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 افتتاح االجتماع التشاوري الخامس لمجلس الممثلين

 

 

 

 

المشاورات الخامس لمجلس جندوبي، اجتماع  المتوسطية، كمال  -افتتح أمين الصندوق في المؤسسة األورو

، ورحب نيابة عن مجلس أمناء المؤسسة بجميع  2018يونيو/ حزيران  23يل في س الممثلين في بروك

 المشاركين. 

 

بولسين، إضافة إلى أعضاء األمانة  -وكان أعضاء مجلس األمناء الحاضرون كمال الجندوبي ومارك شايد

 صالحي، وسيف طه.  وراميأميلينا ياسكوياك، صوفي شيفر، و -متوسطية آني-العامة للمؤسسة األورو

 

وقد أعلن عن اعتذارات المتغيبين من مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بسبب التزامات مهنية، وهم رئيس  

كريستينا م. ميركل، وأعضاء المجلس لين ويلتشمان، وليلى  الرئيسي ةالمؤسسة إدريس اليازمي، ونائب

 ي الدين حسن، وسهير بلحسين، وبسمة قضماني. رحيوي، وهاني مجلي، وخميس شماري، وبه

 

- متوسطية، وتحديداً أنها أُطلقت من قبل األورو-وسرد أمين الصندوق تاريخاً موجزاً للمؤسسة األورو 

بعد دراسة وفرت تقييما للحاجة إلى تأسيس مؤسسة   2004متوسطية للحقوق في ديسمبر/ كانون األول 

 مويل مرن واستراتيجي صغير الحجم في منطقة جنوب المتوسط. معنية بحقوق اإلنسان مكرسة لتقديم ت
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 2017-2015التطورات خالل الفترة  -1

 

متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان تعطي األولوية لدعم األفراد -أشار كمال الجندوبي إلى أن المؤسسة األورو

بالدفاع عن حقوق اإلنسان على المستوى المحلي، والذين ال تتوفر لهم قدرة  والجماعات والمنظمات غير الحكومية من المعنيين 

متوسطية للحقوق يتمتعون عادة بخبرات وهياكل راسخة  -على الحصول على تمويل من جهات أخرى. وبما أن أعضاء األورو

نحو محدود لمساعدة أعضاء  متوسطية على -ويحصلون على تمويل من الجهات المانحة الرئيسية، فقد تدخلت المؤسسة األورو

% من المستفيدين من منح المؤسسة  5متوسطية للحقوق إال إذا واجهوا أزمة مالية مفاجئة وغير متوقعة. وبالمجمل، كان  -األورو

 .2017-2015متوسطية للحقوق خالل الفترة -متوسطية هم من أعضاء األورو-األورو

 

 تطورات األنشطة 1-1

 

 متوسطية.-مؤشرات رئيسية لمجلس الممثلين لتوضيح تطورات أنشطة المؤسسة األوروعرض كمال الجندوبي 

 

 
 

 

 

 

متوسطية هم فاعلون في مجال حقوق اإلنسان يتصرفون بصفة  -وأضاف الجندوبي أن المستفدين من دعم المؤسسة األورو

لسلمية. وقد أولى مجلس األمناء اهتماماً  مية واستخدام الوسائل ان في أنشطتهم إلى المعايير العالمنفردة أو كمجموعة، ويستندو

 1خاصاً لدعم الجماعات التي تعتبر مستضعفة بصفة خاصة، ال سيما الشباب والنساء والفئات الموجودة في المناطق النائية. 

 

                 
 

 %39%        شباب 33%         نساء 62مناطق نائية    

 
ات المعنية بحقوق األطفال والشباب. أما فئة النساء فتغطي المدافعات عن حقوق اإلنسان يسنة، والجمع  35الشباب هم المدافعون ممن تقل أعمارهم عن  1

اكز الحضرية الكبرى والجمعيات المعنية بحقوق النساء. وفئة المناطق النائية تمثل المدافعين األفراد والجمعيات التي تعمل خارج مدن العواصم أو المر

 في المنطقة.

