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الوكالة السويدية متوسطية ونشر هذا التقرير من خالل المساعدة المالية التي تلقيناها من -لقد تسنى تنفيذ أنشطة المؤسسة األورو

ووزارة  الدنماركيةالدولي والصك األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان ووزارة الشؤون الخارجية الملكية للتعاون اإلنمائي 

 جية ومؤسسات المجتمع المفتوح )أوبن سوسايتي( وصندوق سيغريد روزينغ إضافة إلى منح خاصة أخرى.الشؤون الخارجية النروي

 

متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان هي الجهة الوحيدة المسؤولية حصراً عن محتوى هذا التقرير الذي -إن المؤسسة األورو

 ء المذكورين أعاله.ال يعب ِّر بأي شكل من األشكال عن مواقف أي من الشركا
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 لمحة تقديمية – 1

 

 

-المؤسسة األوروسنشير إليها فيما يلي من هذا التقرير بعبارة "المدافعين عن حقوق اإلنسان )متوسطية لدعم -عززت المؤسسة األورو

ئة تدخل لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والفاعلين في ا، ونفذت أكثر من م2015في عام  ( أنشطتها" أو "المؤسسة"متوسطية

الديمقراطية ومكافحة اإلفالت من العقاب  المساراتلجهات في بناء المجتمع المدني في المنطقة العربية، وذلك لرعاية دور هذه ا

 والتصدي ألوجه انعدام المساواة وغيرها من األسباب الكامنة وراء انتشار التطرف.

 

، % من هذه التدخالت في بلدان تشهد نزاعات مسلحة، حيث يواجه المدافعون عداء  متزايدا  وقيودا  متنامية على أنشطتهم72جرى 

كما هي الحال في سوريا وليبيا ومصر وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت النتائج مشجعة: حصل حوالي أربعين مدافعاً 

 مجال فيالحقاً من مواصلة عملهم % منهم 86وأمنهم، وتمك ن % منهم نساء، على حماية من تهديدات على حياتهم 29وأفراد أسرهم، 

ان. عالوة على ذلك، تمكن شركاء المؤسسة من إعداد تقارير شاملة لتوثيق االنتهاكات الجسيمة، ورفعوا دعاوى الدفاع عن حقوق اإلنس

شخصاً من ضحايا االنتهاكات  410قانونية، وقدموا بيانات مكتوبة لهيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات. كما حصل أكثر من 

 البلدان.على مساعدة واستشارات قانونية في تلك 

 

على سبيل المثال، أسس عدد من المدافعين الليبيين شبكة لتعزيز جهود التنسيق من خارج ليبيا، وأصدروا توصيات مشتركة في إطار 

 الحوار السياسي الذي نظمته بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما دعم هؤالء المدافعون بعثة األمم المتحدة ومفوضية األمم المتحدة

 واجهها المدافعون الليبيون.يوق اإلنسان إلصدار تقرير حول التهديدات واالعتداءات التي لحق

 

مذكرة لفريق األمم المتحدة العامل المعني بحاالت االختفاء  50حالة اختفاء قسري وقدمت  286وفي سوريا، وثقت إحدى الجمعيات 

 القسري أو غير الطوعي، وذلك نيابة عن عائالت الضحايا.

 

% من تدخالت المؤسسة تعزيز القدرات التشغيلية للمبادرات المبتكرة للمجتمع المدني في المغرب 25استهدف إضافة إلى ذلك، 

لتطبيق الضمانات الدستورية والتصدي ، والتي تتركز أنشطتها في المناطق النائية وتعود بالفائدة على السكان المهمشين، وذلك وتونس

% من تدخالت المؤسسة في تونس دعماً 70وكانت نتائج هذه التدخالت مثمرة: جرى . اية حقوق اإلنسانلجوانب النقص في مجال حم

سيدي بوزيد، والقصرين، والقيروان، وزغوان، والكاف، ونابل، وبنزرت، وباجة،  والياتالمجتمع المدني في  لجهات فاعلة في

الت على إمكانية الحصول على الحقوق وتحقيق التنمية االقتصادية وتركزت أولويات هذه التدخمدنين، وتطاوين، وقبلي، وقفصة، و

وقد م شركاء المؤسسة للسلطات التنفيذية والتشريعية في تونس والمغرب تحليالت وتوصيات لتعديل القوانين بشأن وضعية  واالجتماعية.

 قوات األمن، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الصحافة، والعنف ضد النساء.

 

هيئة الحقيقة ُعرضت قضايا تتعلق بأربع عشرة ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان من والية قفصة، أمام ثال، في تونس، على سبيل الم

هو  القضاياوالكرامة، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم السابقة ومالحقة مرتكبيها. وكان الغرض من تقديم هذه 

 ضحية لممارسات النظام الدكتاتوري السابق.بوصفها الدعوة إلى اعتبار الوالية ككل 

 

قامت جمعية مغربية حديثة التأسيس باستئجار مكتب وتوظيف منس ق إلدارة برامجها الجديدة ولتطوير شراكات بغية إدماج أصوات 

بها هذه الجمعية، إصدار مذكرة حول السياسات العامة بشأن  ومن بين النشاطات التي قامتالشباب في صياغة السياسات العامة. 

 ، وذلك من خالل شراكة مع وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومع مؤسسة دولية.2016الثقافة في المغرب في أبريل/نيسان 

 

والذين يفتقرون غالباً إلى الربط ، المجتمع المدني الذين يعملون في خارج مدن العواصم منالفاعلين رك زت المؤسسة تدخالتها على 

% من المستفيدين من 61. وشكل هؤالء الفاعلون ما نسبته الرئيسيةالشبكي والخبرات المطلوبة للحصول على دعم من الجهات المانحة 

التركيز  ، وكان هذا المجال هو من مجاالتللقيادات الشبابية والنسائية. كما عززت المؤسسة دعمها 2015الدعم المخصص في عام 

 الرئيسية لربع شركاء المؤسسة، وذلك نظراً للدور المحوري الذي يؤديه الشباب والنساء في جميع العمليات الديمقراطية.
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ظلت المؤسسة تفضل التعاون والتبادل مع جهات رئيسية صاحبة مصلحة في مجاالت الحماية والدعم للمدافعين والمنظمات غير  أخيراً،

الحكومية من المنطقة. فإضافة إلى مشاركة المؤسسة وعضويتها في شبكات أوروبية وأمريكية ناشطة في مجال حقوق اإلنسان، تعاونت 

‘ آلية االتحاد األوروبي للمدافعين عن حقوق اإلنسان’ليميا ودوليا لتأسيس وتنفيذ المؤسسة مع اثني عشر شريكا إق

(ProtectDefenders.eu.بغية االتفاق على استجابة مشتركة للمخاطر التي يواجهها المدافعون ولتضاؤل المجال أمام المجتمع المدني ) 

 

معلومات مفصلة حول المجاالت الرئيسية للتدخالت المالية وغير المالية التي قامت بها المؤسسة دعماً لمنظمات المجتمع وفيما يلي 

 المدني، والجماعات واألفراد من المدافعين عن حقوق اإلنسان.

 

 

 اإلنسانالدعم المباشر للمنظمات غير الحكومية والجماعات والمدافعين األفراد المعنيين بحقوق  – 2
  

 

مدافعاً فرداً( ممن يعملون  41منظمة غير حكومية أو جماعة و  63عن حقوق اإلنسان ) مدافعين 104تدخالً لدعم  101نفذ ت المؤسسة 

وبلغ مجموع المنح  2015.1على تعزيز ودعم وحماية ورصد احترام حقوق اإلنسان في بلدان جنوب المنطقة المتوسطية في عام 

 2مليون يورو. 1.3المقدمة لهؤالء المدافعين أكثر من 

 

الشكل التالي يوضح النسب اإلجمالية لتوزيع المنح بحسب البلدان، وقد ظلت سوريا تستأثر بجزء كبير من تدخالت المؤسسة في عام 

2015: 
 

 

 
 

 3عامتين، كما هو موضح أدناه.لمنطقة إلى فئتين ي ايمكن تقسيم الدعم المقدم للمدافعين ف

                                                 
طلبا في العام الماضي. وقد وردت معظم  512، مقارنة مع 2015طلباً واستفسارا لتقديم الدعم من المدافعين عن حقوق اإلنسان أثناء عام  421تلقت المؤسسة  1

. وبعد عملية تدقيق 2015ام في المائة من مجموع الطلبات في ع 56الطلبات من سوريا، ومصر، وإسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، ومثلت هذه الطلبات 

للمؤسسة، قد م مجلس أمناء بناء على إجراءات العناية الواجبة، وبما يتماشى مع مبادئ معايير االختيار، والتي يمكن االطالع عليها في الموقع اإللكتروني التابع 

 متوسطية للحقوق.-سسة هم من أعضاء األورو% من المستفيدين من دعم المؤ8% من الطلبات. وكان 24المؤسسة دعما مستعجال ومرناً لـ 
 مليون يورو. 1.4، فقد بلغ مجموع قيمة التدخالت أكثر قليالً من 2014. أما في عام 2015يمثل هذا المجموع ثالثة أرباع الميزانية السنوية للمؤسسة في عام  2
عنها المدافعون عن حقوق اإلنسان: آلية الدعم المستعجل، والتي تتيح لمجلس األمناء أسست المؤسسة آليتين لتوفير استجابات مرنة لتلبية االحتياجات التي أعرب  3

يورو(، وذلك ضمن فترة ال تتجاوز  6,000% للنفقات العامة، أي ما مجموعه 20يورو )مع كلفة أقصاها  5,000اتخاذ قرار بشأن الطلبات التي ال تتجاوز قيمتها 

مرص
11%

تونس
16%

اسوري
المغرب36%

9%

ياليب
13%

االرن
1%

انلبن
2%

/  إرسائيل
ي 

األراض 
نية الفلسطي
المحتلة
12%

التوزي    ع بحسب عدد المنح
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 التدخالت المستعجلة لحماية المدافعين األفراد المعرضين للخطر في سياقات يسودها توتر وقمع شديدان  2-1

 

مدافعاً فرداً عن حقوق اإلنسان وأفراد عائالتهم ممن كانوا يواجهون خطراً  41، قدمت المؤسسة دعماً مستعجالً لحماية 2015في عام 

 عملهم في مجال حقوق اإلنسان في جنوب المنطقة المتوسطية، خصوصاً في سوريا، وليبيا، ومصر، وفلسطين.بسبب 

 

وكانت الغالبية العظمى من هذه التدخالت مخصصة لدعم المدافعين السوريين والليبيين بسبب النزاع العسكري المستمر في البلدين 

 المدافعون فيهما.جهها اواإلساءات الواسعة النطاق التي يو

 
 وبصفة محددة، استهدفت أنشطة المؤسسة األوضاع التالية فيما قدمته من دعم مستعجل:

 

ثالثة مدافعين سوريين وزوجة مدافع آخر كانت حياتهم معرضة للخطر بسبب أوضاع صحية قدمت المؤسسة مساعدة مالية ل (أ

نهم أو خارجها. وكانت قرارات تقديم الدعم لهم قد استندت إلى في بلدا عناية طبيةلحصول على ا وذلك لتمكينهم منخطيرة، 

عوامل من قبيل االنتهاكات المرتكبة ضد حقوق المدافعين، وعدم قدرتهم على تغطية تكاليف العالج بسبب كفاحهم المستمر في 

 الدفاع عن حقوق اإلنسان.

