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 مقّدمة .1
، الدورة الحادية عشرة لجمعيّتها 2018حزيران  /يونيو 24و 23متوسطيّة للحقوق في -عقدت األورو

مجتمع المدني لقة دراسيّة حول تقلّص مساحة الالعاّمة في بروكسيل. وسبق هذه الدورة ح

-تعزيز المجتمع المدني في سبيل التصدي لالتجاهات القمعية: أي دور لألورو وان "عنحملت 

 متوسطيّة للحقوق؟"

والمؤازرين والفخريين في الشبكة إلى جانب مراقبين خارجيين ُدعَي كافّة األعضاء المنظمين  

متوسطيّة للحقوق والمنظّمات غير الحكومية الشريكة لها وممثلّي -مثل الجهات المانحة لألورو

في " Renaissance-االتحاد األوروبي. واجتمع حوالي مئة وعشرة مشارٍك في فندق "رونيسانس

 بروكسل لحضور هذا الحدث.

متوسطية -متوسطيّة للحقوق فرصة بالنسبة للمؤسسة األورو-كذلك لقاء أعضاء األورووشكّل 

من أجل عقد االجتماع التشاوري الخامس لمجلس ممثليها  ،لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان

 حزيران. /يونيو 23في 

 ُيفصّل التقرير الحالي المناقشات التي 
ُ
 متوسطيّة للحقوق-في خالل الجمعيّة العاّمة لألورو جرِيَتأ

تقرير األنشطة والتقرير المالي ومراجعة حالة المساواة بين الجنسين حيث تّم تقديم فيها 

فضالً عن التعديالت الُمقترح إدخالها على النظام األساسي  2021-2018وبرنامج العمل لألعوام 

ثّم جرى التصويت عليها. عالوًة على ذلك، يوفّر  فخضعت هذه الوثائق للمناقشة ومنللشبكة 

التقرير أيضاً لمحة عاّمة عن المناقشة التي َجَرت حول برنامج العمل واالستراتيجيّة في خالل 

يعرض التقرير  ،ختاماً قتصادية واالجتماعية والتمييز. جلستين عاّمتين ركّزتا على الحقوق اال

متوسطيّة للحقوق ولجنتها -ائج انتخابات رئاسة األوروحصيلة التصويت على األعضاء الجدد ونت

 التنفيذية.

تحت َدت حول موضوع تقلّص المساحة نتائج الحلقة الدراسية التي ُعقِ  في تقرير منفصل تجدونو

متوسطيّة -تعزيز المجتمع المدني في سبيل التصدي لالتجاهات القمعية: أي دور لألورو"عنوان 

 للحقوق؟"

  



 العامّة افتتاح الجمعية .2
 23متوسطيّة للحقوق "ميشال توبيانا" الجمعية الحادية عشرة يوم السبت -ألورورئيس اافتتح 

 بروكسيل. حزيران في  /يونيو

اللجنة  وقامت بتعيينمدت الجمعية العامة باإلجماع جدول أعمال االجتماع )أنظر الُملحق( اعت

كّل جلسة.  من أعضاء اللجنة التنفيذية المنتهية واليتهم ورئيس هية للجمعيّة التي تألّفتالتوجي

إحصاء األصوات في انتخابات الرئاسة واللجنة  عمليّة ومديريها، كما عيّنت كذلك المسؤولين عن

 التنفيذية.

 تقييم الماضي .3
حزيران االجتماع بتقرير  /يونيو 23افتتح الرئيس "ميشال توبيانا" يوم السبت 

من قبل المدير  2017-2015ّم تبعه عرض تقرير األنشطة لألعوام الرئيس. ومن ث
والتقرير المالي من قبل  ”بولسن شاد-متوسطية للحقوق "مارك-التنفيذي لألورو

بعد ذلك "نبية حّدوش" نائبة الرئيس  وعرضت. أمين الصندوق، "معتز الفجيري"
بين الجنسين لعام  مراجعة حالة المساواة ،والمرجعيّة السياسية للنوع االجتماعي

متوسطية للحقوق "حمدي -. وأخيرًا، بيّن العضو في اللجنة التنفيذية لألورو2018
 شقورة " الخطوط العريضة لتقرير العضوية.

 

 تقرير الرئيس .أ

 يقّدم النص أدناه ملّخصاً عن تقرير الرئيس كتبه "ميشال توبيانا" بنفسه.

من هذا صراعات منذ نهاية الحرب الباردة على حدوده الشرقية ما واجه االتحاد األوروبي قطّ 

 .مثل هذا االستعمال لألسلحة حتّىأو على السلطة القبيل 

 

فيما ينقسم أضحت عمليّة إدارة هذه العالقات اإلقليمية أكثر صعوبة من أّي وقت مضى لقد 

ذاتها وتقوّي الروابط  تقوّض مبادئه، وفقاً لمصالح المملكة المتحدةناقص االتحاد األوروبي 

  ية على حساب سياسة مشتركة حقيقيّةالثنائ

 

فترة ولم يكن كذلك منذ تعبيراً عن ثورة شعبية  ،الذي تحوّلت إليه سورياالقتال لم يَُعْد ميدان 
للقوى اإلقليمية والدولية لفائدة الديكتاتوريّة  ح المتناحرةباألحرى جزٌء من المصال . إنّهطويلة

 القائمة.

 
عبر تهميشها من الفوضى جانبية سواء أكانت سبباً أم نتيجة مزيداً هذه الحروب ال تخلق 

 فلسطين أو في  األوضاععنها بالنسبة لمستقبل المنطقة مثل لألوضاع التي ال تقًل أهميّة 

 وضع األكراد.
 

القومية وتنامي رهاب نزعات وتفاقم الحريّات الفرديّة والجماعيّة ويجنح االتجاه العام نحو تقييد ال

 األجانب وحتّى العنصرية السافرة.
وال بّد من اإلشارة هنا إلى استخدام الدول للدين كوسيلة. إذ تميل الدول إلى البحث في 

 اً كمصدر لكّل الشرور.نديناً معيّ  هذا الصراع أو ذاك أو أنّها تحدالدين عن مسوغات ل

 



بين االتحاد األوروبي والبلدان الواقعة على الساحل عالوة على ذلك، إّن إبرام اتفاقات ثنائية 
مساواة القائمة من خالل إجبار حالة الالأمد  من تطيلمن البحر األبيض المتوّسط  الجنوبي

 البلدان الجنوبية على قبول فتح أسواقها لمصلحة بلدان الشمال وحدها.
 

ر قادر على ضمان األمن لتصوّره بأنّه غييؤدي ذلك إلى تحٍد للنظام الديمقراطي نظراً 

 االجتماعي واالقتصادي للشعوب.
 

تتمثّل النتائج المترتبة عن هذه التطوّرات في إضعاف المجتمع المدني وتجريمه ، وفيما يخصّنا
 أو حتّى القضاء عليه في مسعى إلى تحدي مفهوم حقوق اإلنسان.

 

ذه المنطقة على والنساء في ه أدّى الوضع العام إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها الرجاللقد 
المقّدس ضمن االتحاد األوروبي ذاته  مبدأ حريّة الحركةلقد بدأ ف. مستوى حريّة الحركة

. فما ما هو إاّل شعار سياسيّ ما تّم وصفه على نحو غير صحيح بأنّه "أزمة الجئين"، ويتداعى. 

األثر اإلنساني الفتّاك  عالوة علىوهي أفضل أداة لمنع الحركة التي أصبحت كلّها مشبوهة؟ 
 القيود كافّة التبادالت الثقافية والشخصية. تطال لهذه السياسة،

 

إنّنا نشكّل شبكة ذات استقاللية ومصداقية قائمة على الدعم المتبادل. لقد تمكّننا من بناء 
مجتمع حقيقي يتخطّى أعضاءه ويتشاطر القيم واالهتمامات ذاتها من خالل مجموعات العمل 

 الت المواضيعية.أيضاً عبر األنشطة القطرية والحم وكذلك

 
إّن جودة العمل التي يوفرها أعضاؤنا وطاقم عمل الشبكة، سمحت لنا باكتساب مصداقيّة لدى 

ولقد أجمعت كافّة عمليّات التدقيق التي خضعنا لها على مختلف السلطات التي نعمل معها. 

