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تمكنت المؤسسة األورو-متوسطية من تنفيذ أنشطتها وإعداد هذا التقرير بفضل المساعدة المالية التي حصلت عليها من الوكالة
السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ،والمبادرة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومديرية سياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسع ،ووزارة الخارجية الدانمركية ،وصندوق سيغريد راوزينغ ،ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة
والعدالة ،ومؤسسات المجتمع المفتوح ،وصندوق األخوة روكفيلر ،وصندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية ،وشبكة دعم
التغيير االجتماعي.
تقع المسؤولية الحصرية عن محتويات هذا التقرير على المؤسسة األورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وال
تعكس مواقف أي من الشركاء المذكورين أعاله.
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 – 1موجز تقديمي
خالل عام  ،2017نفذت المؤسسة األورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ("المؤسسة")  136تدخالً بلغت قيمتها اإلجمالية
 1.7مليون يورو لتعزيز حماية الفاعلين في المجتمع المدني في المنطقة العربية وتعزيز صمودهم وقدراتهم على االبتكار.
وسجلت المؤسسة زيادة قدرها  %32في تدخالت الحماية المستعجلة والتمويل المرحلي مقارنة بعام  ،2016وخصوصا ً في سوريا،
وهو أمر يمكن تفسيره إلى حد بعيد بالتحركات السكانية الكبيرة والتشرد القسري الذي يجري فيها.
نُفذ حوالي ثالث أرباع من تدخالت المؤسسة في بلدان تعاني من نزاعات مسلحة أو تنتشر فيها بيئة معادية للمجتمع المدني ،من قبيل
سوريا وليبيا ومصر والجزائر وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة ،وذلك لحماية وجود المدافعين وصمودهم.
وكانت نتائج هذه التدخالت مشجعة ،كما يتبين من األمثلة القليلة التالية:
قدمت المؤسسة منحا مستعجلة تهدف إلى حماية أرواح سبعة عشر مدافعا ً شردوا قسراً من مناطق محاصرة في سوريا ،حيث كانوا
يواجهون خطرا ً بسبب أنشطتهم في مجال حقوق اإلنسان ،وقد تجددت التهديدات ضدهم حال وصولهم إلى األماكن الجديدة نظراً
لمواقفهم وأنشطتهم في الدف اع عن الحقوق والحريات األساسية .وقد تمكنوا بفضل انتقالهم المستعجل إلى الخارج من الحصول على
رعاية صحية وتغطية نفقاتهم األساسية وتقديم إفادات بشأن تجاربهم .وقد أصدر صحفي فرنسي حائز على جوائز كتابا ً في خريف عام
 2017بعنوان ( ،)Les Passeurs de livres de Darayaوهو يركز على النشاط المدني في داريا أثناء الحصار مع مساهمات كبيرة من
األشخاص المستفيدين من تدخالت المؤسسة في داريا.

انطقلت مبادرة حديثة التأسيس لتعزيز احترام حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في مصر.
ونظرا ً للتحديات الكبيرة القانونية واألمنية والنفسية واالجتماعية التي توجهها أوساط المثليين والمثليات ،فقد أتاح هذا الدعم توفير
فضاءات آمنة ،ووفر دعما ً نفسيا ً ومساعدة قانونية وخدمات التمثيل القانوني ،إضافة إلى بناء قدرات األفراد الذي يواجهون التمييز
والتجريم بسبب توجهاتهم الجنسية.

عقد مهرجان فريد من نوعه ألفالم حقوق اإلنسان في ديسمبر /كانون األول  2017في طرابلس في ليبيا ،وشارك فيه مئات األشخاص،
ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعايش السلمي والحوار والتماسك االجتماعي .ونال المهرجان تغطية إعالمية واسعة ،وعرض فيه 70
فيلما سينمائيا ً ووثائقيا ً من أكثر من  15بلداً ،ومن بين األفالم  21فيلما ً من ليبيا تتناول قضايا التشريد والهجرة ،والنزاعات المسلحة في
المنطقة ،وأوضاع النساء واألطفال .وتعمل هذه األفالم على تشجيع التفكير النقدي ،والحوار ،والمشاركة المدنية ،كما أنها فتحت حوارا ً
حول قضايا حقوق اإلنسان بين عموم الجمهور.
إضافة إلى ذلك ،هدفت ما يقرب من ربع من تدخالت المؤسسة إلى تعزيز العمليات األساسية لمبادرات المجتمع المدني المبتكرة
والناشئة ،والتي تعمل في المناطق النائية بصفة أساسية في المغرب وتونس ،وفي مجاالت انعدام المساواة ونقص حماية حقوق اإلنسان،
وتمكين السكان المستضعفين ال سيما الشباب والنساء ،والسعي إلى تحقيق تغيير مستدام في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وكانت نتيجة هذا الدعم ممتازة ،كما توضح األمثلة أدناه.
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بفضل مشاورات للمجتمع المدني نظمتها جمعية جديدة في ميدلت في شرق المغرب ،تم إعداد توصيات لسن قانون يضمن الحقوق
اللغوية والثقافية للسكان األمازيغيين في النظام التعليمي والمناهج المدرسية ،إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في منطقة درعة-
تفاياللت ،وقد قدمت هذه التوصيات في عام  2017إلى لجنة العدالة والتشريع وحقوق اإلنسان ،وإلى لجنة البنية التحتية والطاقة
والمناجم والبيئة التابعتين للبرلمان ،وإلى وزارتي التعليم والزراعة ،وإلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

بفضل دعم تأسيسي قدمته المؤسسة ،تم إحياء وافتتاح فضاء ثقافي فريد من نوعه بقيادة الشباب ومن أجلهم في الرديف ،وهي من المدن
األكثر تهميشا ً في جنوب تونس .وينظم هذه الفضاء بصفة منتظمة ورشات عمل للرسم والمسرح والموسيقى ومهرجان لتوعية وتثقيف
وتمكين مئات األطفال والشباب حول حقوق المواطنين وواجباتهم .وقد استضاف أول مهرجان لألفالم الوثائقية في الرديف خالل الفترة
 24-20ديسمبر /كانون األول.

قامت منظمة معنية بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بالتسجيل في مايو /أيار  2016في تونس،
وتمكنت من استئجار مكتب وتوظيف منسق لتنظيم فضاءات نسائية تقودها النساء ومن أجل النساء ،كما نظمت في سبتمبر /أيلول
مهرجان الفن النسائي الدولي في تونس بعنوان "شفتهن" الذي طرح أسئلة بشأن األدوار القائمة على النوع االجتماعي وتغيير النظام
األبوي .وهذا المهرجان هو األول من نوعه في المنطقة ،وشاركت فيه أكثر من  250امرأة وفنانة من أكثر من  50بلداً ،بغية إعادة
التفكير بالحركة النسائية والقضايا النسائية من منظورات متعددة .وبناء على النجاح الذي حققه هذا النشاط ،تعكف الجمعية على إعداد
عدة حمالت محلية إلثراء المعارف التي برزت في المهرجان ونشرها ،إضافة إلى التوعية بشأن القضايا الحاسمة التي تواجه النساء
في المحافظات الست النائية (قفصة ،القيروان ،صفاقس ،سوسة ،بنزرت ،الكاف).
وقد أولت المؤسسة األولوية إلى تغطية النفقات التشغيلية ،أي أجرة المكتب وتكاليف الموارد البشرية ،والتي نادراً ما تحظى بدعم
الجهات المانحة األخرى ،وذلك لتوفير الفرصة للفاعلين في المجتمع المدني لمواصلة أنشطتهم .وتشكل النفقات التشغيلية  %68من جميع
التكاليف التي غطتها المؤسسة في عام  1.2017كما عززت المؤسسة دعمها للشباب والنساء ،إذ بلغت نسبتهم من مجموع المستفيدين
2
 %40و %32على التوالي ،وذلك نظرا ً للدور الرئيسي الذي يؤدونه في المجتمعات والعمليات الديمقراطية.
وفيما عدا هذا الدعم المستهدف ،ساعدت المؤسسة شركاءها أيضا ً في التواصل مع جهات مانحة أخرى ،وقد نجح  %42منهم في الحصول
على تمويل إضافي .وختاماً ،واصلت المؤسسة تعزيز تعاونها مع الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة في مجال حماية ودعم المدافعين عن
حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية في المنطقة ،وذلك لتعزيز التآزر والتعليم عبر الحدود ،وتوسيع فرص الدعم .وإلى جانب
التزامات المؤسسة نحو آلية المدافعين عن حقوق اإلنسان التابعة لالتحاد األوروبي ،واصلت المؤسسة قيادة جهود التنسيق بين الجهات
تقلص المجال المتاح للمجتمع المدني ،وقررت إجراء مزيد من الدراسة حول وسائل تعبئة وتوسيع
المانحة والمؤسسات للتعامل مع
ّ
ً
ً
ً
ً
الموارد الوطنية لحركات حقوق اإلنسان المحلية ،بوصف ذلك توجها استراتيجيا أساسيا جديدا لعمل تلك الحركات ،بغية المحافة على
صمودها وآفاق استدامتها.
ونستعرض بمزيد من التفصيل أدناه ،المجاالت الرئيسية لتدخالت المؤسسة ،المالية وغير المالية ،دعما ً للجماعات والمنظمات غير
الحكومية والمدافعين األفراد في المنطقة.
 1وتمثل احتياجات الحماية للمدافعين في المنطقة ،بما في ذلك الرعاية الصحية ،والموارد األساسية للعائالت واالنتقال العاجل /المؤقت %25 ،من التكاليف التي
غطتها المؤسسة .أما النسبة المتبقية وتبلغ  %7فقد دعمت المشاريع ،خصوصا ً المبتكرة وتلك التي يشكل عامل الوقت عنصرا ً حاسما ً في نجاحها ،والتي لم تتطلب
دعما ً للنفقات التشغيلية.
ً
 2يتألف هؤالء المستفيدون من مدافعين من النساء والشباب (أقل من سن  35عاما) إضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني بقيادات من الشباب ويعملون من أجل
الشباب والنساء بصفة محددة.
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 – 2التدخالت المباشرة
بصفة عامة ،شهدت المؤسسة زيادرة قدرها  %5في أنشطة تقديم المنح 3،مع زيادة ملحوظة في طلبات الحماية المستعجلة والمنح المقدمة
في هذا المجال .ونفذت المؤسسة  136تدخالً دعمت  144مدافعا ً ( 74مبادرة للمجتمع المدني ،و  70مدافعا ً فرداً) يعملون على تعزيز
4
احترام حقوق اإلنسان في منطقة جنوب المتوسط.
جرى  % 51من التدخالت المباشرة للمؤسسة في سياقات طارئة لحماية أرواح المدافعين ورفاههم ،في حين هدف  %49من التدخالت
5
إلى تعزيز سير العمل لدى جماعات وجمعيات ال تتمكن من الحصول على تمويل من المصادر التقليدية.
وكما هو موضح في توزيع المنح بحسب البلدان أدناه ،تمثل كل من سوريا ومصر حصة كبيرة من تدخالت المؤسسة بسبب الظروف
الصعبة أمام ممارسة أنشطة حقوق اإلنسان في البلدين:

