابعة التي تقوم -تظل المؤسسة األورو
بها وزياراتها الدورية إلى المنطقة، ولذا فهي قادرة على االستجابة لتغيرات الظروف المحلية واإلقليمية واالحتياجات 

  .نها المدافعون عن حقوق اإلنسانالتي يعرب ع

 أن ترسم صورة لهامتوسطية عملها في منطقة معينة ذات معالم محددة بوضوح مما يتيح -ترآز المؤسسة األورو 
 .خاصة بها وأن تصبح فاعًال جديرًا بالثقة في مجال تدخالتها

 ة األخرى وتشجع تعاونها في الجهود متوسطية مشارآة المنظمات القطرية واإلقليمية والدولي-تشجع المؤسسة األورو
 للمدافعين عن حقوق اإلنسان، إذ ثمة حاجة ملحة لوجود مشارآة وتعاون من األجل طويل يالمبذولة لتوفير دعم مؤسس

 .هذا النوع

 متوسطية بعناية المخاطر التي ينطوي عليها تقديم تمويل محدود إلى المدافعين المعرضين -تدرس المؤسسة األورو
 .والمنظمات غير الحكومية الصغيرة الناشئة، واألنشطة المبتكرةللخطر، 

 متوسطية بفضل تواصلها الوثيق مع المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني موقعًا -تحتل المؤسسة األورو
 بوضوح أن المانحة حينما يتبينالدولية يؤهلها ألن تقدم المشورة وتتوسط بين المدافعين عن حقوق اإلنسان والجهات 

 . يمكن أن يحظى بدعم منظمة أخرىالمعنيتمويل الطلب 

 تنوع مصادر تمويلها اآلمن من أجل مواصلة أنشطتها في دعم المدافعين آيمتوسطية بنشاط -تسعى المؤسسة األورو 
 .عن حقوق اإلنسان في المنطقة

 يًا في استراتيجية تدخالت المؤسسة، يعتبر الحق والحرية في تكوين الجمعيات عنصرًا محور وليس آخرًاوأخيرًا 
 .متوسطية-األورو
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 اإلدارة الداخلية 6.5

 

ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يضطلعون بعملهم على أساس . 2009 عام منذآما هي دون تغيير بقيت تشكيلة المجلس 
  .تطوعي

 الجمعية  اجتماعفياعتمدت نسان ومتوسطية لحقوق اإل-النظام األساسي للشبكة األوروفي أعقاب التعديالت التي أدخلت على 
يتزامن  خطوات لضمان أن متوسطية- األورو، اتخذت المؤسسة2008ديسمبر /آانون األول  شهر في المنعقدالعامة للشبكة

الجمعية العامة اجتماع مع من أعضاء الشبكة، الذي يتكون من أعضاء عاديين ومنتسبين وفخريين و ،ممثليهااجتماع مجلس 
تمت قد  ليعكس هذا التغيير، و2009في عام  متوسطية-للمؤسسة األورو وقد تم تعديل النظام األساسي .لمستقبلللشبكة في ا

 اعتمده مجلس المؤسسة الذي  المعدلللنظام األساسيووفقا  30.الموافقة على التعديل من قبل الوآالة الدنمارآية للشؤون المدنية
 . من أربع سنواتلمدة ست سنوات بدًالمن اآلن فصاعدًا  أعضاء المجلس ةتسميتم ت، سوف 2009أآتوبر /تشرين األولفي 
 اجتماع الجمعية العامة في ،االختيار المجمع عليه بين األعضاءيجري بواسطة ف يتم عرض تجديد العضوية، والذي وسو
 .2011في عام والمقرر عقده لشبكة ل المقبل

  :2009وظفين التالية أسماؤهم في عام متوسطية الم-ضمت األمانة العامة للمؤسسة األورو

 تعمل آمديرة برامج بدوام آامل في ) حاصلة على درجة الماجستير في القانون الدولي العام(صوفي شيفر -آن
 .آوبنهاغن

 سكرتيرة إدارية بدوام آامل في تعمل آ) جنبيةاأللغات حاصلة على درجة الماجستير في ال(هويبي فريدريكسن  آاترين
 .آوبنهاغن

 نوفمبر؛ /، تعمل آمساعدة بدوام جزئي لغاية شهر تشرين الثاني)للغات الحديثة والتنمية الدولية في اطالبة(افية أليش ش
 في 2009يوليو /يعمل آمتدرب بدوام آامل منذ تموز) حاصل على درجة الماجستير في االتصاالت (روجيه جلخ
 .آوبنهاغن