ً  عشر يثنقدمت المؤسسة دعماً مستعجالً ال (ب ن وأفراد عائالتهم، ين اثنين، وفلسطينيين اثنيليبيين، ومصريعة سورياً، وتس مدافعا

وذلك ممن اضطروا للفرار من بلدانهم بسبب تهديدات على حياتهم نتيجةً لعملهم، وكانوا يواجهون صعوبات اقتصادية شديدة، 

 4ملهم.، مما أتاح لهم المحافظة على سالمتهم ومواصلة عاالنتقال مؤقتا إلى خارج بلدانهممن  لتمكينهم

خمسة مدافعين مصريين، وثالثة سوريين، ومدافع ليبي كانوا يواجهون مضايقات مستمرة بسبب عملهم قدمت المؤسسة دعماً ل (ج

، مما مكنهم من تخفيف حدة التهديدات لتغطية احتياجاتهم األمنية األساسية في داخل بلدانهم وذلكفي مجال حقوق اإلنسان، 

 نسان.ومواصلة عملهم في مجال حقوق اإل

مدافعين يواجهون ظروفاً صعبة بسبب غياب ثالثة مدافعين عن حقوق اإلنسان  فراد عائالتألقدمت المؤسسة دعماً مستعجالً  (د

 .لهذه األسر األساسية االحتياجات لتغطية وذلكمحتجزين تعسفياً في سوريا، 

 

الذين يواجهون صعوبات أو مخاطر على دعم في المديين وبما أن أحد األهداف الرئيسية لهذه التدخالت هو ضمان حصول المدافعين 

المتوسط والبعيد، انخرطت المؤسسة في أنشطة تنسيق مع شركاء بغية ضمان حصول عدد من المدافعين وأقربائهم على دعم فعال. 

 وبصفة محددة:

                                                                                                                                                                        
 40,000ستخدم أثناء االجتماعين السنويين اللذين يعقدهما مجلس األمناء، حيث يناقش المجلس الطلبات التي ال تزيد قيمتها عن أيام؛ وآلية للمشاورات العادية تُ  10

 يورو.
 نشطاء.متوسطية باعتبارها مبدأ "عدم التسبب بضرر"، وتتوخى أقصى درجات الحذر بشأن تأثير االستنزاف الذي قد ينجم عن انتقال ال-تأخذ المؤسسة األورو 4

5%

62%

27%

5%

توزي    ع المنح المستعجلة بحسب البلد

مرص سوريا ليبيا فلسطي   
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واحداً ومدافعاً ليبيا واحداً، وذلك مع عدة ، ومدافعاً مصرياً نسقت المؤسسة تدخالتها المستعجلة لدعم ستة عشر مدافعاً سوريا ▪

منظمات إقليمية ودولية، في سياق أنشطتها التضامنية )نداءات مستعجلة، رسائل دعم لطلبات اللجوء وإعادة التوطين، بيانات 

د متوسطية للحقوق، ومعه-صحفية، بعثات لرصد محاكمات، واجتماعات مع مسؤولين رسميين، إلخ(، وال سيما مع األورو

القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومنظمة مدافعي الخط األمامي، ومركز الخليج لحقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية. 

وبصفة محددة، نسقت المؤسسة تدخالتها المستعجلة الهادفة إلى دعم نشطاء ليبيين مع مجموعة غير رسمية من المنظمات 

 ت وتنسيق التمويل.غير الحكومية الدولية بغية تبادل المعلوما

أوصت المؤسسة بمشروع مقترح لتوفير بعثة دراسية بهدف الحماية من أجل ضمان الحماية طويلة األجل والتعليم لمدافع  ▪

فلسطيني كان يواجه خطراً. وعلى الرغم من الموافقة على الطلب، لم توافق السلطات البريطانية على منح تأشيرة سفر 

ؤسسة على إعداد قاعدة بيانات لفرص البعثات الدراسية التي يمكن أن يستفيد منها المدافعون في للمدافع. ومع ذلك، تعمل الم

المستقبل، نظراً إلى االحتياجات المهمة في مجال فرص التعليم للمدافعين الموجودين في المنفى، وخصوصاً في مجاالت 

 حقوق اإلنسان، واللغات، واإلدارة.

إلعادة التوطين المؤقتة منبر الذي يرعاه االتحاد األوروبي "لتعزيز التنسيق بين البرامج وبما أن المؤسسة هي عضو في ال ▪

أيضاً في اجتماع إقليمي حول إعادة توطين المدافعين المعرضين للخطر  المؤسسة للمدافعين عن حقوق اإلنسان"، فقد شاركت

مات غير حكومية، ومؤسسات خاصة، وجامعات. شاركت فيه منظكما ، 2015في نوفمبر/ تشرين الثاني  عقد في إسطنبول

وتناول االجتماع بصفة خاصة الوسائل المتاحة، وطرق تعزيز البرامج اإلقليمية إلعادة التوطين لمصلحة المدافعين 

 المعرضين للخطر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

شركاء دوليين بتغطية التكاليف اإلضافية المرتبطة بتغطية النفقات  ةأخيراً، لعبت المؤسسة دورا رئيسياً في ترتيب قيام أربع ▪

 األساسية لمدافعين سوريين اثنين، وليبيين اثنين، وفلسطيني واحد. وعملت المؤسسة كوسيط لتوصيل التمويل في حالتين منها.

 

 

 بصفة عامة:وُمشَجعة،  نتائج التدخالت المستعجلةكانت 

 

% منهم من النساء، وأفراد أسرهم الذين حصلوا على دعم، من تجنب مخاطر متنامية 29ن % من المدافعين، وكا98تمكن  •

 على أمنهم الشخصي وتهديدات على حياتهم.

الغالبية العظمى من المدافعين، الذين استفادوا من تدخالت المؤسسة وكانوا قد تعرضوا إلساءات وتهديدات بالتعرض  •

الحرية ’نسان، قدموا إفادات لمنظمات دولية. عالوة على ذلك، نظم أعضاء حملة إلساءات بسبب عملهم في مجال حقوق اإل

. وبفضل حمالت مناصرة للمطالبة باإلفراج عن ثالثة ناشطين سوريين محتجزين ‘المقموعة في سوريالألصوات 

 .2015الضغوط الدولية، أفرجت السلطات عن اثنين من هؤالء النشطاء في يوليو/ تموز 

حصل ستة مدافعين سوريين عن حقوق اإلنسان على طلبات لجوء، وتمت إعادة توطينهم في كندا وأوروبا، خصوصاً في  •

التي  العصيبةألمانيا وفرنسا والسويد، وذلك على أساس سجلهم كناشطين في مجال حقوق اإلنسان، وعلى ضوء الظروف 

 ظلوا يواجهونها.

طتهم في مجال حقوق اإلنسان، وخصوصاً في البلدان المجاورة لسوريا، وذلك % من المستفيدين من مواصلة أنش86تمكن  •

بفضل المساعدة التي حصلوا عليها من المؤسسة، إضافة إلى عوامل أخرى. واستغل العديد منهم أماكن وجودهم الجديدة 

ين الليبيين األفراد الذين كنقطة انطالق لرصد وضع حقوق اإلنسان في أوطانهم. وعلى سبيل المثال، عمد عدد من المدافع

بغية تعزيز التنسيق وإصدار توصيات مشتركة،  حصلوا على دعم، إلى تأسيس شبكة المدافعين الليبيين عن حقوق اإلنسان

 خصوصاً في سياق عملية الحوار السياسي التي تقودها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 

لنشطاء السوريين الثالثة المذكورين أعاله ال يزال قيد االحتجاز لدى قوات األمن ، كان أحد ا2015ومع ذلك، بحلول نهاية عام 

السورية. وال يزال مكان وجوده مجهوالً حتى هذا اليوم. وبما أن أسرته فقدت معيلها، فقد تحتاج إلى تجديد الدعم في المستقبل كي 

 تتمكن من تغطية احتياجاتها األساسية.

 

 

file:///C:/Users/asc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PMM5X9E/’الحرية%20للأصوات%20المقموعة%20في%20سوريا‘
file:///C:/Users/asc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PMM5X9E/’الحرية%20للأصوات%20المقموعة%20في%20سوريا‘
file:///C:/Users/asc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PMM5X9E/’الحرية%20للأصوات%20المقموعة%20في%20سوريا‘
file:///C:/Users/asc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PMM5X9E/’الحرية%20للأصوات%20المقموعة%20في%20سوريا‘
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 دعما  للمنظمات غير الحكومية الناشئة والمشاريع الحساسة في السياق اإلقليميالتدخالت المرنة   2-2

 

أن تتكيف مع األوضاع والديناميات المختلفة الجارية في المنطقة، فقد خصصت دعماً مرناً، وذلك ضمن آلية في رغبةً من المؤسسة 

جماعة ومنظمة غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان كانت تواجه  63استفادت منه  5الدعم العادي وآلية الدعم المستعجل على حد سواء،

 .الرئيسيةصعوبات في الحصول على تمويل، أو أن أنشطتها كانت خارج نطاق أولويات الجهات المانحة 

 

ذ فترة تقل عن خمس ركزت هذه التدخالت بصفة رئيسية على تعزيز المبادرات المبتكرة في مجال حقوق اإلنسان والتي تأسست من

% من هذه المبادرات موجودة في مناطق نائية 61% من المستفيدين من المنح المرنة. وكان 71سنوات. وتمثل هذه المبادرات الناشئة 

 ، في البلدان التي تظهر في الشكل أدناه.نائية أو تعمل في مناطق
 

  
 

 :2015تالية أثناء عام وقد أولى المستفيدون من الدعم اعتباراً خاصاً للقضايا ال
 

  
 

تلبية االحتياجات المحددة التي أعرب عنها الفاعلون في المجتمع المدني في السياقات التي تشهد إلى دة، سعت المؤسسة وبصفة محد

 ديناميات سريعة التغيير والتي تختلف بين بلد وآخر وحتى بين المناطق داخل البلد الواحد.

                                                 
 .2015منظمة، على دعم مستعجل أثناء عام  63منظمات غير حكومية من مجموع المنظمات المستفيدة التي بلغ عددها  6وتحديداً، حصلت  5

14%

5%

25%

22%

3%

14%

1%

16%

/  توزي    ع المنح للمنظمات غير الحكومية
الجماعات بحسب البلد

مرص

ليبيا

تونس

سوريا

لبنان

المغرب

األردن

ي / إرسائيل 
األراض 

ةالفلسطينّية المحتل

34%

17%

5%

11% 13%

7%

13%

ي ذلك مكافحة اإلفالت من العقاب)الحقوق المدنية والسياسية 
 
(بما ف حرية التعبي  وحرية الحصول عىل المعلوماتحقوق األقلياتحقوق النساء وتمكينهنحقوق الشباب واألطفالالمهاجرون والالجئون وطالبو اللجوءالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مواضيع تدخل المنظمات غير الحكومية
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على األنشطة المرنة التي قامت بها المؤسسة دعماً للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان،  ولغرض التوضيح وتوفير أمثلة

 6نصف فيما يلي خمسة سياقات لهذه التدخالت.

 

 

 الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في سوريا واإلفالت من العقاب بشأن الفظائع الجماعية  2-2-1

 

، وعانى المدنيون من جميع الخلفيات من جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 2015من التصعيد في عام  شهد النزاع المسلح في سوريا مزيداً 

حرب. وبرزت عقبات إضافية أيضاً من جراء تزايد نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية في شرق سوريا، ودخول روسيا في النزاع، وحمالت 

، مما جعل آفاق التسوية السلمية ضئيلة على المدى القصير. 2015ي عام القصف الغربية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية ف

وهذه الكارثة المستمرة تجعل من تعبئة المجتمع المدني والنشاط في مجال حقوق اإلنسان أمراً بالغ الصعوبة والخطورة. ومع ذلك، 

من خمس سنوات من النزاع، يواصل المدافعون عن وعلى الرغم من التشاؤم السائد بشأن مستقبل سوريا واإلرهاق المهيمن بعد أكثر 

 حقوق اإلنسان بصفة فردية وعبر جماعات ومنظمات، توفير مساعدات حيوية للسكان المتأثرين، خصوصاً لضحايا االنتهاكات.