 وقية. ذات فعاليّة وموث بكة منظّمةاعتبار الش
 

ماذا عن المستقبل؟  لقد كفلنا وجود البعد المتعلّق بالنوع االجتماعي ضمن نظامنا األساسي 
وضمن عملنا. ويجب علينا في إدماجه على نحو أفضل لدى أعضائنا يتعيّن علينا وأنشطتنا. و

الوقت عينه أن ندمج بشكل تاّم الحاجة إلى تعزيز المساواة المؤسسية والقانونية بين 

 جنسين.ال
 

، علينا أن نخوض مجاالت عمل أخرى ونسحب تلك التي لم نشطة الجاري تنفيذهااأل ةوبموازا

حتّى يومنا العدالة والشرطة، والتي ال تسمح لنا مواردنا المحدودة د ناشطين فيها من قبيل نع
توّجه الجنسي واإلعاقة مسألة التمييز وحريّة الضمير والوفيما خّص  بإعادة تنشيطها.هذا 

 .انتهاكات للحقوقنكون مدركين لحقيقة ما نحن بصدده هنا: إنّها والعنصرية، فيجب علينا أن 

 
وبالتالي لحقوق ينبغي علينا أن نؤكّد مجدداً على والئنا لمبدأ اإلنسانية الواحدة والفريدة 

 لتجزئة.وعدم قابليتها لنظر إليها من حيث بعدها العالمي اإلنسان التي يُ 

 
ودرجة تطوّر الشعوب من أجل التقاليد الثقافية والخصوصيات بجميع أنواعها يتّم اللجوء إلى 

تبرير االختالف في تطبيق الحقوق. وال يقوم الغرض من خطاب كهذا على المطالبة بمزيد من 

الحقوق بل برمي دائماً إلى تبرير حقوق أقّل. ال سيّما عندما يتعلّق األمر بالحفاظ على 
يمكن التراجع على  والالالمساواة بين النساء والرجال. من واجبنا أن نعارض هذا الخطاب. 

 هذه الجبهة.

 



كانت اإلنسانية تأتي  لكي نقرّ بأنّه إذا آن األوانلقد غلق. ست حقوق اإلنسان بعالم ملي
المسؤولية التي تقع على عاتقنا هذه الحقوق  يندرج ضمنبالحقوق وتمتع بها، فينبغي أن 

هي الحقوق األساسية إّن يشكّلها ويعيش منها.  عّما ،الكوكبهذا من كامل كجنس بشري 
غير قابلة لالستثناء تتطلب منّا أن نحّدد مع بعضنا البعض القواعد التي ال تنطبق مسؤوليات 

 سكّانه. وى أحدال نشكّل سالذي كوكب العلى اإلنسانية بل أيضاً على فحسب 

 

أنّه  اختتم الرئيس مالحظاته عبر التوّجه بالشكر إلى أعضاء الشبكة على التزامهم. فضالً عن

متوسطيّة للحقوق شاكراً بصفة خاصة المدير -أثنى على العمل الذي أنجزه طاقم عمل األورو

بولسن". وصرّح "ميشال توبيانا" قائالً إنّه قد تشرّف حقّاً بالعمل  شادالتنفيذي للشبكة "مارك 

البعض من أجل القضيّة النبيلة المتمثلة في اإلنسانية  هممع رجال ونساء يكافحون مع بعض

 والحريّة.

 

 تقرير األنشطة .ب

-شادمتوسطية للحقوق "مارك -المدير التنفيذي لألورو 2017-2015قّدم تقرير األنشطة لألعوام 

 بولسن". 

متوسطيّة للحقوق -بولسن" مداخلته من خالل إعالم الجمعيّة العاّمة بأّن األورو-شادوبدأ السيّد "

لسويدية للتعاون اإلنمائي الوكالة اقد خضعت مؤخراً لتقييم إحدى جهاتها المانحة أال وهي 

 متوسطيّة للحقوق.-. وبيّن التقرير مواطن القوّة والضعف لدى األوروSIDA-الدولي

القوّةمواطن   مواطن الضعف   

- 

ال سيّما على في عزلة ميل إلى العمل  -

 مستوى مجموعات العمل
 إلى عمليّة تعلّم داخليحاجتها -

 احتمال تغطيتها لمسائل أكثر مّما يلزم -
 مشاكل ذات صلة بالتمويل-
 حاجتها إلى إظهار نتائج بشكل أكثر فعاليّة -

من حيث الوضع شبكة بالغة األهميّة  -
 السياسي والعضوية

قدرة فريدة على الوصول إلى -

 مؤسسات االتحاد األوروبي
الشبكة الوحيدة التي تضّم أعضاًء من -

 المنطقة بأسرها

منهجيّة فريدة لمجموعات العمل، تركّز  -
على المسائل الوطنية واإلقليمية على 

 حّد سواء

توازن جيّد بين األعضاء واللجنة -
 التنفيذية وطاقم العمل

 
 

 

( إلى أّن الشبكة ال تتلّقى غالبيّة أموالها بولسن-شادالتمويلي، أشار السيّد )بخصوص الوضع 

وعلى الذي يقوم على االعتبارات السياسية. ومن أعضائها وأنّها بالتالي تعتمد على التمويل 

متوسطيّة للحقوق االعتماد على عدد كبير من الجهات المموّلة -الرغم من أنّه بإمكان األورو

التحديّات. وتندرج ضمن هذه التحديات في المقام األوّل  فإنّها مع ذلك تواجه بعضاألساسيّة، 

قلّة الجهات المانحة التي تمتلك رؤية شاملة للمنطقة والتي يركّز عدد كبير منها على بلدان 

محّددة بسبب االعتبارات السياسية أم ينحصر تركيزها بمنطقة جنوبي المتوّسط ألغراض تحقيق 



وفي هذا السياق، ثبت أنّه من الصعب بصفة خاصّة جمع األموال لقضايا حقوق  االستقرار.

 البحر األبيض المتوّسط مثل قضيّة التمييز. ضفتياإلنسان التي تطال كال 

متوسطية للحقوق من تحقيق كافّة األهداف التي وضعتها -منعت األسباب المبينة أعاله األورو

توازن بين العمل اضطرت الشبكة إلى تغيير الها، سياستومن دون المساس ب .2015في عام 

العمل على العدالة تمكنها من سبب عدم لصالح هذا األخير، مّما يفّسر  اإلقليمي والقطري

عملها على المغرب وتركيا. واختتم أن تعزّز الشبكة  استطاعت والتمييز ولكن من ناحية أخرى،

تحسناً في هذا الصدد متوسطية للحقوق -األوروبولسن" بالتعبير عن أمله بأن تظهر -شادالسيّد "

 في خالل األعوام الثالثة المقبلة.

بولسن" اإلنجازات الرئيسية التي حققتها الشبكة في خالل السنوات  شادومن ثمّ عرض السيّد "

 الثالث األخيرة:

 على المستوى اإلقليمي

  

تقلّص 
 المساحة

إقليمية  مشروع "مجاالت"، مفتتحًة آلية مبادرة متوسطية للحقوق بزمام-األوروأخذت 
 مجتمع المدنياحة الحول مسألة تقلّص مس

الهجرة 

 واللجوء

متوسطية للحقوق أّن بلدان جنوب المتوّسط هي ليست "بلداناً آمنة" لكي -أظهرت األورو

 تتّم إعادة المهاجرين والالجئين إليها.

النوع 
 عياالجتما

متوسطية للحقوق اتفاقيّة إسطنبول بشأن مكافحة العنف ضّد النساء على -وضعت األورو
مرجع كخدمت االتفاقيّة وبلدان جنوب المتوّسط أيضاً. استُ  جدول أعمال عّدة بلدان أوروبية

 على أساس النوع االجتماعي. مرتكبحول العنف ال صياغة التشريعات الوطنيةفي 

الحقوق 

االقتصادية 
 واالجتماعية

متوسطية للحقوق الثغرات الموجودة على مستوى فهم تأثير العالقات -بيّنت األورو

االقتصادية بين االتحاد األوروبي وبلدان جنوب المتوسط على التمتع بالحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية.