طلباً )بزيادة  1750استلمت المؤسسة وعالجت •

 (2014-2012% مقارنة مع الفترة 54بلغت 
لمنظمات غير  203منحة:  368تم تخصيص •

لمدافعين أفراد )بزيادة بلغت  161حكومية، و 

 (2014-2012% مقارنة مع الفترة 36
 المنح لمنظمات تعمل في بيئات معادية 3/4•
المنح في بلدان تشهد إصالحات تشريعية  1/4•

 ومؤسسية
مليون يورو في  4.6بلغ مجموع المنح المخصصة •

% مقارنة 25)بزيادة بلغت  2017-2015الفترة 

 (.2014-2012مع الفترة 
تم تطوير نهج متابعة مكيف مع احتياجات •

المستفيدين، من خالل اإلرشاد وإحالة المستفيدين 
 إلى جهات مانحة شريكة.
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 المنح المرنة 1-1-1

وأضاف كمال الجندوبي بالقول إن مجلس األمناء وضع آليتين لالستجابة على أكبر قدر من المرونة لالحتياجات التي يعرب  

 5,000عنها المدافعون من المنطقة: آلية استجابة مستعجلة، والتي يمكن للمجلس من خاللها اتخاذ قرار بتخصيص منحة بقيمة  

يورو( في خالل أقل من عشرة أيام؛    6,000% من القيمة اإلجمالية، أي ما مجموعه  20نفقات تشغيلية ال تزيد عن    عيورو )م

وآلية تستند إلى المشاورات المنتظمة بين أعضاء مجلس األمناء أثناء اجتماعاتهم السنوية، حيث يُنظر في الطلبات التي تصل  

 يورو. 40,000قيمتها إلى 

 

 مدافعاً ومنظمة يواجهون أخطاراً  181ورو لـ ي 874,538تم تخصيص منح مستعجلة بلغ مجموعها 

وغطت المنح بصفة رئيسية تكاليف انتقال مستعجل ومؤقت، وأجرة سكن، وخطط طوارئ، ومساعدة قانونية، 

 ورعاية طبية، ودعم أساسي ألفراد أسر المدافعين.

 

 
 

 منظمة غير حكومية، بموجب أولويتين: 201يورو، وتم تخصيصها لـ  3,763,090بلغ مجموع قيمة المنح العادية 

 مبادرة ناشئة ومبتكرة معنية بحقوق اإلنسان  142دعم لـ  -1

منظمة غير حكومية راسخة. وقد غطت هذه المنح بصفة رئيسية التكاليف  59تعزيز قدرات / المهارات المهنية لـ  -2

 التشغيلية )نفقات أجرة مكتب والموارد البشرية(

 

 



محضر اجتماع المشاورات الخامس لمجلس الممثلين –متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان -المؤسسة األورو   

6 

 

حمايتهم المباشرة.    ضمان ت، من المرجح أن المنح أنقذت أرواح المدافعين عن حقوق اإلنسان وساعدت على  % من الحاال84في  

، ساعدت إجراءات المتابعة أيضاً على بناء المهارات اللغوية والعملية للمدافعين  ت% منهم أنشطتهم. وفي عدة حاال 79د وعاو

 انتقالهم إلى خارج بلدانهم.فاق العثور على عمل، خصوصاً عند آو

 

 أمثلة

 

، من تجنب االعتقال التعسفي  2017تمكن مدافع مصري، كانت السلطات قد دمرت محتويات منزله في بدايات عام   •

وحكم بالسجن لمدة طويلة ألسباب سياسية. وحصل على دعم لالنتقال إلى الخارج بصفة مستعجلة، كما حصل على 

 .2017وصوله مما أتاح له الحصول على لجوء في أوروبا في ديسمبر/ كانون األول مساعدة قانونية حال 