 

لتوثيق بادرة م 14لذا وضعت المؤسسة أولوية لعملها في دعم مبادرات حقوق اإلنسان في سوريا وفي البلدان المجاورة. فقد دعمت 

ة، لضحايا االنتهاكات المستضعفين، خصوصا  ياالنتهاكات وتوفير خدمات الدعم النفسي، والقانوني، واإلداري، والخدمات المعرف

 .داخليا  والالجئين نيالنازحالنساء والشباب واألطفال و

 

 وبصفة محددة، ركزت تدخالت المؤسسة على األهداف التالية:

ثيرات السياسية والثقافية والنفسية للنزاع على سكان سوريا، وتعزيز أنشطة توثيق انتهاكات حقوق تسليط الضوء على التأ ▪

رتكبها جميع أطراف النزاع، وخصوصاً في المناطق الخاضعة لحصار منذ مدة طويلة أو التي شهدت قتاالً ياإلنسان التي 

 ودير الزور؛ ، أي محافظات حلب، والرقة،2015شديداً وقصفاً جوياً أثناء عام 

ين النازحتوفير دعم نفسي وخدمات إعادة تأهيل مصحوبة بدورات لتطوير المهارات بشأن الحقوق األساسية للنساء واألطفال  ▪

 ً  من قبيل المشاريع التربوية والثقافية واإلعالمية، إضافة إلى أنشطة مدرة للدخل؛ 7، وذلك من خالل أنشطة مبتكرةداخليا

القانونية واإلدارية والنفسية والمعرفية لجماعات الالجئين السوريين في تركيا التي تنامى عددها، والتي تلبية احتياجات الدعم  ▪

 .2015واجهت قيوداً متزايدة، وتضاؤالً في المجال المتاح ألنشطة المجتمع المدني في عام 

 

 

 سة في ليبيااالقتتال السياسي الداخلي المستمر والمواجهات بين الميليشيات المتناف  2-2-2

 

، والتي تخللها عمليات تفاوض هشة برعاية األمم المتحدة. فقد استمرت 2015تعمقت األزمة السياسية واألمنية في ليبيا في عام 

عت الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية تواجدها وسيطرتها في عدة المواجهات المسلحة في شرق البلد وغربه وجنوبه، كما وس  

واصلت السلطات المتنافسة، والميليشيات والجماعات اإلجرامية المختلفة ممارسة المضايقات واالعتداءات ووخصوصاً سرت.  مناطق،

والقتل والتعذيب واالختطاف واالختفاء القسري التي ذهب ضحيتها مئات المدنيين، بمن فيهم نشطاء المجتمع المدني، وصحفيون، 

ر الحكومية، وظلت هذه الممارسات تجري مع إفالت تام من العقاب، وفي غياب تام لنظام وسياسيون، وعاملون مع المنظمات غي

 قضائي يؤدي وظائفه.

 

أمراً محفوفاً بمخاطر شديدة، مما أجبر عدداً من المدافعين والمنظمات غير الحكومية على  ليبيافي مجال حقوق اإلنسان في  العملظل و

االنتقال إلى تونس وبلدان أخرى، ومع ذلك قرر عدد من هؤالء المدافعين استخدام مواقعهم الجديدة لضمان سالمة أنشطتهم وموظفيهم، 

 .أنشطتهمترات متقطعة من أجل مواصلة وتنسيق هذه األنشطة من الخارج، والعودة إلى البلد في ف

                                                 
ذلك، لم تنفذ  . إضافة إلى2015لم نورد تفاصيل حول سياقات التدخل في األردن ولبنان ألن المؤسسة لم تدعم سوى مبادرات قليلة في هذين البلدين في عام  6

 جارية حتى اآلن. 2014، ومع ذلك ما زال عدد من الشراكات التي أقيمت في عام 2015المؤسسة أي تدخل في الجزائر في عام 
ليدياً على حقوق قد يؤدي اإلفالت من العقاب ونقص التعليم بخصوص حقوق اإلنسان إلى انتشار االرتياب ضمن المجتمعات المحلية إزاء األنشطة التي تركز تق 7

 اإلنسان.
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لذا أولت المؤسسة أولوية إلى حماية واستدامة األنشطة والهياكل لمنظمات المجتمع المدني الليبية التي تشكلت مؤخراً وتلك التي قررت 

ة وإدارية ومعرفية لضحايا لمكافحة اإلفالت من العقاب ووفرت خدمات قانونيمبادرات  3االنتقال إلى خارج البلد. فقد دعمت المؤسسة 

 ، وذلك لتحقيق األهداف المحددة التالية:انتهاكات حقوق اإلنسان

 

 ين داخلياً؛النازحتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا وتوفير مساعدة قانونية وإدارية للضحايا، خصوصاً ضحايا التعذيب و ▪

 وضع الصحفيين الليبيين ومهاراتهم.تعزيز حرية التعبير واستقالل اإلعالم من خالل االرتقاء ب ▪

 

 

 حملة القمع ضد المعارضة والمجتمع المدني المستقل في مصر  2-2-3

 

. فإضافة إلى 2015اعتمدت السلطات المصرية سياسات وممارسات تعسفية جديدة ضد الفاعلين في المجتمع المدني المصري في عام 

بقوانين جديدة بشأن  2015بدأ العمل في عام  8وقانون الجمعيات وقانون العقوبات،قانون التظاهر القيود الشديدة التي ينطوي عليها 

، وهو يتيح للحكومة أن تعتبر األفراد أو الجماعات من قبيل المدافعين عن حقوق اإلنسان، 10وبشأن مكافحة اإلرهاب 9الكيانات اإلرهابية

إرهابيون، وأن تصنف أنشطتهم السلمية على أنها أنشطة إرهابية.  واألحزاب السياسية، والجمعيات اإلنمائية وأعضاءها، على أنهم

ض عدد متزايد من المنظمات غير الحك ونشطاء شباب إلى ن ين ونشطاء نقابيين إعالميين وعامليومية وأعضائها وكذلك صحفيوتعر 

ت وُحرموا من إمكانية التسجيل الرسمي مضايقات واعتقاالت ومنع من السفر، وواجهوا حمالت تشويه لسمعتهم، وتم استدعاؤهم لتحقيقا

 لجمعياتهم، وبما يتعارض مع الدستور المصري وااللتزامات الدولية.

 

احتواء الضرر الذي لحق بحركة حقوق اإلنسان والمحافظة على فضاء ركزت تدخالت المؤسسة لغاية اآلن بصفة أساسية على 

، نظراً لنقص التحقيقات توثيق االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانت على . كما ركزت هذه التدخالالحريات الديمقراطية في البلد

 11الرسمية بشأنها وغياب المساءلة لمرتكبي االنتهاكات.

 

 

 الفلسطيني-العداء المتزايد ضد المجتمع المدني في سياق النزاع اإلسرائيلي  2-2-4

 

عمل منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل وفلسطين. وتعرضت عدة تصاعداً في حمالت التضليل الهادفة إلى تشويه  2015شهد عام 

منظمات غير حكومية فلسطينية معنية بحقوق اإلنسان لحمالت تشويه من قبل مصادر علنية وأخرى مجهولة في إسرائيل، ال سيما 

ولشجب  12رة ضد سكان غزة،المنظمات التي قامت بأنشطة لتوثيق الجرائم اإلسرائيلية المزعومة، خصوصاً أثناء الحروب المتكر

سياسات وممارسات االستيطان التي تنتهك القانون الدولي. عالوة على ذلك، أقرت لجنة التشريعات في مجلس الوزراء اإلسرائيلي 

"مشروع قانون لفرض الشفافية على المنظمات غير الحكومية"، والذي يصف المنظمات غير الحكومية بأنها "هيئات تابعة لحكومات 

ية" عندما يأتي أكثر من نصف تمويلها من مصادر أجنبية. وبالمثل، وثقت المنظمات غير الحكومية قيوداً متزايدة فرضتها السلطة أجنب

، بما في ذلك استدعاء الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل 2015الفلسطينية على حرية التعبير والحريات اإلعالمية أثناء عام 

 عهم واعتقالهم.االجتماعي والطالب للتحقيق م

 

توفير تمويل أساسي لتسع فاعلين في المجتمع المدني يعملون على التوثيق، ومنع انتهاكات لذا، ركزت المؤسسة تدخالتها على 

في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة خالل  حقوق اإلنسان واالستجابة لها، ومجابهة العداء المتزايد لمنظمات حقوق اإلنسان

 وبصفة محددة، هدفت هذه المنظمات غير الحكومية إلى: .2015عام 

 

                                                 
، والذي يفرض عقوبة السجن مدى الحياة 2014سبتمبر/ أيلول  21من قانون العقوبات الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في  78بصفة خاصة تعديل المادة  8

 ودفع غرامة بسبب تلقي التمويل األجنبي )غير المرخص(.
 .2015فبراير/ شباط  17الصادر في  8/2015القانون  9

 .2015أغسطس/آب  15الصادر في  94/2015القانون  10
 ألسباب أمنية، لن نورد في هذا التقرير تفاصيل أكثر بشأن هذه التدخالت. 11
 .2014تقديم بيان مشترك إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب اإلسرائيلية على غزة التي جرت في ديسمبر/ كانون األول  تم 12
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تعزيز جهود بناء التحالفات وأنشطة المناصرة المشتركة الرامية إلى معارضة وضع قانون تقييدي لتمويل المنظمات غير  •

 الحكومية في إسرائيل؛

الفلسطينيين في إسرائيل وفي األراضي توثيق المدى والنطاق الذي تستهدف فيه إجراءات االحتالل واإلجراءات القمعية  •

 الفلسطينية المحتلة، وتأثير هذه اإلجراءات على األقلية العربية في إسرائيل؛

إعمال الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع المحلي الفلسطيني في إسرائيل من خالل المطالبة  •

العامة واحترام مبادئ الحكم الرشيد في المجالس المحلية والبلديات والمجالس بالمساواة في إمكانية الحصول على الخدمات 

 اإلقليمية العربية؛

تعزيز احترام حقوق المهاجرين في إسرائيل من خالل توفير معلومات ومساعدة لطالبي اللجوء من أجل إعمال حقوقهم  •

عن التأثيرات السلبية لسياسات الحكومة اإلسرائيلية  والكشف 13وتعريفهم بالخيارات المتوفرة لهم في مجال إعادة التوطين،

 إزاء المهاجرين؛

ضمن المجتمعات المحلية الفلسطينية في إسرائيل، والضفة الغربية وقطاع غزة، من  نعزيز احترام حقوق النساء وتمكينهت •

من المناطق المهمشة ومخيمات خالل التوعية بالحقوق الجنسية واإلنجابية واحترامها، وتسليط الضوء على قضايا المرأة ض

 الالجئين، وتضمين مطالب المرأة في برامج إعادة إعمار غزة.

 

 

 ضمان المكتسبات الدستورية واحترام الحقوق الشاملة في تونس والمغرب  2-2-5

 

لتغيير من أجل ضمان تبدو تونس والمغرب، وسط االضطرابات التي تشهدها المنطقة، بأنهما من البلدان القليلة التي استغلت فرصة ا

تحررية وديمقراطية وعقد انتخابات حرة  14بعض الحريات الديمقراطية وتحسين وضع حقوق اإلنسان في أعقاب إقرار دساتير

وإذا ما وضعنا جانباً االختالفات والتعقيدات التي تميز العمليات االنتقالية في كال البلدين، فإن العمليات االنتقالية الديمقراطية  15ونزيهة.