 

على 
المستوى 

 القطري 

 

بالنسبة للمجتمع المدني ممكّنة إيّاه من متوسطية للحقوق مكان اجتماع -تشكّل األورو تونس
التأثير على العمليّة السياسية. لقد دعمت الشبكة الحوار الثالثي األطراف بين االتحاد 

 األوروبي والحكومة والمجتمع المدني.

 /إسرائيل
 فلسطين

متوسطية للحقوق منصّة للضغط على االتحاد األوروبي ونجحت من الحفاظ -شكّلت األورو
 وتصّدت الشبكة لالعتداءات على المجتمع المدني.مساءلة على جدول أعماله. على ال

متوسطية للحقوق المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان داخل البلد -دعمت األورو مصر
 وخارجه.

 شواغل الجزائريةأحالت المتوسطيّة للحقوق واحدة من المنظمات القليلة التي -كانت األورو الجزائر

مع بعضها البعض منظّمات المجتمع المدني الجزائرية حالياً  إلى األمم المتحدة. تعمل
 إنتاج مثالً التقرير المشترك من أجل االستعراض الدوري الشامل( لغرض)

متوسطية للحقوق التشبيك بين المنظمّات السورية وكذلك عمليّة تمكينها. -األورودعمت  سوريا
االتحاد األوروبي  صلة العمل على سوريا بواسطة تمويل منمواوثبت أنّه من المستحيل 

فاالتحاد األوروبي كان يضغط من أجل التركيز على المصالحة فيما أعطت الشبكة األولوية 
 للمساءلة والرصد.

حقوق ذات الصلة بمحاكمات المتوسطيّة للحقوق هي اآلن قادرة على رصد -إّن األورو تركيا
 اإلنسان

متوسطية للحقوق مشروعاً ريادياً وأنشأت مجموعات عمل من أجل تيسير -األورو بدأت المغرب
 الحوار بين االتحاد األوروبي والمجتمع المدني.



 

متوسطية للحقوق في خالل -بولسن"، لقد أنجزت األورو-شادختاماً، بحسب تقييم السيّد "

مع تحقيقها  2015في المئة مّما جرى التخطيط له في عام  80 نسبة حوالي 2017-2015الفترة 

 لنتائج في مجاالت غير متوقّعة.

بولسن" عن امتنانه لألعضاء على مساهماتهم مشّدداً على أّن غنى -شادأعرب السيّد "

 الشبكة يكمن في عضويتها. كما توّجه بالشكر إلى اللجنة التنفيذية وطاقم العمل.

 

  



 

 التقرير المالي .ج

 متوسطية للحقوق التقرير المالي.-في األورو أمين الصندوقم "معتّز الفجيري"، قدّ 

 

مستقرة نسبياً مع ارتفاع طفيف. لقد  2018-2015للشبكة في خالل الفترة كانت األوضاع المالية 

مليون يورو مقارنة بالمبلغ المستهدف الذي حّددته  9.6متوسطية للحقوق من جمع -تمكّنت األورو

  مليون يورو. 12.4والبالغ قدره  2015في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التمويل األساسي

 مقابل

  مشاريعال مويلت

 التمويل القطري

مقابل التمويل  

 اإلقليمي

استراتيجيّة جمع 

لألعوام  موالاأل

2014-17:  

  التحديات

في المئة من  48النهج القطري: -

 الموارد

في المئة  16النهج اإلقليمي: -

 من الموارد 

صعوبات في جمع األموال من أجل 

العمل اإلقليمي والحاجة إلى 

 اعتماد نهج خاص بكّل بلد 

: من المتوقّع 20-2018ميزانية 

الحصول على تمويل معقول 

 للعمل اإلقليمي

تمويل العمل القطري بشكل -

رئيسي من خالل التمويل القائم 

 على المشاريع

إلى مزيد من التمويل  ثمّة حاجة-

للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والتمييز

أهميّة الحفاظ على التمويل 

األساسي من الجهات الممولة 

 الرئيسية بما أنّه يسمح ببعض

المرونة في عمليّة تنفيذ 

 المشاريع

للحقوق القليل من األموال االحتياطية وهي متوسطيّة -لدى األورو الحفاظ على االستدامة: 

 تعتمد بالتالي على التمويل.

متوسطيّة للحقوق تعتمد بشكل رئيسي على األموال العامّة، -بما أنّ األورو تنويع مصادر التمويل:

 سوف تسعى إلى جمع مزيد من األموال من الجهات المانحة الخاصّة.

متوسطية للحقوق الكثير من الموارد من -تلك األوروال تم :تحسين جودة عمليّة إدارة الحسابات

 أجل جمع األموال والرقابة المالية وهي تحتاج إلى الحفاظ على أدائها. 



 مراجعة حالة المساواة بين الجنسين .د

"نبية حّدوش" متوسطية للحقوق والمرجعية السياسية للنوع االجتماعية -نائبة رئيس األوروقّدمت 

. وأعّدت هذه المراجعة التي يتّم إجراؤها كّل ثالث 2018مراجعة حالة المساواة بين الجنسين لعام 

ماريت فلو سنوات، مسؤولة برنامج النوع االجتماعي "سارة ياردينغ" تحت إشراف مديرة البرامج " 

ن أفراد طاقم العمل. يورغنسن".  واعتمدت المؤلفة على منهجيّة واضحة تضّمنت استقصاءات بي

وجرى تشاطر النتائج األوليّة مع أعضاء مجموعة عمل النوع االجتماعي من أجل الحصول على 

 تعليقاتهم.

أشارت السيّدة "حّدوش" إلى األهميّة الكبرى لهذه الوثيقة رغم بعض الثغرات من قبيل عدم كفاية 

نفيذية في عمليّة إعداده. وتقيس هذه الوقت المخصص إلنجاز التقرير واإلشراك المحدود للجنة الت

المراجعة التقّدم الذي أحرزته الشبكة على مستوى إدماج مفهوم النوع االجتماعي كما أنّها تحّدد 

من التوصيات ألغراض مقّدمًة سلسلة العمل لمواصلة السبيل  رسمالتحديات الرئيسية وت

 متوسطية للحقوق.-االستراتيجية المقبلة لألورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة التقارير .ه

 عامة. وقّدم المشاركون المالحظات والتوصيات التالية:أعقبَت عرض التقارير مناقشة في جلسة 

 بخصوص العمل القطري:

 متوسطية للحقوق أن تدعم المنظّمات السورية وتعمل على -سوريا: يتعيّن على األورو

المساءلة، من خالل توثيق االنتهاكات والضغط على االتحاد األوروبي وغيره من الهيئات 

متوسطية -وتدعو الحاجة إلى تقييم أين تكمن القيمة المضافة التي تجلبها األوروالدولية. 

االزدواجية مع األعمال التي تضطلع بها منظّمات المجتمع المدني  للحقوق بهدف تجنّب

 السورية.

 متوسطية للحقوق أن تنظّم بعثات لرصد المحاكمات وأن تدعم -المغرب: يتعيّن على األورو

 الذين يواجهون محاكمات بتهم ذات دوافع سياسية.المدافعين عن حقوق اإلنسان 

 للحقوق الضغط على االتحاد األوروبي وتعزّز  متوسطية-تونس: ينبغي أن تمارس األورو

 حضورها في المشاورات ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.

 

 

 التوصيات:

 األولوية على منحها يتعيّن إضفاء الطابع المؤسسي على عمليّة إدماج مفهوم النوع االجتماعي و

 متوسطية للحقوق وسياساتها.-ينبغي أن تتجلّى في كافّة أنشطة األوروالمستوى الداخلي و

  أولوية بمفردها. يجب ينبغي فصل عمليّة إدماج النوع االجتماعي عن استراتيجية حقوق النساء واعتبارها

على الشبكة أن تعتمد سياسة تقوم على تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام على نحو واضح وأن تخصّص 

 الموارد البشرية والمالية وأن تنشئ آلية رصد.

