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الوكالة السويدية  متوسطية من تنفيذ أنشطتها ونشر هذا التقرير بفضل مساعدة مالية تلقتها من - لقد تمكنت المؤسسة األورو
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وصندوق سيغريد راوزينغ، ومؤسسات المجتمع المفتوح، للتعاون اإلنمائي الدولي، و

إلنسان، والمديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع التابعة لالتحاد األوروبي، والصك األوروبي للديمقراطية وحقوق ا
 . ووزارة الخارجية الدانمركية، ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية الفرنسية، وصندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية

 
عم المدافعين عن حقوق اإلنسان، وهو ال  متوسطية لد-التقرير على المؤسسة األورو عن محتوىتقع المسؤولية الحصرية  

 يعكس بأي طريقة كانت مواقف أي من الشركاء المذكورين أعاله.
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 ملخص -1
 

سنة   امتداد  األورو2019على  المؤسسة  واصلت  األورو-،  )"المؤسسة  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  لدعم  أو -متوسطية  متوسطية" 
ة وقدراتهم في تعزيز حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والفاعلين في المجتمع المدني في المنطقة العربي  مهم"المؤسسة"( أداء دور  
واالبتكار التحمل  المجتمعي،   129  ، حيث دعمتعلى  المستوى  تركز على  تحولية جديدة  نفسه عمليات  الوقت  في  تبنت  وقد  منهم. 

، استأثرت بحصة كبيرة منها كل من سوريا مليون يورو  1.8خصوصاً في الجزائر ولبنان. وبلغت القيمة اإلجمالية لتدخالت المؤسسة  
 1ين. ومصر بسبب الظروف القاسية التي يواجهها عمل حقوق اإلنسان في البلد

 
حماية المدافعين من الخطر، وتوثيق االنتهاكات، ومساعدة    قد استهدف  تدخالت المؤسسةما نسبته ثمانية وسبعين في المئة من    كان

للمدافعين معادية  بيئات  في  أو  مسلحة  نزاعات  من  تعاني  بلدان  في  واألراضي    الضحايا  إسرائيل  الجزائر،  ليبيا، مصر،  )سوريا، 
(. ورغم أن معظم تدخالت المؤسسة في تلك البلدان جرت في سياقات مستعجلة، إال أنها طورت أيضاً مبادرة إرشاد  الفلسطينية المحتلة

تجريبية مخصصة تهدف إلى تعزيز استدامة أنشطة الفاعلين الذين يواجهون خطراً، خصوصاً عندما يُجبرون على نقل جزء من عملياتهم 
 إلى الخارج. 

 
لة على مساعدة  جء المدافعين ومنظمات حقوق اإلنسان على دعم. وقد عمل ثالثة أرباع منح الحماية المستعوحصل أكثر من مئة من هؤال

مئات التقارير ومقاطع الفيديو الموثقة واألفالم   أُنتجتمواصلة أنشطتهم. كما  ل  ُسبلالمدافعين في استعادة حس العادية في حياتهم ودراسة  
مع وسائل اإلعالم واآلليات الدولية ومع الحمالت التي انطلقت للكشف عن الحقيقة   جرت مشاطرتهام الوثائقية بشأن االنتهاكات، ومن ث 

والسعي لتحقيق العدالة للضحايا، والذين حصل ثالثة آالف منهم على مساعدة وتمكين للمطالبة بحقوقهم من خالل دعم إداري وقانوني  
 ونفسي وخدمات إعادة تأهيل.

 
   التدخالت مشّجعة، كما توضح األمثلة التالية:وكانت نتائج هذه 

معنية بحقوق المرأة وكانت تواجه تهديدات من قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة في   سوريةة لناشطة بفضل منحة مستعجل

تصل إلى جنوب تركيا  نشمال سوريا، تمكنت الناشطة من تجنب االعتقال التعسفي، وذلك من خالل االنتقال إلى مدن مختلفة قبل أ 

تحمل فترة صعبة جداً، وقد واصلت أنشطتها مع مجموعة محلية   ا هذا الدعموقد أتاح له .2019في بدايات نوفمبر/ تشرين الثاني 

التوعية بحقوق المرأة ومساهمتها في على ساعدت في تشكيلها بالتعاون مع ناشطات معنيات بحقوق المرأة، وعملت هذه المجموعة 

 الحياة العامة في الرقة. 

 

، ووثقت 2019منذ فبراير/ شباط  الجزائريةحتجاجات تسجيل االعتقاالت ضمن حركة االنة فريدة من نوعها على عملت مدو  

نبذات عن المحتجزين وأوضاعهم. واستناداً إلى هذا التوثيق، انطلقت أنشطة تضامن دولية من بينها عريضة وقعها مئات 

تطالبهم بالعمل على اإلنهاء  شدة إلى أعضاء البرلمان األوروبياألشخاص أرسلت إلى وسائل اإلعالم الدولية، إضافة إلى منا

نوفمبر/ تشرين  28ونتيجة لهذه األنشطة وغيرها، أقر البرلمان األوروبي في  الفوري للقمع واإلفراج عن جميع سجناء الضمير.

قراراً حول "وضع الحريات في الجزائر" وقد أعرب القرار عن "شجب قوي لالعتقاالت التعسفية وغير القانونية،  2019الثاني 

مليات االحتجاز، والترهيب واالعتداءات على الصحافة والنقابات المهنية والمحامين والطالب ونشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع وع

 جميع التظاهرات السلمية التي تجري ضمن مظاهرات الحراك السلمية". وضدالمدني 

 

 
% من إسرائيل واألراضي  15% من مصر، و 20% منها من سوريا، و 30(، وكان 1طلباً وقيّمتها )انظر الملحق  498استلمت المؤسسة ما مجموعه   1

سجلت    % من ليبيا. ورغم أن المؤسسة2% من الجزائر، و 4% من لبنان، و 5% من األردن، و 6% من تونس، و 8% من المغرب، و 10الفلسطينية المحتلة، و 

المنظمات من سوريا،  انخفاضاً في عدد الطلبات الواردة من منطقة المغرب، وخصوصاً من تونس، إال أنها ظلت تتعامل مع عدد متزايد من الطلبات من المدافعين و

غيير أولويات الجهات المانحة التي بدأت تهتم وقد يكون ذلك ناجماً عن التحركات السكانية الواسعة النطاق، والتحوالت األخيرة في ديناميات النزاع، إضافة إلى ت

 بالمصالحة وإعادة بناء البلد. 
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شطين السياسيين والصحفيين والمدونين ممن اعتقلوا بعد  فرداً من المدافعين عن حقوق اإلنسان والنا 62تم توفير دفاع قانوني عن 

لشجب ممارسات الفساد في مؤسستي الرئاسة    مصريةسبتمبر/ أيلول وشملت تسع مدن  20موجة االحتجاجات التي جرت في 

واالنتماء إلى والجيش. وقد ُوجهت اتهامات تعسفية ضد الناشطين تترواح ما بين االحتجاجات غير المشروعة، ونشر أخبار كاذبة، 

 منظمات إرهابية.

 

لمعالجة    رات مبتكرة وناشئة للمجتمع المدنيدهدف إلى تعزيز العمليات األساسية لمبايتدخالت المؤسسة  كان حوالي عشرين بالمئة من  
المستدام في   التغيير  ليكونوا فاعلين في  النساء والشباب والمهاجرين،  المستضعفة، خصوصاً  السكانية  الفئات  المساواة وتمكين  انعدام 

 مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
 

النائية وتمكينهم، وذلك من خالل  إيصال أصوات أكثر من ألف شخص من األشخاص المهمشين في المناطق  في  وساهمت هذه المبادرات  
وسائل تعليمية باستخدام عرض األفالم والمنصات اإلعالمية والفنون، بغية تمكينهم من أداء دور أكبر في مسائل تتعلق باحترام حقوق 

المحلي. كما ساهمت أنشطتهم في توجيه وتعزيز تنفيذ إصال الرشيد على المستوى  المستدامة والحكم  حات تشريعية اإلنسان والتنمية 
جرت مؤخراً، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية الحصول على المعلومات ومكافحة العنف ضد النساء، وذلك في إطار شراكة مع السلطات 

 المحلية والمركزية عندما يكون ذلك ممكناً. 
 

   وثمة نتائج مؤثرة لهذه التدخالت، كما توضح األمثلة أدناه.

% شباب، إضافة إلى جمعيات محلية 53% منهم نساء و 76شخص في جنوب تونس،  مئة جرت أنشطة توعية شارك فيها

  58بالقانون رقم وذلك للتعريف وممثلين عن مؤسسات حكومية، من قبيل المدير اإلقليمية للشؤون االجتماعية في محافظة قبلي، 

 مدينة متها منظمة محلية معنية بحقوق المرأة فيبفضل تدريبات وفعاليات ثقافية نظ  وقد تم ذلكالمعني بمكافحة العنف ضد النساء، 

 دوز التي تُعرف باسم بوابة الصحراء.

 

فرداً من المهاجرين   140في إطار شراكة مع لجنة إقليمية معنية بحقوق اإلنسان، عملت جمعية معنية بشؤون المهاجرين بتعبئة 

 أغادير وتزنيت وإنزكان، والتي يتركز فيها عدد كبير من المهاجرين،ومديري الخدمات االجتماعية العامة وقادة الجمعيات في مدن 

وذلك لمناقشة توصيات لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية )الصحة، والتعليم، والتسجيل المدني لألطفال( 

 . المغربللمهاجرين من النساء واألطفال في 

 

، تم دعم منصة إعالمية مستقلة فريدة من نوعها أطلقها  2019أكتوبر/ تشرين األول في  لبنانمنذ انطالق االحتجاجات في 

نشاطون مؤيدون للديمقراطية وصحفيون وباحثون ومصممون، وقدموا مواد صحفية ناقدة قائمة على الحقائق، وذلك لتوفير فضاء 

ات شاملة للجميع ومنصفة وديمقراطية لتوحيد  لألصوات والمطالب العديدة التي أعربت عنها حركة االحتجاجات، ولتعزيز سردي

 المجتمع اللبناني الذي يعاني من انقسامات عديدة. 

 

والتي نادراً ما تدعمها الجهات المانحة،   النفقات التشغيلية، أي تكاليف أجرة المقر والموارد البشرية،أولت المؤسسة أولوية لتغطية 

% من إجمالي النفقات التي غطتها  79وذلك ليتمكن الفاعلون في المجتمع المدني من استدامة أنشطتهم. وشكلت النفقات التشغيلية 

 2المؤسسة. 