ينقسم الدعم إلى فئتين رئيسيتين :التدخالت المستعجلة لحماية المدافعين األفراد ،والتدخالت المرنة لدعم المبادرات المبتكرة أو الناشئة في
6
السياق اإلقليمي.
 – 1 – 2التدخالت المستعجلة لحماية المدافعين األفراد

قدمت المؤسسة في عام  2017دعما ً مستعجالً لحماية سالمة  70مدافعا ً فرداً %33 ،منهم نساء ومدافعين عن حقوق المثليين والمثليات،
وأسرههم ،والذين واجهوا مخاطر بسبب عملهم في سوريا وليبيا ومصر والجزائر وتونس.
وكما يبين الشكل أدناه ،خصصت الغالبية العظمى من المنح المستعجلة إلى مدافعين سوريين ممن تعرضوا لعنف كبير وتشريد قسري،
إضافة إلى أجراءات تعسفية ومضايقات مختلفة ،وحرمان من الحرية ،وتعذيب ،وإساءة معاملة.
 3هذه الزيادة تعكس زيادة في عدد المنح وفي مبالغ المنح .وتجدر المالحظة بأن المؤسسة تلقت وقيمت  711طلبا ً في عام  ،2017مما يمثل زيادة قدرها %15
مقارنة مع عام .2016
 4قرر مجلس أمناء المؤسسة تخصيص الدعم المباشر لـ  %19من الطلبات التي تم استالمها ،وذلك استنادا ً إلى استعراضات شاملة وبذل العناية الواجبة من قبل
األمانة العامة للمؤسسة ووفقا ً لمعايير االختيار .وبلغت نسبة أعضاء األورو-متوسطية للحقوق من مجموع المستفيدين من تدخالت المؤسسة .%5
 5مثلت األنشطة الرامية إلى دعم المدافعين  %78من ميزانية المؤسسة ،في حين بلغت النفقات اإلدارية والرواتب  %22من ميزانية المؤسسة.
 6استحدثت المؤسسة آليتين لالستجابة بأكبر مرونة ممكنة لالحتياجات التي يعرب عنها المدافعون :آلية استجابة مستعجلة ،والتي يمكن لمجلس األمناء من خاللها
أن يخصص منحا ً بقيمة  5,000يورو (مع كلفة تشيغلية ال تزيد عن  ،%20أي ما مجموعه  6,000يورو) خالل أقل من عشرة أيام؛ وآلية قائمة على المشاورات
العادية ألعضاء مجلس األمناء أثناء اجتماعتهم السنوية ،والتي ينظرون أثناءها في الطلبات التي تصل قيمتها إلى  40,000كحد أقصى.

6

وتحديداً ،خصص  %60من المنح لتغطية كلفة االنتقال الفوري والمؤقت للمدافعين إلى الخارج 7،في حين غطى  %21من المنح النفقات
الطبية والدعم النفسي-االجتماعي ،و  %19غطت المساعدة القانونية و/أو االحتياجات األساسية لعائالت المدافعين .وقد قدمت هذه
المنح بصفة أساسية لالستجابة للتهديدات نظرا ً لألوضاع الحرجة التي واجهها المدافعون ،وكانت تهدف أن تتيح لهم وألسرهم استعادة
حس العادية في حياتهم ودراسة الطرق التي تتيح لهم مواصلة أنشطتهم في المستقبل.
عالوة على ذلك ،تابعت المؤسسة على نحو وثيق أوضاع  %62من هؤالء المدافعين بغية تزويدهم بأشكال أخرى من الدعم – غير المادي
– لتلبية احتياجاتهم .وتحديداً ،عملت المؤسسة على تنسيق تدخالتها المستعجلة لدعم  24مستفيدا ً مع شركاء ينظمون أنشطة تضامنية
(مناشدات عاجلة ،رسائل لدعم طلبات اللجوء أو إعادة التوطين ،بعثات لمراقبة المحاكمات ،اجتماعات مع مسؤولين ،إلخ)؛ كما ساعدت
 15مدافعا ً في الحصول على خدمات إعادة التأهيل ،أو التدريب ،أو فرص البعثات الدراسية في الخارج ،وأمنت دعما ً ماليا ً أطول أجالً
لخمسة مدافعين انتقلوا من أماكن سكنهم ،ال سيما من آلية االتحاد األوروبي للمدافعين عن حقوق اإلنسان (.)ProtectDefenders.eu
بصفة عامة ،كانت نتائج منح الحماية هذه ،مشجعة:
•

•

•

في  %74من الحاالت ،ساهمت المنح وأنشطة المتابعة في إنقاذ أرواح المدافعين وساعدتهم في الحصول على حماية طويلة
األجل .فمثالً ،تمكن مدافع سلمي ومناصر للديمقراطية من تجنب االعتقال التعسفي والسجن لفترة طويلة على خلفية اتهامات
مدفوعة سياسيا ً بالتورط في األرهاب ،وكانت السلطات المصرية قد داهمت منزله في بدايات عام  .2017وبفضل انتقاله
المستعجل إلى الخارج والمساعدة اإلضافية في الحصول على مساعدة قانونية عند وصوله ،تم اإلقرار بوضعه كالجئ
وحصل على حماية دولية في أوروبا في ديسمبر /كانون األول .وفي وقت كتابة هذا التقرير ،كان  13مدافعا ً من سوريا وليبيا
ومصر ممن تلقوا دعما ً من المؤسسة قد حصلوا على لجوء أو تصريح عمل في أوروبا والواليات المتحدة.
وفي عدة حاالت ،ساعد الدعم المقدم على بناء المهارات اللغوية والعملية للمدافعين مما ساهم في إمكانية حصولهم على عمل،
ال سيما عند انتقالهم إلى الخارج .فمثالً ،تمكن مدافع من إضفاء الصفة النظامية على وضعه في تركيا وبالتالي التركيز على
تطوير اآلفاق المتاحة له على المدى البعيد ،وذلك بعد أن غادر شمال سوريا بسبب تهديدات من جماعات متطرفة مسلحة.
وبفضل الدعم والتوصية التي حصل عليهما من المؤسسة ،إضافة إلى عوامل أخرى ،قدم الناشط طلبا ً للحصول على منحة
دولية مرموقة تهدف إلى تطوير القيادات العالمية ،وتم اختياره للمشاركة بها .وهو يدرس اآلن في برنامج الماجستير إلدارة
المنظمات غير الحكومية .وفي وقت كتابة هذا التقرير ،كان  %37من المدافعين الذي حصلوا على دعم قد تمكنوا من تأمين
مصدر دخل ثابت.
ً
ً
أخيرا ً وليس آخراً ،كانت المنح عامال حاسما في تمكين  %80من المستفيدين من معاودة عملهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان،
سواء في بلدانهم أو خارجها .فمثالً ،تمكنت مدافعة سورية من السفر وتغطية احتياجاتها األساسية في لبنان وتجنب مخاطر