 في هياكلهم وأنشطتهم الخاصّة. يتعيّن على األعضاء أن يدمجوا مفهوم النوع االجتماعي 

  بين مجموعة عمل النوع االجتماعي والمجموعات األخرى أوجه التآزرينبغي تعزيز. 



 بخصوص العمل المواضيعي:

  متوسطية للحقوق األولوية للعمل -: يجب أن تعطي األوروالمجتمع المدني مساحةتقلّص

 مسألة تقلّص المساحة وتدمجها بشكل فّعال في كافّة مجموعات العمل. على

 تتطرّق إلى موضوع متوسطية للحقوق أن -التثقيف بحقوق اإلنسان: ينبغي على األورو

 التوعية بحقوق اإلنسان وثقافتها مستهدفًة ال سيّما الشباب.

  لنوع االجتماعي في كافّة امتوسطية للحقوق أن تُدمج -على األوروالنوع االجتماعي: يتعيّن

البرامج وبشكل خاص في العمل على الحقوق االقتصادية واالجتماعية وتقلّص مساحة 

 المجتمع المدني.

 بخصوص مجموعات العمل:

 :متوسطية للحقوق أن تَُدّعم مجموعات العمل وتوّسعها وأن -يتعيّن على األورو المنهجية

آزر فيما تستفيد كذلك من التوصيات والنتائج التي تخرج بها المجموعات وتحّسن أوجه الت

 بينها.

 :متوسطية للحقوق أن تعيد إحياء مجموعة عمل حريّة -يتعيّن على األورو مجموعات العمل

الحقوق االقتصادية جموعة عمل العدالة وتُنشئ مجموعة عمل حول تكوين الجمعيات وم

بما مفاده أنّه من الضروري التركيز على  النقاشفي حلقة المشاركون علّق واالجتماعية. 

المرتبطة بالعمل ومحدودية الموارد الماليّة مجموعة محدودة من المسائل نظراً للقيود 

خيارات أخرى )كجلسات بيد أنّه يمكن التفكير في  للدعوة.لحاجة إلى تحديد منابر مالئمة وا

 تشاورية مثالً( من أجل تناول مواضيع إضافية.

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير العضوية .و

 إلى الجمعيّة العاّمة.  2018يونيو  23ُقّدَم تقرير العضوية يوم السبت 

 

 العضوية واالستقاالت وحاالت شطب األعضاء الجدد

قدمة وعرّف ممثلّو المنظمات التسع الم. انضمام أعضاء جدد ُدعيَت الجمعية العاّمة للتصويت على

بشكل رسمي بالمنظّمات  ورّحبت الجمعية العاّمة للترشيح عن أنفسهم أمام الجمعيّة العامة.

الطالبة بأن تصبَح عضواً مؤازراً، وبالمنظمة للعضوية المنتظمة  المتقدمة بطلب االنضمام السبع

 كأعضاء جدد في الشبكة. 

 

 حزيران. /يونيو 23وافقت الجمعيّة العامّة باإلجماع على التقرير المعنوي وتقرير األنشطة والتقرير المالي في 

المساواة بين الجنسين التي لم يتم التصويت عليها، سوف تستخدم اللجنة التنفيذية المقبلة مراجعة حالة 

 كأساس للمناقشة.

شركة مستقلة في مجال تدقيق الحسابات وهي "ديلوات حزيران  /يونيو 24الجمعيّة العامة يوم األحد  عيّنت

 .2020-2018متوسطية للحقوق لألعوام -" من أجل مراجعة البيانات المالية لألورو Deloitte Denmark-الدانمارك



 األعضاء الجدد

 

 أعضاء منتظمون

 ، المغربمن أجل الحق في محاكمة عادلة جمعيّة عدالة

 جمهورية التشيكمنظّمة "أناس محتاجون"، 

 الرابطة البرتغالية لحقوق اإلنسان، البرتغال

 مساعدة قانونية، األردن-منظّمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

 ، إسبانياCEAR-الالجئينللجنة اإلسبانية لمساعدة ا

 فرنسا /المركز السوري لإلعالم وحريّة التعبير، سوريا

 لبنان-من أجل حقوق اإلنسان تحرّك-مة ألف نظّ م

 

 أعضاء مؤازرون

 رابطة النساء الدولية للسالم والحريّة، سويسرا

 

متوسطية للحقوق -الجمعيّة العاّمة أّن المنظّمات التالية قد أوقفت إّما تعاونها مع األورو ومن ثمّ أعلنت

-وكامل أنشطتها المرتبطة بمجاالت العمل واألهداف المنصوص عليها في النظام األساسي لألورو

 المالية تجاه الشبكة.متوسطية للحقوق أم أنّها لم تِف بالتزاماتها 

 

 النمسا؛-" لحقوق اإلنسان )عضو منتظم( Bruno-Kreisky-"برونو كريسكيمؤسسة  - االستقاالت 
 المملكة المتحدة-معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة المحامين الدولية )عضو مؤازر(  -

حاالت 
الشطب من 

 العضوية

  
وقف  –للتضامن والتنمية والسالم )عضو منتظم(  SODEPAU“-منظمة "سوديباو -

 األنشطة، إسبانيا

 وقف األنشطة، قبرص -عضو منتظم( جمعيّة الحقوق والحريّة ) -
 مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان )عضو منتظم(، األردن -
 نقابة المحامين في بيروت )عضو منتظم(، لبنان -

 إقليمية-المغاربية من أجل المساواة )عضو منتظم(  95مجموعة  -
-منتظم( )عضو  افي سورياإلنسان  وحقوقلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية  -

 سوريا

 سوريا /)عضو منتظم(  ركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنيةم -
 المملكة المتحدة-" )عضو منتظم( Essex-جامعة "إيّسكس–مركز حقوق اإلنسان  -
 مالطا–األكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية )عضو منتظم(  -

 سوريا-"سواسية" )عضو منتظم( -المنظّمة السورية لحقوق اإلنسان -

 

قّدم "ميشال توبيانا" معلومات تفصيلية عن اإلجراءات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في حاالت 

العضوية، على أساس تقييم كّل حالة على حدة وبعد جهود متكرّرة للتواصل مع المنظّمة شطب 

الشبكة. وعقب قرار اللجنة التنفيذية، بعثت الشبكة برسائل عبر البريد  المعتبرة غير ناشطة ضمن

عضويتها من أجل إحاطتها علماً بالقرار  منظّمات التي سوف ُيصار إلى شطبااللكتروني إلى هذه ال

المنظّمة وإعالمها بّحقها في الطعن في القرار خالل مهلة شهر. وقد أجابت ثالث منظّمات من ضمنها 



اإلنسان في  وحقوقجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية "سواسية" ول-حقوق اإلنسانالسورية ل

 قد انقضى بالفعل.أن كان الموعد النهائي ا بما مفاده أنّها سوف تطعن في القرار وذلك بعد سوري

المشاركين بأّن الجمعية  AMDH-أبلغ "عبد السالم العّسال" من الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

اعترضت فيه متوسطية للحقوق -ت كتاباً من منظّمة "سواسية" موّجهاً إلى األمانة العاّمة لألوروتلقّ 

وأدانت منظّمة "سواسية" في هذا الكتاب القرار واصفة إيّاه . الشبكة عضويةعلى قرار شطبها من 

االنسحاب من بنيّتها بعدم سابقاً أعلمت الرئيس ا قد بغير القانوني شكالً ومضموناً، زاعمًة أنه

 رغم الظروف الصعبة والخاصة المحيطة بها.كة وشارحًة أنّها ال تزال ناشطة الشب

 وعقب النقاش الذي تال، أثار المشاركون عدداً من المسائل من بينها:

 عضويّة هذا العدد الكبير من المنّظمات السورية بمثابة فقدان لالهتمام  هل يجوز اعتبار شطب

ك، أكّد السيّد "توبيانا على أّن سوريا ال تزال تشكّل أولوية قصوى بالنسبة بسوريا؟ ردّاً على ذل

 متوسطية للحقوق.-لألورو

 متوسطية للحقوق أن تنشئ -، ُيمكن لألوروعضويّة إحدى المنّظمات عند اتخاذ قرار بشطب

لجنة لتقصي الحقائق لغرض التحقق مّما إذا كانت المنظّمة العضو منظمة ناشطة في 

 االلتباس. تالفياً  وضع الناشط"“كما ينبغي إعطاء تعريف "أوضح للـ الشبكة.