 
% من التكاليف التي جرت تغطيتها. فيما غطت  14شكلت احتياجات الحماية، بما فيها الرعاية الصحية والموارد األساسية لألسر واالنتقال العاجل/المؤقت،  2

 صوصاً المشاريع المبتكرة والمشاريع التي يشكل الوقت عامالً حاسماً فيها، والتي لم تتطلب نفقات تشغيلية. %، دعماً للمشاريع، خ 7النسبة الباقية، وتبلغ 
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وشّكل   على التوالي. 3دين،% من المستفي31% و 40حافظت المؤسسة أيضاً على تركيزها على دعم الشباب والنساء، والذين شكلوا 

 % من المستفيدين.64الفاعلون الذين يعملون في مناطق نائية 

 وفيما يتجاوز هذا الدعم المباشر، ونظراً إلى التهديدات التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني، والصعوبات المالية والعقبات أمام

% منهم من الحصول على  49وتمكن على االتصال مع جهات مانحة أخرى، إقامة تحالفات في المنطقة، ساعدت المؤسسة شركاءها 

. كما أدت المؤسسة دوراً حاسماً في قيادة جهود التنسيق بين المانحين من القطاعين العام كتابة هذا التقرير تتمويل إضافي حتى وق 

 تدامته. بغية المحافظة على صموده وآفاق اس إلقامة بيئة تمكينية للمجتمع المدنيوالخاص 

وفيما يلي أدناه مزيد من التفاصيل حول المجاالت الرئيسية لتدخالت المؤسسة، المالية وغير المالية، دعماً للمنظمات غير الحكومية  

 والجماعات والمدافعين األفراد في المنطقة.

 

 أنشطة الدعم المالي -2
 

% من التدخالت  42وجرى  4مدافعاً فرداً(. 64للمجتمع المدني، و مبادرة  65مدافعاً ) 129خصصت المؤسسة دعماً مباشراً لـ 

% من التدخالت إلى تعزيز عمل جماعات 58هدف  أرواح المدافعين وعافيتهم، في حينارئة لحماية ط المباشرة للمؤسسة في سياقات 

 أو جمعيات ال تتمكن من الحصول على تمويل من مصادر تمويل تقليدية.

زيع المنح بحسب البلدان، ويوضح بأن مصر وسوريا حظيتا بحصة كبيرة من تدخالت المؤسسة، وذلك بسبب يعرض الشكل أدناه تو

 : في البلدين الظروف القاسية التي يعاني منها العمل المعني بحقوق اإلنسان

 

 
 

ت المرنة لدعم المبادرات المهددة أو المبتكرة والتدخالحماية المدافعين األفراد، ينقسم الدعم إلى فئتين رئيسيتين: التدخالت المستعجلة ل

 5أو الناشئة في السياق اإلقليمي. 

 

 
سنة( وجماعات من المجتمع المدني يقودها شباب ونساء وتعمل من أجلهم. وتعاونت   35يتألف هؤالء المستفيدون من مدافعين من النساء والشباب )دون سن  3

متوسطية،  -يق مع جهات مانحة نسائية أخرى، بما في ذلك صندوق العمل العاجل لحقوق اإلنسان للنساء، والمبادرة النسوية األوروالمؤسسة على نحو وث

 ت.والصندوق العالمي للمرأة، وغيرها، حيث أحالت المؤسسة عدة حاالت لهذه المنظمات على امتداد العام لتعزيز التآزر وتجنب تكرار التدخال 
، تخصيص دعم مباشر لـ لمعايير االختيارمناء المؤسسة، استناداً إلى استعراض شامل وإيالء العناية الواجبة من قبل األمانة العامة للمؤسسة، ووفقاً  قرر مجلس أ 4

 متوسطية. -توسطية للحقوق، التي أسست المؤسسة األوروم-% من المستفيدين من المؤسسة أعضاء في األورو3% من الطلبات المستلمة. وكان 21
يقرر مجلس األمناء من  التي عنها المدافعون، وهما: آلية للدعم المستعجل يعربأنشأت المؤسسة آليتين لالستجابة بمرونة قدر اإلمكان لتلبية االحتياجات التي  5

يورو(، خالل فترة ال تتجاوز  6,000، أي ما تصل قيمته اإلجمالية إلى التشغيلية % للنفقات 20نسبة أقصاها   إضافة إلىيورو ) 5,000خاللها تخصيص منح بقيمة 

يورو )تم رفع الحد  60,000أيام؛ وآلية قائمة على المشاورات العادية ألعضاء المجلس في اجتماعاتهم السنوية، وينظر من خاللها في طلبات تصل قيمتها إلى  10

 . (في مصر بالنظر التي االحتياجات المتزايدة التي عبّر عنها الفاعلون المحليون 2018يورو من قبل المجلس سنة  60,000إلى  40,000األعلى من 

http://emhrf.org/criteria/
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 التدخالت المستعجلة لحماية المدافعين األفراد - 2-1
 

والمثليين % منهم نساء ومدافعين عن حقوق المثليات 30مدافعاً فرداً ) 64، قدمت المؤسسة دعماً مستعجالً لحماية 2019في عام  

ممن كانوا عرضة للخطر بسبب   ،( وعائالتهمسنة  35% دون سن 58، و ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية

 عملهم في سوريا ومصر وليبيا والجزائر. 

ريين ممن مدافعين سولالمؤسسة  المستعجلة التي قدمتها منحالاألكثرية العظمى من  ُخصصتوكما يتضح من الرسم البياني أدناه، 

والتجريد من الحرية والتعذيب وسوء   اتمن المضايقظلوا يواجهون عنفاً كبيراً وتهجيراً قسرياً باإلضافة إلى إجراءات تعسفية 

 المعاملة.

 
 

% منها 22، وغطى الفوري والمؤقت للمدافعين إلى خارج بلدهم االنتقال% من المنح لتغطية تكاليف 58على وجه التحديد، قُدم  

 لمدافعينل الداخلي والمساعدة القانونية و/أو االحتياجات األساسية االنتقال % تكلفة 20فيما غطى  ، التكاليف الطبية والدعم النفسي

اعهم المحفوفة بالمخاطر. وكان الهدف من  . وقد تم تخصيص هذه المنح بصفة رئيسية استجابة لتهديدات وبالنظر إلى أوضوعائالتهم

في مواصلة نشاطهم  تتيح لهم سبل  ودراسة حس العادية في حياتهم،هذه المنح إتاحة الفرصة لهؤالء المدافعين وعائالتهم الستعادة 

. ن الدعم لهمأمين أشكال إضافية م% من هؤالء المدافعين بغية ت71، تابعت المؤسسة عن كثب أوضاع عالوة على ذلك .المستقبل

حيث نفذ الشركاء أعماالً تضامنية )نداءات عاجلة،  % من المستفيدين21وبصفة خاصة، نسقت المؤسسة تدخالتها المستعجلة لدعم 

% من 44ورسائل لدعم طلبات اللجوء وإعادة التوطين، وبعثات مراقبة المحاكمات، واالجتماع بالمسؤولين وما إلى ذلك(؛ وساعدت  

على دعم   وساعدت في الحصول ، ب أو فرص الحصول على منحة دراسيةلحصول على خدمات إعادة التأهيل أو التدريفي ا المدافعين

ً ، مدافعينال % من هؤالء4لـ أطول أجالً  تكميلي مالي  ولجنة حماية الصحفيين، من المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير،  خصوصا

متوسطية، ومؤسسة فريدوم هاوس، ومنظمة  -والمبادرة النسائية األورواإلنسان،  وصندوق التمويل المستعجل للمدافعات عن حقوق

 . ProtectDefenders.eu  للمدافعين عن حقوق اإلنسان وآلية االتحاد األوروبيالعفو الدولية، ومنظمة أكاديميون في خطر، 

 

 بالمجمل، كانت نتائج منح الحماية هذه مشجعة: 

المنح والمتابعةمن المحتمل  ،  % من الحاالت80  في • قد أنقذت حياة األشخاص وساعدتهم في الحصول على    أن تكون 

تمكنت مدافعة سورية عن حقوق المرأة، تعرضت لتهديدات من الجماعة المتطرفة هيئة تحرير مثالً،    حماية طويلة األمد. 

مع أبنائها إلى جنوب تركيا في أغسطس/  شمال حلب ومحافظة إدلب قبل أن تصل    مناطق فيالشام، من االنتقال إلى عدة  

بعد أن حققت القوات السورية وحلفاؤها تقدماً في المنطقة. وقد تخلصت الناشطة من التهديدات األمنية وحصلت    2019آب  

على وثائق حماية مؤقتة مما مكنها من إرسال أطفالها إلى المدارس، وواصلت أنشطتها في مجال حقوق اإلنسان، وقادت  

. وفي وقت  الحركة السياسية النسوية السوريةمل حول المهارات الحياتية وحقوق المرأة، وأصبحت عضوة في  ورشات ع

http://syrianwomenpm.org/en
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% من المدافعين الذين حصلوا على دعم إلى بلدانهم في المستقبل 45كتابة هذا التقرير، كان من غير المرجح أن يعود  

 القريب، وخصوصاً السوريين والمصريين، وذلك بسبب استمرار التهديدات، مما دفعهم إلى تقديم طلبات لجوء.

 

ساعد الدعم المخصص أيضاً في تطوير مهارات المدافعين في مجاالت اللغات والمناصرة % من الحاالت، 33في  •

. فمثالً، دعمت المؤسسة محامياً  ى خارج بلدانهمواإلدارة وعزز آفاقهم في الحصول على عم، خصوصاً عند االنتقال إل

، المعروفة أيضاً بقضية  173/2011مصرياً فّر إلى تركيا للنجاة من االعتقال إذ تم إدراج اسمه في الدعوى القضائية  

م  لتعلّ التمويل األجنبي ضد الفاعلين في المجتمع المدني. وقد استخدم هذا المحامي جزءاً من المنحة للمشاركة في دورات  

ي طرق إلعادة إطالق منظمته اللغة التركية لتحسين إمكانيته في الحصول على عمل في المستقبل. وقد أتاح له ذلك تحرّ 

وتسجيلها في المنفى، في حين انهمك في حوارات إعالمية حول قضايا عديدة تتعلق بوضع حقوق اإلنسان في مصر، من  

ضد المتظاهرين السلميين، والمطالبة باإلفراج عن   2019مبر/ أيلول قبيل شجب موجة االعتقاالت التي جرت في سبت

،  2019الناشط رامي كامل الذي يدافع عن حقوق األقلية القبطية والذي احتجزته السلطات في نوفمبر/ تشرين الثاني 

قضايا األقليات. وفي  منتدى في األمم المتحدة حول لوذلك قبل بضعة أيام من مغادرته للمشاركة في الدورة الثانية عشرة 

 % من المدافعين الذين حصلوا على دعم قد تمكنوا من تأمين مصدر دخل ثابت.40وقت كتابة هذا التقرير، كان 

% من المستفيدين لمواصلة عملهم في الدفاع عن حقوق  75أخيراً وليس آخراً، كانت المنح حاسمة األهمية في مساعدة  •

. فمثالً، دعمت المؤسسة محامية مصرية معنية بحقوق اإلنسان كانت تواجه خطر خارجهااإلنسان، سواء في بلدانهم أو 

، وقد تمكنت الناشطة من االنتقال إلى  2019االعتقال أثناء موجة القمع التي شنتها الحكومة المصرية في سبتمبر/ أيلول 

ونس، وعملت في الوقت نفسه مع  في إمكانيات تسجيل فرع لمنظمة مجتمع مدني مصرية في ت تونس حيث بدأت تبحث

، من قبيل الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان وتطوعت للعمل مع منظمة العفو الدولية، حيث غطت قضايا العدالة الجنائية

 الحبس االحتياطي، والتعذيب وسوء المعاملة، وعقوبة اإلعدام، وقضايا أخرى. 