 7تتوخى المؤسسة األورو-متوسطية الحرص بشأن التأثير االستنزافي الذي قد ينشأ عن إعادة توطين المدافعين في بلدان أخرى.
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جدية باعتقالها في سوريا ،وكانت قد اعتقلت سابقا ً من قبل االستخبارات العسكرية السورية بتهمة تمويل اإلرهاب بسبب
أنشطتها اإلغاثية والفنية دعما ً للمحتجزين السياسيين ،ثم أفرج عنها بعد أن أمضت أربعة أشهر في سجن عدرا للنساء .وهي
تعكف حاليا ً على تنظيم معرض ألعمالها الفنية مع التركيز على السجينات في السجون السورية ،كما أنها مستمرة في التعاون
مع منظمات حقوق اإلنسان السورية واللبنانية.
ومع ذلك ،لم يتمكن  18مدافعا ً من السفر للخارج لتأمين سالمتهم ،أو العودة إلى أوطانهم بسبب التهديدات المستمرة ،كما انقطعت أخبار
ناشط اختطف في شمال سوريا ،وما يزال مصيره مجهوالً في وقت كتابة هذا التقرير .وعلى ضوء أوامر حظر سفر الناشطين
واالعتقاالت الجماعية في مصر  ،وسياسة التشريد المتبعة في سوريا ،واإلغالق الجزئي للحدود مع الدول المجاورة ،تتوقع المؤسسة
أن يظل وضع الناشطين حرجا ً في هذين البلدين .لذا قد تنظر المؤسسة في توفير أشكال أخرى من الدعم لهم ولعائالتهم في المستقبل.
 – 2 – 2التدخالت لدعم مبادرات حقوق اإلنسان الناشئة والمبتكرة

سعيا ً لتكييف التدخالت مع الديناميات الوطنية المختلفة ،وفرت المؤسسة دعما ً مرناً ،سواء المستعجل أو العادي 8،إلى  74مبادرة مجتمع
مدني ،بما في ذلك جماعات غير مسجلة ،تواجه صعوبات في الحصول على تمويل ،أو ممن تقع أنشطها خارج إطار أولويات الجهات
المانحة من التيار العام.
وقد قدمت هذه المنحة بصفة أساسية إلى مبادرات مبتكرة حديثة التأسيس ،لتمكينها من إطالق أنشطتها ،وإلى منظمات راسخة ومعروفة
9
تواجه عجزا ً مالياً ،بغية تجسير الفجوة التمويلية غير المتوقعة.
وجرت معظم أنشطة المجموعات أو الجمعيات المستفيدة من الدعم ،في تونس وسوريا والمغرب ومصر ،كما هو موضح في الشكل أدناه.

وركزت أنشطة شركاء المؤسسة على القطاعات التالية ،بصفة أساسية:
 8حصلت  8من جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تلقت دعماً ،ومجموعها  74جماعة ومنظمة ،على منح مستعجلة لتغطية عجز مالي غير
متوقع خالل عام .2017
 9شكلت الجميعات الراسخة التي تواجه صعوبات  %26من المستفيدين من تدخالت الدعم المستعجل ،في حين كان  %74منها مبادرات مجتمع مدني جديدة.
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وتحديداً ،سعت المؤسسة لالستجابة إلى االحتياجات المحددة التي أعرب عنها الفاعلون من المجتمع المدني في خمسة سياقات ومجاالت،
10
حسبما هو موضح أدناه.
 – 1 – 2 – 2المحافظة على مبادرات حقوق اإلنسان دعما ً للضحايا في سوريا

دعمت المؤسسة  17جماعة حقوق إنسان سورية تهدف إلى توفير المساعدة والتمكين لضحايا االنتهاكات ،خصوصا ً المحتجزين السابقين،
والنساء ،والشباب ،واألطفال ،وذوي اإلعاقات ،والدعوة إلى العدالة والمساءلة في البلد ومن الخارج .وتمثل التركيز المحدد للمنح فيما
يلي:
•
•
•
•

تعزيز المبادرات المتخصصة أو المحلية التي تهدف إلى توثيق االنتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع ضد جميع فئات
المجتمع ،مع التركيز على االحتجاز واالختفاء القسري؛
دعم الجهود المستقلة التي يقودها الضحايا من أجل تحقيق العدالة واإلنصاف إضافة إلى الحصول على خدمات إعادة التأهيل؛
تشجيع الحوار الشعبي والمبادرات التعليمية الرامية إلى الحد من مستوى العنف وكسر حلقته ،ال سيما بين الشباب ،ومن أجل
التحضير لعملية بناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع؛
توفير مساعدة قانونية وإدارية ونفسية لالجئين والمشردين المستضعفين ،إضافة إلى تمكينهم من تطوير معارفهم بشأن الحقوق
األساسية.

 – 2 – 2 – 2دعم مبادرات حقوق اإلنسان الناشئة في ليبيا

استهدفت تدخالت المنظمة دعم  6منظمات حقوق إنسان ليبية بغية تطوير ومواصلة األنشطة الهادفة إلى تعزيز احترام الحقوق األساسية
والدفاع عنها ،واإلبالغ عن انتهاكات تلك الحقوق .وتحديداً ،عملت المبادرات التي حصلت على دعم على تحقيق األهداف التالية:
 10ال يوفر هذا التقرير تفاصيل حول التدخالت في لبنان والجزائر ،بسبب العدد الصغير لهذه التدخالت .إضافة إلى ذلك ،لم تقدم المؤسسة أي منحة لمبادرات
المجتمع المدني األردنية ،ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى توفر مصادر تمويل أخرى في البلد.
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•
•
•

توثيق التهديدات التي يواجهها المدافعون والصحفيون الليبيون ،بما في ذلك حاالت االختفاء القسري ،واالحتجاز التعسفي،
واالعتداءات وإساءة المعاملة ،وإحالة النشطاء المهددين إلى مباردات توفر دعما ً ماليا ً وقانونيا ً ونفسياً؛
إعداد تقارير تحليلية والعمل على مناصرة تغيير الواقع الذي تواجهه النساء والمهاجرون المحتجزون في شمال غرب ليبيا
وشمال شرق ليبيا؛
تعزيز التعايش السلمي والمشاركة المدنية إضافة إلى احترام حقوق اإلنسان بين الجمهور ،من خالل عرض األفالم السينمائية.

 – 3 – 2 – 2دعم صمود المجتمع المدني المستقل في مصر

استمرت المؤسسة في التركيز على التدخالت التي تحافظ على صمود حركة المجتمع المدني في مصر واستقاللها ،وذلك من خالل
مساعدة المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظماتهم على تطبيق استراتيجيات طارئة في داخل البلد وخارجة بغية مواصلة توثيق االنتهاكات،
ومساعدة ضحايا القمع ،والمطالبة باحترام الحقوق اإلساسية .ودعمت المؤسسة  11مبادرة تسعى إلى:
•
•
•
•

توثيق حاالت العنف ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والممارسات واألطر القانونية التعسفية؛
توفير الدعم والمساعدة القانونية لضحايا االنتهاكات والتمييز ،بمن فيهم المدافعين عن حقوق اإلنسان وعن حقوق المثليين
والمثليات ،والنشطاء السياسيين ،والصحفيين ،والمتظاهرين السلميين ،وطالب الجامعات ،إضافة إلى النساء المستضعفات؛
توسيع قاعدة الدعم المحلي لحركة المجتمع المدني المستقلة ،ال سيما من خالل اإلبالغ عن األنشطة بطريقة تتحدى سيطرة
وسائل اإلعالم الحكومية على المعلومات؛
إثارة االهتمام على الصعيد الدولي بشأن سجل مصر في مجال حقوق اإلنسان ،وتنظيم حمالت لتحقيق المساءلة.

 – 4 – 2 – 2حماية أنشطة المجتمع المدني والمبادرات المبتكرة في النزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني

ركزت المؤسسة تدخالتها على توفير تمويل مرحلي لمنظمات حقوق اإلنسان التي تواجه أزمات غير متوقعة ،أو تمويل تأسيسي
للمبادرات المبتكرة التي تطمح إلى توثيق االنتهاكات والتمييز ومنعها واالستجابة إليها في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعمت المؤسسة  5منظمات غير حكومية ،وتتمثل أنشطتها فيما يلي:
•
•
•
•

إعداد سجل أرشيفي الستخدامه كوسيلة للتغيير في مجال حقوق اإلنسان والعدالة ،والمحافظة على الذاكرة الجماعية؛
تحسين احترام حقوق اإلنسان والمساواة من خالل المناصرة اإلعالمية للجماعات المهمشة ،خصوصا ً الشباب والنساء في غزة؛
توفير دعم نفسي وقانوني لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وتنظيم حمالت توعية للكشف عن هذه
الظاهرة والممارسات ضد النساء العربيات في إسرائيل؛
توفير مساعدة قانونية لالجئين وطالبي اللجوء ،ومناصرة تطوير نظام عادل للجوء في إسرائيل.

 – 5 – 2 – 2تعزيز الجمعيات في المناطق النائية في تونس والمغرب

فيما يتجاوز االختالفات والتعقي دات في عمليات االنتقال الديمقراطي الجارية في كال البلدين ،واصلت المؤسسة إيالء األولوية إلى تعزيز
العمليات األساسية لـ  32جمعية محلية للتصدي النعدام المساواة وجوانب القصور في حماية حقوق اإلنسان ،وتمكين السكان المهمشين،
ال سيما الشباب والنساء ،كي يصبحوا فاعلين في التغيير المستدام في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان .وتحديداً ،دعمت المؤسسة
 18مبادرة تونسية و  14مبادرة مغربية تعمل على تحقيق األهداف المحددة التالية:
•
•
•
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معالجة التظلمات التي يواجهها السكان المستضعفون ،خصوصا ً الشباب والنساء ،من خالل التوثيق وتوفير الدعم النفسي
والقانوني ،إضافة إلى إعادة التأهيل؛
توعية األطفال والشباب والنساء بشأن حقوق المواطنين وواجباتهم ،وذلك من خالل األنشطة الثقافية والفنية واإلعالمية ،وتمكينهم
من أداء دور أكبر في القضايا المتصلة بالتنمية المحلية والتماسك االجتماعي وشؤون الحكم في المناطق النائية؛
إيصال توقعات السكان المستضعفين ،وتوصيات بشأن إصالح القوانين والممارسات ،وذلك من خالل مبادرات مناصرة تستهدف
السلطات المحلية والمركزية.

