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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

الوطني   الصندوقوية الدانمركية، ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية الفرنسية، والمفوضية األوروبية، ووزارة الخارج
 .للديمقراطية
 

متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان، وهو ال  -تقع المسؤولية الحصرية عن محتوى التقرير على المؤسسة األورو
 يعكس بأي طريقة كانت مواقف أي من الشركاء المذكورين أعاله.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

3 
 

 جدول المحتويات 

 
 

 4 ........................................................................................................................... ملخص -1

 5 .................................................... المالي للمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان  الدعم -2

 6 ........................................................  وتأثيرها المستقل  المدني المجتمع حركة وجود حماية  مصر: 2-1

 6 .....................................  حقوقهم  انتزاع من  الضحايا  لتمكين واستدامته المدني المجتمع حماية  سوريا: 2-2

 7 .........................................  الفلسطينيين  حقوق دعم في المدني  المجتمع  تحرك  دعم فلسطين:-إسرائيل 2-3

 7 .........................................................  القانونية  اإلصالحات على   المدني  المجتمع  تأثير  تعزيز  ليبيا: 2-4

 8 .........................................  الجمعيات   وتكوين التعبير  حرية في المدني المجتمع حقوق  حماية الجزائر:  2-5
 8 ...........................  التشاركية   الديمقراطية  ترسيخ صعيد  على  المحلي  المدني  المجتمع  عمل  تعزيز المغرب:  2-6

 9 ........................................  المحلي  المستوى على   وعمله المحلي  المدني  المجتمع  حماية تعزيز تونس:  2-7

 9 ...................................................................  وإبداعه  المدني المجتمع قدرة  حماية األردن:- لبنان 2-8

 10 ............................ عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان  لدعم المدافعين  المصمم خصيًصا  التدريب -3

 11 ................................................................................................................ قضايا تنظيمية  -4

 11 ........................................................................................................  الداخلية   اإلدارة 4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................  الممثلين   مجلس استشارة 4-2

 12 .............................................................................................  والشراكات  المالية   النتائج 4-3

 13 ............................................................................................طلبات المنح  لمحة عامة عنملحق: 

 
 
  



 
 
 

4 
 

 ملخص  -1

األورومثلت   المؤسسة  لتدخالت  األبرز  السمة  المتوسط  كافة مناطق جنوب  في  المستعجلة  الحماية  التي شهدتها طلبات  - الزيادة 
تضمنت إعادة إطالق برنامج لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان التي    2021متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان خالل عام  

المعرضين للمخاطر في تونس في مواجهة النزوع نحو الحكم االستبدادي وتعزيز مواقعه، وذلك في انعكاس لواقع الحال والحتياجات 
ميزانيتها التشغيلية    إلى رفع   وسطيةمت-المؤسسة األورووقد عمدت  .  في مختلف دول المنطقة  الفاعلين المحليين في المجتمع المدني

لمواجهة وذلك  سياساتها الداخلية الهادفة إلى خلق بيئة وأخالقيات عمل ُمثلى والمحافظة عليها،  ، كما عززت  بنسبة سبعة بالمائة
وتعزيز   حتهم،صسالمتهم و  التحديات المتعاظمة التي يواجهها الفاعلون الحقوقيون المحليون، بما فيها التحديات التي تؤثر على  

منحة مستعجلة    140  . وقد قدمت المؤسسةقدرات هؤالء الفاعلين على التحمل واالبتكار لصون مشروعيتهم وقدرتهم على العمل
 1مليون يورو. 2.4وتشغيلية بلغ مجموع قيمتها 

 
 متوسطية فيما يلي:-وتمثلت األبعاد الرئيسية للدعم الذي قدمته المؤسسة األورو

 
   للدفاع عن الحقوق األساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للفاعلين في    وشبكات الحمايةزيادة سبل

 %(.51المجتمع المدني ممن يواجهون مخاطر على مستوى حياتهم وقدرتهم على العمل )
 ا الفئات السكانية المهمشة بما التي تعاني منه  استدامة أعمال المجتمع المدني لمواجهة التعسف وأشكال انعدام المساواة

 %(.31)فيها النساء والشباب وأفراد مجتمع الميم الموسع، والمهاجرون وسجناء الضمير 
 المدني المجتمع  الفاعلين في  الشباب والنساء والجماعات  تمكين جيل شاب من  ذلك  والناجين من    المستضعفة، بما في 

 %(. 18) ام حقوق اإلنسانالمطالبة باحترانتهاكات حقوق اإلنسان، من أجل 
 

األولوية لدعم المدافعين والمنظمات والجمعيات التي تعمل    إيالءمتوسطية  -مهمتها، واصلت المؤسسة األورو  بجوهروتمسكاً منها  
% من مجمل المستفيدين من الدعم، بحيث ال يتم إغفال أي أحد. كما ركزت المؤسسة على دعم 65، الذين شكلوا  النائيةفي المناطق  

%(، 27%(، والمدافعات عن حقوق اإلنسان ومنظماتهن )29الناشطين الشباب ومبادرات المجتمع المدني التي يقودها الشباب )
الموسع ومنظماتهم ) الميم  المنتمين لمجتمع  أُجبروا على مغادرة  8والمدافعين عن األشخاص  الذين  المدافعين  إلى  %(، باإلضافة 

 %( في المنطقة. 36والمنظمات المعنية بالمهاجرين ) ،بالدهم والعيش في المنافي
 

-من مجمل المستفيدين من منح المؤسسة األورو  كبيرةنسبة    تشكل  زالتما    الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوريومع أن  
اصبحوا أكبر المستفيدين %( كما جرت عليه العادة طيلة العقد الماضي، إال أن المدافعين المصريين عن حقوق اإلنسان  27متوسطية )

 ا كال البلدين.هاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي يشهد وذلك بسبب%( 32) من دعم المؤسسة خالل هذه السنة
 

 
 

استطاعوا النجاة من التهديدات والمضايقات بفضل    حصلوا على الدعم% من المدافعين الذين  74وتبي ِّن النتائج األولية لهذا الدعم أن  
% منهم بمواصلة عملهم في مجال حقوق 64% منهم باستعادة الحالة الطبيعية المألوفة ولـ  98منح الحماية السريعة، مما سمح لـ  

  10,000ما تزال فاعلة حتى اآلن، حيث قدمت الدعم لنحو    حصلت على دعمع مبادرات المجتمع المدني التي  اإلنسان. كما أن جمي
% منهم من النساء، وتعبئة قرابة مليوني مشارك في أنشطتها عبر شبكة اإلنترنت. 30المهمشين ومن ضحايا العنف،    األشخاص  من

 
مبادرة   79مدافعًا عن حقوق اإلنسان و 58حماية والدعم لـ الطلب دعم )انظر الملحق( وكان الهدف منها توفير  853تمخضت هذه المنح عن استعراض  1

 في مجال حقوق اإلنسان.