مدافعين وأفراد عائلتهم قد أفادوا بأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان آمن،  مع ذلك، وعند كتابة هذا التقرير، كان ثمانية 

 وتعرض اثنان منهم العتقال تعسفي في الجزائر وفي مصر. 

 

 اإلنسان حقوق مجال في الناشئة أو المبتكرة أو دةالمهدَّ  المبادرات لدعم التدخالت - 2-2
 

لـ   6رت المؤسسة دعماً مرناً، على أساس مستعجل وعلى أساس عادي، للديناميات الوطنية المختلفة، وفّ سعياً لتكييف تدخالت المؤسسة 

 .% منها تعمل في مناطق نائية أو يصعب الوصول إليها 69مبادرة للمجتمع المدني، بما في ذلك جماعات غير مسجلة، وكان  65

التأسيس أو مبتكرة لدعم تطوير أنشطتها، وإلى منظمات معروفة وراسخة   وقُّدمت المنح بصفة أساسية إلى مبادرات صغيرة أو حديثة

 7واجهت عجزاً مالياً مفاجئاً، وذلك لتغطية فجوات تمويلية غير متوقعة. 

 ح الرسم البياني أدناه المجاالت المواضيعية ومواقع األنشطة المنفذة من قبل هؤالء الشركاء. يوضّ 

 

 
 على منح مرحلية عاجلة لتغطية تكاليف قانونية أو صعوبات مالية غير متوقعة.  2019في عام  65من جماعات المجتمع المدني الـ  5حصلت  6
، في حين شكلت  2017% من المستفيدين من التدخالت المرنة للمؤسسة، وقد زادت هذه النسبة منذ عام 55ي واجهت صعوبات شّكلت الجمعيات الراسخة الت 7

 % من المستفيدين.45سنوات(  5المبادرات الجديدة أو الحديثة التأسيس )منذ أقل من 
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المؤسسة لالستجابة إلى االحتياجات الملموسة التي أعرب عنها الفاعلون من المجتمع المدني الذين يعملون في  وبصفة محددة، سعت 

 8السياقات الموضحة أدناه. 

 

 دعم قدرة المجتمع المدني المستقل في مصر على التحمل -1- 2-2
 

من   المحافظة على قدرة حركة المجتمع المدني المصري المستقلة على الصمودواصلت المؤسسة التركيز على تدخالتها الرامية إلى 

ولتمكينها من مواصلة توثيق االنتهاكات،  9حماية وجودها وتأثيرها، في البلد وخارجه، خالل مساعدة منظمات حقوق اإلنسان على 

 .البة باحترام الحقوق األساسيةومساعدة ضحايا القمع والمط

 مبادرة تسعى إلى ما يلي:  16قدمت المؤسسة دعماً لـ 

 ب من الضرائب أو الحصول على تمويل أجنبي.تحدي قانونية الدعاوى المرفوعة ضدها تعسفياً والتي تتعلق بالتهرّ  •

مجانيين أمام هيئات قضائية مختلفة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، خصوصاً   توفير مساعدة قانونية وتمثيل قانوني •

المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظماتهم، والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، وطالب الجامعات، والمدونين، والصحفيين، 

 الناجيات من العنف. عقوبة اإلعدام، وكذلك النساء مكافحة والعمال، وضحايا التعذيب واالعتقال التعسفي، و

والتوعية بوضع حقوق اإلنسان بين  توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والممارسات القانونية التعسفية للحفاظ على الذاكرة •

 الجمهور والمجتمع الدولي. 

 تطوير حجج للمناصرة وحمالت إعالمية لتحفيز االهتمام من الشعب المصري وحوارات ضمنه حول السرديات المتماشية مع •

المواقف الحكومية حول الفاعلين في المجتمع المدني، وإضفاء االنسجام بين التشريعات والممارسات وبين االلتزامات الدولية  

 وأحكام الدستور. 

 

 استدامة أنشطة المجتمع المدني السوري الموجهة للضحايا والسكان المستضعفين   -2- 2-2
 

 
على الترتيب(. كذلك، لم يتم تخصيص أية منح لمبادرات المجتمع المدني  2و 3عددها ) لبنان بسبب ضآلة و ليبيا تفاصيل حول التدخالت في القسمهذا  يوفرال  8

 األردنية والسبب الرئيسي لذلك عائد لتوفر مصادر تمويل أخرى في هذا البلد. 
زء من عملياتها هناك ألسباب أمنية، جمعية، بالتسجيل في الخارج ونقل ج 16من مجموع  7% من الجمعيات المصرية المستفيدة من الدعم، أو 44قام ما نسبته  9

 رة. في مجال التواصل والتشبيك والمناصمما أتاح لها تطوير فرص جديدة 
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توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع، تهدف إلى  10مبادرة مجتمع مدني سورية  11دعمت المؤسسة 

وتوفير مساعدة وتمكين للفئات السكانية المستضعفة ولضحايا االنتهاكات لتأمين حقوقهم والمحافظة على التماسك االجتماعي في 

 . سوريا والبلدان المجاورة

 وكان التركيز المحدد للمنح: 

ي البلدان المجاورة وفي أوروبا للمحافظة على أنشطة المجتمع المدني السوري في مجال حقوق اإلنسان  تسجيل الجمعيات ف •

 واستدامتها. 

توفير مساعدة قانونية وخدمات استشارات لتأمين اإلفراج عن سجناء الضمير، وتقليص مستوى الضعف، وحماية حقوق  •

وإدلب، والمساعدة في إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية المهجرين داخلياً في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب 

 والحق في األمالك للسكان السوريين في لبنان وتركيا ومرتفعات الجوالن المحتلة. 

اإلبالغ عن األحداث وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، مع تركيز خاص على احتجاز النساء والعنف القائم على النوع   •

 حقوق الملكية، وذلك إلبراز جهود المناصرة والمطالبة باحترام الحقيقة والعدالة. االجتماعي، وانتهاكات 

رين داخلياً والالجئين، وذلك من خالل أنشطة مجتمعية وثقافية وفنية، بغية  تعزيز المعرفة بحقوق اإلنسان بين الشباب المهجّ  •

 . بناء التماسك االجتماعي والمحافظة عليه في شمال حلب، ولبنان، وتركيا

 

 الفلسطيني-حماية أنشطة المجتمع المدني وبذل جهود منسقة في النزاع اإلسرائيلي -3- 2-2
 

تمويل تأسيسي وتمويل مرحلي لتمكين منظمات المجتمع المدني من التصدي بصفة مشتركة  زت المؤسسة تدخالتها على توفير ركّ 

 في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة. اإلنسانلتبعات تضاؤل فضاء الجمعيات، ولتوثيق انتهاكات حقوق 

 دعمت المؤسسة خمس منظمات غير حكومية، وتركزت مهماتها على ما يلي: 

تعزيز جهود المناصرة الجماعية لمقاومة السياسات التقييدية وتعبئة الجهات المعنية المحلية والدولية لحماية الفضاء المتاح  •

 سية.لمجتمع المدني والحريات األسال

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكات حرية الحركة، واالعتقاالت ضد الناشطين، ومداهمة   •

 المنازل، وتدمير األراضي الزراعية، وتدمير البيوت، وغيرها من االنتهاكات، وتوفير مساعدة قانونية للضحايا.

 إسرائيل والمناطق المحتلة. تعزيز واحترام حقوق العمال المصريين في •

 المحافظة على التغطية اإلعالمية المستقلة لقضايا حقوق اإلنسان في قطاع غزة.  •

 

 تمكين المجتمع المدني من التعامل مع التحوالت الجديدة في الجزائر  -4- 2-2
 

للتوعية بمطالب الحراك من أجل دعمت المؤسسة خمس مبادرات للمجتمع المدني الجزائري، بما في ذلك مبادرات في الشتات، وذلك 

 التغيير الديمقراطي، ودعم الفئات السكانية المهمشة وضحايا القمع.

 وكان التركيز المحدد للمنح ما يلي:

طالب حركة االحتجاجات السلمية، وتوثيق القمع القضائي، إضافة إلى  والتوعية بم المدنيتطوير أنشطة مشتركة للمجتمع  •

 وطبيعتها، والقيود السياسية المفروضة على مطالبها. حركة االحتجاجاتالتغيير في نطاق 

 
رين داخلياً في سوريا % من المنح لدعم أنشطة تستهدف المهجّ 69% من المنح مبادرات تقدم أنشطة دعم لالجئين السوريين في تركيا ولبنان، و 31تحديداً، دعم  10

محافظات الشمال، و  % في11% في محافظات الجنوب، و 22% في محافظتي دمشق وريف دمشق، و 22وضحايا االنتهاكات في جميع أنحاء البلد، كان منها 

 % في محافظات الشمال الغربي. 22
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تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية طويلة األجل بهدف تمكين النساء واألطفال والشباب المهمشين وتعزيز معرفتهم بحقوق اإلنسان  •

 مواطنة والتنوع في منطقتي شمال شرق وشمال غرب الجزائر.وال

 الدفاع عن حقوق المواطنين الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك، بمن فيهم سجناء الضمير وعائالت األشخاص المخفيين قسراً.  •

 

 الجمعيات للتصدي النعدام المساواة في المناطق النائية في تونس والمغرب دعم -5- 2-2
 

فيما يتجاوز االختالفات والتعقيدات في عمليات التحول الديمقراطي التي تجري في كل من البلدين، استمرت المؤسسة في إيالء  

جمعية محلية للتصدي النعدام المساواة ولتمكين الفئات السكانية المستضعفة، خصوصاً  22األولوية لتعزيز العمليات األساسية لـ 

 ن، ليكونوا فاعلين في التغيير المستدام في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان. النساء والشباب والمهاجري

 مبادرات مغربية سعت إلى تحقيق األهداف المحددة التالية:  9مبادرة تونسية و  13وتحديداً، دعمت المؤسسة 

والفضاءات الثقافية وصاالت السينما تمكين الشباب وتثقيفهم في مجال حقوق اإلنسان والمواطنة ضمن مراكز الشباب  •

 ونوادي المواطنة.