تمكنت مدافعة سورية من مغادرة البلد والوصول إلى لبنان حيث تمكنت من تغطية احتياجاتها األساسية وتجنب   •

ا تعسفياً بتهمة  تهديد خطير باالعتقال مرة أخرى في سوريا، وكانت االستخبارات العسكرية السورية قد احتجزته

تمويل اإلرهاب، وذلك بسبب نشاطاتها الفنية وقيامها بمساعدة سجناء الضمير، وقد أفرج عنها بعد أن أمضت أربعة  

أشهر في سجن عدرا للنساء. وقد نظمت هذه المدافعة معرضاً فنياً حول موضوع المحتجزات السوريات في السجون  

 ية. السورية، وذلك بالتعاون مع جمعيات لبنان 

 

عالوة على ذلك، صدرت تقارير موثقة حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان للكشف عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة 

للضحايا، وقد قُدمت هذه التقارير إلى هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات. كما تم توفير مساعدة قانونية وخدمات  

 ضحية من ضحايا االنتهاكات، ال سيما النساء والمدافعين عن حقوق اإلنسان.  9,500التمثيل القانوني ألكثر من 

 

 أمثلة

 

حالة منها إلى  28، وقد تم إيصال معلومات بشأن 2017حالة اختفاء قسري في سوريا في عام  136تم توثيق  •

 المتحدة. فريق العمل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لألمم 

مدنياً حوكموا أمام محاكم   11,000محاكمة تضمنت  489أصدرت منظمة غير حكومية مصرية تقريراً وثّق  •

. وقد تم إيصال التقرير إلى 2017إلى ديسمبر/ كانون األول  2013عسكرية خالل الفترة ما بين يوليو/ تموز 

 ض الدوري الذي تجريه األمم المتحدة. هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات في سياق االستعرا

امرأة من ضحايا العنف في   111 استفادت منها اإلنسان مساعدة قانونية ونفسية وفرت شبكة ليبية معنية بحقوق  •

في أقل من ستة أشهر. كما استحدثت الشبكة قاعدة بيانات   كبنغازي والبيضاء درنة وشحات والكفرة وطبرق، وذل

 لتوثيق االنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان وضد الصحفيين في ليبيا. 

 كما أصدرت منظمة تقريراً حول المشاركة المباشرة للبنوك اإلسرائيلية في استعمار المناطق الفلسطينية.  •

 

يالت وتوصيات لتعديل القوانين حول وضع قوات األمن، وإمكانية الوصول إلى وأصدرت منظمات من المجتمع المدني تحل

 المعلومات، وحرية الصحافة، والحقوق اللغوية والثقافية، وقوانين األحوال الشخصية، والعنف ضد النساء، إلخ. 
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 أمثلة

 

ب من قانون    227و    230أصدرت جمعيات تونسية توصيات إلصالح قانون األحوال الشخصية، وإلغاء المادتين   •

العقوبات )واللتين تجرمان العالقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي، وزواج القاصرين، على التوالي( وقانون  

 . لتعزيز جانب الوقاية في القانون 1992المخدرات الصادر عام 

مذكرة بشأن السياسات الثقافية، وذلك باالشتراك مع وكالة   2016أصدرت جمعية مغربية في أبريل/ نيسان  •

متخصصة في األمم المتحدة ومع مؤسسة دولية. إضافة إلى ذلك، عُرضت مالحظات إلى السلطات المغربية بشأن  

 بشأن حرية الصحافة.  13-90نون الحق في الوصول إلى المعلومات، ومشروع القا ن بشأ  13-13ون مشروع قان

أعدت جمعية ليبية مسودة قانون بشأن حماية المحتجزين السابقين وإدماجهم في المجتمع، وتم عرضه في فبراير/  •

على لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب. ومن المقرر أن تنظر اللجنة في مسودة القانون خالل  2018شباط 

 األشهر المقبلة. 