تأثرت على نحو قوي بالدور المهم الذي أداه المدافعون عن حقوق اإلنسان، وقد تجلى هذا األمر في منح جائزة نوبل للسالم ألربعة من 

 .2015لمجتمع المدني التونسية في أكتوبر/ تشرين األول منظمات ا

 

نحرف االنتباه عن ضمان استمرار هذه التجارب  وأالفي هذه اللحظات التاريخية،  االكتفاء بما تحققبيد أنه من المهم أال نبالغ في 

هناك الكثير من  بصدمات داخلية وخارجية، وما زال الديمقراطية. فما زالت العمليات االنتقالية في تونس والمغرب معرضة للتأثر

. 2015لم تتحقق حتى اآلن. وقد جرى عدد من التعديات على الحريات الجماعية والفردية في عام التي االقتصادية -التوقعات االجتماعية

من أجل ألغاء القوانين التقييدية  لذا تحولت أولوية أنشطة المجتمع المدني إلى الدفاع عن الحقوق الشاملة، وللضغط على الحكومات

 وإصالحها، وإصالح المؤسسات العامة، وتنفيذ الضمانات الدستورية من أجل التصدي لجوانب النقص في حماية حقوق اإلنسان.

 

ي المغرب وعلى الرغم من أن عدة وكاالت تابعة لألمم المتحدة، وحكومات أجنبية، ومؤسسات دولية، تعهدت بدعم العمليات االنتقالية ف

وتونس، أوردت جماعات حقوق اإلنسان، وخصوصاً التي تعمل خارج إطار التيار العام لحقوق اإلنسان وفي المناطق النائية، أنها 

 تواجه صعوبات في الحصول على تمويل أساسي لتمكينها من توسيع عملها والمحافظة عليه على المستوى المحلي.

 

مغربية، وخصوصاً المنظمات التي  منظمات 9ومنظمة تونسية  16ماً لتوفير تمويل أساسي لـ وبناء على ذلك، أولت المؤسسة اهتما

تلبية للتأثير على األجندة السياسية الحالية لإلصالح، وفي الوقت نفسه الدفاع عن حقوق األفراد وتعمل في المناطق النائية، وذلك 

 .الالمركزية مسارالمطالب بالعدالة االجتماعية للفئات المهمشة من النساء والشباب في إطار 

 

 وبصفة محددة، ركزت تدخالت المؤسسة على المجاالت التالية:

                                                 
ديد ما إذا كان بتح إن عملية تحديد وضع الالجئ هي العملية القانونية أو اإلدارية التي تقوم الحكومة أو مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من خاللها 13

 وفقاً للقانون الدولي أو اإلقليمي أو الوطني، ينطبق على الشخص المعني الذي يسعى للحصول على الحماية الدولية. تعريف الالجئ
 في تونس. 2014يناير/ كانون الثاني  26في المغرب، وفي  2011يوليو/تموز  1في  14
؛ وعقدت 2011؛ واالنتخابات التشريعية في المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011عقدت االنتخابات للجمعية التأسيسية في تونس في أكتوبر/ تشرين األول  15

تخابات بلدية وإقليمية في وانتخابات تكميلية في ديسمبر/ كانون األول؛ كما عقدت ان 2014انتخابات تشريعية ورئاسية في تونس في نوفمبر / تشرين الثاني 

 في المغرب. 2015سبتمبر/ أيلول 
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 إنتاج تقارير موثقة وتحليلية حول وضع الحريات الجماعية والفردية؛ •

وضع السياسات من خالل إدماج مطالب الشباب واقتراح إصالحات في  المطالبة باحترام الحقوق والحريات الشاملة عند •

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحرية الضمير، وحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات، والقطاع 

 األمني والقضاء، وبما يتماشى مع المعايير الدولية؛

ضحايا التمييز والعنف، بما في ذلك األطفال والنساء المهاجرين، والمثليين الدفاع عن الحريات الفردية، خصوصاً حقوق  •

 الجنسيين، وذلك من خالل توفير دعم ومجال آمن لهؤالء الضحايا؛

للسكان المستضعفين، خصوصاً الشباب والنساء الريفيات، في  ةرصد االنتهاكات وتلبية المطالب االقتصادية واالجتماعي •

ونس والمغرب، وبصفة أساسية من خالل أنشطة التوعية والفعاليات الثقافية وورشات العمل لبناء المناطق النائية في ت

 القدرات، من أجل التأثير على أولويات عمليات الالمركزية.

 

 

 نتائج التدخالت المرنة ومتابعتها  2-2-6

 

 بما يلي:، من موقعها كوسيط ومرشد للمستفيدين من دعمها، متوسطية-األورو قامت المؤسسة

 

جماعة ناشئة، وخصوصاً جماعات تعمل في سوريا، وتونس، ومصر، لتمكينها من تطوير  45وفرت تشجيعاً ومساعدة لـ  ▪

، بالتشاور مع شركائها، من االستجابة متوسطية-األورو خطط عمل استراتيجية ومقترحات مشاريع بهدف تمكين المؤسسة

 والمنظمات غير الحكومية الحديثة التأسيس؛على نحو استراتيجي الحتياجات هذه الجماعات 

شريكاً جديداً، خصوصاً أولئك الذين يعملون في مناطق نائية في تونس، وذلك من خالل توفير استشارات  25وفرت إرشاداً لـ  ▪

 لحقوق؛متوسطية ل-بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لألوروذلك استراتيجية تتصل بعملهم وباإلدارة الديمقراطية للجمعيات، و

منظمة غير حكومية، على تأسيس اتصاالت أو المحافظة على اتصاالتها مع  24% من الحاصلين على المنح، أي 39شجعت  ▪

جماعات ومؤسسات أخرى تعمل في المجاالت المواضيعية ذاتها، وذلك على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية. والهدف 

كومية من تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد إمكانات أنشطة التآزر والتنسيق، من ذلك هو تمكين هذه المنظمات غير الح

واستدامتها. فعلى سبيل المثال، شاركت عشر منظمات  تهاوبالتالي االستفادة من الدعم غير المالي الذي سيساهم في تأثير أنشط

-المدني نظمه المكتب اإلقليمي لألوروغير حكومية تونسية من المستفيدة من دعم المؤسسة في منتدى وطني للمجتمع 

متوسطية للحقوق لمنطقة المغرب العربي، وشارك فيه مئات المنظمات من المجتمع المدني التونسي، وقد ُعقد المنتدى في 

، وتم االتفاق خالله على األولويات الرئيسية لحقوق اإلنسان التي يجب تناولها في 2015ديسمبر/ كانون األول  11-13

 16بل؛المستق

نسقت تدخالتها وشاركت في مشاورات بهدف زيادة تبادل المعلومات حول احتياجات المجتمع المدني التونسي والبرامج التي  ▪

 17يقدمها الشركاء الفنيون والماليون في البلد، وذلك لتعزيز التوافق والتآزر بين الشركاء؛

يق النتهاكات حقوق اإلنسان في السياق السوري، وجرت نسقت تدخالتها وشاركت في مشاورات تهدف إلى تعزيز جهود التوث ▪

متوسطية للحقوق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية. ونتيجة لهذه المشاورات، -هذه المشاورات بتنظيم من األورو

متوسطية -وروحصلت إحدى المنظمات غير الحكومية المستفيدة من دعم المؤسسة على دعم في مجال بناء القدرات قدمته األ

 ؛2016، وستستفيد منظمتان أخريان من هذا الدعم في عام 2015للحقوق أثناء عام 

نسقت تدخالتها وشاركت في مشاورات من تنظيم معهد القاهرة لحقوق اإلنسان، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني الليبي في  ▪

الذي تقوده بعثة األمم  في إطار الحوار السياسي 18اإلنسان،بعثة التحقيق التي أوفدها مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 

 غة الدستور.اصيبشأن  المتحدة للدعم في ليبيا

                                                 
االقتصادية؛ تم تحديد ست أولويات مواضيعية أثناء المنتدى، وهي احترام حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب؛ حقوق المرأة؛ والحقوق االجتماعية و 16

عبير وحرية الوصول إلى المعلومات وحماية الصحفيين. وتم نشر المناقشات التي جرت أثناء وإصالح القضاء والعدالة االنتقالية؛ والحريات الفردية؛ وحرية الت

 .2016فبراير/شباط  17المنتدى في 
ئي، (، وبرنامج األمم المتحدة اإلنماPASCتتألف هذه المجموعة غير الرسمية من المعهد الفرنسي في تونس، والمؤسسة الفرنسية، وبرنامج دعم المجتمع المدني ) 17

 ووكالة التعاون اإليطالية، ومؤسسات أخرى.
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متوسطية -وشاركت في مشاورات من تنظيم مشترك بين معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان واألورونسقت تدخالتها  ▪

الرامية إلى حماية واستدامة حركة حقوق اإلنسان نهج منسق وبرنامج لتعزيز أنشطة التضامن للحقوق، بهدف تطوير 

 المصرية وسط حملة القمع المتصاعدة التي تتعرض لها وتضاؤل المجال أمام المجتمع المدني في البلد؛

% 51نسقت عملية للتواصل، وعملت كوسيط، وأرسلت قائمة بالمانحين المحتملين و/أو ساعدت على تقديم طلبات تمويل لـ  ▪

منظمة غير حكومية. وفرت المؤسسة أيضاً دعماً مماثالً لعدد من طلبات التمويل والتي كانت  31، أي من المستفيدين

المنظمات التي قدمتها تقوم بأنشطة تقع خارج إطار اختصاص المؤسسة، بيد أن عملها مهم وثمة إمكانية أن تحصل على دعم 

 من جهات مانحة مالئمة أخرى.

 

 

من الصعب قياس النتائج بعيدة المدى للدعم المقدم لهذه الجماعات والمنظمات غير الحكومية، وال يعود ذلك فقط إلى أن معظم 

غالباً ما تكون شرطاً  –من داخل المنطقة وخارجها على حٍد سواء  –الشراكات ما زالت جارية، ولكن أيضاً ألن اإلرادة السياسية 

 مسبقاً لتحقيق نتائج بعيدة األمد.

 

 :2015ومع ذلك، يمكن تسليط الضوء على بعض النجاحات الرئيسية التي حققها الشركاء المحليون للمؤسسة أثناء عام 

 

خصوصاً ، من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أشخاص 410تم توفير خدمات مساعدة قانونية وتمثيل قانوني ألكثر من  •

المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين، الذين واجهوا محاكمات على خلفية اتهامات جنائية ملفقة، 

 إضافة إلى عمال ونساء من ضحايا المضايقات واالعتداءات الجنسية.

محتلة، تقارير تحليلية أصدرت منظمات غير حكومية في سوريا، وليبيا، ومصر، وإسرائيل واألراضي الفلسطينية ال •

ومن بين األمثلة البارزة على ذلك تقرير حول حاالت استخدم فيها وتوثيقية حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. 

مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة اإلسالمية في محافظتي الرقة ودير الزور في سوريا بطاقات هوية سلبوها من الضحايا 

لى لجوء في أوروبا. وأصبحت اثنتان من هذه الجماعات السورية مصدراً رئيسياً للمعلومات القتلى، بهدف الحصول ع

حول حياة المدنيين واالنتهاكات التي يرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية في محافظتي الرقة ودير الزور، وباتت هذه المعلومات 

بالغاً إلى فريق  50حالة اختفاء قسري، وتم تقديم  286يق مصدراً رئيسياً لألخبار في وسائل اإلعالم الدولية. كما تم توث

األمم المتحدة العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي، ومع ذلك لم تقدم الحكومة السورية لغاية اآلن سوى إجابات 

والحريات بخصوص ستة من هذه البالغات. كما صدرت تقارير غطت االنتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الصحفيين 

وثق نطاق ومدى اإلجراءات األمنية القمعية التي تستهدف  2016اإلعالمية في ليبيا. وأخيراً، صدر تقرير في بدايات عام 

 الفلسطينيين في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها على األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.