لتطوير تحالفات المجتمع المدني المؤلفة من المهاجرين والجمعيات المحلية لتطوير حمالت مشتركة ودعم األنشطة التي   •

 تساهم في حماية المهاجرين وإدماجهم.

طق النائية والتوعية بها، اة العنف ضد النساء في المنرصد تنفيذ القوانين المعنية بإمكانية الحصول على المعلومات ومكافح •

 وتعميق حوارات المجتمع المدني بخصوص تعزيز المساواة في الميراث في المنطقة المغاربية.

تعبئة وتعزيز قدرات النساء والشباب في مكافحة التطرف العنيف في محافظات بن عروس، وتونس، وأريانة، ومنوبة،  •

 خنيفرة )المغرب(.-س(، ومنطقة بني ماللومدنين، وتطاوين )تون

رغم أنه من المبكر اإلبالغ عن جميع النتائج، إذ أن العديد من المنح ما زالت قيد التنفيذ، يمكن تسليط الضوء على بعض التأثيرات 

 الرئيسية ألنشطة الشركاء المحليين للمؤسسة، والتي وصلت إلى أكثر من مليون مستفيد نهائي، حسب التقارير:

تم إنتاج ثالثمائة تقرير وفيديو وفيلم وثائقي، ثم تم إيصالها إلى وسائل اإلعالم واآلليات الدولية للكشف عن الحقيقة والسعي لتحقيق 

 العدالة واإلنصاف للضحايا. 

( 2( وضع حقوق اإلنسان، 1حول   مصروهذه تتضمن تقارير فردية ومشتركة أنتجها فاعلون في المجتمع المدني في  •

(  5، 2019( حملة االعتقاالت في سبتمبر/ أيلول 4( الحق في عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، 3عقوبة اإلعدام، 

( الشباب العالقين ما بين عنف الجماعة الجهادية ’الدولة اإلسالمية‘ وبين اإلجراءات 6أوضاع السجون المصرية،  

( الوفيات الناجمة عن التعذيب في مراكز 8( أوضاع السجينات في سجن القناطر، 7إلرهاب، المصرية لمكافحة ا

  9سجيناً، بمن فيهم  958االحتجاز. ووجد التقرير المعني بالوفيات الناجمة عن التعذيب في مراكز االحتجاز أن 

من الرعاية الطبية، وأسباب   بسبب التعذيب وإساءة المعاملة والحرمان 2019-2013قاصرين، توفوا خالل الفترة 

خبراء مستقلون في مجال حقوق   أعلنأخرى. وبفضل التواصل الذي جرى مع اإلجراءات الخاصة في األمم المتحدة، 

يات، وقد يكون آالف  باشرة" إلى وفاإلنسان أنه يوجد "دليل موثوق" على أن أوضاع السجون غير المالئمة أدت "م

السجناء اآلخرين معرضين "لخطر شديد". كما تم تقديم عدد من هذه التقارير إلى االستعراض الدوري الشامل الذي  

  372دولة    133. ونتيجة لهذه التقديمات، قدمت 2019أجرته األمم المتحدة بخصوص مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني  

، وهو أمر غير مسبوق لبد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا أثناء االستعراض الدوري  توصية للحكومة المصرية

"أن توقف فوراً   2019الشامل، كما حث سبعة خبراء من األمم المتحدة السلطات المصرية في أكتوبر/ تشرين األول 

 ص يحمل آراء مختلفة". حملة القمع ضد المتظاهرين، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، والصحفيين، وأي شخ

https://news.un.org/en/story/2019/11/1050941
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ومناصرة حقوق   سوريانُشرت مقاطع فيديو قصيرة لتسليط الضوء على قصص ضحايا االحتجاز واالختفاء القسري في   •

لسرد قصص من    2020الضحايا بمعرفة مصير أحبائهم. عالوة على ذلك، نُشر كتاب كامل في سوريا في مارس/ آذار 

تدمر )وسط البادية(، وحمص، وبو كمال )ريف دير الزور الشرقي(، و خمس مدن، وهي الباب )ريف حلب الشمالي(،

 . 2019القدم )جنوب دمشق، غرب مخيم اليرموك(، للمحافظة على ذاكرة الثورة السورية حتى نهاية عام و

ألمم المتحدة،  تم تقديم تقرير مواٍز أعدته منظمات غير حكومية إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة ل •

لحقوق اإلنسان في مرتفعات الجوالن  إسرائيلالنتهاكات  2019في أكتوبر/ تشرين األول  شجبمما أدى إلى إصدار 

المحتلة، وذلك للمرة األولى على اإلطالق، خصوصاً ما يتعلق بالمستوطنات غير الشرعية واستغالل الموارد الطبيعية 

على حساب السكان المحليين. ورغم أن ما قامت به المنظمات غير الحكومية هو أمر قانوني وشرعي، إال أن الشركة  

عت دعوى قضائية ضدها طالبت فيه بتعويضات من هذه المنظمات تزيد عن قيمة ميزانيتها السنوية، بسبب  اإلسرائيلية رف

 انتهاكها لقانون التشهير بإسرائيل ومعارضة ممارسات مقاطعة إسرائيل.

يطها في مقطع فيديو توثق انتهاكات حقوق اإلنسان في مدينة الخليل ومح 186أنتجت جمعية ناشئة معنية بحقوق اإلنسان  •

. وعلى سبيل المثال، يُبرز أحد هذه المقاطع استهداف الجنود اإلسرائيليين للصحفيين بالرصاص المطاطي  الضفة الغربية

 أثناء قيامهم بتصوير االحتجاجات.

  نُشر تقرير مشترك للمجتمع المدني حول العنف القائم على النوع، المغرببفضل الدعم المقدم إلى ضحايا في جميع أنحاء  •

حالة عنف   12,233. وقد وثق التقرير 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  22االجتماعي وتم إطالقه في مؤتمر صحفي في  

، مما أثار اهتمام وسائل اإلعالم  2017حالة في عام  10,959، بالمقارنة مع 2018قائم على النوع االجتماعي في عام 

  2018في عام  13-103ي القانون قبل مسؤولين رسميين بعد تبنّ المحلية والدولية، إضافة إلى إقرار بحجم القضية من 

 لمكافحة العنف ضد المرأة. 

وما   الجزائريجري العمل حالياً على إنتاج فيلم وثائقي حول كاتب ومفكر ومدافع جزائري، وذلك للتأكيد على التنوع في  •

مون بصياغة دستور جديد عبر مشاورات  جزائري يقو  300تحتويه على نشاط مدني ولتوثيق مبادرة مدنية شارك فيها 

 مع المواطنين.

ضحية من ضحايا   3,000تم توفير مساعدة وتمثيل قانونيين وأنشطة توعية ودعم نفسي وخدمات إعادة تأهيل ألكثر من 

رين  المهج  االنتهاكات والتمييز في المنطقة، ال سيما التي تعرض لها نشطاء حقوق اإلنسان واإلصالحات الديمقراطية، والسكان 

 والالجئين. 

فرداً من ضحايا االنتهاكات في  1,037، تم توفير خدمات قانونية وتمثيل قانوني مجانية وحاسمة األهمية لـ وتحديداً  •

، ال سيما منظمات المجتمع المدني، والنقابات المستقلة، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، والنشطاء المؤيدون مصر

ن  ومثليات، وعمال ونقابيون، ومدرسو ومحامون، وصحفيون، وفنانون، وكتاب ومدونون، ونساء، ومثليونللديمقراطية، 

محكمة  أمام جنائية، وإدارية، و –وطالب في الجامعات، ممن واجهوا اتهامات جنائية ملفقة أمام هيئات قضائية مختلفة 

افظات )في بور سعيد والقاهرة بصفة رئيسية، وكذلك في  في سبع مح –العمل، ومحاكم أمن الدولة، ومكاتب النيابة العامة 

الشرقية والدقهلية والقيلوبية والجيزة واإلسكندرية(. وبفضل التمثيل القانوني، حصل عدة ضحايا على حكم براءة أو تم  

مراقبة التي  قرارات، لكن ال تقوم الحكومة دائماً بتنفيذها(، كما استفاد بعضهم من تخفيف قيود ال 107اإلفراج عنهم )

ن بعض الضحايا من استقبال زيارات من أفراد أسرهم، أو تم تخفيف قرارات(. وتمكّ  3تفرضها الشرطة بعد اإلفراج )

شخصاً   2,330عن أكثر من   أفرجت السلطاتمدة الحكم الصادر بحقهم، أو حصلوا على تعويضات. إضافة إلى ذلك، 

لشجب   2019التي خرجت في سبتمبر/ أيلول   باالحتجاجات  ممن اعتقلوا في إطار عدة دعاوى قضائية مرتبطة

رسات الفساد في مؤسسة الجيش وإجراءات التقشف االقتصادي، ولكن ما زال مئات األفراد محتجزين احتياطياً أو  امم

قسراً. وأخيراً وليس آخراً، ثمة دعوى قضائية استراتيجية تطعن في قانونية المواد التي تحكم تأسيس النقابات  مختفين

 صدر بشأنها قرار إيجابي من المحكمة الدستورية العليا.العمالية الرئيسية، وقد 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fISR%2fCO%2f4&Lang=en
https://www.hrw.org/news/2019/09/27/egypt-hundreds-arrested-nationwide-crackdown
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، بما في ذلك أمام محكمة مكافحة اإلرهاب في  سورياسجين ضمير وأفراد أسرهم في  42تم توفير دعم قانوني أيضاً لـ  •

دمشق، وقد أدى هذا الدعم إلى اإلفراج عن ثمانية محتجزين، وتقليص األحكام الصادرة بحق سبعة آخرين. وُرفعت 

مدنية فيما يتعلق بقوانين األحوال الشخصية من قبل أقارب  شكاوى ودعاوى قضائية أيضاً أمام المحاكم الشرعية وال

 راً، وذلك للبت في قضايا تتعلق بحاالت الزواج والوالدة والوفاة والطالق والميراث.ساألشخاص المفقودين أو المختفين ق

تسجيل المدني، وقضايا  ُعقدت استشارات قانونية فردية وجماعية لحماية الحقوق وتسوية قضايا تتعلق بالحالة المدنية أو ال •

% منهم نساء، وذلك في شمال محافظة  45رين داخلياً، وكان فرداً من المهجّ  1,035جنائية ومنازعات عقارية تتعلق بـ 

 .سورياحلب في 

جزين ت% منهم نساء، وأقارب المح81الجئاً سورياً،  147لدعم  لبنانُعقدت جلسات توعية في محافظة البقاع في  •