  .علّق وفي هذه الحاالت المطروحة، بإمكان الشبكة أن تعطي المنظّمات المعنية فرصة ثانية

متوسطية للحقوق -لم يحدث أّي انتهاك للنظام األساسي لألورو قائالً إنّهالسيّد "توبيانا" 

 وأكّد على وجوب احترام النظام األساسي للشبكة.  اتإبّان عمليّة اتخاذ القرار

 

 2018متوسطيّة للحقوق لعام -وضع عضويّة األورو

عضواً منتظماً  63عضواً من ضمنهم  88، 2018متوسطية للحقوق لعام -األورو عضاءالعدد الكلّي أليبلغ 

وفقاً توزيع الجغرافي للعضوية المنتظمة الذي وفيما يخّص العضواً فخرياً.  18وسبعة أعضاء مؤازرين و

نسبة المنظمات من جنوب المنطقة المتوّسطية فيه خطّى تتال يجوز أن للنظام الداخلي للشبكة 

في المئة من المنظّمات  40في المئة من المنظّمات الجنوبية و 57، فهو يقوم على في المئة 60

رغم أنّه من المفترض وعلى السواء.  يةوالجنوب يةالالشمالمنظّمات الشمالية وثالثة في المئة من 

خمس منظّمات متوسطية للحقوق على عدد أقصاه أربعة أعضاء لكّل بلد، تمثّل -أن تحافظ األورو

 المغرب. بيد أّن هذا االستثناء له ما يبرّره فباقي البلدان تمتلك أقّل من أربعة أعضاء ضمن الشبكة.

. في المئة 45 عاّمةالعاملة على مواضيع المنظّمات األعضاء  تبلغ نسبة التوزيع المواضيعي،من حيث 

أجندة خاصّة بالنساء والنوع االجتماعي فيما تركّز نسبة  في المئة من المنظّمات 15وتمتلك نسبة 

أّما المنظّمات المتبقية، فهي تعمل على المهاجرين والالجئين.  في المئة من المنظّمات على 14

تعليم وقضايا االختفاء واإلعالم والتعذيب والحقوق االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات. العدالة وال

على مجال تركيز المساواة بين الجنسين موضوع كون ن يورغم أّن النظام الداخلي للشبكة يشترط بأ

 بعد. ، فهذه ليست الحالعضاء من كل بلداألالمنظمات إحدى األقّل 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصويتات: جرى اعتماد باإلجماع تقرير العضوية بما يشمل األعضاء الجدد واألعضاء المغادرين للشبكة 

وافقت الجمعيّة العامة على تقرير العضوية. كما وافق األعضاء على زيادة رسوم العضوية فُرفَِعت إلى 

 يورو لألعضاء المؤازرين 150يورو لألعضاء المنتظمين و 200

 

 التحضير للمستقبل .4
 23جرى تقديم يوم السبت في متوسطية للحقوق. -يرّكز هذا الفصل على مستقبل األورو

 تقرير العضوية والوثائق التخطيطية للسنوات المقبلة وُدعَي المشاركون إلى حزيران /يونيو
حزيران  /يونيو 24التصويت على انضمام أعضاء جدد. وناقشت الجمعية العامة يوم األحد 

فضاًل عن أّنها استعرضت النظام األساسي  2021- 2018برنامج العمل واستراتيجية األعوام 
  لجنة تنفيذية جديدة للشبكة ورئيسًا لها. تللشبكة وانتخب

 

 2021-2018برنامج عمل وميزانية جديدين لألعوام اعتماد  .أ

به، بعرض عام لبرنامج العمل  العمل الجديد والميزانية المرتبطة بدأ النقاش حول برنامج

بولسن(، المدير التنفيذي -قّدمه )مارك شاد 2021-2018لألعوام  الملحوظين واالستراتيجية

حزيران حول  /يونيو 24متوسطية للحقوق. أعقبت ذلك جلستان عامتان ُعِقَدتا يوم األحد -لألورو

وقِشت في خاللهما المسائل المتصلة بالحقوق االقتصادية نبرنامج العمل واالستراتيجية 

 ة حول الموضوع.جلسة نقاش نهائيكما ُعِقدت واالجتماعية والتمييز، 

 

 والميزانية المرتبطة بهما 2021-2018عرض برنامج العمل واالستراتيجية لألعوام 

إلى أنّه من غير المنطقي التركيز على أفق طويل األمد نظراً للطابع غير بولسن" -أشار السيّد "شاد

متوسطية -المستقرّ الذي تتسم به المنطقة. لهذا السبب، تغطّي االستراتيجية الجديدة لألورو

 أظهرتالذين على األعضاء مسوّدة االستراتيجية الجديدة ُوزَّعت وللحقوق فترة ثالثة أعوام. 

 

 التوصيات

  عضواً.  80 يتخطّى عدد األعضاء المنتظمينال يجب أن 

 أعضاء جدد من مالطا ومنطقة البلقان متوسطية للحقوق إلى إدماج -يتعيّن أن تسعى األورو

 وأوروبا الوسطى والشرقية

 إدماج مفهوم " لألعضاء الجدد الذي يُدرجونمتوسطية للحقوق أن تعطي األولوية -على األورو

 ضمن عملهم. "النوع االجتماعي

  نسبة بلدان الجنوب يتعيّن أاّل يتخطّى عدد األعضاء المنتظمين الثمانين عضواً مع مراعاة

 في المئة كحّد أقصى 60في المئة كحّد أدنى/  40إلى بلدان الشمال: 



ال عموماً جملة أمور أخرى اهتماماً بمسألة تقلّص مساحة المجتمع المدني. وتعليقاتهم ضمن 

 مشروع "مجاالت".مع إدخالها ل ،كبير عن األولويات الماضية بشكلتنحرف االستراتيجية الجديدة 

 على المستوى اإلقليمي
 

 
 

تقّلص 
 المساحة

 .متوسطية للحقوق مشروع "مجاالت"-سوف تطلق األورو

تقلّص المساحة ضمن عمل كافّة المجموعات ولكن لن يتمّ إنشاء مجموعة يتعيّن إدماج نهج 
 عمل إقليمية خاصّة حول تقلّص المساحة.

الهجرة 
 واللجوء

التشبيك بين المنظّمات الُمدافعة عن حقوق الالجئين متوسطية للحقوق -األورو سوف تقوّي

 تمكينها.وبا وتُعزّز في المغرب والمشرق على السواء وكذلك في أور

النوع 
 االجتماعي

متوسطية للحقوق العمل على برنامج النوع االجتماعي مركّزَة على -سوف تواصل األورو
 قضايا من قبيل المساواة في الميراث وقانون األحوال الشخصية.

الحقوق 
االقتصادية 

 واالجتماعية 

حقوق فاقات التجارية على متوسطية للحقوق على مسألة تأثير االت-سوف تعمل األورو
 اإلنسان. بيد أنّه من المهّم عدم تكرار العمل الذي سبق أن أنجزته منظّمات أخرى.

 

عالوة على ذلك، سوف تنظّم الشبكة حلقات دراسية إقليمية داخلية حول مسألة العدالة والتمييز 

 لغرض تحديد كيفية العمل على هذه المسائل على المستوى اإلقليمي.