 عدد المنح 

 

 القيمة باليورو 
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شجاعة كبيرة وحيوية وروحاً   وأظهرتفي التقدم على الصعيد القانوني  ة  قامت أيضاً بالمساهمبل    ،ذلكولم يقتصر تأثيرها على  
 ابتكارية في أوقات األزمات.

 
 الدعم المالي للمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان  -2

 
عنها  يعبر  كما  لالحتياجات  المرونة  من  ممكن  قدر  بأقصى  لالستجابة  آليتان  أُعدت  لقد 
خاللها  من  األمناء  مجلس  يقرر  التي  المستعجل  الدعم  آلية  وهما:  والمنظمات،  المدافعون 
تخصيص منح مالية صغيرة لحماية المدافعين خالل أقل من عشرة أيام، وآلية قائمة على  

في طلبات    أثناءها  وينظر  س األمناء مرتين في السنةلمجالتي يعقدها    تشاوريةالجتماعات  اال
 من خالل دعوة مفتوحة لتقديم المقترحات. ، وذلكالدعم التشغيلي ذات قيم مالية أكبر

 
 

 
من أجل    مستعجلفي سياق    2021متوسطية خالل عام  -نُفذ نصف تدخالت المؤسسة األورو

المنظمات استمرارها وحماية  حماية  المهدد  وضمان  المدافعين  تعزيز  ورفاههم و  ينأرواح 
التدخالت   التحمل والصمود. وقد شملت هذه   58منظمة غير حكومية و  12قدرتهم على 

% من المدافعين عن حقوق  11% منهم من النساء و23  مدافعاً فرداً عن حقوق اإلنسان،
مجتمع الميم الموسع. ولم يقتصر توزيع هؤالء المدافعين والمنظمات على سوريا ومصر 

ً والجزائر وليبيا وحسب، بل   األردن ولبنان وفلسطين وإسرائيل وتونس والمغرب، حيث    أيضا
 يورو. 346,754بلغت قيمة الدعم  

 
مشكالت الصحة العقلية التي يمر بها المدافعون عن حقوق اإلنسان، والتي تتراوح وفي ظل  

في    ينما بين االكتئاب واضطراب الكرب الالحق للصدمة بما في ذلك أثناء تواجد المدافع
متوسطية دعمها )بنسبة تزيد عن  -المنفى، رفعت المؤسسة األورو 

ر110 واحتياجات  النفسي  العالج  تكاليف  لتغطية  عيش %(  فاه 
المنح المستعجلة للمنظمات   تمت زيادة. عالوة على ذلك،  ينالمدافع

%( مقارنة 47غير الحكومية المهددة بالخطر أيضاً )بنسبة تزيد عن  
وفلسطينية    ة. ولوحظ أن منظمات غير حكومية جزائري2020بعام  

وأردنية متلقية للمنح قد سعت للحصول على الدعم لتغطية تكاليف 
للتهديدات والتجريم التعسفي، التمثيل الق انوني أو نقل أنشطتها تبعاً 

فيما سعت مبادرات مغربية وتونسية ولبنانية وسورية للحصول على  
تمويلية والتغلب على مصاعب مالية تتهدد قدرتها   ثغراتمنح لسد  

 على العمل.
 

التشغيليواستهدف   ا  الدعم  قدمته  األوروالذي  متوسطية -لمؤسسة 
%( كي 20ين مبادرات المجتمع المدني المهددة ) بشكل رئيسي تمك

على   االنتهاكات   أنشطتها،تحافظ  في  العقاب  من  اإلفالت  وإنهاء 
( في مصر  اإلنسان، وخصوصاً  لحقوق  %( وسوريا 32الجسيمة 

تنهض،  22) حتى  والحساسة  الجديدة  المبادرات  رعاية  مع   ،)%
 النائية طق  % منها مبادرات يقودها شباب، لتلبية احتياجات المنا34

 %(. 28وزيادة وعي أهلها بحقوق اإلنسان )
 

متوسطية مستوى دعمها للمبادرات المتعلقة بالدفاع عن الحق في حرية التعبير - ولمواجهة الرقابة المتزايدة رفعت المؤسسة األورو
كاذبة"، وفضح االنتهاكات، (، بما فيها المبادرات الرامية إلى كشف زيف "األخبار ال2020% مقارنة بعام  19)بنسبة تزيد عن  

%( 13وإيجاد فضاءات مستقلة لتبادل اآلراء واألفكار والحوار عبر شبكة اإلنترنت. كما رفعت المؤسسة دعمها )بنسبة تزيد عن  
وتعزيز حقوق المرأة واألشخاص المنتمين لمجتمع الميم   االجتماعينوع  الللمنظمات التي تتصدى للعنف الجنسي والعنف القائم على  
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الموسع وتعزيز مشاركتهم وقيادتهم في المجال العام، بالنظر إلى مكانهم األساسي في الديمقراطيات وما يتعرضون له من تهديدات 
 . بالنوع االجتماعيإضافية متعلقة 

%( 35ا )وقد تركز عمل المنظمات غير الحكومية التي تلقت الدعم بصورة رئيسية على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وحمايته
%( فالحقوق في حرية التعبير والمعلومات 22%( ثم المساواة بين الجنسين )23تليها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

 %(. 3%( فالحقوق البيئية والحقوق في األرض والموارد )18)
 

عنها الفاعلون في المجتمع المدني العاملون في مختلف متوسطية إلى تلبية االحتياجات الفعلية التي عب ر  -وقد سعت المؤسسة األورو
 2السياقات الموصوفة أدناه. 