 – 6 – 2 – 2نتائج التدخالت الرامية إلى دعم المبادرات المبتكرة أو الحساسة ،ومتابعتها

وبما أن المؤسسة تعمل كوسيط واستشاري للمستفيدين منها ،فقد قامت بما يلي:
•

شجعت وساعدت  55مجموعة حديثة التأسيس ،تمثل  %74من المنظمات غير الحكومية المستفيدة ،وذلك من أجل إعداد خطط
عمل ومقترحات مشاريع ،لتمكين المؤسسة بالتعاون مع شركائها من االستجابة على نحو استراتيجي الحتياجاتها؛
أرشدت  15شريكا ً جديداً ،خصوصا ً ممن يعملون في المناطق النائية في تونس ،من خالل تزويدهم باستشارات استراتيجية حول
اإلدارة الديمقراطية للجمعيات ،وتنفيذ المشاريع ،وآفاق االستدامة ،وذلك بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لألورو-متوسطية للحقوق؛
شجعت  % 49من المستفيدين من تدخالتها على إقامة روابط مع جماعات ومؤسسات أخرى معنية بموضوعات شبيهة على
المستوى المحلي والوطني واإلقليمي .كما شجعت على إجراء اتصاالت بين المنظمات بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات،
وتحديد مجاالت التعاون والتآزر ،وذلك بهدف توفير د عم إضافي ،غير الدعم المادي ،والذي يمكنه اإلسهام في إبراز أنشطة
الجمعيات واستدامتها؛
شاركت في عمليتي مشاورات تهدفان إلى تعزيز التنسيق بين البرامج المقدمة من الشركاء المعنيين بالجوانب الفنية والشركاء
11
المعنيين بالجوانب المالية في تونس؛
التقت مع ممثلي اآللية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة لألمم المتحدة ،التي تأسست في ديسمبر /كانون األول  ،2016لتعزيز
التنسيق والشراكة مع منظمات حقوق اإلنسان السورية التي تعمل على توثيق االنتهاكات بغية استخدامها في التحقيقات
12
والمالحقات القضائية المستقبلية ضد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في سوريا.
نسقت تدخالتها في ليبيا مع مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بغية تعزيز دور المجتمع المدني الليبي في التأثير على
العناصر المتعلقة بحقوق اإلنسان في االتفاقية السياسية التي أبرمت في ديسمبر /كانون األول 2015؛
وفرت إرشادا ً خارجيا ً لتقييم إ دارة الجمعيات وطريقة حكمها وواليتها وأداءها وتوجهاتها ،وذلك بهدف مساعدتها في التطور
االستراتيجي وفي تواصلها مع الجهات المانحة في المستقبل؛
شاركت في تنظيم مشاورات لتطوير نهج مشترك للدعم والمناصرة للمحافظة على صمود حركة المجتمع المدني المصرية أثناء
المناخ القمعي المهيمن حاليا ً؛
ساعدت على تبادل االتصاالت ،وعملت كوسيط ،وأرسلت قائمة بالجهات المانحة المحتملة و/أو ساعدت في صياغة طلبات
التمويل لـ  %47من المستفيدين منها ،أي ما مجموعه  35منظمة غير حكومية .إضافة إلى ذلك ،قدمت المؤسسة مساعدة مباشرة
لمقدمي الطلبات التي تقع أنشطتهم خارج نطاق اختصاص المؤسسة ،إال أنها قد تجتذب اهتمام ودعم جهات مانحة أخرى،
وساعدت مقدمي الطلبات في االتصال مع هذه الجهات المانحة.

•
•

•
•
•
•
•
•

ونسلط فيما يلي الضوء على بعض التأثيرات الرئيسية التي حققتها أنشطة شركاء المؤسسة في عام :2017
•

توثيق تقارير وحاالت بشأن انتهاكات جسيمة وإرسالها إلى آليات األمم المتحدة ،واستخدمها للكشف عن الحقيقة
والسعي للعدالة للضحايا في سوريا ومصر وليبيا وإسرائيل والجزائر.
 oوهذا يتضمن ،على سبيل المثال 136 ،حالة اختفاء قسري في سوريا ،حيث أرسلت معلومات بشأن  28منها إلى
فريق عمل األمم المتحدة المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي .كما تم إعداد تقرير من  35صفحة حول مذبحة
الجورة والقصور التي جرت في محافظة دير الزور في عام  ،2012بما في ذلك تحليل لعشرات مقاطع الفيديو
والصور لهذه األحداث بغية تحديد القبور الجماعية التي يحتمل وجودها .وقد أدى التوثيق الذي قامت به هذه
المنظمات غير الحكومية السورية ،وغيرها ،إلى إجراء عدة تحقيقات من قبل منظمات معنية بالوالية القضائية
العالمية في أوروبا ،وإطالق حمالت إعالمية مشتركة للكشف عن قصص المحتجزين وأماكن مراكز االحتجاز،

 11شارك في هذه المشاورات المؤسسة األورو-متوسطية ،والمعهد الفرنسي في تونس ،واألورو -متوسطية للحقوق ،ومؤسسة فرنسا ،والسفارة اإليطالية ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج دعم المجتمع المدني الممول من االتحاد األوروبي ،والصندوق األوروبي للديمقراطية ،والسفارة األلمانية ،والسفارة الهولندية،
ومؤسسة التعليم والتوظيف ،ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ،والمجموعة المدنية للمتطوعين ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،والفدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان ،ومؤسسة التعاون لتنمية البلدان الناشئة ( ،)COSPEوفيالق الرحمة ،والبنك الدولي ،وبعثة االتحاد األوروبي ،ومنظمة  ،PCPAومنظمة جمعيتي.
 12تلقت  15منظمة حقوق إنسان سورية حصلت على دعم من المؤسسة سابقا ً دعوة لمناقشة سبل التعاون المستقبلي مع اآللية الدولية المحايدة والمستقلة.
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وتوقيع بروتوكول تعاون مع ’اآللية الدولية المحايدة والمستقلة‘ للمساعدة في التحقيقات ومالحقة مرتكبي االنتهاكات
الجسيمة التي جرت في سوريا منذ مارس /آذار .2011
 oوفي مصر ،تم إعداد نسخ رقمية عن مئات اإلجراءات القضائية ذات الطبيعة السياسية (تحقيقات النيابة العامة
وجلسات المحاكمات)؛ وتوثيق األنشطة االحتجاجية ،وحاالت العنف داخل المؤسسات التعليمية دون الجامعية،
إضافة إلى تحليل األطر القانونية المختلفة التي أقرتها السلطتان التنفيذية والتشريعية إلخضاع المدافعين عن حقوق
اإلنسان وفرض السيطرة على وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية والقنوات التلفزيونية .ومثالً ،أصدرت إحدى
المنظمات غير الحكومية المستفيدة فيلما ً وثائقيا ً سلط الضوء على اإلجراءات التعسفية التي أقرتها السلطات لمراقبة
سجناء الضمير الذين يفرج عنهم.
 oتم إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق االنتهاكات ضد المدافعين والصحفيين في ليبيا ،وقامت ثالث منظمات غير حكومية
بإعداد  15تقريرا ً لتقصي الحقائق عملت على تقييم أوضاع  2,292مهاجراً ،من بينهم  271امرأة و  179طفالً في
مراكز االحتجاز في طرابلس وصبراتا والزاوية والزلتان والخمس ومصراتا ،في شمال غرب ليبيا .وقدمت
المنظمات تقاري رها إلى بعثة األمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا ،ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،
ومقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان لالجئين ،كما نظمت جلسات حوارية حول حقوق الالجئين مع
مدراء وعمالء مراكز االحتجاز التي تأوي مهاجرين ،ووزارة الصحة ،والمستشفيات ،لتأمين اإلفراج عن
المهاجرين المحتجزين ،وضمان عدم ارتكاب أي إساءات إضافية ،وتزويدهم بالرعاية الصحية الالزمة.
•
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تم توفير مساعدة قانونية ودعم نفسي وخدمات إعادة التأهيل ألكثر من  7,000من ضحايا االنتهاكات ،خصوصا ً المتظاهرين
السلميين ،ونشطاء حقوق اإلنسان والمناصرين للديمقراطية ،وعديمي الجنسية ،والسكان المشردين والالجئين من سوريا
ومصر ولبنان وتونس والمغرب.
 oمثالً ،تم توفير إرشاد قانوني وإداري يومي ،بما في ذلك حول قوانين األحوال الشخصية ،وتعدد الزوجات ،والزواج
المبكر ،والعنف المنزلي ،وتجنيد األطفال ،والمواطنة ،إضافة إلى دعم تعليمي ونفسي ،استفاد منه  6,991امرأة
وطفل من السوريين المشردين والالجئين في ريف إدلب في سوريا ،وفي إنطاكية في جنوب تركيا.
 oوفي مصر ،تم توفير مساعدة قانونية وخدمات التمثيل القانوني لـ  144من ضحايا االنتهاكات في أربع محافظات
(الدقهلية ،والغربية ،والقاهرة ،وقنا) .وعلى سبيل المثال ،تم تأسيس عيادة قانونية متنقلة فريدة من نوعها لتوفير
استشارات قانونية مجانية للنساء الريفيات من ضحايا التمييز والعنف ،وذلك بخصوص عدة قضايا بما فيها الوصاية
على األطفال ،والحرمان من التوظيف بسبب التحيز الديني أو اإلعاقة ،والمضايقات الجنسية ،والنزاعات بشأن
إثبات األبوة ،ومسائل الميراث .وبفضل المساعدة والتمثيل القانونيين ،أفرج عن عشرات نشطاء حقوق اإلنسان
والنشطاء السياسيين ممن اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلمية ،في حين ما زال كثيرون غيرهم قيد
االحتجاز.
 oتم توفير  70استشارة بخصوص حقوق العمل للعمال السوريين في الجوالن المحتل ،إضافة إلى حوالي  60جلسة
استشارية في مجاالت التعليم ،ووثائق الهوية ،وتراخيص اإلنشاءات ،وتسجيل األطفال في السجالت اإلحصائية.
وفي ثالث حاالت ،أصدرت المحكمة حكما ً لمصلحة العمال الذين انتهكت حقوقهم من قبل دولة إسرائيل.
 oتم تقديم الدعم لـ  22أسرة من عديمي الجنسية يعيشون في مناطق نائية ومناطق غير معمورة في لبنان ،وذلك
لتمكينهم من تسجيل الوالدات ،كما تم رفع ست دعاوى أمام المحكمة للحصول على الجنسية .وإضافة إلى
االستشارات القانونية ،انهمكت إحدى الجمعيات في حوار فريد مع خمس وزارات إضافة إلى مفوضية األمم المتحدة
لالجئين واليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،بخصوص قضايا األشخاص العديمي الجنسية (بما
في ذلك التسجيل المدني ،وإمكانية اللجوء إلى القضاء ،والتعليم ،والصحة ،والخدمات االجتماعية) ،وذلك لمناقشة
اإلجراءات الالزمة إلنهاء ظاهرة انعدام الجنسية.
 oتم توفير دعم نفسي وتوجيه قانوني وخدمات إعادة التأهيل لـ  315من ضحايا التمييز والعنف والتعذيب في تونس
والمغرب .مثالً ،افتتحت جمعية تونسية ملجأ ووفرت استشارات نفسية لسبع نساء من ضحايا العنف ،خصوصا ً
األمهات العازبات ،في شمال غرب تونس .وقدمت جمعيتان مغربيتان دعما ً وتمثيالً قانونيا ً لمتظاهرين ونشطاء
سلميين حوكموا بسبب مشاركتهم في حركة االحتجاجات االجتماعية في الحسيمة ،وبو يزكارن ،وتمنارت ،في
شمال المغرب وجنوبه .ونتيجة لذلك ،أفرج عن العديد منهم في عامي  2017و  ،2018في حين تم استئناف األحكام
الصادرة بحق آخرين ،والتحقيقات جارية مع بعضهم.
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•