 

  



 على المستوى القطري
  

المغرب 
والصحراء 

 الغربية

متوسطية للحقوق الحوار مع أعضائها حول النوع االجتماعي والهجرة والعدالة. -سوف تواصل األورو

نوي استئناف العمل على مسألة الصحراء الغربية والذي تّم إيقافه عقب منع السلطات كما أنّها ت

 متوسطية للحقوق إلى منطقة "تندوف".-األوروالجزائرية دخول بعثة موفدة من 

 مع المجتمع المدني الجزائري. نتظمعملها التضامني الممتوسطية للحقوق -سوف تواصل األورو الجزائر

وتيسير الحوار زيادة الدعم المالي وتوسيع نطاق البرنامج لفرصة المتوسطية للحقوق -األورو تمتلك تونس

 في الدستور. والمؤسسات الوطنية المنصوص عليه بين المجتمع المدني

متوسطية للحقوق في دعمها للمدافعين عن حقوق اإلنسان داخل مصر وخارجها -سوف تستمر األورو مصر

 وسوف تكثّف عملها حول المساءلة.

تجنباً لتكرار العمل من الضروري مناقشة القيمة المضافة التي تجلبها الشبكة في السياق الراهن  سوريا

 الذي سبق أن أنجزته مختلف المنظّمات. 

 /إسرائيل
  فلسطين

متوسطية للحقوق األولوية لحماية أعضائها من االعتداءات وسوف تعمل على -األورو سوف تعطي

 تقلّص المساحة.

حريّة التجمع من أجل رصد المحاكمات التي تعتدي على إطالق برنامج بدعم من االتحاد األوروبي  تركيا

 عبر انتقاء المحاكمات الرمزية. ،تعبير وتكوين الجمعياتوال

 

 

 محاور العمل 

متوسطية للحقوق تعزيز التشبيك وبناء القدرات وسوف تسعى إلى تدعيم -واصل األوروتسوف  التشبيك

 عملها في أوروبا

األوروبي. سوف تستهدف الشبكة عّدة تزيد عدد البعثات إلى الدول األعضاء في االتحاد سوف  الدعوة

 بلدان باالستناد إلى المواضيع واالهتمامات.

متوسطية للحقوق من حضورها اإلعالمي وتطوّر استخدامها لوسائل التواصل -سوف تزيد األورو التواصل

 االجتماعي.

 

متوسطية للحقوق -بولسن" الضوء على بعض المسائل الرئيسية. سوف تسعى األورو-كما سلّط السيّد "شاد

في المقام األوّل إلى التصدي النعزال مختلف مجموعات العمل وإلى تقريبها من بعضها البعض، مّعززة بذلك 

الجتماعي عن العمل على يتّم فصل إدماج مفهوم النوع اسوف التماسك الداخلي ضمن الشبكة. ومن ثّم 

لضروري إدماجه في كافّة البرامج. وتدعو الحاجة إلى إجراء المزيد من تعزيز حقوق النساء بما أنّه من ا

المناقشات لغاية تحديد األولويات واالتفاق على أفضل السبل للمضي قدماً. كما أنّه أعلم المشاركين بأّن 

زيز تقنيات رصد في سبيل إيجاد طريقة لتع SIDA-لياإلنمائي الدوالوكالة السويدية للتعاون الشبكة تعمل مع 

 النتائج وتقديمها.

متوسطية للحقوق في الحصول -تتمثل المسألة الرئيسية في ضمان استمرار األورو فيما يتعلّق بالميزانية،

مّدته ا عقد على التمويل األساسي وزيادة أموالها االحتياطية. وقد أبرمت الشبكة عّدة اتفاقات من ضمنه

المجتمع المفتوح" وعقد آخر مّدته ثالث سنوات. مع مؤسسة "  SIDA-خمس سنوات مع الوكالة السويدية

. وسوف ُتحّسن 2020وتبدو اآلفاق جيّدة لعام  2019-2018كافلًة حصول الشبكة على األموال الالزمة لعامي 

وسوف يتّم توفير أموال إضافية للعمل على  النسبة بين التمويل الوطني واإلقليمي بسبب مشروع "مجاالت"

 الهجرة والتماسك الداخلي وإدماج النوع االجتماعي.

  



 العمل واالستراتيجية: جلسة مكرّسة للحقوق االقتصادية واالجتماعية برنامج

، اللجنة التنفيذية( على أّن SUDS–التعاون مع بلدان الجنوب منظّمة من ) إيزائياس بارّينيادا"شّدد "

متوسطة. -نسان في المنطقة األورومتوسطية للحقوق تقوم على تعزيز حقوق اإل-مهّمة األورو

النداءات من أجل شكّلت حيث وتتسم الحقوق االقتصادية واالجتماعية بأهمية خاصة في المنطقة 

وتتضّمن الحقوق االقتصادية العدالة االجتماعية أحد األسباب الجذرية لالنتفاضات العربية. 

الصحة والغذاء والسكن والتعليم والتطوّر، أي الحق في كّل ما الالئق وعمل الجتماعية الحّق في واال

يطال حياة اإلنسان. وتقع المسؤولية الرئيسية عن تعزيز هذه الحقوق وحمايتها على عاتق الدولة 

ا السياق، دعم هذه الحقوق. وضمن هذالتي يتعيّن عليها أن تستخدم التعاون الدولي كأداة من أجل 

 من واجب المجتمع المدني أن يواصل مساءلة الدول عن تحقيق هذه الحقوق.

ة حلقة دراسية في سبيل تحديد القيمة المضاف 2013متوسطية للحقوق في عام -نظّمت األورو

بوضع تقريرين  2016عمليّة تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية. وتكلّل ذلك في عام  التي تجلبها

مبادرات المجتمع المدني في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعي" و"تحليل اقتصادي "أال وهما: 

ت المجتمع به منظّماالتقريران وصفاً تفصيلياً لما تقوم ويقّدم هذان . متوسطية"-ومالي للعالقات األورو

إلى ما مفاده أّن منظّمات المجتمع قد خلصا المدني في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية. و

المدني بدأت متأخرة في التركيز على الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي لم تكن تندرج ضمن 

 أنشطتها األساسية قبل الثورات العربية.

البحر األبيض  ضفتيشاغالً مشتركاً لكال ة في أعقاب الثورات أصبحت الحقوق االقتصادية واالجتماعي

الهياكل المؤسسية )مثل النظر في من دون أن تعيد ولكن التحرّك بدأت الحكومات في فالمتوّسط. 

وبالتالي، يمكن رصد ثغرات االتفاقات التجارية( التي تشكّل إطار الحقوق االقتصادية واالجتماعية. 

جنوب المتوّسط واالتحاد على مستوى حماية هذه الحقوق في كافّة االتفاقات المبرمة بين دول 

نحو مراقبة تظّل موّجهة والتي كز على تحليل مالئم لألثر تآليّات مساءلة وال تر حّدداألوروبي التي ال تُ 

سطية متو-ي لهذه الشواغل، قرّرت األوروبع اإلقليموبالنظر إلى هذا االهتمام المتزايد والطاالهجرة. 

 ضمن أنشطتها. للحقوق أن تُدرج العمل على الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

جرى تخصيص في االستراتيجية وبرنامج العمل الجديدين موارد من أجل مجموعة عمل إقليمية حول 

مات غير منتمية إلى عضويتها من أجل هذا الموضوع. وعلى الشبكة أن تعمل كذلك بالتعاون مع منظّ 

 االستفادة من خبراتها في هذا المجال وتجنّب االزدواجية في العمل.

علّقت رئيسة الجلسة "نولة درويش" )مؤسسة المرأة الجديدة( كذلك قائلًة إنّه ال يجوز فصل الحقوق 

ة حقوق من دون حريّ  االقتصادية واالجتماعية عن الحقوق السياسية. إذ ال يمكن الدفاع عن أيّة

واالتجاه العام لدى الحكومات القمعية  تكوين الجمعيات التي تخضع لضغط هائل من جرّاء القوانين

في المنطقة الذي ينحو إلى تجاهل الحقوق االجتماعية واالقتصادية وممارسة القمع المنهجي على 

الضروري بالتالي أن نستخدم المنظّمات العاملة على تعزيزها من ضمنها النقابات العمالية. من 

ه على اآلليات الدولية واإلقليمية في سبيل مواجهة هذه االعتداءات مع الضغط في الوقت عين

 الحكومات في الشمال لكيال تفرض اتفاقات تجارة حرّة غير منصفة.