 
 مصر: حماية وجود حركة المجتمع المدني المستقل وتأثيرها   -2-1
 

متوسطية في السنوات األخيرة، كما في السنة الحالية، على دعم قدرة حركة المجتمع المدني المستقل على -ركزت المؤسسة األورو
مدافعاً عن    21. وتمثل الهدف من تدخالت المؤسسة في حماية سالمة  الحاكم  الصمود في مواجهة القمع الممنهج من قبل النظام

للديمقراطية ) منظمة حقوق   19( ممن يواجهون مضايقات قضائية، ومساعدة  35% دون سن  57حقوق اإلنسان وناشطاً مؤيداً 
. وقد  الدعوة إلى العدالة والمساءلة  توسيع الشبكات المحلية لحماية ضحايا االنتهاكات و% منها يقودها الشباب، بغية  43  3إنسان،

محافظة باإلضافة إلى تطوير قدرات المواجهة بما   15ضحية وتوثيق االنتهاكات في    2,000مكنهم هذا الدعم من مساعدة أكثر من  
لشابة من أجل القضاء على اإلفالت من العقاب وتعزيز سيادة في ذلك تدريب جيل من المحامين الشباب وقيادات المجتمع المدني ا

األورو المؤسسة  مال  بلغ رأس  وقد  المنح  -القانون.  بتقديم  المتعلق  مقدارها    969,103متوسطية  بزيادة  عام 32يورو،  % عن 
 على ذلك. ن. وفيما يلي مثاال2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتزاع حقوقهم سوريا: حماية المجتمع المدني واستدامته لتمكين الضحايا من 2-2- 

 
مدافعاً سورياً وخصوصاً أولئك الذين أُطلق سراحهم   21متوسطية على أولويتها المتمثلة في حماية سالمة  -حافظت المؤسسة األورو

مؤخراً من السجن لتالفي إعادة اعتقالهم أو المتواجدين في المنافي لتالفي ترحيلهم في خضم النزاع الطويل والطريق المسدود الذي 
يورو. كما   544,252وصلت إليه عملية السالم التي تقودها األمم المتحدة، حيث بلغ رأٍس المال الذي ُخصص لهذه المنح مبلغ  

قودها ي% منها تقودها نساء، بما في ذلك منظمات  35  4،قاعدية معنية بحقوق اإلنسانمنظمة    17زادت المؤسسة دعمها التشغيلي لـ  
لتمكينها من  الضحايا وعائالت ضحايا االع القسري،  العدالة والمساءلة. أخيراً،    أداءتقال واإلخفاء  لتحقيق  السعي  دور قيادي في 

 
 كذلك تم دعم مبادرة إقليمية جديدة ومبتكرة لتعزيز حرية الصحافة ومعرفة الصحفيين بحقوق اإلنسان. 2

 بتسجيل ونقل جزء من عملياتها إلى خارج البالد ألسباب أمنية.% من المنظمات غير الحكومية المصرية المتلقية للمنح 42قام  3

بتسجيل ونقل جزء من عملياتها إلى خارج البالد ألسباب أمنية فيما ال تزال بقيتها مقيمة  المتلقية للمنح  السورية  % من المنظمات غير الحكومية 71ام ق 4
 وفاعلة في الجزء الشمالي الغربي من البالد.

ً ومدافعاً عن حقوق اإلنسان ونقابياً عمالياً  62ن باإلضافة إلى تقديم خدمة التمثيل القانوني المجانية ألكثر م ً سياسيا ناشطا
محامياً شاباً من قنا والبحر األحمر وبني سويف واألقصر،  35دعوى قضائية غير عادلة، تلقى  52وأكاديمياً وصحفياً في 

ً في التقاضي أمام النيابات43 ً مكثفا على يد إحدى المنظمات وذلك  االستثنائية العامة والمحاكم % منهم من النساء، تدريبا
 كوسيلة لتوسيع شبكات الحماية للفاعلين في المجتمع المدني ممن يواجهون المالحقة القضائية التعسفية في مختلف أنحاء البالد.

 2021نيسان/ أبريل  25عقب سنوات من المناصرة التي قام بها ائتالف من عدة جمعيات، عد ل مجلس النواب المصري في 
ً يشدد  من قبل مهنيين صحيين ويعاقب أفراد األسرة الذين يطلبون  لإلناثمنع ممارسة تشويه األعضاء التناسلية على قانونا

إجراء عملية التشويه هذه لبناتهن الصغيرات. وفي الوقت الذي تشكل فيه الحمالت المستدامة التي يقودها فاعلون مستقلون في 
التغيير اإليجابي الذي يمكن أن يجلبه هذا التعديل على حقوق المرأة، يبقى األمر متوقفاً على ما إذا على  المجتمع المدني شاهداً 

 كان سيتم الحرص على تطبيقه وعلى حماية الشهود وتنفيذ اإلصالحات في المجال التعليمي.
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متوسطية مبادرات شعبية للدفاع عن حقوق الالجئين السوريين وتقديم النصح لشرائح السكان المهجرين في -دعمت المؤسسة األورو
 األرض والممتلكات. وفيما يلي بعض األمثلة على أعمال الدعم هذه.سوريا وتثقيفهم بخصوص حقوقهم، بما في ذلك حقوقهم في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فلسطين: دعم تحرك المجتمع المدني في دعم حقوق الفلسطينيين -إسرائيل  3-2-

 
في مواجهة االعتقاالت الجماعية والعنف ضد الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد التهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة في نيسان/ 

ً متوسطية دعم-أبريل والتهديدات المستمرة لحقوق الفلسطينيين ومن يدافعون عنهم، قدمت المؤسسة األورو   ودعماً تشغيلياً مستعجالً   ا
في القدس   م% منه30  يعمل  يورو لعشر مبادرات ما بين مدافعين أفراد ومنظمات حقوق إنسان،  175,672بقيمة وصلت إلى  

رئيسي إلى تعزيز المساعدة القانونية المجانية المقدمة للناشطين الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، ومن الشرقية. ويهدف هذا الدعم بشكل  
دوافع سياسية والتي ُرفعت ب  المدفوعةضمنهم أطفال، الذين يدافعون عن حقوق العائالت في لم ِّ الشمل والطعن في الدعاوى القضائية  

دعم لمبادرة مجتمع مدني ابتكارية   صيصمناهضة لالحتالل. إضافة إلى ذلك، تم تخ  ضد منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية
ومواجهة  حقهم  لممارسة  المهمشين  للشباب  المجال  إتاحة  خالل  من  االنقسامات  لمحاربة  والراب  هوب  الهيب  موسيقى  تستخدم 