عُقدت  169فعالية تعليمية ،عادة باستخدام األفالم والفنون ،بغية إثارة حوار حول الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وحقوق النساء واألطفال ،ولتمكين  4,619شخصا ً من المهمشين ،ال سيما األطفال والشباب
والنساء ،من أداء دور أكبر في مسائل تتعلق بالتنمية المستدامة ،والتماسك االجتماعي ،والحكم في المناطق النائية في
تونس والمغرب واألراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا وسوريا ومصر.
 oعلى سبيل المثال ،تم تنظيم أربعة مهرجانات ألفالم حقوق اإلنسان واألفالم الوثائقية لتشجيع التفكير النقدي والحوار
والمشاركة المدنية ،وإلثارة حوار حول قضايا حقوق اإلنسان مع الجمهور في غزة (فلسطين) ،وطرابلس (ليبيا)،
والرديف (تونس) ،وكلميم (المغرب).
 oتأسس منبر جديد في تونس لتمكين المواطنين الشباب من اإلبالغ عن المشاكل التي يواجهونها وللمشاركة في عملية
صناعة القرارات المتعلقة ببيئتهم ،وذلك بالتعاون مع ثماني بلديات .كما افتتح مكان فريد من نوعه للثقافة والتصميم
مخصص للشباب في منطقة الحفصية في منطقة المدينة في تونس ،إضافة إلى ورشات عمل فنية وثقافية أدت إلى
نشوء سلسلة من المشاريع الصغيرة التي طورها الشباب لتعزيز الزراعة الدائمة وتحسين الزراعة في المناطق
الحضرية .كما أبرمت اتفاقيات بين المنظمات غير الحكومية المستفيدة وبين  14شابا ً من المشاركين في ورشات
العمل المعنية بحقوق اإلنسان بهدف تأسيس أول مطبوعة مدنية بقيادة الشباب ،وهي "زاماماغ" في محافظة سليانة
في عام .2018
 oعقد أول منتدى إقليمي لجمعيات حقوق اإلنسان لمناقشة المشاكل التي تواجهها الجمعيات في منطقة سوس ماسة
في المغرب ،وذلك بمشاركة السلطات المحلية .وأدى هذا الحوار والمبادرة التنسيقية إلى تشكيل خمس وحدات
للتوثيق واإلبالغ بشأن حقوق اإلنسان في مدن مختلفة في سوس ماسة ،ودرعة تافياللت ،وفاس-مكناس ،والمناطق
الشرقية في المغرب.
 oتأسست نوادي لحقوق اإلنسان والمواطنة في مدارس ابتدائية وثانوية في مدن منوبة ،وقفصة ،والمنستير ،والكاف
في تونس؛ كما سيستمر  29مركزا ً للشباب في العمل والتوعية بشأن الديمقراطية والمواطنة بين الشباب المهمشين
في جميع أنحاء تونس والمغرب.
 oجرى تنظيم جلسات لتنمية القدرات في مجال بناء السالم ،والتطوير التنظيمي ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،
والعدالة االنتقالية ،كما جرت اجتماعات تنسيقية مع عشرة من منظمات المجتمع المدني في شمال غرب وشمال
شرق سوريا ،مما أدى إلى تأسيس حملة محلية لمكافحة العنف ضد األطفال في محافظة إدلب .إضافة إلى ذلك ،تم
بث برامج إذاعية ناقشت انتشار العنف ضد األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي في عدة مؤسسات
اجتماعية ،مما ساعد على إطالق حملة على وسائل التواصل االجتماعي للتصدي إلى ظاهرة العنف ضد النساء
وعمل األطفال في قطاع غزة ،مما دفع عدة بلديات فلسطينية إلى تبني الحملة على حساباتها على وسائل التواصل
االجتماعي ،وتوسيع نطاقها كي يتضمن قضايا خالفية من قبيل زواج األطفال ،والتسرب من المدارس ،واإلساءة
إلى األطفال ،وقضايا أخرى.

•

عمل عدد من المستفيدين من المجتمع المدني على طرح توصيات للمطالبة بالمساءلة ،وإضفاء االنسجام بين التشريعات
والممارسات في أحكام الدستور وبين االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول في كل من تونس والمغرب وإسرائيل
وليبيا ومصر.
 oواستناد إلى عمل مستمر مع النساء من ضحايا العنف وإلى حمالت مناصرة قامت بها منظمات غير حكومية
مستفي دة من تدخالت المؤسسة ،وبالتعاون مع التحالف الوطني ضد العنف ،أقرت جمعية ممثلي الشعب في تونس
في  24يوليو /تموز  2017قانونا ً فريدا ً للقضاء على العنف ضد النساء.
 oأعدت ج معية ليبية مسودة قانون لحماية إعادة االندماج االجتماعي للسجينات السابقات ،وقدمتها إلى لجنة المرأة
والطفل في البرلمان الليبي في فبراير /شباط  . 2018وقد أدرجت اللجنة مسودة القانون ضمن التشريعات التي
ستدرسها خالل األشهر المقبلة.
 oرفعت دعوى أمام المحكمة اإلسرائيلية العليا للطعن في دستورية "قانون الوديعة" الذي دخل حيز النفاذ في أيار/
مايو  ،2017والذي أدى إلى تشديد السياسات التقييدية التي يواجهها  40,000طالب لجوء من أريتريا والسودان.
ويتيح هذا القانون للسلطات اإلسرائيلية خصم  %20من الراتب الشهري لطالب اللجوء الذي يدخل البلد بصفة غير
مشروعة ،على أن تعيد له المبلغ المحجوز عند مغادرته إسرائيل.

o
o
o
o

تم توثيق وأرشفة أكثر من مئتي سند تسجيل أراضي وسجالت سياسية للحكومة اإلسرائيلية لتزويد جمعيات حقوق
اإلنسان بوسائل للمناصرة والمالحقة القانونية لمقاومة خطة الحكومة إلخالء القرويين من المناطق الفلسطينية
المحتلة.
ع قدت اجتماعات مناصرة مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي للتعبير عن االنشغال بشأن سجل مصر في
مجال حقوق اإلنسان ،وإليقاف تصدير األسلحة الفتاكة إلى وزارة الداخلية المصرية ،والتي يعتقد أنها تستخدم في
قمع التظاهرات السلمية.
ن اقش الفاعلون المحليون في المجتمع المدني المغربي إعداد دليل عملي يهدف إلى تعزيز حماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان ،وسيعرض على المؤسسات الوطنية واألحزاب السياسية ووزارة العدل وأعضاء البرلمان في عام
.2018
شاركت ثالث منظمات غير حكومية ليبية مستفيدة من المؤسسة في اجتماعات مناصرة على هامش الدورة الـ 36
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في سبتمبر /أيلول ،وقدمت المنظمات خاللها استعراضا ً لوضع حقوق
اإلنسان والتقت مع ممث لي الحكومات لمناقشة الحصول على مساعدة فنية وبناء للقدرات بغية تحسين وضع حقوق
اإلنسان ،خصوصا ً حقوق المهاجرين والمشردين داخليا ً في ليبيا .ونتيجة لذلك ،أجرى مقرر األمم المتحدة الخاص
المعني بالمشردين داخليا ً زيارة إلى ليبيا في بدايات عام  ،2018وشارك في اجتماع مشترك مع المفوضية األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ومنظمات المجتمع المدني الليبية في أبريل /نيسان .2018