 ريا، وذلك لتسجيل حاالت الوفاة والوالدة والزواج وإصدار أو تجديد الوثائق القانونية.والمختفين في سو

من العمال الفلسطينيين من اختيار نقابتهم والتوصل إلى اتفاقية جماعية سعياً الحترام حقوقهم االقتصادية  685تمّكن  •

)المنطقة ج من الضفة الغربية، ومنطقة  لمحتلةاألراضي الفلسطينية اواالجتماعية في ثماني شركات إسرائيلية تعمل في 

  350عتروت الصناعية في شمال القدس، ومنطقة نتزاني شالوم الصناعية قرب طولكرم(. إضافة إلى ذلك، تم توفير 

استشارة قانونية بصفة شخصية أو عبر الهاتف للدفاع عن حقوق العمال ومساعدة الطالب في مرتفعات الجوالن المحتلة  

 على تصاريح إقامتهم. للمحافظة

ُعقدت مائة وتسعة وسبعون فعالية تعليمية، غالباً باستخدام األفالم والفنون، إلثارة حوار حول المواطنة وحقوق اإلنسان، 

وتعزيز تطبيق اإلصالحات وتمكين آالف األفراد المهمشين في المناطق النائية، ال سيما الشباب والنساء، من أجل المطالبة 

 داء دور أكبر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتماسك االجتماعي والحوكمة الرشدية على المستوى المحلي. بحقوقهم وأ

للحق في   22-2016القانون رقم  هم بشأن ف امرأة، لتثقي 79مشاركاً، من بينهم  139ُعقدت جلسات تدريبية استفاد منها  •

اً طلبات للحصول  مواطن 22م  . ونتيجة لذلك، قدّ تونسفي محافظات صفاقس ونابل في شرق  الحصول على المعلومات

 ة في هذه المحافظات. على المعلومات إلى المؤسسات الحكومي

% منهم نساء، لتثقيفهم بشأن 68شارك فيه سبعة وثالثون شاباً وشابة،  2019جرى تدريب في ديسمبر/ كانون األول  •

ولتوعيتهم بشأن أدوات المشاركة الفاعلة في   2018الصادر في عام  لى المعلوماتللحق في الحصول ع 13-31القانون 

 .المغربصنع القرارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وذلك في مدينة مكناس ومحيطها في 

التعذيب،  ع ن% إناث، بالمفاهيم األساسية للتسامح، وم46سنة، وكان منهم  12-8طفل من الفئة العمرية  202تم تعريف  •

ً  14وحقوق اإلنسان، وذلك عبر أنشطة ثقافية وفنية جرت في  للمواطنة ضمن المدارس في المناطق النائية في  ناديا

مسؤوالً في مراكز الشباب من المسؤولين عن توفير ورشات  81محافظات جندوبة ونابل وتونس. كما جرى تدريب 

معايير حقوق اإلنسان والصكوك الدولية وأساليب التوعية باستخدام   عمل تعليمية حول حقوق اإلنسان، وتناولت التدريبات

، وعلى  تونسمحافظة في  18الرسومات، بغية تطوير ورشات العمل التعليمية والمحافظة عليها لمصلحة الشباب في  

 نحو مستدام.

، نصفهم نساء، من ائرياً جزشاباً  37جرت ورشات عمل في مجاالت الموسيقى والتمثيل واألفالم الوثائقية شارك فيها  •

 وهران والجزائر وباتنة والصحراء، إلعدادهم للدورة الثانية من اللقاءات السينمائية الدولية. 

  775استفاد وقد  .، طرأ تراجع كبير على الوضع األمني بعد الهجوم الذي شنته الحكومة وحلفاؤهاسورياوفي شمال  •

للتوعية وتعزيز التماسك االجتماعي تناولت مواضيع متعددة، من قبيل % منهم نساء، من أنشطة 29شخصاً مهجراً، 

 سوق العمل، وقد استهدفت هذه األنشطة الشباب بصفة خاصة. الوصول إلى إمكانية الحصول على الحقوق والتعليم و

 

https://www.steg.com.tn/fr/cell_acces_info/loi_organique_N22_2016_du_2432016.pdf
https://www.steg.com.tn/fr/cell_acces_info/loi_organique_N22_2016_du_2432016.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/107094/131706/F-985611108/MAR-107094.pdf
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حمالت وأنشطة مناصرة خطوات إلى األمام للتوعية بأصوات الفئات السكانية   وتقدمتلت عدة تحالفات للمجتمع المدني؛ تشك  

المستضعفة والدعوة إلى إضفاء االنسجام بين التشريعات والممارسات وبين األحكام الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت  

 عليها دول المنطقة.

في الدفاع عن حقوقهم في   وتنشطتشكيل تحالف يضم أكثر من عشرين جمعية معنية بالمهاجرين حالياً  تونسفي يجري  •

هذا التطور. وتهدف هذه المبادرة الفريدة إلى  بتغطية وسائل إعالم محلية   قامت، وقد محافظات تونس صفاقس ومدنين 

 رة، ومنع انتهاك حقوق المهاجرين.إيصال أصوات المهاجرين والتأثير على اإلصالحات في األنظمة التي تحكم الهج

، ونّظم أربعة تدريبات  بليبياقام منبر جديد يضم ست منظمات محلية معنية بحقوق اإلنسان بافتتاح مكتب في طرابلس  •

لبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا، من أجل تعزيز معارف مئات الناشطين الليبيين  

مجاالت التوثيق وكتابة التقارير ومساعدة المهاجرين، في مدن طرابلس ومصراتة والكفرة وبنغازي، ويخطط المنبر  في 

 . 2020إلجراء زيارات لمراكز االحتجاز في عام 

بإجراء اجتماعات جهوية وتدريبات بهدف بناء معارف المجتمع المدني  المغربيقام فاعلون محليون في المجتمع المدني  •

جمعيات، وتم إعداد تقرير حول   10ته فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، ويجري تشكيل شبكة غير رسمية مؤلفة من وأدوا

تعزيز احترام حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإدماجهم في المناطق   والمساعي الرامية إلىوضع المهاجرين 

 الحسيمة.-تطاوين-رسطات وطنجي-التي يقيمون فيها، خصوصاً الدار البيضاء

حججاً في مجال المناصرة بخصوص الحق في تشكل النقابات. وتحديداً،  مصرقدمت منظمات غير حكومية محلية في  •

ووزارة القوى العاملة، مما أدى   الدوليةأصدرت هذه المنظمات بيانات ونظمت أنشطة مناصرة وجهتها إلى منظمة العمل 

، والتي حصرت الصفة  2017قانون النقابات العمالية الصادر عام  محددة في  إلى تعديل فقرات   2019في أغسطس/ آب 

  تالتحاد الرسمي، كما زاد صعوبة تأسيس نقابات عمالية مستقلة وفرضالقانونية على اتحاد واحد للنقابات العمالية، وهو ا

عقوبة السجن على النقابيين الذين يعارضون هذا القانون. ورغم أن السلطات لم تعترف رسمياً لغاية اآلن باالتحادات 

  50عدد األعضاء المطلوب للنقابات المستقلة إلى   صالمستقلة، فإن القانون الجديد ينص على بعض التحسينات: فهو يقل

في النسخة السابقة من القانون؛ كما يتيح للنقابات العمالية تحديد هياكلها ولوائحها الداخلية؛ ويزيل   150عضواً، بدالً من 

 سيطرة االتحاد الرسمي على انتخابات النقابات العملية؛ ويستبدل عقوبة السجن بفرض غرامات. 

، وتم توزيعه على المنظمات غير الحكومية مصرفريد من نوعه حول المساواة بين الجنسين بين الشباب في صدر دليل  •

والغاية من هذا الدليل هي أن يستخدمه المعلمون والتربويون في المدارس أو   ووسائل اإلعالم والمسؤولين الرسميين.

 .منظمات الشباب لتناول قضايا انعدام المساواة، وفي سن مبكرة

وختاماً، انطلقت حمالت مبتكرة على وسائل التواصل االجتماعي إلثارة االهتمام الحوار حول قضايا حقوقية رئيسية  •

ضمن السكان ودحض األخبار الزائفة التي تنشرها السرديات المؤيدة للحكومات حول الفاعلين في المجتمع المدني في  

ائل اإلعالم المستقلة. فمثالً، ثمة مقاطع فيديو مكرسة ليتمكن ، في الوقت الذي عملت فيه السلطات على خنق وسمصر

المشاهدون من التساؤل حول معقولية االعتقاالت التي طالت أعضاء "تحالف األمل" المؤلف من نشطاء سياسيين 

المعروفة   ،173علمانيين كانوا ينوون االشتراك في االنتخابات البرلمانية في العام المقبل، وبخصوص الدعوى القضائية 

أيضاً باسم قضية التمويل األجنبي، ضد الفاعلين من المجتمع المدني. وقد وصل عدد متابعي حسابات التواصل  

ألف مشاهدة. ونشأت خالل السنوات الماضية فرص جديدة للتعبئة عبر منصات التواصل    300االجتماعي هذه 

للمجتمع المدني، وهي توفر فضاءات حرة قليلة    على توسيع قاعدة الدعم وتعملاالجتماعي ، وهي منصات فريدة 

روا عن آرائهم في مصر. ورغم أن عدداً من هذه المبادرات ما يزال في مرحلة التطوير، إال أنها أظهرت  للمواطنين ليعبّ 

 قدرة على المطالبة بالمساءلة، ويمكن أن تشكل رادعاً لالنتهاكات في المستقبل.

، ال سيما % من منظمات المجتمع المدني نظمت أطر تعاون وشراكات مع السلطات المحلية والمركزية28من الجدير بالذكر أن 

وهي تتضمن شراكة مع مجلس نواب الشعب في تونس والبرلمان في   %. 55تونس والمغرب حيث وصلت النسبة إلى في 

لطفل، والثقافة، والتربية، والشباب والرياضة، ولجانها اإلقليمية، والمجالس المغرب، ووزارات حقوق اإلنسان، والمرأة، واألسرة وا

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/342301/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-signs-amendments-to-law-regulating-tra.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/342301/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-signs-amendments-to-law-regulating-tra.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/342301/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-signs-amendments-to-law-regulating-tra.aspx
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اإلقليمية والمؤسسات الوطنية، ال سيما المؤسسة الوطنية للوصول إلى المعلومات والهيئة العليا لحقوق اإلنسان في تونس، والمجلس 

 الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه اإلقليمية في المغرب.

في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك لضمان استدامة   % من هذه المنظمات من الحصول على تمويل إضافي49ن وختاماً، تمكّ 

 أنشطتها، على األقل جزئياً. 