 عن إجراءات الدعم هذه.  السرديات السائدة للدولة والتيار القومي ألقصى اليمين. وفيما يلي بعض األمثلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يز تأثير المجتمع المدني على اإلصالحات القانونيةليبيا: تعز 4-2-

 
متوسطية دعمها لمنظمات -، عززت المؤسسة األورو2021استعداداً لالنتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها مبدئياً عام  

حقوق اإلنسان المحلية من أجل إحالل سيادة القانون وإجراء اإلصالحات التشريعية السيما على صعيدي التكافؤ بين الجنسين وحرية 
. وبلغت قيمة الدعم وصول ضحايا االنتهاكات إلى العدالة  مسألتي حماية المدافعين المعرضين للخطر ول  لويةإيالء األوالتعبير، مع  

 يورو، أي ضعف المبلغ مقارنة بالعام الماضي.  138,494الممنوح لمدافعي ن اثنين وخمس منظمات 

ألغت السلطات اإلسرائيلية بصورة تعسفية التأمين الوطني لسكان القدس الشرقية في أعقاب االعتقاالت الجماعية للمتظاهرين 
السلميين الفلسطينيين. وللطعن في هذا القرار ساعدت إحدى الجمعيات بصورة عاجلة العائالت على استرجاع حقوقها في 
الرعاية ثم تقدمت بالتماسات لدى محكمة العمل ووزارة الرعاية والخدمات االجتماعية لمطالبة مركز التأمين الوطني بتوضيح 
 السبب في إجراءاته هذه. ويثبت اإلبطال السريع لقرارات إلغاء التأمين الوطني على انعدام األساس القانوني لمثل هذه التدابير.

اوى القضائية التي تقيمها سلطات الدولة أو منظمات غير حكومية تابعة لليمين المتشدد أو أفراد للرد على ازدياد عدد الدع
يمينيون متشددون ضد المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية التي تدين االحتالل، استطاعت منظمة لحقوق اإلنسان تقديم خدمات 

قضائية بتهمة تشويه السمعة وانتهاك الخصوصية بسبب عملها في  دعاوى التي تواجهالتمثيل القانوني للمنظمات اإلسرائيلية 
مجال الدفاع عن الحقوق في األرض وحقوق المزارعين والتراث الثقافي الفلسطيني. وقد تمت تسوية إحدى هذه الدعاوى 

 بنجاح ورد ِّ دعوى أخرى من قبل المحكمة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

السابقات في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان وسرد  المحتجزاتقودها الضحايا لغايات تدريب يقُدم الدعم لجمعية ناشئة 
ل اإلعالم المحلية والدولية، ئوسا عبر، بما في ذلك التحدث السجونالقصص مما يمكنهن من التحدث في العلن عن تجاربهن في 

ل غرب سوريا. وثمة والمطالبة باإلفراج عن المعتقلين في شما النوع االجتماعيوتنظيم حمالت لوضع حد للعنف القائم على 
ً  خطوط اتصال قائمة بين هذه الجمعية ولجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ومنظمات  حاليا

 السابقين والمشاركة في مبادرات المالحقة القضائية الجارية في أوروبا. المحتجزينحقوق اإلنسان السورية لمناقشة أوضاع 

ً نف ذت  من المؤسسة جهود مناصرة مكثفة  مبادرة سورية أخرى تعنى بالضحايا باالشتراك مع مبادرات أخرى تلقت الدعم سابقا
، في "ميثاق الحقيقة والعدالة" حول كيفية النهوض بحقوق الضحايا 2021في شباط/ فبراير  رؤية مشتركةأدت إلى تطوير 

مدعوماً بتوصية من لجنة  ،2021في تشرين الثاني/ نوفمبر  عن الجمعية العام لألمم المتحدةوقد أسفر ذلك عن صدور قرار 
بضرورة التحرك العاجل بشأن هذه القضية ودعا إلى إجراء دراسة لدعم الجهود الرامية إلى  ،التحقيق التابعة لألمم المتحدة

 .همومكان وجود يح مصير األشخاص المفقودين في سورياتوض
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 الجزائر: حماية حقوق المجتمع المدني في حرية التعبير وتكوين الجمعيات   5-2-

 
% من التدخالت( لتسعة من المدافعين األفراد والجمعيات لتمكينهم من تخفيف 67)  اً مستعجالً متوسطية دعم-قدمت المؤسسة األورو

عملهم في مجال حقوق اإلنسان، بما فيها أعمالهم في الواليات الجنوبية من الجزائر. وكان الهدف   بسببأثر التهديدات التي واجهوها  
مناطق أكثر أمنا أو إلى خارج البالد لتجنب تعرضهم لالعتقال    من هذا الدعم تعزيز دفاعهم القانوني أو تمكينهم من االنتقال إلى

ً متوسطية  -التعسفي. باإلضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة األورو لتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية على الصمود   دعماً تشغيليا
ة للعنف والتمييز. وبلغ إجمالي مبلغ المنح وقعن ضحيالنساء اللواتي  )األمن الرقمي(، والمناصرة الدولية للعدالة والمساءلة، وحماية  

 محلياً وفي الشتات. وفيما يلي مثالين على هذا الدعم.  جهات الفاعلة في المجتمع المدنييورو لل 102,788المقدمة من المؤسسة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المغرب: تعزيز عمل المجتمع المدني المحلي على صعيد ترسيخ الديمقراطية التشاركية  6-2-

 
منظمة مجتمع مدني    12لـ  أنشطة العمليات األساسية  متوسطية األولوية لتعزيز  -المؤسسة األورو  أولتكما في السنوات السابقة،  

تمكين  ل% منها في اآلونة األخيرة، للتصدي ألوجه انعدام المساواة و42% منها يعمل في سبع مناطق نائية وتأسس  83شعبية،  
النساء والشباب والمهاجرين، من فهم حقوقهم والمطالبة باحترامها، مع اآلالف من أبناء الجماعات السكانية المهمشة، السيما فئات  
  13- 31المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقانون    13-103دفع عملية تنفيذ اإلصالحات التشريعية، وخصوصاً القانون  

إلضافة إلى منحة مستعجلة لدعم مدافع فرد،  المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات. وقد بلغ مجمل المبلغ الممنوح للمنظمات، با
 يورو. وفيما يلي مثالين على هذا الدعم.  193,672

 
 
 