. تكنولوجيا المعلومات على أساس مؤقتفي مجال محاسبية وخدمات مات خدمتوسطية أيضًا من -استفادت المؤسسة األورو
  .متوسطية-قامت شرآة ديلويت في آوبنهاغن بمراجعة حسابات المؤسسة األورو

  
  

                                                            
 أي مسألة قانونية تتعلق بهدف المؤسسة أو الغاية من ب قانون المؤسسات الدنمارآي، فإنمتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان مسجلة بموج- ألن المؤسسة األورو30

  .(Civilstyrelsen)ى الوآالة الدنمارآية للشؤون المدنية إنشائها يجب أن ُتحال إل
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  متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في األعوام-لمحة عن تدخالت المؤسسة األورو: 1الملحق 

2005-2009  

 مدافعًا عن حقوق اإلنسان، 181 منحة إلى 123سطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان أآثر من متو-قدمت المؤسسة األورو
وقد بلغ حجم إجمالي الدعم المالي . 2009-2005من األفراد والمنظمات على حد سواء، في منطقة جنوب المتوسط خالل الفترة 

 31. مليون يورو1.5الذي قدمته المؤسسة أآثر من 

  

  :متوسطية- بها المؤسسة األورو في عدد التدخالت التي اضطلعتالنمولبيانية أدناه ُتظهر الرسوم ا

 

 
 

                                                            
-2005 طلب ورد إليها من أجل الحصول على معلومات أو دعم مالي أثناء الفترة 600 في المئة من أصل نحو 20متوسطية الدعم المالي لما نسبته - قدمت المؤسسة األورو31

 هم يمتلكونألن  وذلكمتوسطية- المؤسسة األورو من دعم  النهائيينمن المستفيدينفقط  في المئة 25 يمثلونسان متوسطية لحقوق اإلن- الحظ أن أعضاء الشبكة األورو. 2009
  .التبرعات األموال و وجمعللتشبيك نطاقًا أوسع عمومًا
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على  تحول آبير حدوثظهر هذه الرسوم البيانية ُت
 في عام متوسطية-  األوروالمؤسسةصعيد تدخالت 

 وُتعزى هذه الزيادة في عدد التدخالت ،2008
بشكل أساسي إلى تدهور حالة حقوق اإلنسان في 
سسة المنطقة وال سيما في البلدان التي تستهدفها المؤ

  .بتدخالتها ذات األولوية

في الفترة الواقعة  في توزيع الدعم التحوليرتبط 
التي محددة الصورة ال إلى 2009 و 2005 بين

السنوات  لنفسها على مدار وضعتها المؤسسة
غدت ، هذه الصورة وبفضل .الخمس الماضية

 لدعم  رئيسيًامصدرًاالمؤسسة ُتعرف بكونها 
  . في المنطقةالمدافعين عن حقوق اإلنسان

مبلغ  على صعيدويمكن مالحظة حدوث انخفاض 
عدد المستفيدين في عام و الدعم اإلجمالي المقدم

ويعود السبب وراء هذا االنخفاض بصورة  .2009
 في أواخر المقدمةالعديد من المنح أساسية إلى أن 

ال تزال سارية المفعول في عام آانت  2008عام 

2009.  

فيما يتعلق  سم بالمرونةتتن المؤسسة أفي حين و
أن  تتوقع إال إنهاتم تحديدها، يباالحتياجات التي 

  .في المستقبل منحة سنويًا آحد أدنى 40تقدم نحو 
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 االستعراض السردي .1
 

 منطقة جنوب المتوسط ضمن ثالث فئات متوسطية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في-يندرج الدعم الذي تقدمه المؤسسة األورو
 .رئيسية

 

  ة لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ممن يواجهون صعوبات أو من هم في خطرمستعجل المالية الالمساعدة) أ

 

 سريعة وملموسةمن المنح قصيرة األجل المقدمة بطريقة  متوسطية- األورو في المئة من تدخالت المؤسسة41 تشكلت ما نسبته
أو إبراز أنشطتهم /صعبة وم من التغلب على ظروف  عن حقوق اإلنسان لتمكينهمدافعين 109إلى  أوقات عصيبةفي وسرية 