وبصفة  صيات تهدف إلى تعديل وتحسين القوانين األساسية في تونس والمغرب.أنتج المجتمع المدني استعراضات وتو •

حول لوائح قوات األمن  1982أغسطس/ آب  6الصادر في  70-82محددة، تضمنت هذه االستعراضات القانون رقم 

الوة على ذلك، تم تقديم الداخلي التونسية والقانون الهادف إلى حماية المرأة التونسية من العنف وفقاً للمعايير الدولية. ع

حول الحق في الوصول إلى المعلومات،  13-13مذكرات إلى السلطات المغربية للتعليق على مسودة مشروع القانون رقم 

المتعلق بحرية الصحافة. أخيراً، تجري حالياً جهود منسقة للمجتمع المدني تهدف إلى  13-90ومسودة مشروع القانون رقم 

 قانون العقوبات التونسي لحماية ضحايا التمييز.من  230تعديل المادة 

دعم الفاعلين في المجتمع المدني في واليات القصرين، وقفصة، وسيدي % من تدخالت المؤسسة في تونس 43 استهدفت •

، ال سيما وأن من األولويات المهمة في هذه المناطق هي إمكانية الحصول على التنمية بوزيد، وهي واليات نائية

. 2016ية واالجتماعية وإعمال الحقوق، وقد تجلى ذلك في التطورات التي حدثت في يناير/ كانون الثاني االقتصاد

وتحديداً، تم تقديم أربع عشرة قضية لضحايا من والية قفصة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية من أجل المطالبة باعتبار 

إلى ذلك، تم تنظيم تدريبات للمجتمع المدني وأنشطة للتوعية تهدف المنطقة بأنها ضحية للنظام الدكتاتوري السابق. إضافة 

فرد من الشباب  700إلى تعزيز مشاركة المواطنين في الحكم المحلي ولمعالجة قضايا الحقوق، وقد استفاد من هذه األنشطة 

قفصة، وسيدي بوزيد، والقصرين، والقيروان، وزغوان، والكاف، ونابل، وبنزرت، وباجة، والنساء الريفيات في واليات 

                                                                                                                                                                        
، طلب المجلس من مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن "يعمل 2015الذي اتخذه مجلس حقوق اإلنسان في مارس/ آذار  28/30في القرار رقم  18

، ولتحديد الوقائع والظروف 2014بسرعة ... على إرسال بعثة للتحقيق في االنتهاكات واإلساءات لقانون حقوق اإلنسان الدولي التي ارتُكبت في ليبيا منذ بداية عام 

 ألمم المتحدة للدعم في ليبيا".لمثل هذه االنتهاكات واإلساءات، بهدف تجنب اإلفالت من العقاب وضمان المساءلة الكاملة، وذلك بالتنسيق مع بعثة ا

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/28/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/28/30
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 .مدنين، وتطاوينوقبلي، و

اجتماع تشاوري عقدته بعثة األمم شارك مدافعون ليبيون أفراد، ومنظمات غير حكومية مستفيدة من دعم المؤسسة، في  •

، وأصدر المشاركون توصيات، وتم تضمينها الحقاً في االتفاق 2015، وذلك في أغسطس/ آب المتحدة للدعم في ليبيا

. عالوة على 2015السياسي النهائي ومالحقه، والذي تم التوقيع عليه في الصخيرات )المغرب( في ديسمبر/ كانون األول 

كتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ذلك، قام هؤالء المدافعون بمساعدة بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وم

 .االعتداءات العنيفة والتهديدات ضد المدافعين الليبيين عن حقوق اإلنسانفي إصدار تقرير مشترك حول 

سلطت الضوء على أوضاع محددة  ة إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةثالث مداخالت مكتوبتم تقديم  •

للمدافعات عن حقوق اإلنسان، والعنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء، إلى جانب تقديم بيان مكتوب للجنة وضع 

وق االقتصادية واالجتماعية . إضافة إلى ذلك، تم تقديم تقرير مشترك حول الحق2015تشرين األول /رالمرأة في أكتوب

والمدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان لعرضه أثناء االستعراض 

 .2015الدوري الشامل للبنان الذي جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 

ك من اللغة العربية إلى الفرنسية، ونشرت عاماً، وذل 16لناشط سوري أمضى في السجن  "السجن "مذكراتتمت ترجمة  •

. وتُعتبر هذه المذكرات إفادة من شاهد عيان حول السنوات التي أمضاها في السجن، وهي توفر تأمالت 2015في عام 

مهمة للجمهور الفرنسي للتعرف على القمع والفظائع التي تجري على نطاق واسع في سوريا، وما قامت به السلطات 

ع للتعددية السياسية والحريات األساسية على امتداد العقود الماضية. عالوة على ذلك، يضع الكتاب تحديات السورية من قم

 نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان واالنعتاق الثقافي والسياسي في صلب األولويات المستقبلية للبلد وللمنطقة بأكملها.

وعالية النوعية حول االستخدام المبكر للبراميل المتفجرة وتأثيرها في الحرب األهلية  أفالم وثائقية قصيرةتم إنتاج  •

السورية، وحول الجهود المبذولة لحماية المواقع األثرية التاريخية من تأثير الحرب. إضافة إلى ذلك، ُعرضت خمس 

حول مدينة دير الزور، وذلك في مهرجان  أعدها فنانون سوريون تتناول الذاكرة الجماعية أفالم كرتونية ورسوماتحلقات 

مبادرات إعالمية الذى جرى في برلين، وحازت المواد المعروضة على إعجاب الجمهور. حصلت أربع ‘ فيوجين آرتس’

أيضاً على دعم مالي من أجل تشجيع التعددية والتسامح، وإليراد تغطية حول األحداث لمواجهة سيطرة وسائل  ناشئة

 750,000على نشر المعلومات. وأصبح الموقع اإللكتروني التابع إلحدى هذه المبادرات يستقبل حوالي  اإلعالم الحكومية

 متصفح في كل شهر.

حول العالقات بين النازحين داخليا وبين السكان المحليين في السلمية، وتأثير ضعف  ثماني دراسات سوريةصدرت  •

ان، والمناهج المدرسية وإمكانية الحصول على التعليم في المناطق التي معدالت التحاق األطفال الالجئين بالمدارس في لبن

يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية، والتأثير المجتمعي على انخراط قوات حزب هللا والميليشيات الشيعية األخرى في 

ين في غازي عنتاب، واقتصاد الحرب الحرب األهلية، وتأثير انتشار وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية بين الالجئين السوري

 في سوريا، وموضوعات أخرى.

الجئ سوري في  900تم توفير استشارات قانونية، وجلسات استشارات نفسية فردية وجماعية، استفاد منها حوالي  •

 ، وركزت االستشارات على مسائل مثل الطالق والزواج وتسجيل الوالدات، والتغلب على الصدمات.جنوب تركيا

من المجتمع المدني  ناشطا   214للتوعية والتدريب استفاد منها تسع ورشات عمل في محافظتي الحسكة وحلب نظيم تم ت •

تسوية النزاعات، والمقاومة السلمية، والعدالة االنتقالية وحقوق % منهم نساء(، وتناولت موضوعات 40السوري )

. ونتيجة لورشات العمل نيد األطفال في سياقات النزاعاإلنسان، وحقوق النساء، ومكافحة العنف الجنسي، ومكافحة تج

هذه، تم تنظيم عدد من الحمالت للحد من انتشار األسلحة في األماكن العامة على المستوى المحلي، وإلغاء الباس الشرعي 

 المفروض على النساء والقيود الموضوعة على تحركات النساء في مناطق تابعة لمحافظة حلب.

لمواقف االجتماعية المحافظة السائدة في منطقة الشجاعية في قطاع غزة، والتي تأثرت بشدة أثناء الحرب على الرغم من ا •

تشجيع تمثيل النساء ومشاركتهن في نساء من الفئات المهمشة والفقيرة في تدريبات تهدف إلى  2107األخيرة، شاركت 

 ات فاعالت في المجلس الوطني لإلعمار.. ونتيجة لذلك، أصبح عدد من المشاركات عضوخطة إعادة اإلعمار

. وبسبب هذه الشكاوى، تم شكوى ضد المجالس العربية المحلية في إسرائيل بسبب ممارساتها غير الشرعية 126تم رفع  •

دفع سبعة مجالس إلى تحسين مستوى الشفافية فيها وتأسيس مواقع إلكترونية وتحديثها، ونشر تقارير تدقيق الحسابات، 

 قصات شفافة إلدارة المدارس العامة، وإجراءات أخرى.وإطالق منا

حصلت اثنتا عشرة منظمة غير حكومية على دعم مرحلي بسبب مواجهتها لصعوبات في الحصول على تمويل ألنشطتها  •

، المحافظة على وجودها وعلى موظفيهااألساسية و/أو بسبب تغيير أولويات الجهات المانحة. وهذا أتاح لهذه المنظمات 

 و أمر أساسي الستدامة قيادتها وضمان تعزيز حركة المجتمع المدني.وه

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefendersLibya.pdf
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، تمكن عدد من الحاصلين على دعم المؤسسة من االستفادة من التعاون الوثيق للمؤسسة مع شركائها الدوليينوبفضل  •

عي الخط متوسطية للحقوق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومنظمة مداف-دعم فني و/أو مادي من األورو

األمامي، والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والمفوضية الدولية للحقوقيين، ومؤسسة 

هينريك بوول، ومؤسسة كونراد إدينور، ومؤسسة فريدريك إيبرت، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، 

ة القلم الدولية، ومؤسسات المجتمع المفتوح، وصندوق سيغريد راوزينغ، ومنظمة ومنظمة مراسلين بال حقوق، ومنظم

(، والمعهد اإلنساني للتعاون ACTEDأوكسفام نوفيب، والصندوق األوروبي للديمقراطية، ووكالة التعاون التقني والتنمية )

امية لحقوق اإلنسان، وبعثة األمم المتحدة (، وصندوق حقوق اإلنسان العالمية، ومفوضية األمم المتحدة السHivosاإلنمائي )

للدعم في ليبيا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وقناة فرنسا الدولية، ومنظمة الدعم اإلعالمي العالمية، إضافة إلى 

 الممثليات الدبلوماسية لالتحاد األوروبي، ومؤسسات أخرى.

إضافي من مؤسسات أخرى، مما ضمن استدامة أنشطتها، % من المستفيدين من الحصول على تمويل تكميلي و40تمكن  •

 ولو على نحو جزئي.

 

وعلى الرغم من هذه النتائج اإليجابية، واجه الشركاء من المجتمع المدني الليبي والمصري والسوري صعوبات وتأخيرات كبيرة في 

تبنت المؤسسة نهجاً مرناً للتكيف مع حقيقة أن األنشطة تنفيذ أنشطتهم بسبب الظروف السياسية واألمنية الصعبة في هذه البلدان. لذا 

 التي حصلت على الدعم قد ال يتم تنفيذها على نحو كامل وفي المواعيد المقررة، مع األخذ باالعتبار اعتماد خطط بديلة للتنفيذ.

 

 

 نات والمدافعين المعنيين بحقوق اإلنسايالدعم المباشر للمنظمات غير الحكومية والجمع  - 3

 

 

بصفة أساسية عبر التواجد  –إضافة إلى توفير المساعدات المالية، قامت المؤسسة بخطوات أخرى لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان 

 على المستوى المحلي ومن خالل االلتقاء مع جهات فاعلة إقليمية ودولية منهمكة في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان.