ً إلى فرنسا م ما سمح لها استطاعت مدافعة عن حقوق اإلنسان التخلص من المضايقات القضائية عن طريق االنتقال مؤقتا
 مع جمعية فرنسية.بالتعاون باستعادة الشعور باألمن ومواصلة العمل مع الشباب الجزائري 

تعمل من بلدان الشتات للمدافعين الجزائريين، وتهدف المنظمة  منظمة لحقوق اإلنسان 2021في كانون األول/ ديسمبر  تأسست
الدولية لوضع حد لإلفالت من العقاب فيما يتعلق باالعتقال التعسفي دعم سجناء الضمير والمشاركة في أعمال حشد التأييد  إلى

تعرض ناشطين شبابيين من خصوص بوقد ُسجلت شكوتان لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة وسوء المعاملة. 
على الدولة  إحدى الشكوتين تطلب تدابير الحماية المؤقتة وأحال ، وقد قبلت اللجنةالحراك المنادي بالديمقراطية للتعذيب

 .تقدم استجابة بشأنها الجزائرية كي

ب تعاونه مع وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومشاركته انتقل مدافع ليبي شغل سابقاً منصب مدعي عام، ونُفي إلى تونس وهُدد بسب
. 2021في بعثات مناصرة لدى مجلس حقوق اإلنسان، إلى هولندا وحصل فيها على الحماية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ز إمكانية وهو اآلن يواصل عمله بمأمن من التهديدات وأنشأ وحدات للحماية القانونية في طرابلس وبنغازي وصبحا لتعزي

 وصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان إلى العدالة.

صاغت منظمة لحقوق اإلنسان مسودة قانون بديل بالتشاور مع صحفيين ليبيين لتنظيم اإلعالم بما ينسجم مع االتفاقيات الدولية. 
ي تم تشكيلها من قبل حكومة ونوقش مقترح القانون في لقاءات أُجريت مع كل من لجنة إصالح وتطوير اإلعالم في ليبيا الت

، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ونواب من اللجان البرلمانية المعنية باإلعالم 2021الوحدة الوطنية في حزيران/ يونيو 
 النظر في القانون المقترح في البرلمان بغية سحب القانون القائم تأييدوحقوق اإلنسان والهيئة التشريعية. وقد تعهد جميع هؤالء ب

 روضة على اإلعالم.فحالياً وإنهاء عقود من القيود الم
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 تونس: تعزيز حماية المجتمع المدني المحلي وعمله على المستوى المحلي 7-2-

 
حل البرلمان وتركيز جميع السلطات بيد الرئيس    إلى  الذي أدىعلى السلطة    االستيالءمنذ    العميقة  الشكوكوانعدام اليقين    حالةفي ظل  

متوسطية إطالق برنامجها الخاص بالدعم المستعجل للمدافعين -، أعادت المؤسسة األورو2021في تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر  
وى الشعبي، في المجتمع المدني على المست  الجهات الفاعلة ، وواصلت دعم  2011المهددين، والذي توقف بصفة أساسية بعد عام  

والية. وبلغ إجمالي   17نصفهم من المبادرات الجديدة، بغية تعزيز الديمقراطية التشاركية في صفوف النساء والشباب والفالحين في  
يورو. وفيما يلي بعض األمثلة على  179,093المجتمع المدني من مدافعين أفراد وثماني منظمات  ةخمسقيمة منح المؤسسة لدعم 

 هذا الدعم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األردن: حماية قدرة المجتمع المدني وإبداعه -لبنان 8-2-

 
متوسطية في لبنان واألردن  -اختالفاً كبيراً بين البلدين، هدفت إجراءات الدعم من قبل المؤسسة األورو نبالرغم من اختالف السياقي

بصورة رئيسية إلى حماية سالمة اثنين من المدافعين األفراد ومنظمة واحدة كانوا يواجهون تهديدات بسبب عملهم في مجال حقوق 
ان تحديات مفاجئة تحول دون مواصلتهما لعملهما على صعيد دعم الفئات السكانية  اإلنسان، ودعم مبادرتين ابتكاريتين كانتا تواجه

. وفيما يلي بعض 11,442يورو وفي األردن    72,386المهمشة وخصوصاً الشباب. وبلغ إجمالي قيمة منح المؤسسة في لبنان  
 األمثلة على هذا الدعم. 

 

إطالق فضاء إلكتروني شهري جديد للنقاش وتبادل األفكار يهدف إلى التوعية بالمساواة بين  2021تم في أيلول/ سبتمبر 
الجنسين وأوضاع الناشطات النسائيات في المناطق الجبلية. وتتراوح المواضيع التي تطرح للنقاش بين العنف السياسي ضد 

 24,000مشارك إلى  4,700نمت من  إذ) كبيرةشعبية حظيت المبادرة ب، وقد النساء وحق المرأة في الحماية االجتماعية
لسلطات المحلية إلى دعوة ناشطات شبابيات للتحدث ا ودفع انتباه اإلعالم المحلي مما جذب مشارك في غضون أربعة أشهر(

 عن مطالبهن.

جمعية وفاعالً جهوياً ومحامياً  70، أطلق المجتمع المدني مشروعاً جديداً ينضوي تحت لوائه 2021في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ويرمي إلى تعزيز الصالت وأوجه التآزر بين الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات والمسؤولين المحليين المنتخبين فيما 

بجهة سوس ماسة وهي  النوع االجتماعيالخاص بمحاربة العنف القائم على  13-103رقم  يتعلق بسبل تعزيز تنفيذ القانون
 للجمعيات. كبرمن المناطق التي تشهد الحضور األ

من االنتقال إلى مواقع آمنة والحصول  في مجال حقوق مجتمع الميم الموسع ببفضل الدعم المستعجل، تمكن ثالثة ناشطين شبا
كانوا عرضة للمضايقات  ، وقدعلى الرعاية الطبية والنفسية وتنظيم دفاعهم القانوني للطعن في التهم التعسفية الموجة إليهم

سوء المعاملة بسبب مشاركتهم في االحتجاجات التونسية التي بدأت في تشرين األول/ أكتوبر القضائية واإلدارية واألمنية و
أوضاعهما واستئناف  استقرارساهم في أن اثنين منهم ال يزاالن يواجهان مالحقة قضائية، إال أن هذا الدعم . ورغم 2020

مقرر األمم المتحدة عملهما في ميدان حقوق اإلنسان. وقد ساعد أحد هؤالء النشطاء بشكل كبير في كتابة تقرير إلى 
 بالحق في الصحة البدنية والعقلية حول أوضاع األشخاص حاملي صفات الجنسين في أيلول/ سبتمبر.المعني  الخاص