أخيرا ً وليس آخراً ،جرى تبادل عابر للحدود بين منظمات شعبية معنية بحقوق المرأة من تونس والمغرب والجزائر ،بهدف تبادل
الدروس المستفادة من خبرات هذه المنظمات؛ وطورت الجهات المعنية من المجتمع المدني في تونس والمغرب شراكات مع سلطات
محلية ومركزية  ،من قبيل وزارات حقوق اإلنسان ،والثقافة ،والتعليم ،والشباب والرياضة ،والزراعة والبيئة ،والمؤسسات الوطنية –
ال سيما المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه اإلقليمية في المغرب .وتمكن  %42من هذه المنظمات من الحصول على تمويل
إضافي لضمان استدامة أنشطتها ،جزئيا ً على األقل.
مع ذلك ،يجب أال تخفي هذه النتائج المذكورة أعاله حقيقة أن المجتمع المدني في المنطقة يواجه تهديدات كبيرة ،وصعوبات إدارية
ومالية .وقد نشأ التزايد في التدخالت المستعجلة لحماية أمن النشطاء وسالمتهم ،عن اعتقال ممثلي المنظمات غير الحكومية المستفيدة
في مص ر ،وأزمة السيولة في ليبيا ،وتجميد ممتلكات منظمتين غير حكوميتين في تونس ،والمناخ العام الذي يشهد زيادة في القيود
المفروضة على قطاع المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وقد تبنت المؤسسة إجراءات إضافية للرصد
والمتابعة والتقييم بسبب ضعف قدرات اإلبالغ لدى إحدى المنظمات غير الحكومية.
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 – 3التدخالت غير المباشرة
فيما يتجاوز التدخالت المالية المباشرة ،عززت المؤسسة وجودها أو اتصاالتها مع المجتمع المدني كي تراقب الديناميات المحلية عن
كثب ،ونظمت اجتماعات أو كلفت بإجراء دراسات للمحافظة على النشاط المالي ونشاط حقوق اإلنسان في المنطقة.
 – 1 – 3التواجد في منطقتي المغرب العربي والمشرق العربي
حافظت المؤسسة على وجودها الفعلي في تونس ونظمت عدة استشارات وزيارات كي تظل على اطالع على تطورات المجتمع المدني
واحتياجاته في المنطقة.
 – 1 – 1 – 3المغرب العربي :تعزيز التواجد في تونس ومشاورات مع المجتمع المدني الجزائري والليبي

نظمت البعثة اإلقليمية للمؤسسة التي تتخذ من تونس مقرا ً لها ،وعلى امتداد عام  ،2017أربع زيارات ميدانية شملت واليات سليانة،
والكاف ،وجندوبة ،ومدنين ،وقابس ،وتطوان ،وتوزر ،وقبلي ،وقفصة ،وذلك لتنفيذ أعمال مخطط لها ،واستعراض المشاكل التي تمت
معالجتها ،وتقييم احتياجات الجمعيات الناشئة في مجال التطوير والمساعدة .وبفضل هذه الزيارات ،حصلت  9جمعيات ناشئة على منح
تأسيسية وتلقت توجيها ً مباشرا ً ونصائح بشأن تخطيط المشاريع وتنفيذها .إضافة إلى ذلك ،وفرت المؤسسة استشارات يومية لهذه الجماعات
ولمستفيدين آخرين لتحري إمكانيات التآزر وتطوير شراكات فنية ومالية مع المؤسسات الوطنية األخرى والجهات الفاعلة في المجتمع
المدني 13،والمانحين .وتبين أن ذلك كان مفيداً للجميعات ،إذ طور  %21من المستفيدين شراكات مع وزارات ،كما تمكن  %33منهم من
الحصول على تمويل تكميلي وضمان استدامة أنشطتهم ،جزئيا ً على األقل.
عالوة على ذلك ،شاركت المؤسسة في اجتماعات منتظمة لمجموعة العمل المعنية بليبيا ،والتي ينسقها مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،وذلك بهدف زيادة التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية الليبية والدولية.
ختاماً ،قامت المؤسسة بزيارة إلى شمال الجزائر ،حيث التقت خاللها مع  12جمعية ،وذلك كي تبقى على اطالع على ديناميات المجتمع
المدني والصعوبات التي يواجهها في هذا السياق الذي يتسم بوجود إطار تشريعي غير مالئم لنشوء جمعيات قوية نظراً للوضع السياسي
الراهن.
 – 2 – 1 – 3المشرق العربي :زيارات إلى البدان المجاورة لسوريا ومشاورات مع المجتمع المدني المصري

على الرغم من أن المؤسسة لم تنشئ وجودا ً فعليا ً في منطقة المشرق العربي ،نظرا ً للوضع األمني الحرج ،فقد نظمت زيارة إلى لبنان في
فبراير /شباط والتقت مع  25منظمة غير حكومية لبنانية وسورية ودولية ومع وكاالت تابعة لألمم المتحدة ،كما تواصلت مع باحثين
ونشطاء أفراد بغية تقييم ديناميات العمل للمنظم ات اللبنانية والسورية في لبنان ،ولتوفير رؤى بشأن العمل الذي يقوم به المجتمع المدني
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا ،إضافة إلى مواقف المجتمع المدني بشأن مفاوضات جنيف .وبفضل هذه الزيارة ،تم
تحديد عدة قضايا بوصفها تمثل فجوات تحتاج إلى مزيد من االهتمام ،بما في ذلك إمكانية المدافعين والجمعيات السوريين في لبنان في
الحصول على الدعم ،وحماية الالجئين السوريين ،والتنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني الموجودة في تركيا ولبنان.
عالوة على ذلك ،حافظت المؤسسة على امتداد السنة على تبادل منتظم مع المجتمع المدني المصري ،كما شاركت في اجتماعات منتظمة
مع منظمات دولية لتطوير نهج منسق.
 13على سبيل المثال ،بفضل دور الوساطة الذي قامت به المؤسسة ،شاركت خمس منظمات غير حكومية تونسية شريكة في منتدى للمجتمع المدني نظمته األورو-
متوسطية للحقوق في مونستير في  17-15ديسمبر /كانون األول  .2017ووفرت هذه المشاركة فرصة فريدة لهذه المنظمات الحديثة التأسيس إلقامة روابط مع
منظمات محلية شعبية أخرى ،وكان هدف هذه الفعالية تبادل المعلومات واتخاذ قرارات بشأن األولويات ضمن سياق البلد ،إضافة إلى تنسيق أنشطة مشتركة من
قبل  130من ممثلي منظمات المجتمع المحلية الذين شاركوا في المنتدى.
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 – 2 – 3تعزيز الدعم المالي للفاعلين من الجتمع المدني المحلي

أدت المؤسسة أيضا ً دورا ً فاعالً في االجتماعات مع الجهات المانحة بغية تأمين دعم مالي طويل األجل للمدافعين في المنطقة .وبصفة
خاصة ،قادت المؤسسة جهودا ً منسقة للمانحين والمؤسسات لتناول موضوع المجال المتضائل للمجتمع المدني ،ودراسة وسائل تبعئة
الموارد المحلية وتوسيعها لحركة حقوق اإلنسان المحلية في تونس ،بغية المحافظة على صمودها وآفاق استدامتها.
 – 1 – 2 – 3االلتفاف على الفضاء المتضائل أمام المجتمع المدني

وبغية استكمال التبادل المنتظم مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ،نظمت المؤسسة في حزيران /يونيو اجتماعا ً تشاوريا ً مع
 29ممثالً عن الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف الرئيسية المنهمكة في دعم المجتمع المدني .وهدفت هذه المشاورات إلى تبادل
المعارف بشأن االستراتيجيات التي تبنتها المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة للتعامل مع تضاؤل المجال أمام المجتمع المدني،
14
ودراسة الوسائل واآلليات الالزمة للمحافظة على تمويل حركة حقوق اإلنسان في الوقت الحالي وفي المستقبل.
وبفضل هذا االجتماع ،وافق المانحون على تشكيل ثالثة فرق عمل محددة للبناء على النتائج التي خرج بها االجتماع ومواصلة النقاش
بصفة منتظمة حول )1 :القضايا العملية )2 ،المناصرة والدعم؛  )3إدارة االستجابة للضغوط التي يواجهها النشطاء المعرضون للخطر.
 – 2 – 2 – 3تعزيز التمويل المحلي للمشاركة المدنية وحقوق اإلنسان