 أعقب هذه العروض مناقشة نشطة. تضّمنت المسائل المطروحة ما يلي:

 كما بيّنته جتماعية هي قوى محرّكة هاّمة لالضطرابات والصراعات إّن الحقوق االقتصادية واال

تونس. بيد أّن الحكومات في المنطقة تتغاضى عن هذه الحقوق وتقوم البلدان األوروبية لنا 

 من ناحيتها بالتصرّف وفقاً لمصالحها االقتصادية الخاصة. 



 متوسطية -ال بّد لألورو يومية للحقوق االقتصادية واالجتماعية،انتهاكات  وقوع في ضوء

للحقوق من أن تنشئ مجموعة عمل حول هذه المسألة. يتعيّن على أعضاء هذه المجموعة 

أن يوفّروا على نحو منتظم آخر المستجدات المرتبطة بوضع الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

صياغة إطار ويجب في بلدانهم وذلك بهدف تمكين الشبكة من تقديم توصيات سليمة. 

 النوع االجتماعي للمجموعة. المتعلّق ببعد اليحّدد كذلك هذه، رجعي لمجموعة العمل م

 

 تمييزمل واالستراتيجية: جلسة مكرّسة لمسألة البرنامج الع

افتتح "حسن جبارين" )مركز عدالة( الجلسة من خالل اإلشارة إلى صعوبة تعريف مفهوم التمييز بما 

أنيتا كينسيلتو" )معهد تامبيرا “تتجلّى على مستويات مختلفة ومن ثّم ترك الكلمة لـ أّن الالمساواة 

ألبحاث السالم( و"مازن درويش" )المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير(. شّددت السيدة 

المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل "كينسيلتو" على أهميّة تناول مسألة حقوق مجتمع 

يري الهوية الجنسية والخناثى )المشار إليه فيما بعد بمجتمع الميم( ضمن إطار العمل ومغاالجنسي 

على قضيّة التمييز لّما كان مجتمع الميم يتعرّض بشكل متزايد العتداءات في الجنوب وفي أوروبا 

على  قائم نهجعلى العمل على قضايا الهجرة واللجوء  اء. ويتعيّن على األخّص أن يشتملعلى السو

مسألة حقوق مجتمع الميم. ومن ثّم واصل السيّد "درويش" من خالل ومراعاة لالنوع االجتماعي 

رفض  يقوم على ألنهّ  صراع كافّة حقوق اإلنسان: إنّه يمثّل حّقاً أداةب يمسّ التشديد على أن التمييز 

حقوق الكردية في سوريا( إلغاء ال ه الظاهرة اليوم في الجنوب )من خالل مثالً وتتفاقم هذتام للتنوّع. 

غاة واألحزاب اليمينية باستغاللها رهاب اإلسالم وخطاب الكراهية( ويقوم الطعبر كما في الشمال )

 راطية للخطر وأن تفضي إلى صراعات.وهي ال يمكن إاّل أن تعرّض الديمق

 ومن ثّم ُفتَح المجال للنقاش. فطرح المشاركون عّدة مسائل من بينها:

  ديد المفرط على هويّة معيّنة مّما ييزي هو عمل عنصري يستند إلى التشتمإّن كّل عمل

الذي يهدف إلى تدمير اآلخر ال ذلك التمييز هو  أنواع وأخطر نوع منيؤدي إلى رفض اآلخر. 

سيّما حينما يتعلّق األمر بسياسة دولة. وعلى الرغم من وجود آليات دولية إلدانته، فإنّه ال 

من السياسات والقوانين. عالوة على ذلك، تفتقر غالبية البلدان الجنوبية  يزال جزًءا ال يتجزأ

إلى إطار قانوني لمكافحة التمييز وال تأخذ في الحسبان أشكال التمييز التي تمّس بحريّة 

 المعتقد أو حقوق مجتمع الميم.

 ة حرب ليس التمييز بمسألة سياسية فحسب بل إنّه يؤثّر على المجتمع بأسره، ممثّالً أدا

اجتماعية. وتنطوي كافّة المجتمعات على خطاب كراهية في الجنوب كما في الشمال وعلى 

 كافّة المستويات )التشريعية واإلعالمية وغيرها(.

  مسألة التمييز والحريات الفردية  نهج واستراتيجية شاملين عند معالجةمن الضروري اعتماد

 ييز. شكل محدد من أشكال التمبالتركيز  حصر من دون

 

 المناقشة النهائية حول برنامج العمل واالستراتيجية

خالل الجلسة الختامية حول برنامج العمل واالستراتيجية، قّدم المشاركون عّدة تعليقات وعبروا عن 

 شواغل مختلفة من ضمنها: 

 متوسطية للحقوق أن تركّز على مسألة الالجئين السوريين والفلسطينيين، -على األورو
بولسن" الجمعيّة العاّمة -شادمارك إيّاها ضمن عملها على التمييز. وأفاد السيد "مدمجة 

المنظّمات العاملة على هذا بعثة إلى تركيا واألردن ولبنان من أجل لقاء إيفاد بأنّه جرى 



الموضوع وبناء الجسور بينها. وشّدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به المجتمع المدني 
 إسماع صوته في أوروبا.المحلي وأهميّة 

 أعرب بعض المشاركين عن قلقهم إزاء وجود منظّمات دينية بين الجهات المانحة لألورو-
متوسطية للحقوق بما أنّها قد تتخذ مواقفاً تتعارض مع قيم الشبكة من قبيل مسألة 

اسات لديها سي بولسن" قائالً إّن كافة الجهات المانحة للشبكة-اإلجهاض. فعلّق السيّد "شاد
 واضحة في مجال حقوق اإلنسان وتمتثل للمعايير العالمية لحقوق اإلنسان.

 متوسطية للحقوق هي غائبة إلى حّد كبير عن أوروبا وعليها أن تركّز على تلك -إن األورو
المسائل التي تهّم الشمال والجنوب على السواء من قبيل رصد الوضع وتوثيق الضحايا في 

وسط ومعالجة مسألة تجريم المنظّمات غير الحكومية التي تقّدم البحر األبيض المتمنطقة 

المعونة للمهاجرين ورصد وإدانة سياسات االتحاد األوروبي واتفاقاته مع بلدان جنوب 
 المتوسط.

 متوسطية أن تركّز على التثقيف من خالل -في إطار عملها على التمييز، يتعيّن على األورو
لغرض أو عبر نهج مختلف. ويجب تناول التثقيف في مجال إّما مجموعة عمل مكرّسة لهذا ا

 مناهضة التمييز كموضوع شامل لعّدة قطاعات. 

 متوسطية للحقوق أن تتفق بشأن أهدافها فيما يتعلق بإدماج مفهوم النوع -ينبغي على األورو
ما االجتماعي وكيفية تنفيذه. يجب إدماج مفهوم النوع االجتماعي في كافّة البرامج وال سيّ 

وأشار  كذلك في النهج الذي تتبعه الشبكة إزاء المساءلة فيما يتصل باالحتالل اإلسرائيلي.
بولسن" إلى أّن الشبكة قرّرت الفصل بين العمل على المساواة بين الجنسين -السيّد "شاد

وإدماج مفهوم النوع االجتماعي، وإدخال هذا األخير في كافة مجموعات العمل باعتباره 

 مسألة شاملة لعّدة قطاعات.

 سطية للحقوق.متو-أثار المشاركون أسئلة حول العمل القطري لألوروعالوة على ذلك، 

 متوسطية -بولسن" إلى أّن األورو-أشار السيّد "شاد هل فلسطين حاضرة في عمل الشبكة؟
للحقوق تعمل بشكل مكثّف على هذه المسألة، مركّزًة على الدعوة على مستوى االتحاد 

 األوروبي. 