 

وختاماً، عُقدت فعاليات تعليمية، وعادة باستخدام األفالم والفنون، بغية إثارة حوار حول حقوق اإلنسان، وتمكين األشخاص  

أداء دور أكبر في المسائل المتصلة بحقوق اإلنسان والتنمية والتماسك  من  ،ال سيما األطفال والشباب والنساء ، المهمشين

 ئية. االجتماعي والحكم في المناطق النا

 

 أمثلة

 

تأسس منبر مغربي فريد من نوعه، وهو منبر جمعيات المجتمعات المحلية من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب،  •

، وقد تم مؤخراً تسجيله رسمياً، وقد تأسس المنبر بفضل دعم من المؤسسة  وهو مؤلف من خمس عشرة جمعية

  المجتمع   المهاجرين، ومكافحة التمييز ضدهم، وتعزيز اندماجهم فيمتوسطية للمساهمة في اإلقرار بحقوق  -األورو

 متوسطية على حشد جهات مانحة أخرى لدعم هذه المبادرة المبتكرة. - المغربي. كما ساعدت المؤسسة األورو

تم تنظيم أربعة مهرجانات سينمائية بشأن حقوق اإلنسان وذلك في غزة )فلسطين(، وطرابلس )ليبيا(، والرديف  •

نس(، وكلميم )المغرب( ، وذلك لتشجيع التفكير النقدي والمشاركة المدنية والحوار المفتوح حول قضايا حقوق  )تو

 اإلنسان. 

 

 تزايد أنشطة اإلرشاد والتوسط، وتعزيز الشراكات مع الممولين 1-1-2

وضع المدافعين والمنظمات غير   دلرص مخصصنهج بأيضاً  إضافة إلى المنح التي قدمها مجلس أمناء المؤسسة، فقد اهتم

% من الحاالت، وخصوصاً  74الحكومية الذين يحصلون على دعم المؤسسة. وقد تم توفير هذه المتابعة المخصصة في 

 للجمعيات حديثة التأسيس والجمعيات التي تواجه صعوبات. 
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المستفيدين على امتداد االتفاقية، واستعراض لمحافظة على اتصاالت منتظمة مع ل بذل جهود المتابعة العامة  تتضمن •

 تنفيذ األنشطة. 

 

إقامة تعاون مع جهات  ب% من الحاالت 29متوسطية شركاءها في -أوصت المؤسسة األورو – التعاون والتدريب •

فاعلة أخرى في مجال التدخل الذي يعنيهم، وذلك في مناطق أخرى من البلد نفسه أو على المستوى الوطني، أو في 

متوسطية عدداً من  -البلدان المجاورة، وذلك إلتاحة خبرات التبادل المعرفي. إضافة إلى ذلك، دعمت المؤسسة األورو

 شركائها لالستفادة من التدريبات التي توفرها جهات فاعلة وطنية أو إقليمية أو دولية. 

 

لجهات المانحة المحتملة التي % من الحاالت قائمة با28متوسطية في -وفرت المؤسسة األورو – جمع التبرعات •

ها على جهات مانحة أخرى و/أو ساعدتهم في إعداد ءعين عن حقوق اإلنسان، وعرفت شركابوسعها دعم أنشطة المداف

 طلبات للحصول على تبرعات. 

 

بإبالغ منظمات غير حكومية دولية وحكومات   % من الحاالت 17في  متوسطية -قامت المؤسسة األورو – التضامن  •

متوسطية  -وهيئات تابعة لألمم المتحدة بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان. وتحديداً، عملت المؤسسة األورو

  سفر  متوسطية للحقوق، كي يتمكن المستفيدون من الحصول على تأشيرات-مع شركاء رئيسيين، من قبيل األورو

 رج، إضافة إلى تلبية احتياجات أخرى.واالستقرار في الخا

 

متوسطية وشاركت في مشاورات مع جهات مانحة ذات توجهات مشابهة بغية تعزيز االستجابة  -نّسقت المؤسسة األوروختاماً،  

ياً  متوسطية دوراً رئيس-الحتياجات المجتمع المدني في المنطقة. وتوجد عدة شبكات للجهات المانحة، وأدت فيها المؤسسة األورو

 خالل السنوات الماضية. 