كلفت المؤسسة باحثين بإجراء دراسة لتحديد سبل تعزيز فرص التمويل المحلي للجهات الفاعلة في المجتمع المدني التونسي ،وذلك
بالتزامن مع جهود مماثة تجري بشأن المغرب ،ويعتبر هذا التوجه توجها ً استراتيجيا ً جديدا ً لعمل المؤسسة .وشكلت المؤسسة مجموعة
توجيهية تتألف من ست شخصيات من المعروفين بخبراتهم في هذا المجال والمطلعين على ديناميات عمل الجمعيات في تونس ،وذلك
بغية إثراء منهجية الدراسة واختبار الفرضيات المحتملة التي قد تخرج بها.
وقد عقدت المجموعة التوجيهية اجتماعا ً لمناقشة منهج العمل والنتائج األولية ،كما جرى نقاش إضافي بشأنها في االجتماع السنوي لشبكة
ممولي حقوق اإلنسان 15الذي عقد في نيويورك في تموز/يوليو .وساهم في اجتماع المجموعة التوجيهية ممثلون عن المجتمع المدني
التونسي في إطار مشاركتهم في منبر المجتمع المدني التونسي الذي جرى في  17-15ديسمبر /كانون األول .وستصدر الدراسة في أواسط
العام .2018

 14أجرت المؤسسة استطالعا ً ح ول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني فيما يتعلق بتضاؤل المجال المتاح أمامه ،والمقاربات التي ينتهجها للتعامل مع ذلك ،وقد
استخدمت نتائج االستطالع كمذكرة معلومات أساسية لهذه المشاورات.
 15شبكة ممولي حقوق اإلنسان هي شبكة للممولين الدوليين تضم حاليا ً أكثر من  330هيئة تمويل ،و 1,200فردا ً ممن يمارسون األعمال الخيرية ،والذين يدعمون
حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم .وقد انضمت المؤسسة إلى عضوية هذه الشبكة في عام  ،2010كما أنها عضو مؤسس في مجموعة العمل المعنية بالمدافعين
عن حقوق اإلنسان والتي تأسست في عام .2011

16

 – 4استعراض كمي للتدخالت

توفر الرسوم البيانية الدائرية واألشكال التالية موجزا ً كميا ً للمنح التي خصصتها المؤسسة للمدافعين والمنظمات غير الحكومية في عام
.2017
 – 1 – 4أنواع التدخالت

رغم أن قيمة التدخالت المستعجلة تمثل
مبلغاً أقل كثير ًا من المنح العادية ،إال أنها
زادت بنسبة  %32عن عام  .2016وهي
تهدف إلى حماية أرواح المدافعين الذين
يعملون في بيئات معادية ،خصوصاً في
سوريا ،وللمحافظة على أمنهم.
قدم  %51من منح المؤسسة في أوضاع
طارئة ،في حين خصص  %49منها في
إطار الدعوات التي تصدر مرتين في
السنة لتقديم مشاريع مقترحة والتي ينظر
فيها مجلس أمناء المؤسسة في اجتماعاته.
ومن خالل آليتي الدعم هاتين ،المتوفرتين
على موقع المؤسسة اإللكتروني ،تتمكن
المؤسسة من االستجابة على نحو مرن في
األوضاع التي تتضمن تهديد ًا لحياة
المدافعين ،وكذلك فيما يخص المبادرات
المبتكرة.
وكان معدل مبالغ المنح التي تم تخصيصها
 12,208يورو ،وهو يزيد قلي ً
ال عن
المعدل في عام  .2016ويسلط هذا الرقم
الضوء على أهمية المنحة وليس قيمتها،
كما يبرز محدودية الميزانية المتوفرة
للمجتمعات المدنية في المنطقة.
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 – 2 – 4المجاالت المواضيعية

ظل التركيز الرئيسي للمستفيدين
من المؤسسة هو مكافحة
اإلفالت من العقاب والمطالبة
باإلصالحات في مجاالت
الحقوق المدنية والسياسية
واالجتماعية
واالقتصادية
والثقافية ،ال سيما وأن هذه
الحقوق مترابطة ،وتعد ذات
أولوية من أجل إعمال حقوق
اإلنسان في المنطقة .ونتيجة
لذلك ،كان  %39من التدخالت
مرتبطاً بهذه القضايا.
إضافة إلى ذلك ،ونظر ًا للدور
المركزي الذي تؤديه النساء
والشباب في المجتمعات وفي
إرساء أسس فعالة ومستدامة
للديمقراطية ،وضعت المؤسسة
من بين أولوياتها تعزيز حقوق
الشباب والنساء ومشاركتهم،
وتشجيع القيادات النسائية
والشبابية ،وقد مثل هذا المجال
 %33من تدخالت المؤسسة في
عام .2017

مالحظة :بعض التدخالت قد تكون مخصصة ألكثر من فئة واحدة ،وذلك للخروج بعرض شامل وذي صلة لجميع المجاالت المواضيعية التي غطتها المنظمات غير الحكومية
المستفيدة من تدخالت المؤسسة.
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 – 3 – 4األنشطة

مثلت األنشطة المتكاملة في
مجاالت التعليم ،والحوار
والمناصرة ،والتي تعتبر حاسمة
لتحفيز اإلصالحات في مجال
والتحول
اإلنسان
حقوق
الديمقراطي ،أكبر حصة من
األنشطة ( .)%51وجرى دعم
هذه األنشطة أيضاً من خالل
فعاليات ثقافية وفنية ،إذ تمثل بدي ً
ال
عن الوسائل التقليدية ،وبوسعها
الوصول إلى جمهور أوسع من
الشباب .وكان من بين األساليب
األنشطة
لهذه
المبتكرة
المهرجانات الفنية ،ومسرح
الشارع ،والعروض الموسيقية
والفنون الشعبية ،وقد مثلت %11
من األنشطة التي نفذها
المستفيدون بغية نشر قيم
الديمقراطية والمواطنة والعدالة
واحترام حقوق اإلنسان.
وبما أن المنطقة تتضمن ديناميات
وطنية مختلفة ،فقد سعى جزء
كبير من األنشطة التي نفذها
شركاء المؤسسة إلى توثيق
االنتهاكات ،وتوفير المساعدة،
العدالة
لتحقيق
والسعي
واإلنصاف للضحايا .وشكلت هذه
األنشطة ،والتي تجري في بيئات
معادية %37 ،من جميع األنشطة
التي نفذها شركاء المؤسسة.
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 – 4 – 4المتابعة

باإلضافة إلى توفير التمويل،
يتمثل أحد األهداف الرئيسية
للمؤسسة في مساعدة المدافعين
المستضعفين والمنظمات غير
الحكومية على تنفيذ مهماتهم
على المدى البعيد .وتحقيقاً لهذا
الهدف ،تابعت المؤسسة أوضاع
 %73من تدخالتها المالية.
وتحديد ًا ،عملت وسيطاً
لشركائها لتعزيز تعاونهم
وإمكانية حصولهم على التدريب
والتمويل.
ويعد هذا النوع من المتابعة
مهماً بصفة خاصة للمبادرات
الناشئة إذ تتيح لها تبادل
المعلومات ،والتعلم من تجارب
اآلخرين ،وإقامة أطر تآزر
وحركات جديدة ،مما يقلل من
عزلتها ويوسع قاعدة الدعم لها.
وفي  %42من الحاالت ،تمكنت
المنظمات غير الحكومية
المعنية بهذه المتابعة من
الحصول على تمويل من
مؤسسات آخرى.
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 – 5 – 4النوع االجتماعي والشباب
النساء والشباب هم مستفيدون مباشرون ورئيسيون من تدخالت المؤسسة نظرا ً للدور المركزي الذي يؤدونه في عمليات نشر
الديمقراطية .وتعد حماية حقوقهم وتعزيز قياداتهم ذات أهمية حاسمة للبيئة اإلقليمية حيث تعاني هاتان الفئتان من نقص التمثيل في
عمليات صنع القرار في الجمعيات .لذا شكلت النساء والشباب  %32و %40على التوالي من المستفيدين ،وخصصت المؤسسة تمويالً
لجماعات ومنظمات غير حكومية استنادا ً إلى التمثيل الكافي للنساء في قياداتها.
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 – 6 – 4البلدان

كما هو الحال في السنوات الماضية ،كان
من بين مجاالت التركيز المهمة لتدخالت
المؤسسة في عام  ،2017الحرب المستمرة
منذ مدة طويلة في سوريا ،والقمع التدريجي
ألنشطة المجتمع المدني المستقل في مصر.
ونظر ًا النتشار اإلفالت من العقاب ،ركزت
المؤسسة تدخالتها على حماية المدافعين،
وتوثيق االنتهاكات ،ومساعدة الضحايا،
وخصوصاً المدافعين أنفسهم.
إضافة إلى ذلك ،لم تغفل المؤسسة عن
احتياجات الحماية للمدافعين في البيئات
المعادية األخرى ،بما في ذلك ليبيا والجزائر
وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة،
وقد شكل هذا المجال  %16من تدخالت
المؤسسة في عام .2017
ختاماً ،نظر ًا لعمليات اعتماد نظام
الالمركزية واإلصالحات التشريعية
الجارية في تونس والمغرب ،فإن ذلك
يتطلب زيادة في االلتزام والتمويل
للجمعيات المحلية بغية معالجة التفاوت
اإلقليمي وتجنب التراجع في مجال
اإلصالحات الديمقراطية .لذا ،ركز %24
من تدخالت المؤسسة على تعزيز القدرات
التشغيلية للفاعلين في المجتمع المدني ،ال
سيما الذين يعملون في المناطق النائية في
هذين البلدين.
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 – 5مسائل تنظيمية
 – 1 – 5الشراكات المالية