الحق في الوصول إلى المعلومات في تسع واليات تونسية )تونس، وبن عروس،  بفضل جلسات التدريب التي نُظمت حول
، 2021وجندوبة، ونابل، وسوسة، وبنزرت، وقبلي، وقابس، والمهدية( في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 

وبعض  هيئة النفاذ إلى المعلومةل % منهم من النساء، من التفاعل مع أعضاء تابعين60، 35تحت سن  اً مشارك 280تمكن 
ً  58الوزارات وتقديم   للحصول على المعلومات المتعلقة بشكل رئيسي بعقود عامة لبلديات ووزارة التجهيز واإلسكان. طلبا
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   حقوق اإلنسان  ومنظماتالمصمم خصيصاً لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان التدريب  -3

متوسطية تدابير أخرى لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق -إلى جانب تقديم الدعم المالي، اتخذت المؤسسة األورو
إلى تعزيز  التعاون والشبكات، باإلضافة  المخصص لتطوير مهارتهم وقدراتهم، وأوجه  التدريب  اإلنسان وذلك عن طريق توفير 

 5. أخرى ماليةوتقنية إمكانية حصولهم على موارد 
 

 
 

 ، ومن هذه التدابير اآلتي: 6متوسطية في عدد من تدابير المتابعة لكل حالة على حدة -وقد نظرت المؤسسة األورو
 

   التعاون العمليين لتوسيع نطاق أوجه  الفاعلةالتوجيه والنصح  الوطنية    للجهات  المستويات  المدني على  المجتمع  في 
من المستفيدين من دعمها على إقامة اتصاالت مع نشطاء آخرين وجماعات   43المؤسسة    شجعتوقد  واإلقليمية والدولية.  

والمحافظة على هذا االتصال أو إشراك فاعلين آخرين وتعبئة   نفسها  ومؤسسات أخرى تعمل على المجاالت المواضيعية
متوسطية على تيسير االتصال المتبادل، -. فعلى سبيل المثال، عملت المؤسسة األورو، حسب الحاجةأعمالهمليدعموا    طاقاتهم

مستفيداً. كما أوصت المؤسسة بمنظمات   34وقامت بدور الوسيط، وأحالت قائمة من الفرص الفنية والمالية المحتملة على 
قدمته المبادرة النسوية   النوع االجتماعيتشريعات المراعية العتبارات  سورية مناصرة لحقوق المرأة لحضور تدريب على ال

منح تكميلية من آلية االتحاد األوروبي المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان لدعم مدافعين   ويس رت توفير   ،متوسطية-األورو
 جزائريين ومصريين يقيمون في المنفى.

   المدافعين من أجل تعزيز األمد لهم.إحالة  الحماية طويلة  المؤسسة األورو  التضامن وتوفير  متوسطية شهادات  -قدمت 
التهديدات التي يواجهونها وأحالتهم على منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية  توضيح  مستفيداً وأوضاعهم و  32لتدعيم ملفات  

إليها صالحيات تنفيذ أعمال وحمالت مناصرة وتضامن معهم، أو لمساعدتهم على الحصول على حماية طويلة    أُسندت 
المستفيدين من منحها من منظمات   لترتيب إجراءات لدعم  لقاءات تضامنية ونسقت  في  المؤسسة أيضاً  األمد. وشاركت 

متوسطية للحقوق ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. أخيراً، دعمت -ومدافعين مع شركاء إقليميين، من أبرزهم األورو
 

مهمة ينبغي أخذها في الحسبان ُأدمجت في كل مرحلة من   ملة متوسطية كقضية شا-برزت عملية تنمية قدرات الفاعلين الذين تدعمهم المؤسسة األورو 5
 متوسطية والمستفيدين من دعمها.-مراحل الدعم المالي وفقًا الحتياجات الفاعلين، وعملت على تعزيز عالقة الثقة بين المؤسسة األورو

لفاعلين المحليين أنه من المفيد تكييف التدابير بحيث تتالءم مع  كثير من اقد ارتأى ، و وحيد ال يناسب الجميعواحد مقاس  تعامل بضرورية، فال هنا  المرونة  6
 احتياجاتهم ومع التطورات على أرض الواقع.

ليف التمثيل القانوني والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية، برأت بفضل الدعم المقدم في الوقت المناسب لتغطية تكا
رسام كاريكاتير أردني ومدافع عن حقوق اإلنسان من التهم الموجهة إليه بسبب رسم له يروج الحترام  2021المحكمة عام 

 الحقوق اإلنجابية.

دوراً أكبر في مجتمعاتهم ويعززوا قيم التماسك  يؤدواي للشباب ك وبارزتم في طرابلس بشمال لبنان تجديد فضاء ثقافي فريد 
والمواطنة فيما استمر المسرح الوطني اللبناني في صور بجنوب لبنان بتقديم األنشطة الثقافية والفنية للشباب. وحاز هذا العمل 

المقدمة من الحكومة الثقافات تعدد المبتكر الذي يجمع بين الشباب من مختلف الخلفيات في تشرين الثاني/ نوفمبر على جائزة 
 ونيو غوتيريش.طالنمساوية كما حاز على إعجاب األمين العام لألمم المتحدة أن
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من تقديم شهاداتهم بشأن التطورات والتهديدات المحلية ليتمكنوا    –حيثما ُطلب منها–وسطية المستفيدين  مت -المؤسسة األورو
قبيل   االستماع  في جلسات  المشاركة  وذلك عن طريق  األطراف،  متعددة  أوروبية ومؤسسات  دول  السياسات    تبنيأمام 

فعلى سبيل المثال، قدمت المؤسسة النصح للجنة الفرعية  والقرارات، أو تقديم النصح بشأن االتجاهات واألولويات المحلية.  
المعنية بحقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي بخصوص تصميم جلسة تتناول قضايا التعذيب وسوء المعاملة في مراكز  

 . 2021االعتقال والسجون في تشرين األول/ أكتوبر 

 متوسطية فرصة  -أتاحت المؤسسة األورو  للمجتمع المدني.  تقديم اإلرشاد على صعيد بناء القدرات التنظيمية واإلدارية
ل ومساعدتها على صياغة مقترحات يحديثة التشك  مجموعة  16لتبادل الخبرات بين األقران وركزت اهتمامها على تشجيع  