 

 التطورات المالية والتنظيمية 1-2

-2015يورو خالل الفترة  6,532,393متوسطية بلغت -أشار كمال الجندوبي إلى أن الميزانية اإلجمالية للمؤسسة األورو

ة. وتعكس الزيادة % منها على الرواتب والتكاليف اإلداري24% منها على تكاليف األنشطة، في حين أنفق 76، وأنفق 2017

 متوسطية تزايد االحتياجات للدعم والتي أعرب عنها الناشطون من المنطقة. -في ميزانية المؤسسة األورو

 

 يمثل الجدول أدناه التطور العام لميزانية المؤسسة خالل السنوات التسع الماضية: 
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متوسطية سعت للسيطرة على نموها خالل السنوات الماضية. وقد توسع  -األورووأشار كمال الجندوبي أيضاً إلى أن المؤسسة 

حيث استُبدل   2018. وقد تم الشروع في عملية تناوب في عام 2015عضواً متطوعاً منذ عام  12إلى  9مجلس األمناء من 

موظفين   7فؤة تتألف من إيسكل ترول بحبيب نصار. ويحصل مجلس األمناء على مساعدة حالياً من أمانة عامة صغيرة وك

 ئي. زمتفرغين وموظف بدوام ج

 

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، وهي إحدى الشركاء الرئيسيين للمؤسسة  ختاماً، أبلغ كمال الجندوبي مجلس الممثلين أن  

ائج العامة للتدقيق إيجابية،  . وكانت النت2017إلجراء تدقيق إداري داخلي للمؤسسة في عام متوسطية، أصدرت تكليفاً -األورو

وتم اتخاذ قرارات ملموسة وتعديل بعض السياسات الداخلية من قبل مجلس األمناء على ضوء نتائج التدقيق. وهذا يتضمن تعديل  

الدليل المالي، وإقرار سياسة إلدارة المخاطر. إضافة إلى ذلك، يجري العمل على إعداد إقرار مدونة سلوك ولوحة متابعة  

 ات الحاصلين على المنح. إجراءات رصد نفق  حة الفساد وتعزيزلمكاف

 

 :2017-2015يرد أدناه استعراض مالي أكثر تفصيالً لتقارير تدقيق الحسابات للفترة 
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 2020-2018التوجهات للفترة  -2

 

-األمناء لتطور المؤسسة األورواختتم كمال الجندوبي العرض الذي قدمه بالتأكيد على قرارات وتوجهات رئيسية اتخذها مجلس  

 متوسطية خالل السنوات الثالث المقبلة، وهي تتضمن: 

 

االلتزام المتواصل بتوفير دعم للفاعلين في مجال حقوق اإلنسان الذين يعملون في سياقات معادية، من قبيل سوريا   •

السياقات التي تشهد إصالحات من قبيل المغرب  وليبيا ومصر والجزائر وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، وفي  

وتونس، مع إيالء االهتمام إلى الجهات الفاعلة المعزولة وتلك التي تعمل في المناطق النائية، وفي الوقت نفسه المحافظة  

 على المرونة للتكيف مع الواقع والتحديات التي يواجهها المجتمع المدني على األرض. 

 

سيؤسس مجلس األمناء لجنة استشارية وسيعزز المناقشات التأملية والرصد سيولى اهتمام خاص لمصر ) -

األكاديمي للتطورات في البلد، إضافة إلى زيادة رأس مال المنح المخصصة للمدافعين عن حقوق اإلنسان  

 الحكومية في مصر(. والمنظمات غير 

 

سسية عليها لمنفعة الجهات الفاعلة  سيجري مزيد من التطوير لمبادرات اإلرشاد المكيّف وإضفاء الصفة المؤ -

 المنظمة التي تواجه صعوبات في تطوير استراتيجيات وخطط طارئة، خصوصاً في مصر. 