التهديدات الكبيرة، والصعوبات المالية واإلدارية، التي تواجهها المجتمعات المدنية مع ذلك، يجب أال تخفي النتائج المذكورة أعاله 

 .في المنطقة

: كما أشرنا أعاله، ُسجن مدافعان فردان دعمتهما المؤسسة في الجزائر وفي مصر، ويواجه ثالثة مدافعين  لتهديداتا •

آخرين مراقبة زائدة وتهديداً واعتداءات بسبب أنشطهم المؤيدة للديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر ولبنان وسوريا 

مصر أيضاً، وأبلغ عن زيادة كبيرة في التهديدات األمنية في وإسرائيل. اعتقُل محامي مدافع عن حقوق اإلنسان في 

المحكمة وفي المنزل، كما تعرض فردان من أسرة موظف في منظمة غير حكومية يعيش في المنفى لمضايقات من قبل 

في  األجهزة األمنية. وختاماً، تعرض مكتب إلحدى المنظمات غير الحكومية ألضرار كبيرة بسبب انفجار سيارة مفخخة 

 مدينة الباب في شمال محافظة حلب جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.

متوسطية أثناء متابعتها لشراكة مع منظمة غير حكومية سورية ناشئة مسجلة  -علمت المؤسسة األورو :صعوبات إدارية •

. وعلى ضوء  2019في بلجيكا، أن نزاعاً جرى في مجلس الجمعية المعنية وُرفع طلب لحل الجمعية في فبراير/ شباط  

أو إعادتها،  توثيق مالئم بشأن استخدام األموالذلك، أرسلت المؤسسة رسالة بالبريد المسجل تطلب فيها الحصول على 

 كما اتصلت المؤسسة بالسلطات المعنية إليقاف الدفعة الثانية المقررة للمنظمة غير الحكومية.

 لم يصل تحويالنتم تجميد تحويل نقدي إلى منظمة غير حكومية مصرية، كما  القيود على التحويالت األجنبية: •

ذت  منظمات غير حكومية مصرية إلى حساب المستفيدين. ورغم أن المؤسسة استعادت جميع هذه المبالغ، ونفّ ل مخصصان

م حركة المجتمع المدني  وسائل إضافية إليصال المنح، وهذا يثبت استمرار الحاجة إلى ابتكار وسائل مالئمة لمواصلة دع 

 المستقلة في المنطقة في الوقت الحالي وفي المستقبل.

 

 

 جهود تنسيق وأنشطة متابعة مخصصة -3
 

ف مع عمليات التحول الجديدة والمستمرة التي تطرأ على المستوى المجتمعي، والمساهمة في نشر أنشطة  تهدف المؤسسة إلى التكيّ 

 واستدامتها على المدى البعيد.شركائها المحليين 

وتقوم المؤسسة بذلك من خالل تزويد شركائها بنصائح وإحاالت مخصصة، والقيام بزيارات ميدانية، وإطالق مبادرات تجريبية لتوفير 

إرشادات مخصصة لتمكين الفاعلين المهددين من تطوير خطط طوارئ. عالوة على ذلك، قادت المؤسسة حوارات مع فاعلين من  

مجتمع المدني وأكاديميين ومانحين ومؤسسات خاصة بغية توضيح كيفية تكييف االستراتيجيات والتدخالت الداعمة للفاعلين في ال

 المجتمع المدني في المستقبل.
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 أنشطة متابعة محددة لتعزيز التعاون والتمويل للمجتمع المدني - 3-1
 

 11اركت المؤسسة في حوارات واجتماعات منتظمة مع الفاعلين من المجتمع المدني،ولغاية التكيّف مع احتياجات الشركاء المحليين، ش

 . 2019إضافة إلى تنفيذ زيارة ميدانية إلى الجزائر في يوليو/ تموز 

، وتحقيق  2019فبراير/ شباط   22وهدفت الزيارة إلى االطالع على ديناميات المجتمع المدني ضمن حركة االحتجاجات الوطنية منذ 

 .النسائيةفهم أفضل إلمكانات المبادرات الناشئة وقدراتها وأنشطتها، خصوصاً بين الطالب والفنانيين والحركات 

 عة محددة للمساهمة في نشر أنشطة شركائها المحليين واستدامتها، بما في ذلك:عالوة على ذلك، نفذت المؤسسة أنشطة متاب

% من المنظمات غير الحكومية المستفيدة من دعم المؤسسة،  45جماعة حديثة التأسيس، تمثل  29شّجعت وساعدت  •

ستراتيجي لصياغة خطط عمل ومقترحات لتمكين المؤسسة، بالتعاون مع شركاء آخرين، من االستجابة على نحو ا

 الحتياجات هذه الجماعات.

شريكاً جديداً، خصوصاً من الذين يعملون في المناطق النائية في تونس، من خالل تزويدهم بنصائح  13قدمت اإلرشاد لـ   •

 استراتيجية حول اإلدارة الديمقراطية للجمعيات، والتعاون المحتمل من أجل تبادل الممارسات الجيدة، وتنفيذ المشاريع، وآفاق

 متوسطية للحقوق في المنطقة المغاربية.- االستدامة، وذلك بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لألورو

% من المستفيدين من دعمها إلقامة أواصر مع جماعات ومؤسسات أخرى معنية بموضوعات شبيهة على  26شّجعت  •

التصاالت بين المنظمات إلى تشجيع تبادل المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية، والمحافظة على هذه األواصر. وتهدف ا

 المعلومات ومشاطرة الخبرات وتحديد أوجه التآزر والعمل المشترك.

يّسرت تبادل االتصاالت، وعملت كوسيط، وأرسلت قائمة بالمانحين المحتملين و/أو ساعدت في صياغة طلبات تمويل  •

حكومية. إضافة إلى ذلك، أحالت المؤسسة بصفة   منظمة غير 18% من المستفيدين منها، أي ما مجموعه 28لمصلحة  

مباشرة عدة مقدمي طلبات ممن تقع أنشطتهم خارج إطار والية المؤسسة، إلى جهات مانحة أخرى قد تكون مهتمة بدعم 

 مقدمي هذه الطلبات.

ء مجموعة العمل  نسقت تدخالتها دعماً لمبادرات المجتمع المدني السوري بالتعاون مع مؤسسات خاصة، بما في ذلك أعضا •

متوسطية النسائية، ومنظمة ’تبنى ثورة‘، ومنظمة -والصندوق األوروبي للديمقراطية، والمبادرة األورو 12المعنية بسوريا، 

 بيتنا سوريا، وذلك لتجنب التكرار وتعزيز التآزر.

انحة، ال سيما مركز القاهرة تها دعماً لمبادرات المجتمع المدني الليبي مع عدة جهات صاحبة مصلحة وجهات منّسقت تدخال  •

لدراسات حقوق اإلنسان، ومركز المدافعين عن حقوق اإلنسان، وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، والصندوق األوروبي 

للديمقراطية، ومنظمة ’نحن لسنا سالحاً في الحرب‘، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان. شاركت المؤسسة  

قدا في فبراير/ شباط ويوليو/ تموز بين المنظمات ين من تنظيم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عُ أيضاً في اجتماع

الدولية والمنبر الليبي، وهو تحالف لمنظمات حقوق اإلنسان الليبية، وذلك لمناقشة التوجهات في مجاالت مساعدة الضحايا،  

 والتجمع.رين داخلياً والالجئين، وحرية التعبير وحماية المهجّ 

 
إلى المحافظات الجنوبية الغربية   2019نظمت البعثة اإلقليمية التابعة للمؤسسة المعنية بالمنطقة المغاربية، ومقرها في تونس، زيارة ميدانية في مارس/ آذار  11

تنمية واإلغاثة. إضافة إلى ذلك، حافظت المؤسسة على حوار منتظم مع المجتمع المدني في ليبيا  الستعراض التحديات واالحتياجات للجميعات الناشئة في مجاالت ال

متوسطية للحقوق، لتطوير نهج منسق بشأن أنشطة  -وفي مصر على امتداد السنة. كما شاركت في اجتماعات نصف سنوية مع منظمات دولية، بتنسيق من األورو

 راءات القمع. المناصرة والتضامن لالستجابة إلى إج
عضواً في اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل المعنية بسوريا )باإلضافة إلى مؤسسة أسفاري، وصندوق  2018متوسطية في عام -أصبحت المؤسسة األورو 12

دعماً للمجتمع المدني ذو القيادة  سيغريد راوزينغ، وصندوق العمل المستعجل للمدافعات عن حقوق اإلنسان(، وتهدف المجموعة إلى توجيه وتعزيز العمل الخيري

 السورية في البلدان المجاورة )لبنان وتركيا والعراق واألردن(. 
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لتطوير   2019متوسطية للحقوق في شهري مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني -شاركت في تنظيم استشارات عقدتها األورو •

نهج مشترك لدعم قدرة حركة المجتمع المدني المصري والمحافظة عليها ضمن السياق القمعي الحالي، وشاركت في  

 جلة لالنتقال المؤقت للمدافعين. مكالمات شهرية تنسيقية لمعالجة الطلبات العا

متوسطية للحقوق ومنظمة ’ديغنيتي‘، قائمة خبراء معنيين بالدعم النفسي االجتماعي، واإلدارة  - جّمعت، بالتعاون مع األورو •

 التنظيمية والتي يمكن استخدامها من قبل المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان في مصر وخارجها. 

التقت مع أكاديميين جزائريين وفرنسيين معروفين من المهتمين بالجزائر ومنظمات المجتمع المدني الجزائرية في الشتات  •

 ومعرفتها بشأن الديناميات المختلفة على المستويين المحلي والدولي، ولتعزيز تنسيق الجهود.لتعميق فهمها 

 

 معتكفات تدريب مخصصة لتطوير خطط طوارئ  - 3-2
 

حصلت ثالث منظمات  13على ضوء انتقال العديد من الفاعلين في المجتمع المصري إلى خارج البلد وانتشارهم في العديد من البلدان، 

غير حكومية مصرية على مساعدة لعقد معتكفات ألعضائها ولتحديث خططها االستراتيجية استناداً إلى القدرات الواقعية، واالتفاق 

رسات مشتركة )االتصال، اإلدارة، إلخ( للمحافظة على الحياة الديمقراطية ضمن هذه المنظمات والمحافظة على قيم وأولويات ومما

 على سير العمل بسالسة، وذلك داخل مصر وفي الشتات. 

وكان كان من المفيد جداً  وعلى العموم، تقبّلت المنظمات المعنية باهتمام هذه المعتكفات المخصصة، والتي أدارها مدربون خارجيون. 

سبعة إلى عشرة أعضاء من كل منظمة وعلى مدار عدة  ما بين ألعضاء هذه المنظمات مجرد تمكنهم من عقد لقاء شخصي اشترك فيه 

ً  لم يتمكنوا من االلتقاء ن هؤالء األعضاء، ال سيما وأأيام تراق منذ عدة سنوات. وقد أتاح لهم اللقاء أن يتواصلوا دون خوف من اخ معا

 14أمني، وتطوير خطط طوارئ وفي الوقت نفسه حل التوترات الداخلية وأي جوانب سوء فهم ناجم عن نقص التواصل. 