  .وتعزيز فرص مواصلة هذه األنشطة على المدى البعيد

وأسرهم الذين آانوا يتعرضون لمضايقة نفسية   المدافعين عن حقوق اإلنسانمتوسطية-المؤسسة األورو دعمت .1
 ؛لك بهدف تمكينهم من تجاوز محنتهمآيدية وذة ومالحقات قضائي

متوسطية دعمها للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين آانت حياتهم مهددة بسبب مشاآل صحية -قدمت المؤسسة األورو .2
.  العالجات الطبية والدوائية سواء في بلدانهم أم خارجها ما يحتاجونه منخطيرة، وذلك لتمكينهم من الحصول على

 أن يقدروا على يستحيل عليهمأو ألنه آان /نتهاآات جسيمة والهؤالء المدافعين  تعرض يم هذا الدعم بسببوقد تم تقد
 تسديد نفقات العالج نظرًا النخراطهم المستمر في الدفاع عن حقوق اإلنسان؛

رفض منحها (متوسطية دعمها لمنظمات حقوق اإلنسان التي آانت مستهدفًة من قبل السلطات -المؤسسة األورو قدمت .3
أو التي واجهت صعوبات مالية أو إدارية مفاجئة وغير ) االعتراف القانوني أو تعليقه، وتجميد أرصدتها، وما إلى ذلك

 متوقعة، وذلك بغية تمكينها من إعادة تنظيم استراتيجياتها بما يكفي لحين استقرار أوضاعها؛

لتي توقف نجاحها بشكل رئيسي على القيام بتدخل في متوسطية دعمها للمشاريع ا-وختامًا، قدمت المؤسسة األورو .4
وقد . مواصلة تلك األنشطةفي  المستفيدة من الدعم وزيادة فرصها ات من أجل إبراز أنشطة الجه وذلكمناسبالوقت ال

 على التمويل الالزم واأن يحصلللمتقدمين بطلب الحصول على الدعم   بالنسبةألنه لم يكن من السهل هذا الدعم منحتم 
  .السالمةإجراءات  والمدة الزمنيةمن حيث من المانحين اآلخرين في ظل ظروف مواتية 

  

 المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة بناء قدراتالمساعدة المالية االستراتيجية الرامية إلى ) ب
   مبتكرة أو حساسة ضمن السياق اإلقليميعاتموضو تتناولتنفيذ برامج ومشاريع لمساعدتهم في 

 

 جهة 72، باألساس إلى إبراز أنشطة ) في المئة59(هدفت التدخالت االستراتيجية، والتي تمثل معظم الدعم الذي تقدمه المؤسسة 
ذ أنشطة مبتكرة تمكينها من تطوير هياآل أو تنفيالبشرية وقدراتها اإلدارية وذلك من أجل مستفيدة من الدعم وتعزيز مواردها 

 .وحساسة تهدف إلى نشر حقوق اإلنسان في المنطقة وحمايتها

 

  :وعلى سبيل المثال، تم تقديم الدعم االستراتيجي لتحقيق ما يلي

 المتصلة بإنشاء هياآل جديدة وإبراز أنشطة تنفذها مجموعات ومنظمات حقوق إنسان دفع اإليجار وتكاليف التجهيزات 
 لدولي؛على الصعيدين الوطني وا

 حول انتهاآات حقوق اإلنسان من أجل التوعية بهذه  نشر تقاريروبعثات مراقبة إيفاد  المتصلة بدفع تكاليف السفر
االنتهاآات بين صفوف المنظمات غير الحكومية والحكومات والهيئات الحكومية الدولية على الصعيد الوطني واإلقليمي 

 ؛والدولي



  24

 مدير يقانون مستشار( اإلنسان حقوقخاصة بالدفاع عن  اإلدارة الفعالة لمشاريع  لضماناستخدام الموظفين الالزمين ،
 تطوير مهارات البناء الشبكي وجمع األموال والتبرعات للجماعات العاملة على قضايا حساسة؛، و)مشاريع، محاسب، إلخ

  تطوير ماية حقوق اإلنسان وعلىالمتعلقة بح على الصكوك واآلليات نساناإلتدريب األعضاء الشباب في منظمات حقوق 
 . إدارة المشاريعوعلى للتواصلأدوات 

 

 وتوسيع مشاريع تتناول قضايا حساسة لتصميممتوسطية الدعم لمدافعين سعوا -وعلى وجه الخصوص، قدمت المؤسسة األورو
  .اعدة خاصةوذات أولوية في السياق اإلقليمي، أو تستهدف الفئات الضعيفة بوجه خاص أو التي تحتاج إلى مس