 

الشروع في تأمالت وحوارات بشأن مسارات تطوير وتعزيز الموارد المحلية لتمويل الفاعلين المحليين في المجتمع   •

( ال يمكن أن يوجد مسار ديمقراطي في المنطقة إذا كان المجتمع  1ثالثة افتراضات رئيسية:    تجاوباً معالمدني، وذلك  

حكومات المنطقة بتشديد سيطرتها على الشؤون المالية للمجتمع   ( بدأت2المدني يعتمد حصراً على التمويل األجنبي، 

 التمويل األجنبي بصفة عامة ال يدرك األولويات الوطنية والمحلية. ( 3المدني، 

 

مواصلة أداء دور حلقة الوصل مع الجهات المانحة األخرى والمانحين األفراد لتغطية الفجوات التمويلية وزيادة الموارد  •

حة للفاعلين من المجتمع المدني المحلي، ومساعدة الجهات المانحة في إيصال التمويل إلى المناطق التي األساسية المتا

 يسودها سياق معاٍد. 

 

% في الميزانية اإلجمالية للمؤسسة )نظراً لنمو الطلب في 20-10تحقيق نمو خاضع للسيطرة بنسبة تتراوح ما بين  •

ة في السنوات الالحقة، وفي الوقت نفسه المحافظة على هيكل صغير  المنطقة(، وتحقيق االستقرار على الميزاني

% فقط للموظفين  25% من الميزانية لألنشطة، و  75قاعدة توزيع الموارد التي تتطلب تخصيص    بتطبيق   واالستمرار

 والشؤون اإلدارية.

 

متوسطية، والذين ما كان ألنشطة الدعم أن -األورووفي الختام وّجه كمال الجندوبي الشكر للشركاء الماليين الرئيسيين للمؤسسة  

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية،  ، وخصوصاً دعمهم من دون تكون ممكنة

 والصك األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان. وصندوق سيغريد راوزينغ، ومؤسسات المجتمع المفتوح، 
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 شات مع مجلس الممثلينمناق -3

 

بولسين النقاش مع مجلس الممثلين بشأن األنشطة الرئيسية للمؤسسة  -بعد العرض السابق، فتح كمال الجندوبي ومارك شايد

عن امتنانهم   –خصوصاً من سوريا ومصر  –متوسطية وشؤونها المالية وعملياتها المستقبلية. وأعرب عدة ممثلين -األورو

نجزته المؤسسة. وأكد الممثلون على فرادة المؤسسة وكفاءة أنشطتها ال سيما على ضوء الواقع الراهن في  العميق للعمل الذي أ

بلدانهم. كما قدم الممثلون أمثلة ملموسة على المساعدة التي قدمتها المؤسسة وكيف كانت هذه المساعدة حاسمة في إنقاذ أرواح 

 لرئيسية التي وجهها الممثلون. النشطاء. وفيما يلي ملخص بالتعليقات واألسئلة ا

 

 مجلس األمناء 3-1

للمؤسسة، أوضح المجلس بأن الثقة   الموقع اإللكترونيمتوسطية، والمتوفر على -إشارة إلى النظام األساسي للمؤسسة األورو

متوسطية. ويُتخذ  -و تظل أمراً مركزياً عند ضم أعضاء جدد للمجلس بسبب حساسية المسائل التي تتعامل فيها المؤسسة األور

عضاء جدد من قبل األعضاء أنفسهم، ويلتقي أعضاء مجلس األمناء مع المرشحين إلجراء مقابلة غير رسمية معهم.  قرار ضم أ

ويتخذ المجلس قراره باإلجماع، ويتم عرض المرشحين على مجلس الممثلين، كما هي الحال اليوم بخصوص حبيب نصار، 