احتياجات هذه واقعية، بما في ذلك وضع خطط تدريبية في وقت مبكر من عملية تقديم الطلبات بما يتيح للمؤسسة تلبية  
الجماعات ومسارات تطورها على نحو فعال. وقامت المؤسسة أيضاً بزيارة ميدانية إلى المغرب في تشرين الثاني/ نوفمبر 
لاللتقاء بالمنظمات المستفيدة من دعم المؤسسة بهدف تكوين فهم أعمق لديناميات المجتمع المدني وأولوياته. في النهاية،  

منها   السردية –سطية النصح المستمر بشأن اإلدارة الديمقراطية وتنفيذ المشاريع وإعداد التقارير  متو-قدمت المؤسسة األورو
 خالل عملية تنفيذ الشراكات. –والمالية

   شركاء أو  خارجيين  خبراء  يد  على  مماثلةالتدريب  توجهات  األوروذوي  المؤسسة  دعمت  ملتقيات  -.  تنظيم  متوسطية 
ألعضاء منظمات المجتمع المدني يقيمون في المنفى ببلدان عدة.    –مدربون خارجيون  يسره–للنظراء اشتملت على تدريب  

وكان الهدف من ذلك تعزيز الحياة الديمقراطية للمشاركين، وإعادة النظر في استراتيجياتهم وتدابيرهم الخاصة بالمواجهة،  
قدمت  ي والمناصرة. على سبيل المثال،  واستكشاف الفرص التي قد يوفرها المنفى من حيث زيادة الوعي والنشاط الشبك

 ً لمنظمة مصرية بهدف تنظيم ملتقى لموظفيها الذين كانوا يعانون من مستويات مرتفعة من الضغط والتوتر   المؤسسة دعما
النفسي. وتم تقديم مساعدة لمنظمة مصرية أخرى ُشكلت  العيش والدعم  التدريب والمشورة حول تعزيز رفاه  كي يتلقوا 

أوروبا مؤخراً لتنظيم تدريب ألعضائها وطاقم العاملين فيها على التخطيط االستراتيجي والتطوير التنظيمي  وُسجلت في  
 على يد مستشارين يقيمون في برلين أقامت معهم المؤسسة عالقات متينة على امتداد السنوات. 

 تركز هذه الفرص  من المجتمع المدني.    توفير برامج منح الزمالة والتدريب لتعزيز التطوير المهني واألكاديمي للفاعلين
التي تدعمها المؤسسة بشكل استثنائي على تطوير المعارف والخبرات السيما عند الجيل الشاب من الفاعلين في المجتمع 

لتمكينهم من   لجيلهم من    أداء المدني  اكتسبوها  التي  المعرفة  ونقل  المنطقة  في  المدني  المجتمع  ديناميات  في  قيادي  دور 
لمواصلة دراسته لنيل درجة الماجستير في حقوق -ب. على سبيل المثال، دعمت المؤسسة األوروالشبا متوسطية مدافعاً 

الدعم من دراسة مواد في   المتحدة، حيث مك نه هذا  اإلنساناإلنسان بالواليات  العالم  تاريخ حقوق  الدولي  في  ، والقانون 
والسياسة العامة العالمية، إضافة إلى مواد أخرى. وقد كتب المدافع  لحقوق اإلنسان، ومناصرة حقوق اإلنسان وسياساتها،  

 األقليات في مصر من خالل تهم التجديف.  بينالعديد من األوراق البحثية المنشورة، بما فيها ورقة عن تجريم حرية التعبير  
 

 قضايا تنظيمية  -4

 
 اإلدارة الداخلية1-4- 

 
المؤلف من اثني عشر عضواً من مدافعين رواد عن حقوق اإلنسان وممثلين عن المجتمع المدني يعملون    مجلس أمناء المؤسسةظل  

 . وقد عقد2022، لكنه بدأ مشاوراته بشأن التجديد الجزئي في عام  2021على أساس تطوعي، كما هو دون تغيير خالل عام  
المجلس اجتماعين في أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر الستعراض تدخالته خالل السنوات العشر الماضية وبحث طلبات التمويل  

 المقدمة من مبادرات المجتمع المدني، كما تمت استشارته بصفة تناوبية التخاذ القرارات بشأن القضايا المستعجلة. 
 

كذلك قام مجلس األمناء واألمانة العامة بصورة مشتركة بصياغة سياسات داخلية واستعراضها حيث تهدف هذه السياسات إلى إيجاد 
بيئة وأخالقيات عمل مثلى وصونها. وإلى جانب وضع مسودة سياسة حول الحماية من المضايقات الجنسية واالستغالل واإلساءات 

صياغة مدونة األخالقيات وقواعد حسن السلوك، وآلية للتبليغ عن الشكاوى الخارجية،   2021م ، تم في عا2020الجنسية في عام 
 األموال وتمويل اإلرهاب.   غسلوسياسة لمكافحة 

 
 استشارة مجلس الممثلين2-4- 

 

https://emhrf.org/board-2/
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تشرين    24متوسطية للحقوق في  -ألورولبالمؤسسة في إطار انعقاد الجمعية العامة    مجلس الممثلينكذلك، استشار مجلس األمناء  
 تقبلية.األول/ أكتوبر للحصول على رأي المجلس في اإلجراءات التي اتُخذت خالل السنوات الثالث الماضية وبشأن االتجاهات المس

 
متوسطية منوهين  -ممثالً عن منظمات حقوق اإلنسان في المنطقة على إجراءات المؤسسة األورو  70وبهذه المناسبة، أثنى نحو  

بدورها األساسي في سوريا على سبيل المثال، واقترحوا تعزيزه في السنوات المقبلة مع الوقوف على لحظات التأمل المشترك في 
 مشاطرة الممارسات السليمة للمؤسسة بغية تعزيز استقاللية حركة المجتمع المدني. األولويات المواضيعية و

 
 النتائج المالية والشراكات -4-3

   

 
متوسطية منذ البداية على االلتزام بسياستها المتعلقة بتغطية تكاليف الموارد اإلدارية والبشرية لضمان -حرصت المؤسسة األورو

ميزانيتها مباشرة لصالح أنشطة تدعم األفراد والمنظمات المدافعين عن حقوق اإلنسان محلياً. وقد شكلت  تخصيص القسم األعظم من  
 % من ميزانيتها التشغيلية لهذا العام. 75األنشطة ما نسبته 

 
أصبح باإلمكان تحقيق هذه النتائج بفضل الثقة والشراكات التي أُقيمت وُجددت مع ثمانية شركاء أسهموا في أنشطة المؤسسة بنحو 

اتفاقيات شراكة جديدة مع كل من صندوق سيغريد راوزينغ، ومؤسسات    2021يورو. وقد وق عت المؤسسة في عام    ماليين  3.4
 . الوطني للديمقراطية   الصندوقألوروبي في ليبيا، ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية الفرنسية، والمجتمع المفتوح، وبعثة االتحاد ا 

 

 7%(، وقدمته بصفة خاصة الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي،39مليون يورو )  1.3بلغت قيمة الدعم األساسي   •
 8وصندوق سيغريد راوزينغ، ومؤسسات المجتمع المفتوح.