 

  : التالية المواضيعيةالقضاياأولى المجلس اهتمامًا خاصًا ب المطروحة أمامه،لمقترحات العادية  استعراض المجلس لوفي سياق

 ؛حماية حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 

  ؛القيادات النسائيةوتعزيز حماية حقوق المرأة 

 ومحاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب؛، توثيق انتهاآات حقوق اإلنسان بصورة عامة 

 ؛حماية حقوق األقليات 

 ؛حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  جنسيًا؛ حقوق المثليينوحمايةمكافحة رهاب المثليين  

  

ة تمكينهم من تحسين فرصهم في مواصلمن أجل متابعة وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان على سبيل الدعم غير المالي ) ج
  أنشطتهم على المدى البعيد

 

 تدخالتها في ضمان قدرة المدافعين عن حقوق عبرتحقيقها لمتوسطية -يتمثل أحد األهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسة األورو
 اضطلعت وتحقيقًا لهذه الغاية، .اإلنسان في المنطقة على تحسين فرصهم من أجل مواصلة عملهم على المدى المتوسط والبعيد

سسة بدور المستشار للمستفيدين منها وشجعتهم على تنسيق أنشطتهم مع عدد من الشرآاء اإلقليميين والدوليين من أجل المؤ
  .ضمان حصول المدافعين وأسرهم على دعم فعال

  :متوسطية في سياق المتابعة-وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية ألنشطة المؤسسة األورو

 المؤسسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية األخرى التي تكمل بأعمالها جهود المؤسسة المساعدة في ضمان أن المنظمات و
متوسطية سوف تتحمل بعضًا من التكاليف اإلضافية المترتبة على االحتياجات التي يعرب عنها المدافعون عن -األورو

 .حقوق اإلنسان

 التي تقوم بها تلك المنظمات التضامنيةتدخالتالق تنسيق أنشطتها مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية في سيا . 

 وجمع األموال من منهجيات المشاريع في سياق اتباعها المناسبة التي ينبغي المقاربات بخصوصلمنظمات تقديم المشورة ل 
تملة،  الجهات المانحة المحبأسماء المؤسسة، في عدد من الحاالت، قائمة قدمتوآجزء من هذا الدور،  .مصادر خارجية

 خطة تساندهالتدخل ل المؤسسة على تطوير استراتيجيات ت شجعآما .التمويلالحصول على وساعدت في تقديم طلبات 
 .التبرعات األموال وعمل في مجال جمع

  أو في هنفسالبلد  في القائمة بتنفيذ مشاريع مماثلة بين عدد من الجماعات والمنظمات والمؤسسات الوطنية التواصلتشجيع 
 الهدف من هذا ويتمثل . على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدوليالناشطةن أخرى في المنطقة، أو مع الشبكات بلدا

التواصل في تمكين تلك المنظمات والمؤسسات من تبادل الخبرات والمعلومات، والبحث في إمكانية مضافرة الجهود 
ة تلك ويعمل على استداماألثر الذي تترآه أنشطتها لي الذي سيعزز ، وبالتالي االستفادة من الدعم غير المااألنشطةوتنسيق 
 .األنشطة
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 االستعراض الكمي. 2

متوسطية لدعم المدافعين عن -المؤسسة األورو تم تصميم الرسوم البيانية أدناه بهدف تيسير إدراك حجم التدخالت التي قامت بها
ظهر الرسوم البيانية أنواع الدعم، والمجاالت المواضيعية، وأنشطة وُت. 2009 و 2005في الفترة الواقعة بين  حقوق اإلنسان

 .المستفيدين، وأنواع النفقات، والنوع االجتماعي، والبلدان

 
  أنواع الدعم2.1
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الرسوم البيانية االهتمام الذي هذه  توضح
متوسطة للدعم - األورو المؤسسةتوليه

 الموارد البشرية والمادية تعزيز إلى الرامي
يعمل . لمنظمات غير الحكومية المستقلةل

على معظم المدافعون عن حقوق اإلنسان 
ن بعضهم يحصل على ، بيد أأساس تطوعي
 .مشاريع محددةلتمويل  تمويل مخصص