إضافة إلى ذلك، قررت المؤسسة االستثمار في الجيل الجديد من قادة المجتمع المدني من خالل توفير فرصتي تدريب وزمالة في  

قوق حالياً على تدريبات شاملة داخل مصر لتعزيز تمثيل سجناء الضمير والضحايا في ن خريجاً من كلية الحوالخارج، ويحصل عشر

 ع دائرة األوساط المعنية بحقوق اإلنسان وإمكانات توفير الحماية.المحاكم، مما يوسّ 

 

 المدني  كيّف في استراتيجيات دعم المجتمعحوارات موّسعة لتعزيز الت  - 3-3
 

  2متوسطية ندوة نقاشية في -نظمت المؤسسة األورو 15المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والستكمال الحوار المنتظم مع 

شخصاً من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان واألكاديميين والممولين والمانحين، وذلك  70شارك فيها  2019نوفمبر/ تشرين الثاني 

وقد تضمنت الندوة أبحاثاً ومشاركة  لمسارات المحتملة في المستقبل.كيفية تطور األحداث، وما هي اللتعزيز التحليل الجماعي 

( تحقيق فهم أفضل للديناميات السياسية واالجتماعية والثقافية على 1أكاديمية، وهدفت إلى التأمل في "أين تمضي مصر؟"، من أجل  

م الفاعلين المصريين في السياق الحالي الذي بات ( توجيه طريقة تكيّف االستراتيجيات والتدخالت الرامية إلى دع 2المستوى المحلي، 

ن والحكومات ال يتمكنون من الوصول إلى المجتمع ت غير الحكومية الدولية، والباحثوفيه معظم الفاعلين األجانب، بمن فيهم المنظما

 
ة عدداً كبيراً من استناداً إلى استطالع قصير حول الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات المصرية فيما يتعلق بانتقالها الجزئي خارج البلد، حددت المؤسس 13

% منها( إما من خالل أعضاء أفراد و/أو من خالل تسجيل مؤسسي 37% منها( أو كبيراً )28% منها( أو متوسطاً )33وجوداً بحد أدنى ) المنظمات التي أسست

بلجيكا شيكية والواليات المتحدة وسويسرا وإستونيا وتوسيط، وذلك في كل من تونس ولبنان واألردن والمغرب وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد والجمهورية ال

 وألمانيا والدانمرك ولكسمبرغ. 
( جلسة استثارة أفكار حول تاريخ الجميعات، وقد ساعدت األعضاء القدامى والجدد في التفكير بهوية  1كانت اثنتان من هذه الجلسات مفيدة بصفة خاصة،  14

ي يجدر على منظماتهم القيام بها لتحقيق أهداف قصيرة األجل  ( أداء لعبة بصرية أتاحت للمشاركين وضع أولويات لتصوراتهم حول األنشطة الت2منظماتهم، 

 وأخرى متوسطة وطويلة األجل. 
متوسطية للحقوق ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، -متوسطية هي من مؤسسي مجموعة التضامن مع مصر، التي يشترك فيها األورو-المؤسسة األورو 15

متوسطية للحقوق لمنظمات حقوق اإلنسان المصرية لتمكينها من تخطيط استراتيجيات مشتركة للمناصرة والتضامن -وهذه المجموعة هي منبر فريد أسسته األورو

 ممثالً، وتعقد اجتماعين سنوياً.  40بالتعاون مع منظمات دولية لمنع القمع واالستجابة إليه. تتألف المجموعة من 
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ن، ومن المقرر إجراء المزيد . وبصفة عامة، حققت الندوة مستوى رضا كبير بين المشاركيهالمدني في البلد، أو لهم حضور قليل في

 . 2020من الحوار بين الممولين والمانحين خالل عام 

 

 استعراض كمي للتدخالت  -4
 

تعرض األشكال التالية ملخصاً باألرقام للمنح التي خصصتها المؤسسة للمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية في 

 . 2019المنطقة خالل عام  

 أنواع التدخالت  -4-1

          

المستعجلةال  أن  رغم   لمؤسسةل  تدخالت 
 المنح  قيمة  من  بكثير  أقل  مبالغ  تمثل

 التدخالت  هذه  تظل  االستراتيجية،/العادية
  وأمنهم   المدافعين  حياة  حماية  إلى  الرامية
 مهمة   ، تدخالتمعادية  بيئات  في   العاملين

ً   ،العدد  حيث  من  سوريا  في  وخصوصا
من  بلغت  وقد.  ومصر قليالً  أقل   قيمتها 

عام   تدخالتال ذلك  2018  في  ويعود   ،
ة القدرات الداخلية  يرئيسية لمحدودبصفة  

 .أثناء السنة
 
 أوضاع  في   المؤسسة  منح  من%  42  قُدم

  إطار   في  منها%  58  ُخصص   فيما  طارئة
مقترحات    تقديم  إلى   سنويةال  نصف  الدعوة

أمناء   واجتماعات  المشاريع مجلس 
  هاتين  الدعم  آليتي  خالل  ومن.  المؤسسة
اإللكتروني  عبر  المتاحتين   ، الموقع 
 بمرونة   التصدي   المؤسسة  تستطيع
  لحياة  تهديداً   تشكل  التي  لألوضاع
 .لمشاريع المبتكرةدعم او المدافعين

 
  ُخصصت  التي  المنح  قيمة  متوسط  بلغ
 يورو،  17,081(  والعادية  المستعجلة)

  سنةب  % مقارنة25مما يمثل زيادة قدرها  
ويؤكد هذا الرقم على االحتياجات  .  2018

المتزايدة للدعم من المجتمعات المدنية في 
 المنطقة.

https://emhrf.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/EMHRF/PROGRAMMES/ANNUAL%20REPORT/2018/Activity/emhrf.org
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 المجاالت المواضيعية  - 4-2
  

 
 

التي : قد تكون بعض التدخالت مخصصة ألكثر من فئة واحدة، حسب المالئم، بغية إعطاء لمحة شاملة ووثيقة الصلة عن كافة المجاالت المواضيعية  مالحظة
 . المستفيدة المنظمات غير الحكومية غطتها

 المواضيعي  التركيز  استمر
  المؤسسة  دعم  من  للمستفيدين

 ً   المدنية  الحقوق  على  منصبا
  واالقتصادية  والسياسية

  تشكل  فهي  والثقافية،  واالجتماعية
. للمنطقة  بالنسبة  أولوية  ذات  قضايا
  من%  49  كان  فقد  وعليه،

ً  التدخالت  .القضايا بهذه متعلقا
 

للتحديات   ونظراً   ذلك،  على  عالوة
تواجهها   التي  الفئات الكبيرة 

السكانية المهمشة والمستضعفة في 
والنساء   ،المنطقة الشباب  سيما  ال 

  المؤسسة  أولت  فقد  ن،يوالمهاجر
 ،وتمكينهم   حمايتهم  لتعزيز  أولوية
  مجمل  من %  37  ذلك  لمثّ   حيث

 . 2019 لعام تدخالتها
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 األنشطة  - 4-3
  

 
 

  مجاالت   في  التكميلية  األنشطة  تمثل
 والتي  والمناصرة،  والحوار  التثقيف،

  زخم  إلعطاء  أساسية  تعد  
  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  لإلصالحات

 األهم  الحصة  الديمقراطي،  والتحول
 نفذها  التي%(  54)  األنشطة  من

 هذه تعزيز  ويتم.  المؤسسة  دعم  متلقو
ً   األنشطة  األنشطة  طريق  عن  أيضا

و   وذلك  والثقافية،  الفنيةاإلعالمية 
  للوصول  التقليدية  األدوات  عن  كبديل
وخصوصاً    أوسع  جمهور  إلى

 الطرق  على  األمثلة  ومن.  الشباب
 مسرحالو  المهرجانات  المبتكرة

  حيث   الشعبية  والفنون  والموسيقى
 قيم  لنشر   المستفيدين  من%  14  تبناها

  والعدالة   والمواطنة  الديمقراطية
 .اإلنسان حقوق واحترام

 
 وطنية   بديناميات  تتسم  منطقة  وفي

  من  كبير  قسم   من  الهدف   كان  مختلفة،
  المؤسسة  شركاء  نفذها   التي  األنشطة
 ً  وتقديم  االنتهاكات  توثيق  هو  أيضا

  العدالة   لتحقيق  والسعي  المساعدة
 هذه  وشكلت.  الضحايا  وإنصاف
 عدائية  بيئة  في  تتم  التي  األنشطة
 من%  31  نسبته  ما  استثنائية  بصفة
 قبل  من  المنفذة  األنشطة  مجموع
 .المؤسسة شركاء
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 المتابعة  - 4-4
 

 

 

 

  ل تمثّ   األموال،  توفير  إلى   باإلضافة
 في  للمؤسسة  الرئيسية  األهداف  أحد

 غير  والمنظمات  المدافعين   مساعدة
 على  للمخاطر  المعرضين  الحكومية
 المدى  على  مهمتهم  مواصلة
 تابعت  ذلك،  ولتحقيق.  الطويل
  من %  56  محددة  بصفة  المؤسسة
  وجه   وعلى.  المالية  تدخالتها

 الوسيط  بدور  قامت  الخصوص،
 تعاونهم  أوجه  لتعزيز  لشركائها
 التدريبية  الدورات  على  والحصول
 .التمويلو المخصص، واإلرشاد

 
ً   المتابعة  من  النوع  هذا  ويعتبر  مهما
 المهددة  للمبادرات  بالنسبة  للغاية

  تبادل   من  يمّكنها  ألنه  والناشئة
 تجارب  من  والتعلم  المعلومات

 تآزر  وأوجه  حركات  وبناء  أخرى
  من   وتزيد  عزلتها  من  تحد  جديدة
 .دعمها قاعدة
 
الجماعات49  حصل  وقد من   % 
 الحكومية  غير  المنظماتو

 على  المتابعة  أعمال   من  المستفيدة
 . أخرى مؤسسات من دعم
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 النساء والشباب - 4-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

النساء من المستفيدين األساسيين من تدخالت المؤسسة بسبب دورهم المحوري في المجتمعات وعمليات التحول الشباب ويعد   
من نقص التمثيل في علميات   فيها  بيئة إقليمية يعانون  وسطلحماية حقوقهم وتعزيز قيادتهم    وثمة أهمية حاسمة الديمقراطي.  