وضع تسعة مانحين ومؤسسات خاصة ثقتهم بالمؤسسة وساهموا بأنشطتها من خالل التبرع بحوالي  2.3مليون يورو في عام .2017
ورحبت بالدعم األساسي الذي قدمته وزارة الخارجية النرويجية للمؤسسة والذي انتهى كما انتهى عقد محدد مع المفوضية األوروبية لدعم
الجهات السورية الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان لمكافحة اإلفالت من العقاب في يوليو /تموز.
16

وفي هذه األثناء ،زاد صندوق سيغريد راوزينغ دعمه األساسي للمؤسسة للسنوات الثالثة المقبلة ،كما سيساهم شريكان جديدان في أنشطة
المؤسسة لمدة عامين ،وهما معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة ،مؤسسات المجتمع المفتوح.
وبلغ التمويل غير المقيد  %45من دخل المؤسسة في عام .2017
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 – 2 – 5المعلومات واالتصاالت

واصلت المؤسسة تطبيق مبدأ السرية فيما يتعلق بمعظم المعلومات المرتبطة بالمستفيدين .وقد تم تبني هذه السياسة وتطبيقها نظراً للتهديدات
التي يواجهها الناشطون واألفراد الذي يقدمون طلبات تمويل ،وكذلك المستفيدون وغيرهم من المدافعين الذين يتواصلون مع المؤسسة.
ومع ذلك ،تواصل المؤسسة اعتماد الشفافية في اإلبالغ عن أنشطتها لشركائها الماليين الرئيسيين.
 – 3 – 5تقييم

نفذت شركة كي بي إم جي ( )KPMGتدقيقا ً لإلدارة الداخلية والضوابط المالية في المؤسسة في بداية عام  .2017وكانت الحصيلة اإلجمالية
للتدقيق إيجابية ،وقد قد تبنى مجلس األمناء عددا ً من القرارات الملموسة وعدل سياسات داخلية في هذا العام .وهذا يتضمن تعديل الدليل
المالي وإقرار سياسة إلدارة المخاطر في عام  .2017عالوة على ذلك ،سيجري خالل عام  2018وضع سياسة لمكافحة الفساد ولوائح
توجيهات لتعزيز رصد نفقات الحاصلين على المنح.
 – 4 – 5اإلدارة الداخلية

يتألف مجلس األمناء من  12عضوا ً يعملون بصفة تطوعية ،وقد عقد المجلس اجتماعين في عام  ،2017أحدهما في أبريل /نيسان واآلخر
في أكتوبر /تشرين األول ،وذلك لمناقشة استراتيجية المؤسسة ،والتوجهات المالية والبرامجية ،والنظر في الطلبات المقدمة من المنظمات
غير الحكومية في المنطقة .كما أجرى المجلس مشاورات منتظمة ووافق على طلبات لتقديم دعم مستعجل خالل السنة.
وحصل مجلس األمناء على مساعدة من األمانة العامة المؤلفة من  7موظفين متفرغين وموظف واحد بدوام جزئي ،إضافة إلى متدربين،
ومستشارين في مجال تكنولوجيا المعلومت والمحاسبة:

 16مقارنة بعام  ،2016زادت الميزانية التشغيلية للمؤسسة بنسبة .%7
 17تلقت المؤسسة تمويل غير مقيد من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ،وصندوق سيغريد راوزينغ ،ووزارة الخارجية الدانمركية ،ومؤسسات المجتمع
المفتوح بينما خصص الصك األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع ،وصندوق المنح الوطنية من أجل
الديمقراطية ،ومعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ،وصندوق روكفيلر بروذرز وشبكة التغيير االجتماعي (ذي نيتويرك فور سوشيال تشينج)
تمويل لمشاريع محددة او للبلدان التي تغطيها المؤسسة.
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فريق البرامج:
• آن-صوفي شيفر (خريجة القانون الدولي العام) ،موظفة متفرغة في فرنسا تشغل منصب مديرة البرامج؛
• فرانسيس توفام سمولوود (خريجة العالقات الدولية ودراسات الشرق األوسط) ،موظفة متفرغة في فرنسا ،منسقة إقليمية للمشرق
العربي؛
• سيف طه (خريج العلوم السياسية) موظف متفرغ في الدانمرك ،منسق إقليمي للمشرق العربي؛
• رامي صالحي (خريج علم اجتماع) موظف بدوام جزئي في تونس ،منسق إقليمي للمغرب العربي؛
• سليم بوزيد (خريج العلوم السياسية) ،موظف متفرغ في تونس ،منسق إقليمي للمغرب العربي؛
• تاج الهدى طراد (خريجة إدارة األعمال وتكنولوجيا المعلومات) موظفة بدوام جزئي في تونس ،مساعدة إقليمية لمنطقة المغرب
العربي.
الفريق اإلداري:
• أميلينا ياسكوياك (خريجة االقتصاد الدولي) موظفة متفرغة في الدانمرك ،مديرة الشؤون اإلدارية والمالية؛
• جوليا غارسيا هان (خريجة االقتصاد) ،موظفة متفرغة في الدانمرك ،موظفة إدارية ومالية.
تمت االستعانة أيضا ً بمتدربين بدوام كامل في الدانمرك لمدة ستة أشهر لمساعدة موظفي البرامج والموظفين اإلداريين ،وقد عملت عايشة
العفيفي كمتدربة (وهي خريجة العالقات الدولية) ،ثم ماريون غاوير (خريج السياسات العامة للمنطقة األورو-متوسطية).
ختاماً ،جددت المؤسسة شراكتها مع األورو -متوسطية للحقوق ،وهي تتضمن عدة مسائل ،من بينها االشتراك في المكاتب والتكاليف
18
المرتبطة بها ،إضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات.
أجرت تدقيق الحسابات للمؤسسة شركة ديلويت في كوبنهاغن ،والتدقيق متوفر على الموقع اإللكتروني التابع للمؤسسة.

 18تم اعتماد هذه الترتيبات بغية تقليص النفقات التنظيمية واإلدارية.
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ملحق :موجز لطلبات المنح
 – 1لمحة عن عدد طلبات المنح

تلقت المؤسسة واستعرضت  711طلب تمويل في عام 2017
بحسب الوضع
تم منحه
يجري النظر فيه
تم رفضه

107
185
419

بحسب النوع
مستعجل
عادي
استفسار

192
369
150

%15
%26
%59

%27
%52
%21

بلغ مجموع المنح التي قدمتها المؤسسة  1,660,407يورو في عام .2017

 – 2التوزيع الجغرافي
أتى ما مجموعة  620طلبا ً من منطقة جنوب المتوسط (مما يمثل  %87من جميع الطلبات التي استلمتها المؤسسة).
وتحديداً ،حدثت زيادة قدرها  %92في عدد الطلبات التي وردت من سوريا مقارنة مع عام .2016

بحسب المنطقة

بحسب بلدان جنوب المتوسط

المغرب
العربي
20%
ليبيا
7%

المشرق
العربي
69%
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المغرب الجزائر
2%
7%
تونس
6%

األردن
3%

االتحاد

سوريا
44%

األوروبي إسرائيل /أ.ف .م
14%
2%

أخرى
9%

مصر
14%

لبنان
3%

 – 3أسباب الرفض
فيما يلي قائمة باألسباب الرئيسية التي بررت عدم أهلية الطلبات التي تم رفضها في عام :2017
-

النشاطات المقترحة تقع خارج النطاق الجغرافي لمجال اختصاص المؤسسة ،وهو المغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،مصر،
األردن ،لبنان ،سوريا ،األراضي الفلسطينية المحتلة ،وإسرائيل .وبلغ عدد هذه الطلبات  %15من مجموع الطلبات
المرفوضة.
لم يكن المقترح يتماشى مع المعايير الرئيسية للمؤسسة (أي ،نوعية المدافع ،والوضع ،والضرورة) .وبلغ عدد هذه الطلبات
 %50من مجموع الطلبات المرفوضة.
ً
النشاطات المقترحة لم تكن مبتكرة ،أو أنها ال تدعم معايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا .وبلغ عدد هذه الطلبات  %29من
مجموع الطلبات المرفوضة.
رفضت الطلبات نظرا ً لنقص عام في المعلومات و/أو مشاكل متأصلة في مقدم الطب (بما في ذلك آراء سلبية وردت من
الشركاء والمانحين) وبلغ عدد هذه الطلبات  %6من مجموع الطلبات المرفوضة.

وفي الحاالت التي كانت الطلبات تقع خارج نطاق اختصاص المؤسسة ،قدمت األمانة العامة نصائح وإرشادات ل بعض مقدمي الطلبات
لتمكينهم من الحصول على تمويل من جهات مانحة بديلة .وقد تم تقديم هذه الخدمة بصفة خاصة في الحاالت التي يواجه فيها مدافعون
من مناطق أخرى تهديدات .وقد تم توجيه الطلبات المرفوضة إلى شركاء ومانحين آخرين محتملين ،وبلغ عدد هذه الطلبات  %6من
مجموع الطلبات المرفوضة.
 – 4معدل وقت االستجابة
كقاعدة عامة ،تهدف المؤسسة إلى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة بخصوص الطلبات التي تتلقاها .ويتوضح طول الفترة ما بين استالم
الطلب وبين استجابة المؤسسة ،في الجدول أدناه:
إجمالي معدل وقت االستجابة*
المعدل لالستفسار
المعدل للطلبات المستعجلة
المعدل للطلبات العادية

 8أيام
 5أيام
 4أيام
 11.5يوما ً

* هذا المجموع يعكس  80في المائة من الطلبات المقدمة.
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