 

ألنشطة تقييم التطورات في بلدان المنطقة، وقياس تأثير المساعدات التي وفرتها المؤسسة، عندما يكون مالئما، وكان الهدف من هذه ا

ودراسة أنشطة دعم أخرى مكيفة مع احتياجات المدافعين عن حقوق اإلنسان ومع التحديات التي يواجهونها. ونتج عن هذه األنشطة 

ية التي تركز على دعم حركات حقوق اإلنسان المحلية على المدى البعيد. وتم تكريس تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيس

 ، وكما هو موضح أدناه.2015نشاطين لتحقيق هذا الهدف في عام 

 

 في منطقتي المشرق العربي والمغرب العربي متوسطية-األورو المؤسسة وجود تعزيز 3-1

 

 

خالل تواجدها الفعلي في تونس وزيارتها الميدانية إلى الدول المجاورة لسوريا، إضافة حافظت المؤسسة على أنشطتها في المنطقة من 

إلى عقد مشاورات منتظمة مع المجتمع المدني في ليبيا ومصر بغية التكيف بسرعة أكبر مع الظروف المتغيرة ومع احتياجات المدافعين 

 .2015المحليين أثناء عام 

 

 

 تعزيز التواجد في تونس وعقد مشاورات للمجتمع المدني بشأن ليبيامنطقة المغرب العربي:   3-1-1

 

إلى الواليات التونسية قبلي،  2015نظمت بعثة المؤسسة في المغرب العربي، ويقع مكتبها في تونس، تسع زيارات ميدانية في عام 

وبة، وسليانة. وتمكنت المؤسسة من وتوزر، والقصرين، وسيد بوزيد، وقفصة، ومدنين، وقابس، وصفاقس، والكاف، وباجة، وجند

خالل هذه الزيارات من إجراء أنشطة استكشافية، ومناقشة المشاكل التي يواجهها المجتمع المدني في المناطق النائية، والتعرف على 

المساعدات. عالوة على الجمعيات الناشئة والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق النجاح، بغية التعرف على احتياجاتها في مجال التطوير و
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ذلك، أتاحت هذه الزيارات للمؤسسة متابعة تطورات أنشطة الجمعيات الناشئة، وتزويدها بالنصح بشأن أوجه التعاون المحتملة، وتحديد 

 المشاريع واإلدارة الديمقراطية للمنظمات غير الحكومية.

 

عشر للمؤسسة في تونس، والذين لهم تواجد فعلي في المناطق النائية نتيجة لهذه األنشطة، حصل اثنا عشر شريكا من بين الشركاء الستة 

 من البلد، كما هو موضح في الخريطة أدناه، على دعم مباشر وخدمات إرشاد تهدف إلى االرتقاء بأنشطتهم وتعزيزها.
 

 
 

بزيارات ميدانية إلى ليبيا بسبب  عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن بعثة المؤسسة في منطقة المغرب العربي لم تتمكن من القيام

تدهور الوضع األمني في جميع أنحاء البلد، تمكنت المؤسسة من القيام بدور فاعل في اجتماعات مجموعة العمل المعنية بليبيا والتي 

ظمات غير جرت في تونس، وبتنسيق من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المن

ها الحكومية الدولية والوطنية التي تعمل في ليبيا أو المعنية بليبيا، من أجل التصدي لمسألة حماية حركة حقوق اإلنسان الليبية واستدامت

وساعدت هذه االجتماعات الشهرية منظمات المجتمع المدني الليبية والدولية على تبادل وجهات النظر وإصدار توصيات  بأسلوب منس ق

 وبشأن عملية صياغة الدستور. 19شأن بعثة التحقيق التي أوفدتها مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،ب

 

 

 المجاورة لسوريا ومشاورات مع المجتمع المدني حول مصر لمنطقة المشرق العربي: زيارات ميدانية إلى الدو  3-1-2

 

لمشرق العربي بسبب تدهور األوضاع األمنية، إال أنها نظمت زيارات على الرغم من أن المؤسسة لم تحتفظ بتواجد فعلي في منطقة ا

. كما عقدت مشاورات مع عدد من الشركاء والنشطاء 2015ميدانية إلى لبنان وتركيا بين شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 

                                                 
إلى مارس/ آذار  2014أغسطس/ آب من تونس وكانت واليتها تغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني  1بدأت بعثة مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في  19

2015. 
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ولتعديل توجهات المؤسسة فيما يتعلق باألولويات بغية تقييم الديناميات المحلية واحتياجات الفاعلين في المجتمع المدني السوري 

 المستقبلية للدعم الذي تقدمه.

 

وقد عقدت المؤسسة اجتماعات ومشاورات مع ست منظمات غير حكومية سورية ونشطاء سوريين وممثلين عن المؤسسات اإلقليمية 

جمعيات الذين يعملون في سياقات محلية مختلفة، وذلك حسب والدولية ومع الوفود الدبلوماسية األجنبية، مما أتاح لها دعم المدافعين وال

 20ما هو مبين في الخريطة أدناه.

 
عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن بعثة المشرق لم تتمكن من إجراء زيارات ميدانية إلى مصر بسبب تدهور الظروف األمنية في 

المجتمع المدني المصري. كما نظمت وشاركت في عدد من االجتماعات جميع أنحاء البلد، حافظت المؤسسة على قنوات تواصل مع 

لتقييم تأثير التهديد بإقفال مؤسسات المجتمع المدني المستقلة وما تواجهه من موت بطيء، ولتطوير نهج مدروس وبرامج لتعزيز أنشطة 

 التضامن الهادفة إلى حماية حركة حقوق اإلنسان واستدامتها.

 

 

لمخاطر التي يواجهها المدافعون وتضاؤل المجال ل للتصديتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية   3-2

 المتاح أمام المجتمع المدني في المنطقة

 

 لمخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسانل للتصديتعزيز التعاون   3-2-1

 

شاركت  21(،IHRFGالمعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان التابعة للمجموعة الدولية الداعمة لحقوق اإلنسان )في إطار مجموعة العمل 

المؤسسة في تنظيم دورة تعليمية بعنوان "فيما يتجاوز كلمات المرور: تحسين األمن الرقمي للمانحين المعنيين بحقوق اإلنسان 

                                                 
 %.3% وفي لبنان 19الت في تركيا % من مجموع التدخالت، في حين بلغت نسبة التدخ70بلغت نسبة تدخالت المؤسسة في سوريا  20
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ة االجتماع السنوي للمجموعة الدولية الداعمة لحقوق اإلنسان الذي عقد في سان وللحاصلين على المنح"، وقد جرت الدورة بمناسب

 .2015يناير/ كانون الثاني  28-26فرانسيسكو في الفترة 

 

، وهو منظمة غير حكومية متخصصة، ووفرت الدورة فضاًء للعديد من الممولين في أوساط ‘تجمع التكنولوجيا الفنية’قاد هذه الدورة 

إلعادة النظر في مواقفهم بشأن مواضيع تتصل باألمن الرقمي، وذلك بحضور خبراء ونشطاء يعملون في سياقات قمعية.  حقوق اإلنسان

وقد دفعت هذه الدورة المشاركين ألن يشعروا بأهمية هذا الموضوع وإلحاحيته ولتبني معايير أمنية ملموسة وإجراءات متواصلة التطور 

 حول هذا الموضوع في نشرة إخبارية. متوسطية تأمالتها-المؤسسة األوروين من دعمهم. وقد نشرت من أجل حماية المستفيدين المحلي

 

ف من اثنتي عشرة منظمة غير حكومية دولية وإقليمية، من بينها منظمة مدافعي الخط عالوة على ذلك، انضمت المؤسسة إلى تجمع مؤل

األمامي، والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، ومراسلون بال حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ومشروع المدافعين عن حقوق 

(، ومنتدى آسيا، UAFلعمل العاجل للمدافعات عن حقوق اإلنسان )(، وصناديق اEHAHRDPاإلنسان في شرق أفريقيا والقرن األفريقي )

(، والشبكة الدولية للحقوق االقتصادية ILGAوفيالق السالم الدولية، ومنظمة الحماية الدولية، والجمعية الدولية للمثليين الجنسيين )

لتي يعرب عنها المدافعون عن حقوق اإلنسان في جميع واالجتماعية، وذلك بغية تعزيز التعاون االستراتيجي لتلبية احتياجات الحماية ا

 أنحاء العالم.

 

وبعد عمل تعاوني امتد لفترة تزيد عن سنة، تم تقديم مشروع مقترح مشترك إلى الصك األوروبي للديمقراطية ولحقوق اإلنسان، وحصل 

روبية األولى من نوعها للمدافعين عن حقوق اإلنسان، هذا المشروع على الدعم المطلوب. وبدأ في أكتوبر/تشرين األول تنفيذ اآللية األو

 .2015ديسمبر/كانون الثاني  2"، وجرى إطالقها في بروكسل في ProtectDefenders.euوعنوانها "

 

 جتمع المدنيتعزيز االستجابة االستراتيجية للمانحين إزاء تضاؤل المجال أمام الم  3-2-2

 

في أعقاب حملة القمع التي بدأتها الحكومة المصرية ضد المجتمع المدني، نشأ مناخ من الخوف والقيود وعدم اليقين في أوساط المجتمع 

 لشبكةمتوسطية أثناء االجتماع السنوي ل-المدني، مما أجبر الجهات المانحة على تجميد دعمها للمنظمات. ونظمت المؤسسة األورو

)أريدان(، جلسة افتتاحية عامة لمناقشة الوضع، والتوجهات االستراتيجية التي يمكن تبنيها لدعم  22اإلنسان حقوق لممولي األوروبية

 .2015المجتمع المدني المصري، كما أصدرت إيجازاً سياسياً في مارس/آذار 

 

والتابعة  23المعنية بالعمل الخيري العابر للحدود، متوسطية عضوا في اللجنة التوجيهية لمجموعة العمل-وبوصف المؤسسة األورو

، وقد عقدت ‘البيئة الُمعرقلة للمجتمع المدني’للشبكة األوروبية لممولي حقوق اإلنسان، فقد شاركت في تنظيم ورشة عمل للممولين حول 

مولين من خاللها تحدي البيئة وكان الهدف من ورشة العمل البحث عن طرق يمكن للم 2015.24الورشة في برلين في يونيو/حزيران 

ن الُمعرقلة للتمويل العابر للحدود، ودراسة الكيفية التي تتيح للممولين استخدام وسائل مناصرة وسياسيات محددة لتغيير إطار النقاش، وم

 ثم وضع خطة واضحة لتوجيه األنشطة واالستراتيجيات المستقبلية للممولين.

 

نقطة انطالق عملية للممولين"،  –دليل عملي حول "تحدي الفضاء المتضائل للمجتمع المدني  ونتيجة لورشة العمل هذه، تم إصدار

وتأسست "مبادرة الممولين للمجتمع المدني" والتي تهدف إلى إيجاد حلفاء، وتقييم التحديات، وبناء تحالفات جديدة، وتحديد الثغرات 

 والفرص.

 

                                                                                                                                                                        
ً  عضويتها في تضم الدولية المؤسسات من شبكة عن عبارة( IHRFG) اإلنسان لحقوق الداعمة الدولية المجموعة 21  275 نحو يمثلون عضواً  650 من أكثر حاليا

ً  تقدم منظمة وهي من المشاركين  2010المجموعة في عام  هذه عضوية إلى متوسطية-األورو المؤسسة انضمت وقد. العالم حول اإلنسان بحقوق صلة ذات منحا

 .2011في تأسيس الفريق العامل التابع للمجموعة المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان الذي تشكل عام 
مقدمي منح وممولين من شتى أنحاء أوروبا يدعمون حقوق اإلنسان ومشاريع التغيير االجتماعي  400ريدان عبارة عن شبكة من األقران مؤلفة من أكثر من أ 22

 .2011هذه الشبكة في عام  إلى عضويةمتوسطية -المؤسسة األورو انضمتفي العالم كله. وقد 
في تعزيز التعاون االستراتيجي واألنشطة االستراتيجية من قبل المؤسسات الخاصة لالستجابة لتضاؤل المجال أمام  يتمثل االختصاص الرئيسي لمجموعة العمل 23

 .2014المجتمع المدني، وتأسست مجموعة العمل في عام 
رق األوسط وشمال أفريقيا، والثانية حول أدارت المؤسسة جلستين أثناء ورشة العمل، أحدهما جلسة مشاورات حول البيئة الُمعرقلة للمجتمع المدني في الش 24

 تطوير استراتيجيات ووسائل الستدامة المجتمع المدني أثناء تعرضه لالعتداء والقمع.

https://ihrfg.org/resource-archive/entry/beyond-secure-passwords-reflections-ihrfgs-institute-digital-security
https://www.protectdefenders.eu/
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 باألرقام 2015تدخالت العام  – 4
 

 األشكال التالية، وباألرقام، أنشطة الدعم التي قامت بها المؤسسة من أجل المدافعين عن حقوق اإلنسان.تعرض 

 أنواع المنح التي تم تخصيصها  4-1

 

 
 

 

 
 

 

 

43%57%

التوزي    ع بحسب عدد التدخالت

منح مستعجلة اتيجية منح اسير

45%

55%

يدينالتوزي    ع بحسب عدد المستف

منح مستعجلة اتيجية منح اسير

16%

84%

غ التوزي    ع بحسب قيمة المبال
الممنوحة

منح مستعجلة اتيجية منح اسير

رغم أن قيمة التدخالت المستعجلة كانت 
أقل من قيمة التدخالت االستراتيجية أو 
العادية، إال أنها عادت بفائدة على عدد 

، 2015افعين في عام مكافئ من المد

ً لحماية حياتهم في سوريا وليبيا  وخصوصا
ومصر وفلسطين، إذ تستمر فيها النزاعات 
المسلحة، ويتصاعد فيها العداء للمجتمع 
المدني، ويتضاءل المجال أمامه، مما تسبب 
في صعوبات ومخاطر كبيرة للعمل الحالي 

 في مجال حقوق اإلنسان.
 