الطلبات التي تلقتها ومع ذلك، ُتظهر 
نقصًا آبيرًا في الموارد التي من  مؤسسةال

شأنها أن ُتمكن المدافعين من وضع 
على المنظمات المستقلة التي يعملون بها 

واستدامة من أجل إبراز   مهنيًةأساس أآثر
لة أنشطتها أنشطتها وتعزيز فرص مواص

  .على المدى البعيد

ترجع الزيادة في عدد المدافعين المتلقين 
 بشكل 2008للدعم المستعجل في عام 

رئيسي إلى ارتفاع مستويات القمع التي 
استهدفت الجماعات الداعية إلرساء نظم 
 ديمقراطية تحترم حقوق المواطنين، وتكفل
 ،حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات

هذا وبالرغم من .  التمييزوتقضي على
لتمويل  لمبلغ اإلجماليظل ا ،االتجاه

ألن ثمة   منخفضًاالتدخالت المستعجلة
 يورو 5,000سقف لهذه التدخالت مقداره 

ومع ذلك فإن تأمين مبالغ . لكل تدخل
حيث إن  أمرًا ضروريًا  يعدسرعةصغيرة ب

بوسع هذه المبالغ أن تترك أثرًا بالغًا على 
ين الجسدية والنفسية على تنفيذ قدرة المدافع
 .أنشطتهم
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 32 المجاالت المواضيعية 2.2

  

 

 

                                                            
  المواضيعية ذات الصلة، وذلك للحفاظ على صورةهذه المنح في إطار جميع المجاالت عدة مجاالت مواضيعية في وقت واحد، وقد تم تضمين المنح تنتمي أساسا إلى بعض 32

  .100فئات قد يتجاوز الهذا النهج يعني أن النسبة اإلجمالية لجميع  .عامة مالئمة قدر اإلمكان
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  حقوق األقليات
بمن فيهم المثليون جنسيًا(

)واألشخاص ذوي اإلعاقة

 الحق في
الصحة

  مكافحة
اإلفالت من العقاب

متوسط النسبة المئوية على أساس المبالغ المقدمة

في   خاصًااهتمامًاالمؤسسة  تأول
 لتقديم حماية 2009-2005الفترة 
حقوق الفئات التي تعتبر أآثر أآبر ل

 نظرًا لطبيعتها للخطرعرضة 
 الخاصة ونظرًا للبيئة من حولها

النساء واألطفال تضم هذه الفئات (
األقليات ن وئيلالجن وايوالمهاجر

  ).والمثليين جنسيًا

وهذا ال يعني أن المؤسسة أولت 
اهتمامًا أقل ألنشطتها ذات الطبيعة 

األآثر تقليدية والمتصلة بدعم 
وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مراقبة الوضع العام (في المنطقة 
 لحقوق اإلنسان وتوثيقه، ومكافحة

، بالنظر إلى )اإلفالت من العقاب
 .البيئة المتقلبة
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 33أنشطة المستفيدين 2.3
 

 
 

 
 

 

                                                            
مالئمة  عامة للحفاظ على صورة، وذلك ذات الصلة أنواع األنشطةهذه المنح في إطار جميع  قد تم تضمين في وقت واحد، وأنواع أنشطةعدة  المنح تنتمي أساسا إلى بعض  33

  .100فئات قد يتجاوز الهذا النهج يعني أن النسبة اإلجمالية لجميع  .قدر اإلمكان
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 بة المئوية على أساس عدد التدخالتمتوسط النس

ن وبها المستفيدالتي يضطلع نشطة تتنوع األ
 لمؤسسة التي تقدمها اعدة الماليةمن المسا
ُتظهر و .متوسطية تنوعًا آبيرًا-األورو

فقط  عينة تمثيلية الواردة هنابيانية الرسوم ال
  .من تلك األنشطة

والمساعدة  والنشرالمعلومات آانت أنشطة 
األنشطة الرئيسية التي القانونية هي 

 بعدد قيست، سواء اضطلع بها المستفيدون
بقيمتها   قبل المؤسسة أمالمنح المقدمة من

  .اإلجمالية

مساعدة المنظمات غير الحكومية بهدف 
وإبراز أنشطتها  قدراتهابناء في المستقلة 

على المدى المتوسط والبعيد، مولت 
 التكاليف العامةمتوسطية -المؤسسة األورو
  التكاليف تلكفيها، بما لهذه المنظمات