 مجلس بعد أن قرر إيسكيل ترولي أن يتقاعد. الذي تم ضمه كعضو جديد في ال

 

 تدقيق الحسابات 3-2

قام مجلس األمناء بإبالغ مجلس الممثلين بأنه قرر مواصلة التعامل مع شركة ديلوتي إلجراء تدقيق حسابات المؤسسة في  

 تناوب. المستقبل، وذلك بشرط استبدال المدقق المشرف بعد عشر سنوات من الخدمة الجيدة، وذلك لتحقيق ال

 

 اإلعالمي، وتوصيل التمويل إلى المستفيدين البروز 3-3

وأشار مجلس األمناء إلى أنه ينوي المحافظة على بروز إعالمي محدود لتجنب جذب األنظار، واالعتماد على أعضاء الشبكة  

وقد  والسمعة التي يتناقلها األشخاص عن المؤسسة من أجل نشر رسالة المؤسسة محلياً.  والموقع اإللكتروني الجديدوالممثلين 

حقق هذا األسلوب نجاحاً جيداً لغاية اآلن نظراً للزيادة الكبيرة التي تلقتها المؤسسة في طلبات التمويل سنوياً. كما تطبق المؤسسة  

متوسطية قواعد للمحافظة على السرية في التعامل مع طلبات التمويل، والقرارات، وتحويل األموال في السياقات القمعية،  -األورو

وذلك تماشياً مع السياقات األمنية واالحتياجات المحددة للمستفيدين. ومن   الدعمسائل متنوعة ومرنة لتوصيل وطورت عدة و

جديد، نظراً للطبيعة الحساسة للتدخالت، فليس بوسع مجلس األمناء أن يكشف عن معلومات إضافية حول أساليب تحويل األموال  

 ركاء المحليين بشأن تطوير مثل هذه األساليب، إن دعت الحاجة. التي طورها، ولكن يمكنه تقديم المشورة إلى الش

 

 دعم مبادرات المجتمع المدني الناشئة  3-4

أكد مجلس األمناء على أن أحد األولويات الرئيسية لتدخالته هي دعم الفاعلين الجدد أو الناشئين في مجال حقوق اإلنسان،  

النائية نظراً لنقص قدرتهم على الوصول إلى الجهات المانحة من التيار العام، إضافة  خصوصاً أولئك الذين يعملون في المناطق  

إلى نزعة الجهات المانحة إلى دعم الفاعلين الذين يمتلكون قدرات استيعاب كافية للتمويل. وقد أتيح للمؤسسة القيام بذلك بفضل  

مانة العامة، والتواجد المحلي ألعضاء مجلس األمناء وموظفي  إجراءات العناية الواجبة في استعراض الطلبات التي تقوم بها األ

متوسطية إقامة منبر جديد لتمكين المواطنين الشباب  -المؤسسة األورو  تالمؤسسة، خصوصاً في تونس. فعلى سبيل المثال، دعم 

 8ات المحلية، وذلك في من اإلبالغ عن المشاكل التي يواجهونها وتمكينهم من المشاركة في عمليات صنع القرار لدى السلط

بلديات في تونس. إضافة إلى ذلك، تم ترميم وافتتاح فضاء ثقافي يديره الشباب وموجه إلى الشباب، وذلك في الرديف، وهي 

إحدى البلدات األكثر تهميشاً في جنوب تونس. ويعمل هذا الفضاء على تنظيم ورشات عمل للرسم والمسرح والموسيقى، إضافة  

 بهدف تعليم األطفال والشباب بشأن الحقوق اإلساسية ولتمكينهم للدفاع عنها )وثمة أمثلة أخرى وردت أعاله(. إلى مهرجانات، 

 

 

http://emhrf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/
http://emhrf.org/ar/


محضر اجتماع المشاورات الخامس لمجلس الممثلين –متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان -المؤسسة األورو   