المعتمدتان  العامتانلقد أثبتت آليتا التمويل 
لدى المؤسسة أنهما قادرتان على االستجابة 
إلى األوضاع غير المتوقعة عند نشوئها، 
وتعزيز األنشطة الحساسة وبناء قدرات 
المدافعين والمنظمات غير الحكومية على 

 المستوى المحلي.
 

المنح التي قدمتها  بلغ متوسط حجم
 13,737مبلغ  2015ؤسسة في عام الم

يورو، وهو يزيد قليال عما بلغه في عام 
. وهذا الرقم يعكس أهمية األنشطة 2014

المدعومة وليس مستوى التمويل المطلوب 
لحماية وتعزيز عمل المدافعين في المنطقة 
العربية. فالمدافعون وأفراد عائالتهم، 
وكذلك المبادرات الشعبية الجديدة التي 

ً ما تحتاج تعمل  في المناطقة النائية، غالبا
مستوى من الدعم أقل مما تحتاجه 
الجمعيات التي يشمل نطاق عملها البلد 

 بأكمله.

http://www.emhrf.org/
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 أنواع المستفيدين 4-2

 
. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

فردي
37%

منظمات 
ناشئة
44%

…تعزيز

التوزي    ع بحسب عدد التدخالت

فردي
40%

منظمات 
ناشئة
43%

تعزيز
17%

ينالتوزي    ع بحسب عدد المستفيد

فردي
13%

منظمات 
ناشئة
65%

تعزيز
22%

التوزي    ع بحسب قيمة المبالغ 
الممنوحة

ظلت التهديدات الخطيرة، والصعوبات 

المالية، والعقبات أمام تشكيل التحالفات، من 

 الشواغل الرئيسية للمستفيدين من دعم

 .2015المؤسسة في عام 

 

ونتيجة لذلك، واصلت المؤسسة تركيز 

دعمها على األفراد المعرضين للخطر 

والمدافعين المعزولين، ممن ال يتمتعون 

باالتصاالت الضرورية أو الخبرات 

للتواصل مع الجهات المانحة من التيار العام 

 والمعنية بالمنطقة.

 

 % من المستفيدين من دعم83وبالتالي فإن 

المؤسسة هم مدافعون أفراد يواجهون 

الخطر، وجهات فاعلة ناشئة في المجتمع 

 المدني تعمل في المناطق النائية.
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 طبيعة موضوعات للمستفيدين  4-3

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت أنشطة المستفيدين في عام 
تركز بصفة رئيسية على  2015

مكافحة اإلفالت من العقاب 
الوطنية الرامية وتعزيز الجهود 

إلى إقرار وتنفيذ إصالحات في 
مجاالت الحقوق المدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وذلك نظراً لترابط هذه 
الموضوعات وأهميتها في 
السياقات االنتقالية وفي البيئات 
التي يشتد فيها القمع ضد 
المدافعين. وبلغت نسبة التدخالت 

% 51هذه القضايا  التي تتعامل مع

من مجموع التدخالت في عام 
2015. 

 
عالوة على ذلك، أولت المؤسسة 
أولوية لدعم المبادرات الهادفة إلى 
تعزيز المشاركة والقيادة النسائية 
والشبابية والدفاع عن هاتين 
الفئتين، وذلك نظراً لدورهما 
المحوري في المجتمعات لبناء 
أسس لديمقراطيات مستدامة 

ة، ونظرا لما تعاني منه حقيقيو
 تن من تهميش. وبلغهاتان الفئتا

% من 24حصة هذه التدخالت 

ع التدخالت أثناء عام ومجم
2015. 
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 متوسطية-أنشطة المستفيدين من تدخالت المؤسسة األورو  4-4

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفئة األكبر من األنشطة التي 
نفذها المستفيدون من دعم 
المؤسسة كانت تهدف إلى 
مكافحة اإلفالت من العقاب من 
خالل توثيق انتهاكات حقوق 
اإلنسان وتوفير مساعدات قانونية 
وطبية للضحايا. وقد جرت هذه 
األنشطة في وسط سياقات 

% من 44معادية، ومثلت 

مجموع األنشطة التي انهمك فيها 
 الشركاء المحليون للمؤسسة.

 
عالوة على ذلك، دعمت 

ل المؤسسة أنشطة تكميلية تتص
بالتربية في مجال حقوق 
اإلنسان، والحوار والمناصرة، 
وهي أنشطة ضرورية لتعزيز 
الجهود الوطنية في إعادة 
اإلعمار وتشجيع تنفيذ إصالحات 
في مجال حقوق اإلنسان، وقد 

% 41بلغت نسبة هذه األنشطة 

 ع التدخالت.ومن مجم
 

أخيراً وليس آخراً، واصلت 
سسة تشجيع مقاربات المؤ

نسبة هذه  وبلغت متكاملة،
% من المجموع، 13التدخالت 

بما في ذلك أنشطة ثقافية 
وإعالمية وفنية، وذلك كبديل عن 
الوسائل التقليدية للوصول إلى 

 جمهور الشباب في المنطقة.
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 متوسطية-أنواع اإلنفاق التي غطاها دعم المؤسسة األورو  4-5
 

 

 
 

 

 

 

 

 

واصلت المؤسسة إيالء األولوية 
لتغطية النفقات التشغيلية للجهات 
الفاعلة المحلية في المجتمع 
المدني، من قبيل أجرة المكتب 
ورواتب الموظفين، وذلك لتغطية 
الفجوة الكبيرة فيما يتعلق بتمويل 
هذه الجهات، ولتعزيز قدرتها 
على تنفيذ أنشطتها واستدامتها 
وإضفاء المهنية عليها. وبالتالي 

صصة كانت نسبة المنح المخ
للنفقات األساسية للمنظمات غير 

% من مجموع 52الحكومية 

 المنح.
 

عالوة على ذلك، غطى ما نسبته 
% من التدخالت نفقات تتعلق 34

بحماية المدافعين عن حقوق 
اإلنسان، من قبيل العالج العناية 
الطبية، ودعم االحتياجات 
األساسية لعائالتهم، واالنتقال 

 المؤقت إلى أماكن أخرى.
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 أنواع الدعم غير المباشر  4-6

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن أحد األهداف الرئيسية للمؤسسة، 
إضافة إلى توفير المساعدات 
المالية، هو مساعدة المدافعين 
المستضعفين والمنظمات غير 
الحكومية المستضعفة في مواصلة 
عملهم على المدى البعيد. ولتحقيق 

% 76هذه الغاية، نفذت المؤسسة 

المتابعة التي قامت بها من أنشطة 
من أجل تحسين المستفيدين المحليين 
من دعمها. ويتألف هذا الدعم غير 
المباشر من توفير خدمات استشارية 
ترمي إلى تعزيز التنسيق والتشبيك 

 والتعريف بفرص التمويل.
 

وهذه األنشطة مهمة بصفة خاصة 
للمنظمات غير الحكومية الناشئة، إذ 

لومات تتيح لها تبادل المع
والخبرات، ودراسة إمكانيات التآزر 
والتنسيق، والحصول على دعم 

عملها  استدامةإضافي يساهم في 
 وتأثيره.

 
وتبرز أهمية هذه األنشطة إذ تمكن 

% من المستفيدين من دعم 40

المؤسسة من الحصول على دعم 
 مالي إضافي من مؤسسات أخرى.
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 النوع االجتماعي  4-7

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

البعد المتعلق بالنوع االجتماعي  يُعتبر
ً أساسي اً جزء استراتيجية  في ا

 التدخالت لدى المؤسسة.
 

إن وضع النساء والدور المحدد الذي 
يقمن به في حماية حقوق اإلنسان 
يتطلب اهتماماً خاصاً، ولذلك تولي 
المؤسسة اهتماما كبيراً للمشاريع 
ً للتعامل مع  المصممة خصيصا

الجنسين، وتعزيز المساواة بين 
 مشاركة النساء والقيادات النسائية.

 
وتزداد أهمية هذا الجانب في 
الظروف الحالية، حيث تُستهدف 
النساء بأشكال متنوعة من العنف، 
ويعانين من نقص التمثيل في العليات 
االنتقالية الجارية، على الرغم من 
مشاركتهن في طليعة الثورات التي 

 اجتاحت المنطقة.
 

اً لألهمية المركزية لقضية ونظر
المساواة بين الجنسين في العمليات 
الديمقراطية، بلغت نسبة التدخالت 
التي تتعامل مع حماية وتعزيز احترام 

% من مجموع 14حقوق النساء 

 .2015التدخالت في عام 
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 البلدان  4-8

 

 

 

 

 
 

مرص
11%

تونس
16%

اسوري
المغرب36%

9%

ياليب
13%

االرن
1%

انلبن
2%

/  إرسائيل
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األراض 
نية الفلسطي
المحتلة
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التوزي    ع بحسب عدد المنح

مرص
15%

تونس
15%
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المغرب
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ياليب
12%

االرن
1%
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التوزي    ع بحسب
عدد المستفيدين

مرص
16%

تونس
14%

اسوري
33%

المغرب
15%

ايليب
7%

االرن
1%

انلبن
2%

/  إرسائيل
ي 

األراض 
نية الفلسطي
المحتلة
12%

التوزي    ع بحسب قيمة
المبالغ الممنوحة

ظلت الحرب المستمرة في سوريا من 
الشواغل الرئيسية للمؤسسة في عام 

. وساد مناخ من اإلفالت من 2015

العقاب لمرتكبي اإلساءات في هذا النزاع، 
على حماية  المؤسسةوركزت تدخالت 

المدافعين، وتوثيق االنتهاكات، وتوفير 
الخدمات النفسية والقانونية واإلدارية 

نتهاكات، خصوصاً والمعرفية لضحايا اال
الفئات المستضعفة من قبيل النساء 

داخلياً  والمشردينوالشباب واألطفال 
 والالجئين.

 
إضافة إلى ذلك، وسعت المؤسسة عملها 
في ليبيا، ومصر، وإسرائيل واألراضي 

مع العام  الفلسطينية المحتلة، مقارنة
ع المستمر في الماضي، وذلك بسبب النزا

ايد ضد منظمات ليبيا، والعداء المتز
المجتمع المدني المستقلة في كل من 
مصر، وإسرائيل واألراضي الفلسطينية 

 المحتلة.
 