% من المستفيدين، 40و  %  31اسي والجمعوي. وبالتالي فقد شكلت النساء والشباب على الترتيب ما نسبته  صنع القرار السي
 فيما خصصت المؤسسة األموال لجماعات ومنظمات غير حكومية على أساس التمثيل الكافي للنساء في قيادتها.
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 البلدان - 4-6
 

 
 

 

السنوات   في  كانت  الماضيةالست  كما   ،
الطويلة والقمع   األمد  الحرب  سوريا  في 

المتزايد لعمل المجتمع المدني المستقل في 
وفي    . 2019مصر محور اهتمام كبير سنة  

ركزت  العقاب،  من  اإلفالت  هيمنة  ظل 
المدافعين   حماية  على  المؤسسة  تدخالت 
ضد  االنتهاكات  توثيق  في  ومساعدتهم 
المدافعين   ضد  خاصة  وبصفة  الضحايا، 

 أنفسهم.
 

المؤسسة   تتجاهل  لم  ذلك،  إلى  إضافة 
بيئات   في  للمدافعين  الحماية  احتياجات 
معادية أخرى، بما في ذلك ليبيا والجزائر  
المحتلة،   الفلسطينية  واألراضي  وإسرائيل 

% من تدخالت المؤسسة  18والتي شكلت  
 . 2019في عام  

 
الالمركزية وختاماً،   عمليات  تتطلب 

والمؤسساتية  التشريعية  واإلصالحات 
الجارية في تونس والمغرب زيادة االلتزام  
للتصدي   المحلية  الجمعيات  تجاه  والتمويل 

وللحيلول اإلقليمية  نكوص للتباينات  دون  ة 
ركز   وبالتالي،  الديمقراطية.  المسيرة 

تعزيز 20 المؤسسة على  تدخالت  % من 
المجتمع  في  للفاعلين  التشغيلية  القدرة 
المدني وخصوصاً أولئك الذين ينشطون في  

 مناطق نائية من البلدين. 
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 قضايا تنظيمية  -5
 

 الشراكات المالية - 5-1
 

ووقعت المؤسسة  16. 2019مليون يورو وساهموا في أنشطتها في عام   2.7للمؤسسة بحوالي عِهد ثمانية مانحين ومؤسسات خاصة 

 . 2019اتفاقية شراكة جديدة مع وزارة الشؤون األوروبية والخارجية الفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 

،  عاون اإلنمائي الدوليالوكالة السويدية للت %(، وقدمته بصفة خاصة 45مليون يورو )  1.2بلغت قيمة الدعم األساسي   •

 وصندوق سيغريد راوزينغ، ومؤسسات المجتمع المفتوح.

، والصك األوروبي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون%(، وقدمته 55مليون يورو ) 1.5بلغت قيمة دعم البرامج   •

األوروبية والخارجية الفرنسية، وصندوق المنح  للديمقراطية وحقوق اإلنسان، ووزارة الخارجية الدانمركية، ووزارة الشؤون 

 الوطنية من أجل الديمقراطية. 

 

 المعلومات واالتصال - 5-2
 

تمسكت المؤسسة بتطبيق مبدأ السرية بخصوص معظم المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من التمويل. وقد تم تبني هذه السياسة وتنفيذها 

الحكومية واألفراد ممن يقدمون طلبات تمويل، والمستفيدون وغيرهم من المدافعين عن  بسبب المخاطر التي تواجهها المنظمات غير 

، تحافظ المؤسسة على الشفافية من خالل التبليغ عن أنشطتها في هذا  ومع ذلكتصال مع المؤسسة. حقوق اإلنسان ممن هم على ا

 الماليين الرئيسيين، شريطة ضمان سرية المعلومات.التقرير العلني لألنشطة والتقارير التي تقدمها إلى شركائها 

 

 اإلدارة الداخلية  - 5-3
 

. وقد 2019ولم يحدث تغيير على عضوية المجلس في عام  عضواً يعملون على أساس تطوعي، 12المؤسسة من  مجلس أمناء يتألف

، لبحث استراتيجية المؤسسة واالتجاهات الثانيتشرين  /نوفمبروفي   أيار /مايو، في 2019مرتين خالل عام   اجتمع أعضاء المجلس

تمت الواقعة بين االجتماعين،  البرنامجية والمالية والنظر في الطلبات المقدمة من منظمات غير حكومية في المنطقة. وخالل الفترة

 . بعد أن وافق عليها عطاة للدعم المستعجل خالل السنة جميع المنح الم بخصوص المجلس استشارة

. وعلى امتداد  موظفين متفرغين واستشاري واحد بدوام جزئي، باإلضافة إلى متدرب 9وساعد المجلس في عمله أمانة عامة مؤلفة من 

الدائرة اإلدارية والمالية كما تم تبني عدة إجراءات للمحافظة على اإلدراة المالية والكفاءة وتحسينهما.  العام، حدثت عدة تغييرات في

وقد جرى تحسين قدرات فريق برنامج المشرق من خالل توظيف منسق إقليمي جديد في نهاية أبريل/ نيسان، كما وّظف المجلس في  

منح للفاعلين المحليين واالمتثال مع متطلبات اإلبالغ، كما تم تعيين مدير مالي جديد في  مارس/ آذار مديراً للمنح للمساعدة في إدارة ال

متوسطية - أكتوبر/ تشرين األول بعد التفويض بإجراء خدمات محاسبية خارجية إضافية. جددت المؤسسة أيضاً شراكتها مع األورو

 17النفقات المتصلة بذلك إضافة إلى خدمات تقنيات المعلومات. للحقوق والتي تتضمن جملة من األمور، من بينها مشاطرة المكاتب و

 2S Consulting( وشركة )Deloitte, Mazars, Ernst and Youngحسابات أجرته شركة ) لتدقيقخضعت تدخالت المؤسسة 

SARL 2019(. وخضعت البيانات المالية للمؤسسة لعام  ( لتدقيق محاسبي من قبل شركةDeloitte في كوبنهاغن، ويتوفر التدقيق )

 التابع للمؤسسة. الموقع اإللكترونيعلى 

  

 
 %. 6للمؤسسة بمقدار  ، ازدادت الميزانية التشغيلية2018بالمقارنة مع عام  16
 لتقليص النفقات اإلدارية للمؤسسة إلى الحد األدنى.  2005تم تبني هذه الترتيبات في عام  17

http://emhrf.org/board-2/
http://www.emhrf.org/
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 ملحق: ملخص طلبات المنح 
 

 

 مخلص بعدد طلبات الحصول على منح .1
 طلباً واستفساراً للحصول على منح. 498متوسطية واستعرضت -، تلقت المؤسسة األورو2019في عام  

 

 عدد الطلبات المستلمة: حسب الحالة  

 % 22 98 ووفق عليه 

 % 18 78 قيد التقييم 

 % 60 268 ُرفض 

 

 عدد الطلبات واالستفسارات المستلمة: حسب النوع

 % 32 158 مستعجل

 % 58 289 عادي 

 % 10 51 استفسار 

 
و، باستثناء بعثات اإلرشاد المخصصة للمنظمات غير يور 1,810,565متوسطية -بلغ إجمالي المبلغ الذين منحته المؤسسة األورو

 .الحكومية التي تعمل من المنفى

 
 التوزيع الجغرافي  .2

 

المؤسسة وقيّمت ما مجموعه   المتوسط )وتمثل    413تلقت  البحر  تقديمها من منطقة جنوب  تم  واستفساراً  % من مجمل 82.9طلباً 
 (الطلبات المستلمة

  
 
 

المغرب
21%

ق المشر
63%

مناطق 
أخرى
14%

االتحاد 

األوروب   

3%

بحسب المنطقة الجزائر
4% المغرب

10% اليبي
2%

تونس
8%

م.ف.أ/إرسائيل
15%

مرص
20%

لبنان
5%

سوريا
30%

Jordan
6%

بحسب بلدان جنوب المتوسط
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 أسباب الرفض  .3
 :غير مستحقة للمنحة  ةالمستلم فيما يلي قائمة باألسباب الرئيسية وراء اعتبار الطلبات

   وقوع األنشطة المقترحة خارج الوالية الجغرافية للمؤسسة، أي: المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر واألردن ولبنان

 % من مجمل المقترحات المرفوضة.21وسوريا واألراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. ومثلت هذه الطلبات ما نسبته  

   كالت متأصلة في مقدم الطلب )بما في ذلك وصف مبهم للمشروع،  بسبب نقص عام في المعلومات و/أو مش   ُرفضتطلبات

% من مجمل المقترحات  7ورود مالحظات وآراء سلبية من شركاء ومانحين آخرين(. ومثلت هذه الطلبات ما نسبته  

 المرفوضة. 

   مع المقترح  توافق  )أ  المعايير عدم  للمؤسسة  هذه الرئيسية  ومثلت  والضرورة(.  والنهج،  والوضع،  كمدافع،  الصفة  ي 

 % من مجمل المقترحات المرفوضة. 17الطلبات ما نسبته 

   ،طلبات ُرفضت رغم استيفائها لجميع المتطلبات بسبب كون مقدم الطلب قد تلقى التمويل من المؤسسة أو منظمة أخرى

أولوية نسبة إلى طلبات أخرى )مثالً ألن مقدمها كان   غير ذيبر طلبات  أو ألنه لم يكن يواجه تهديداً وشيكاً، أو ألنها تُعت

أخرى(، أو ألن المشاريع المقترحة للتدخالت العادية لم تكن مبتكرة. ومثلت هذه    اتبوسعه تلقي الدعم من منظموصحفياً  

 % من مجمل المقترحات المرفوضة. 39الطلبات ما نسبته 

 من مجمل المقترحات المرفوضة. 16مثلت هذه الطلبات ما نسبته طلبات ُرفضت ألسباب أخرى مختلفة. و % 

المؤسسة األورو العامة كانت تنصح وتّوجه بعض مقدمي -وفي حال كان الطلب يقع خارج نطاق اختصاص  متوسطية، فإن األمانة 

لمدافع الفرد أوضاعاً خطرة في مناطق الطلبات نحو مانحين بدالء. وقد تم تقديم هذه الخدمة بصفة خاصة للحاالت التي كان يواجه فيها ا 

 . % من مجمل الطلبات المرفوضة1أخرى. وقد بلغت نسبة الطلبات التي تم تحويلها إلى شركاء ومانحين آخرين محتملين 

 

 متوسط المدة الزمنية للردود  .4

ن الجدول التالي متوسط  التوصل إلى قرارات سليمة وسريعة فيما يخص الطلبات التي يتم استالمها. يبيّ   إلىالمؤسسة    كقاعدة عامة، تهدف
 : الفترة الزمنية الواقعة بين استالم الطلب والرد عليه من قبل المؤسسة

 

 يوماً  13 إجمالي متوسط الفترة الزمنية للرد 

 أيام  8 معدل االستفسارات

ً  15 المستعجلة معدل الطلبات   يوما

 يوماً  15 معدل الطلبات العادية

 

http://emhrf.org/criteria/