%(، وقدمته الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والمفوضية األوروبية، 61مليون يورو )  2بلغت قيمة دعم المشاريع   •
 الصندوق ووزارة الخارجية الدانمركية، ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية الفرنسية، ومؤسسات المجتمع المفتوح، و

 .الوطني للديمقراطية
 

ستها، األورو المؤسسة شراكتها مع مؤسِّ ذات - وجددت  المكاتب والتكاليف  للحقوق، وهي شراكة تنطوي على مشاطرة  متوسطية 
 9.، إضافة إلى جوانب أخرى الصلة

 
الموقع من خالل  هذه الكشوفات  يمكن االطالع على  و  BDO متوسطية من قبل شركة-تم تدقيق الكشوفات المالية للمؤسسة األورو

 للمؤسسة. اإللكتروني
  

 
الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي المنح المتعلقة بجميع البلدان التي تنشط المؤسسة فيها، إال إذا كانت تقع  ضمن الدعم األساسي، يغطي الدعم من  7

 لجنة المساعدة اإلنمائية.-منظمة التعاون االقتصادي د المساعدة اإلنمائية الصادرة عن خارج قواع

مؤسسات المجتمع المفتوح المنح المتعلقة بجميع البلدان التي تنشط المؤسسة فيها، فيما عدا البلدان التي تفرض  ضمن الدعم األساسي، يغطي الدعم من  8
 .شاملةالواليات المتحدة عليها عقوبات 

 .إلى الحد األدنى في كوبنهاغن وتونس لتقليص التكاليف اإلدارية للمنظمتين    2005ُوضعت هذه الترتيبات في عام  9

https://emhrf.org/council-of-representatives/
https://www.bdo.dk/en-gb/home-en
https://emhrf.org/annual-reports/
https://emhrf.org/annual-reports/
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 طلبات المنح لمحة عامة عنملحق: 
 

طلباً واستفساراً للحصول على منح )بزيادة   853متوسطية واستعرضت  -األوروتلقت المؤسسة  :  عدد الطلبات وتوزيعها الجغرافي
األرض وجاءت الطلبات بصفة رئيسية من سوريا ومصر وإسرائيل    10% منها مستعجلة.40(، كان  2020% مقارنة بعام  12

 والمغرب، كما هو موضح في الرسم أدناه. الفلسطينية المحتلة

 
 

: تعاملت الطلبات بشكل رئيسي مع تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عنها الحقوق والفئات السكانية التي تم التركيز عليها
(36( الموسع  الميم  لمجتمع  المنتمين  واألشخاص  المرأة  حقوق  يليها  واالج%18(،  االقتصادية  الحقوق  ثم  والثقافية %(  تماعية 
 %(.12المعلومات )والحصول على %( ثم الحق في حرية التعبير 14)
 

 : تمثلت األسباب الرئيسية وراء اعتبار الطلبات غير مستحقة للمنح في اآلتي: أسباب الرفض
 

  (. 36متوسطية وتلقيها توصيات خارجية سلبية )-الرئيسية للمؤسسة األورو معايير الدعمعدم توافق المقترحات مع% 
 ( 33وقوع األنشطة المقترحة خارج الوالية الجغرافية للمؤسسة.)%11 
   طلبات تماشت مع المعايير ولكنها ُرفضت ألن مقدم الطلب لم يكن يواجه تهديدات، أو ألن بإمكانه الوصول إلى آليات دعم

 %(. 31أنشطة مقدم الطلب وأدائه في الميدان لم يكن موث قاً )أخرى، أو ألن  
 

المؤسسة إلى التوصل إلى قرارات سريعة فيما يخص الطلبات التي    تسعى: كقاعدة عامة،  متوسط المدة الزمنية للردود والقرارات
يبي ن الجدول التالي الفترات الزمنية  ب. وتقر المؤسسة بأن التقييم قد يتطلب مدة أطول في أوضاع الحر  نفسه  يتم استالمها، وفي الوقت

 الواقعة ما بين استالم الطلب والرد األولى من قبل األمانة العامة والقرار الُمتخذ من قبل مجلس األمناء: 
 

 14للقرار  13للرد  12معدل المدة 

 ال ينطبق يوم واحد  االستفسارات 

 يوماً  17 يومان  الطلبات المستعجلة  

 يوماً  87 أيام  10 العادية الطلبات 

 

 
 . 2021ال يزال قيد التقييم في نهاية عام كان ثمانية بالمائة منها  10

 دميها بالتوجه إلى شركاء ومانحين آخرين وأحالتهم إليهم.% من مق39خارج نطاق والية المؤسسة، نصحت األمانة العامة وحيثما كانت الطلبات تقع  11

 . تم استالمها% من الطلبات واالستفسارات التي 80ُحسب معدل الفترة استنادًا إلى  12

تلقي الطلب المستعجل بتحديد  ساعة من  48وتقوم األمانة العامة في غضون كل طلب تتلقاه.  للعناية الواجبة وفقًا ألصول اُتجري األمانة العامة استعراضًا  13
 موعد لمكالمة هاتفية أو طلب مزيد من المعلومات، إذا اقتضى األمر.

 اجبة الذي تؤديه األمانة العامة.يتخذ مجلس األمناء كافة القرارات بناء على الطلب واستعراض العناية الو  14

%3, الجزائر

%16, مصر

,   م ف أ إسرائيل
11%

%3, األردن

%4, لبنان
%10, المغرب

%41, سوريا

%7, تونس

%5, ليبيا

https://emhrf.org/criteria/