13 

 

 التأثير على سياسات الجهات المانحة 3-5

متوسطية إلى شبكتين رئيسيتين لممولي حقوق اإلنسان )أوروبية ودولية( أثناء السنوات الخمس -انضمت المؤسسة األورو

للمانحين بشأن  لمجتمع المدني في تقديم المشورة أدت دوراً كبيراً في تعزيز وجود ومشاركة الفاعلين المحليين من االماضية، و

متوسطية مجموعة عمل معنية بالمدافعين عن حقوق  -األولويات المحلية والوطنية في بلدانهم. وقد أسست المؤسسة األورو

لتأسيس معنية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، ضمن هذه الشبكات. وختاماً،  اإلنسان، وشاركت في قيادة مجموعة عمل حديثة ا

متوسطية إلى عضوية آلية االتحاد األوروبي لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  -انضمت المؤسسة األورو

(ProtectDefenders.eu ،)في العالم،   حيث جرت دراسة ديناميات التمويل الرامي إلى دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان

في الشرق للمدافعين واستخدمت هذه الدراسة للمطالبة بزيادة الموارد المخصصة للمدافعين عن حقوق اإلنسان بصفة عامة، و

األوسط وشمال أفريقيا بصفة خاصة. ورغم صعوبة تقييم تأثير مثل هذه األنشطة في هذه المرحلة، إال أن االستثمار الذي 

 طية في هذه الشبكات هو استثمار ضروري لمحاولة التأثير على سياسات المانحين. متوس-األورو خصصته المؤسسة 

 

وأضاف مجلس األمناء أيضاً أن أحد التوجهات االستراتيجية لعمله هو تحديد مسارات لتطوير وتعزيز موارد التمويل المحلية  

متوسطية  -تونس، وتنوي المؤسسة أن تعمل مع األورونتهي العمل قريباً على دراسة تركز على  يللفاعلين من المجتمع المدني. وس 

 للحقوق والفاعلين في المجتمع المدني في تونس لمناصرة مثل هذه الفرص في المستقبل. 

 

 اختتام االجتماع التشاوري الخامس لمجلس الممثلين

 

 الممثلين. بولسين المشاورات الخامسة لمجلس -بعد المناقشات، اختتم كمال الجندوبي ومارك شايد

 

متوسطية، والذي أثبت قيمته وفائدته منذ تأسيس المؤسسة. ومن المتوقع أن  -وامتدحا العمل الذي قامت به المؤسسة األورو

 يتواصل ورود طلبات التمويل من المنطقة وأن يزداد عددها في السنوات القادمة. 

 

 يدة. وشكرا جميع المشاركين على ما طرحوه من أسئلة ومساهمات بناءة ومف

 

 "نحن مدفوعون بالتضامن مع المدافعين، وعسى أن يتواصل هذا التضامن لخير منطقتنا وحقوق اإلنسان". 

 

***  
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 : جدول أعمال االجتماع التشاوري الخامس لمجلس الممثلين1المرفق 

 

 دقيقة( 15افتتاح المشاورات )  .1

 

 كلمات ترحيبية وتقديم  •

 انتخاب رئيس الجتماع المشاورات •

 

 :وثيقة 

o جدول أعمال اجتماع المشاورات 

 

 دقيقة( 30) 2017-2015إيجاز حول عمليات المؤسسة خالل الفترة  .2

 

 عرض لألنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها ومضامينها المالية  •

 نقاش مع المجلس •

 

 :وثائق 

o  2017-2016-2015تقارير األنشطة 

o  ذلك موجز()بما في  2017-2016-2015التقارير المالية المدققة 
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 عرض للتوجهات الرئيسية، بما في ذلك مقترحات الممثلين، وعرض للميزانية المؤقتة  •

 نقاش مع المجلس •

 

 :وثيقة 

o  2020-2018الميزانية التشغيلية المؤقتة 
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