المتصلة باستئجار المكاتب والتجهيزات 
  .الموارد البشرية والمادية عن فضًال

 تحت بند في النسب المئوية ُيعزى التباين
بشكل رئيسي  "ة األساسيةينفقات المعيشال"

إلى آون المبالغ المعنية تمثل نسبة قليلة 
حين أن عدد إجمالي المبالغ، في من نسبيًا 

 ومع ذلك، آان لتحرآات .مرتفعالمستفيدين 
مؤسسة لهذه التي اضطلعت بها ادعم ال

على مدى ها أهمية استراتيجية في عمل
 .2009-2005الفترة 
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النساء المدافعات مسألة حقوق تستأثر 
عن حقوق اإلنسان ودورهن بمكانة 

استراتيجية تدخالت من مرآزية في 
  .متوسطية- األوروالمؤسسة

على متوسطية -رآزت المؤسسة األورو
 ترآيزًا خاصًا 2009-2005مدى الفترة 
ز مشارآة النساء المدافعات على تعزي

عن حقوق اإلنسان بوصفهن وآالء 
أساسيين للتغيير في المنطقة، حيث تلعب 

مشارآة المرأة وقيادتها المعززة دورًا 
رئيسيًا في تعزيز العدالة االجتماعية، 
ومنع العنف، واحترام حقوق النساء، 

واإلدماج المستمر لقضايا النوع 
ة لنشر االجتماعي في البرامج المصمم

  .حقوق اإلنسان وحمايتها

بلدان في في حين قامت العديد من ال
 لديها  قوانين األسرةبتعديلالمنطقة 
الجهود المتواصلة التي بذلتها بفضل 

منظمات حقوق المرأة، ما زالت 
المخاوف قائمة بسبب التوجه المتنامي 

لدى بعض الحكومات بتبني مواقف 
مية العناصر المحافظة في الحرآة اإلسال

في محاولة من هذه الحكومات إلضفاء 
 .مظاهر الشرعية على أنظمتها

نساء تعزيز مشارآة الوهكذا يرتبط 
ارتباطًا  المدافعات عن حقوق اإلنسان

من أجل تعزيز وثيقًا بالتحدي القائم 
 . في المنطقةاإلنسانالديمقراطية وحقوق 
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طلبات التمويل التي تلقتها تعكس 
  فيمتوسطية- األوروالمؤسسة
االتجاهات  2009-2005 األعوام

السياسية الوطنية والدولية الرئيسية 
 آما تعكس تطور في المنطقة،

 .المأساويةعواقب الصراعات ذات ال
وقلما تحظى المنظمات غير الحكومية 

سوريا وتونس والجزائر المستقلة في 
 هذا وإن حظيت أصًال، ومصر،

بإمكانية تسجيل أنشطتها بموجب 
 فرصة سوى القانون، لذا فهي ال تملك

تمويل ال الحصول على ة فيمحدود
فإنها  ،ذلك لونتيجًة .والدوليمحلي ال

لتنفيذ ال تجد أمامها إال نطاقًا ضيقًا 
التشغيلية وتكون فرصها في  هاعمليات

مواصلة أنشطتها مستقبًال محدودة 
 وفي الوقت نفسه، أدى توقف. أيضًا

 ،وسطعملية السالم في الشرق األ
 ،ن أنفسهميي بين الفلسطينوالنزاعات

 اإلسرائيلي والحرب الحصارو
 إلى  غزة،اإلسرائيلية على قطاع

غير مسبوقة تتفاقم أزمة إنسانية نشوء 
 اإلنساننتهاآات حقوق بفعل انتشار ا

  .التي ال تجد من يعاقب عليها

 متوسطية-األوروالمؤسسة أعطت 
ن يالمدافعالحتياجات ستجابة لال أولويًة

عن حقوق اإلنسان العاملين في هذه 
البيئة آخذًة بعين االعتبار المستوى 

والذي يفسر (البلدان المعيشي في هذه 
على وجه التحديد ارتفاع حجم المبالغ 
المالية المقدمة للمدافعين في فلسطين 

  ).وإسرائيل

ُيعزى االنخفاض النسبي في عدد 
المنح المقدمة للمدافعين عن حقوق 

 في لبنان والمغرب واألردناإلنسان 
إلى توفر مصادر أخرى لتمويل 

ن المدافعين والجماعات في هذه البلدا
 وإلى امتالك منظمات المجتمع المدني

 .نطاق عمل أوسع نسبيًا