وفي الوقت نفسه، ظلت المؤسسة مدركة 
ألهمية تعزيز عمل المجتمع المدني 
ليترافق مع اإلصالحات في مجال حقوق 
اإلنسان في السياقات االنتقالية في 

هات المغرب وتونس. وظلت نسبة هذه الج
تشكل ربع المستفيدين من منح المؤسسة 

 .2015في عام 
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 مسائل تنظيمية – 5
 

 
 متوسطية-مشاورات مجلس الممثلين التابع للمؤسسة األورو  5-1

 

ة لألورو متوسطي ة للحقوق، تم   المتأل ف من أعضاء األورو متوسطي ة مجلس الممثلين مع عقد اجتماع بمناسبة انعقاد الجلسة العام 

 13تم ت خالل االجتماع المنعقد في بروكسل في ومتوسطية. -منظمة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة األورو 80للحقوق، أي 

 25لية.المستقب ها، وتوجهات2014-2012خالل الفترة المؤس سة األنشطة الرئيسية التي قامت بها ، مناقشة 2015يونيو/حزيران 
 

 

 الشراكات المالية  5-2
 

، وتلقت مساهمات متجددة لعملياتها الرئيسية من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، 2015ظلت المؤسسة تتمتع بثقة شركائها في عام 

وصندوق سيغريد راوزينغ. إضافة إلى ذلك، حصلت المؤسسة  26ووزارة الخارجية النرويجية، ووزارة الخارجية الملكية الدانمركية،

على دعم ألنشطة تستهدف بلدان محددة، وذلك من مؤسسات المجتمع المفتوح، والصك األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان لدعم 

 أنشطة تتعلق بسوريا ومصر وتونس.

 

يجية اإلقليمية للوكالة السويدية للتنمية الدولية في الشرق األوسط وشمال وكانت المؤسسة أيضاً شريكاً مختاراً للتقييم الخارجي لالسترات

أفريقيا. وبهذا الخصوص، التقى فريق التقييم مع موظفي المؤسسة، ومع جهات محلية مستفيدة من منح المؤسسة في مصر وتونس 

للتقييم في مايو/ أيار، وتضمن التقرير عدداً كبيراً  ولبنان واألردن، وقد طرحت هذه الجهات عدداً من التوصيات. وصدر التقرير النهائي

 من التوصيات التي اقترحتها المؤسسة والجهات المستفيدة من دعمها.

 

أخيراً، انضمت المؤسسة إلى تجمع يتألف من اثني عشر شريكا إقليميا ودوليا، وقد حصل هذا التجمع على دعم الصك األوروبي 

(، ProtectDefenders.euجل إقامة آلية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر )للديمقراطية وحقوق اإلنسان من أ

 وذلك من خالل أنشطة متنوعة ومتكاملة، من بينها الدعم المالي، وبناء القدرات، والمناصرة، وإقامة التحالفات، واإلبالغ، على امتداد

 .2018-2015الفترة 
 
 

 المعلومات والتواصل  5-3
 

حافظت المؤسسة على سياستها في التزام السرية بخصوص معظم المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من التمويل. وقد تم تبني هذه السياسة 

والذين يستلمون األموال، وغيرهم من وتنفيذها بسبب المخاطر الكبيرة التي يواجهها الناشطون واألشخاص الذين يقدمون طلبات تمويل، 

المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة الذين قد يتم الكشف عن هويتهم. وفي الوقت نفسه، تضمن المؤسسة الشفافية في أنشطتها من 

 خالل توفير معلومات كافية في تقارير األنشطة التي تقدمها إلى الجهات المانحة الرئيسية.

 

 ً (، بما في ذلك توجيهات /http://www.emhrf.org منشوراً ترويجياً محدثاً، كما حد ثت موقعها اإللكتروني )أصدرت المؤسسة أيضا

عتمدة واضحة بشأن القواعد التي تحكم تقديم طلبات التمويل المستعجلة والعادية، إضافة إلى أخبار أخرى، وذلك بلغات العمل الثالثة الم

 لدى المؤسسة )اإلنجليزية والفرنسية والعربية(، بغية تسهيل الوصول إلى هذه الوثائق الرئيسية لجميع المهتمين.
 
 

 اإلدارة الداخلية  5-4
 

                                                 
 للمؤسسة. الموقع اإللكترونييتوفر محضر اجتماع مجلس الممثلين على  25
 متوسطية للحقوق.-األورو بوساطة 26

http://www.protectdefenders.eu/
http://www.emhrf.org/
http://www.emhrf.org/en/consultationsofcouncil.php


 28 

تغيرت تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة، فقد كان المجلس مؤلفا من تسعة أعضاء في البداية يعملون على أساس تطوعي، وبات يضم اثني 

-، وهم: بسمة قضماني، وسهير بلحسين، ومارك شاد2015ضوا، إذ انضم ثالثة أعضاء جدد للمجلس في أكتوبر/ تشرين األول عشر ع

 بولسن.

 

موظفين  7إضافة إلى ذلك، تعمل األمانة العامة للمؤسسة على مساعدة مجلس األمناء في أداء مهماته، وتتألف األمانة العامة من 

 دوام جزئي، إضافة إلى متدربين. وهم التالية أسماؤهم:متفرغين، وموظفين اثنين ب

 

 طاقم البرنامج:

صوفي شيفر )خريجة قسم القانون الدولي العام(، بدأت العمل كمديرة متفرغة للبرنامج في فرنسا )استُبدلت مؤقتاً بخبير -آني •

 (؛2015أغسطس/ آب  –صوفي خالل الفترة مايو/أيار -خارجي أثناء إجازة األمومة آلني

كرموت )خريج قسم العالقات الدولية(، ُوظف كمتفرغ منسقاً إقليمياً لشؤون المشرق في الدانمرك )يعمل بصفة -سامي لندفاي •

 (؛2015أكتوبر/ تشرين األول  –مؤقتة في فرنسا خالل الفترة يناير/ كانون الثاني 

لشؤون ة إقليمية منسق ةكمتفرغ توسط(، ُوظفدراسات العالقات الدولية والشرق األ ةفرانسيس توفام سمولوود )خريج •

 المشرق في الدانمرك؛

 رامي صالحي )خريج قسم علم االجتماع(، ُوظف بدوام جزئي مستشاراً إقليمياً في شؤون المغرب العربي بتونس؛ •

لك حتى صوفي جوانيو )خريجة قسم العلوم السياسية( ُوظفت كمتفرغة منسقةً إقليميةً لشؤون المغرب العربي، وذ-آن •

 ، ثم حل مكانها سليم بوزيد )خريج قسم العلوم السياسية(، ويعمل في تونس؛2015يوليو/تموز 

 العربي لشؤون المغرب ةإقليمي ةكمساعد ةكمتفرغ تقسم األعمال وتكنولوجيا المعلومات(، ُوظف ةتاج الهدى طراد )خريج •

 بتونس. 2015ابتداء من يونيو/ حزيران 

 

 الطاقم الفني:

 جاسكوياك )خريجة قسم االقتصاد الدولي(، ُوظفت كمتفرغة بمنصب رئيسة الوحدة اإلدارية والمالية بالدانمرك؛ أميلينا •

 كارين زوندرغارد )خريجة قسم المحاسبة(، ُوظفت بدوام جزئي بمنصب رئيسة قسم المحاسبة بالدانمرك؛ •

 بالدانمرك. 2015ية ابتداًء من فبراير/ شباط جوليا غارسيا هان )خريجة قسم االقتصاد(، ُوظفت كمتفرغة كموظفة إدار •

 

ُوظفت سيرين فوريست )خريجة قسم دراسات الشرق األوسط(، وُوظف الحقا أحمد الحايك )خريج قسم القانون الدولي واألوروبي( 

 .2015كمتدربين متفرغين لدعم عمل الفريق الفني وفريق البرنامج في الدانمرك أثناء عام 

 

متوسطية للحقوق، ومن أبرز القضايا التي تنطوي عليها هذه -متوسطية اتفاق تجديد الشراكة مع األورو-ة األوروكذلك أبرمت المؤسس

 27الشراكة هي تقاسم المكاتب والنفقات ذات الصلة.

 

 .(/ مكتب كوبنهاغنDeloitteوفي الختام، تمت عملية تدقيق حسابات المؤسسة من قبل شركة ديلوتي )
 

 
 
  

                                                 
 تم التوصل إلى هذا الترتيب لتنظيم وتقليل التكاليف اإلدارية لكلتا المنظمتين. 27
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 2015مخلص بطلبات الحصول على منح لعام  ملحق:

 

 

 ملخص بعدد طلبات الحصول على منح  - 1
 
 

 طلباً للحصول على منح. 423وعالجت  2015متوسطية خالل عام -تلقت المؤسسة األورو

 

 

 

 

 
 

 .2014على المنح الذين قدموا طلبات أثناء الربع األخير من عام * هذا الرقم ال يتضمن الحاصلين 

 

 

 

 

 

 

 يورو. 1,387,465.72متوسطية -بلغ إجمالي المبلغ الذين منحته المؤسسة األورو
 
 

 التوزيع الجغرافي  - 2
 

 % من كافة الطلبات التي تم تلقيها(.85طلباً من منطقة جنوب المتوسط )ويمثل ذلك  349جاء 
 

 
 

 

 

 

 حسب حالة الطلب
20%  ووفق عليه *84 
71%  ُرفض 301 
9%  فيد البت 38 

 حسب نوع الطلب
30%  مستعجل 125 
55%  استراتيجي 234 
15%  استفسار 64 
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 أسباب الرفض  - 3
 

 :وهي الموافقة، على استالمها تم التي الطلبات حصول عدم تبرر رئيسية أسباب ثالثة هناك

 

ً  بها المعترف اإلنسان حقوق معايير تعزيز اختصاص نطاق خارج الطلب في المقترحة األنشطة وقوع - . أو الدفاع عنها دوليا

 .المرفوضة الطلبات مجمل من %26 الطلبات هذه نسبة وبلغت

 تونسو الجزائرو المغرب ، أيللمؤسسة الجغرافية الوالية ضمن -يحتويها التي إنسان حقوق أنشطة أو- الطلب وقوع عدم -

 من %24 نسبته ما الطلبات هذه ومثلت. وإسرائيل المحتلة الفلسطينية األراضيو سورياو لبنانو األردنو مصرو ليبياو

 .المرفوضة الطلبات مجمل

 المانحين من تمويل على الحصول في مشكلة أية من تعاني ولم العمل راسخة حكومية غير منظمة هو بالطلب المتقدم -

 .المرفوضة الطلبات مجمل من %13 نسبته ما الطلبات هذه ومثلت. الرئيسيين

 

 المعلومات ستقدم العامة األمانة فإن متوسطية-األورو المؤسسة اختصاص ضمن يقع ال الطلب أن ُوجد حال في ثانية، ناحية من

 تحديداً  أكثر بشكل هذا وينطبق. الدعم لتقديم المؤسسة من أكثر موقعهم يؤهلهم آخرين محتملين بمانحين لالتصال الطلب لمقدم والنصائح

 تدخل مجاالت مع أو أخرى منطقة في اإلنسان حقوق عن المدافعين تتهدد التي الخطرة األوضاع مع تتعامل التي الطلبات حالة على

 .كاإلعالم متخصصة

 

 ومانحين آخرين شركاء إلى تحويلها تم والتي متوسطية-األورو المؤسسة دعم على للحصول المؤهلة غير الطلبات نسبة بلغت وقد

 .المرفوضة الطلبات مجمل من% 28 محتملين

 

 
 

 متوسط المدة الزمنية للردود  - 4

 .استالمها يتم التي الطلبات يخص فيما وسريعة سليمة قرارات إلى التوصل إلى متوسطية-األورو المؤسسة كقاعدة عامة، تهدف

 

 :متوسطية-األورو المؤسسة قبل من عليه والرد الطلب استالم بين الواقعة الزمنية الفترة التالي الجدول ويبين

 

 يوما   14 *إجمالي متوسط الفترة الزمنية للرد

 أيام 8 المستعجلة للطلبات ✓

 يوما   29 االستراتيجية للطلبات ✓

 أيام 6 لالستفسار ✓

 
 % من الطلبات.90* هذا الرقم اإلجمالي ينطبق على 

 