 في  بولسن" الجمعية العامة بأنّه-ما الذي تقوم به الشبكة في تركيا؟ أعلم السيّد "شاد
متوسطية للحقوق المحاكمات الرئيسية -األعوام القليلة المقبلة، سوف ترصد األورو

سوف تثير موضوع هذه المحاكمات عند معالجة المفاوضات بالتنسيق مع أعضائها األتراك و

 بين تركيا واالتحاد األوروبي. 

 مشروع ، لربّما في إطار متوسطية للحقوق العمل على ليبيا-هل سوف تواصل األورو
بولسن" بما مفاده أنّه بالنظر إلى الوضع الراهن غير المستقر -علّق السيّد "شاد "مجاالت"؟

يد منظّمات شريكة وتأمين التمويل. يتابع مكتب للبلد، من الصعب جّداً العمل في ليبيا وتحد
تونس هذه المسألة فيما تقوم المؤسسة بدعم عدد من المدافعين الليبيين عن حقوق 

 اإلنسان. 

 متوسطية للحقوق عملها على الصحراء الغربية؟ شرح السيد -هل سوف تستأنف األورو
ها تحتاج إلى زيارة "تندوف" لكي الشبكة لم تهمل هذه المسألة ولكنّ قائالً إّن بولسن" -"شاد

تتمكّن من العمل على نحو أشمل على الموضوع. سوف تقّدم الشبكة إلى السلطات 
الجزائرية طلباً جديداً للحصول على تأشيرة دخول وسوف تناقش اللجنة التنفيذية سبل 

 المضي قدماً.
 

 والميزانية المرتبطة به. 2021-2018مل لألعوام حزيران، برنامج الع /يونيو 24اعتمدت الجمعية العامة يوم السبت   



 

 مراجعة النظام األساسي .ب

نقاش  وجرىحزيران.  /بونيو 24متوسطية للحقوق يوم األحد -مراجعة النظام األساسي لألورو تّمت

اعتماد هذه التعديالت أعقبه التصويت على فيذية نمثمر حول التعديالت المقترحة من قبل اللجنة الت

 رفضها.أو 

 الذي يحكم شروط قبول العضوية: 3.2وافق األعضاء على التعديل التالي للبند 

 تفيد بأنّه:تّم استبدال الفقرة التي 

تتم دراستها  ثمتوسطية للحقوق، حي-لعامة لألورويتعين إرسال الترشيحات للعضوية إلى األمانة ا" 

بصفة أولية من قبل اللجنة التنفيذية التي توصي بقبول انضمام األعضاء الجدد اثناء انعقاد الجمعية 

يذية أن العامة التي هي الوحيدة التي لها حق اتخاذ قرار بقبول أو رفض العضوية. بوسع اللجنة التنف

 ."تقرر عدم عرض ترشيح تلقت

 بـما يلي: 

اللجنة التنفيذيّة التي تقرّر بشأن انضمام المنظّمة المرّشحة ومن ثّم تخضع  تتّم دراستها من قبل"

 "لموافقة الجمعيّة العاّمة الالحقة األقرب.

 تأييد المطلوب هي التالية:إّن التعديالت التي لم تحصل على ال

تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضاء  من أربعة أشخاص نزاعاتلجنة ؤلّف ت نزاعات:إنشاء لجنة 

تتخذ القرار النهائي في كما والطرد عضوية ال شطبحاالت ة. تكلّف هذه اللجنة بالبت في الشبك

حاالت النزاع بهذا الخصوص. بيد أّن هذا التعديل لم يحصل على ثلثي األصوات المطلوبة على أساس 

 ة الجمعيّة العامة.يجب أن تبقى من صالحيّ أّن قرارات الشطب والطرد 

 

  



 متوسطية للحقوق ولجنتها التنفيذية-األورو رئاسةانتخاب  .ج

 /يونيو 24يوم األحد  حقوق ولجنتها التنفيذية الجديدةمتوسطية لل-ُعِقَدت انتخابات رئاسة األورو

عضواً منتظماً مسجالً بأصواتهم في هذه االنتخابات. وتألفت اللجنة االنتخابية من  56حزيران. أدلى 

ف والعمل من أجل مجتمع أفضل( و"باتريسيا يالتثق-80:20)المؤسسة الخيرية  "طوني دالي"

روحو" " و"حسام شيخ الرباعيسكانيال" )رابطة النساء الدولية من أجل السالم والحرية( و"ليليا 

 متوسطية للحقوق.-و"كريستيل ديكاتوار" من طاقم عمل األورو

ن المنظّمات األعضاء األعضاء في الشمال وستّة آخرين ع ن المنظّماتممثلين عجرى انتخاب ستّة 

 على النحو التالي:- سبع نساء وخمسة رجال-في الجنوب

 متوسطية للحقوق-اللجنة التنفيذية لألورو

بلدان 
متوسطية غير 

أعضاء في 

االتحاد 
 األوروبي

 المغرب جميلة السيوري جمعيّة "عدالة" من أجل الحق في محاكمة عادلة

 مصر معتز الفجيري معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 
 FTDES -واالجتماعية

 تونس رمضانيالمسعود 

 األردن لبنى دواني منظّمة ميزان للقانون 

 فلسطين حمدي شقورة  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

بلدان أعضاء 

في االتحاد 
 األوروبي

 إيطاليا سارة بريستياني ARCI -الجمعية الترفيهية الثقافية اإليطالية 

لجنة المحامين للدفاع عن حقوق اإلنسان في 
 إنجلترا وويلز

المملكة  تيودورا كريستو
 المتحدة

 بلغاريا رادوستينا بافلوفا صوت في بلغاريا-المساعدة القانونيةمركز 

 الدانمارك سوس نيسان  مؤسسة الكرامة

-الجمعية األوروبية للدفاع عن حقوق اإلنسان

AEDH 

-إقليمية رين تولتكا

 بلجيكا

 إسبانيا دافيد بونديا معهد حقوق اإلنسان بكتالونيا

 

متوسطية للحقوق-رئيس األورو  

 لبنان وديع األسمر المركز اللبناني لحقوق اإلنسان 

 

-( رئيساً فخرياً لألورو2018-2012متوسطية للحقوق "ميشال توبيانا" )-ُعيّن الرئيس السابق لألورو

 متوسطية للحقوق بالتزكية.

  



 اتخاذ موقف .5
 

الذي ُعِقَد على يومين، أصدرت الجمعية العاّمة إعالنًا حول وضع المجتمع  جتماعاالفي ختام 
 متوسطية للحقوق وأعضائها.-المدني الذي يشّكل شاغاًل رئيسيًا بالنسبة لألورو

 

أعّدت اللجنة التنفيذية مسودة أولية لإلعالن الذي وزّع بعدها على األعضاء من أجل إبداء مالحظاتهم. 

 العامة القرار النهائي التالي:واعتمدت الجمعية 

 الجمعية العاّمة الحادية عشرة: اإلعالن .أ
 

 ضمان حقوق المجتمع المدني

مجتمع ديمقراطي وضمانة أساسية  ركائز أيّ إحدى وجود مجتمعات مدنية حّرة ومستقلة  يشّكل

 الحترام حقوق اإلنسان.

تعبير عن حّق كّل شخص في إّن المجتمعات المدنية بكاّفة أنواع المنّظمات التي تشّكلها، هي 

ولكن بطريقة  جهات أخرى . إنّها تساهم معوالتعبير عن نفسه من دون أّي تدّخل من الدولة االجتماع

حزاب حاسمة في النقاشات الديمقراطية وتشارك بالتالي في خيارات الشعوب من دون سلب دور األ

في سياق كثيرًا ما ُتحَرم فيه تعّزز المساواة بين الجنسين إنّها السياسية والهيئات العامة. وأخيرًا، 

 العامة. النساء من حّق المشاركة في النشاطات

بعض بلدان االتحاد األوروبي بالنسبة لهذا هو الدور وهذه هي األهداف التي تشّكل موضع تساؤل 

  المتوسط.وغالبيّة بلدان جنوب 

خضعًة م الذي تنكره التشريعات مبدأ حريّة تكوين الجمعيات ذاتهإنّه جنوب المتوسط،  نبالنسبة لبلدا

تنتهك التشريعات القائمة وعبر التحّكم العامة من خالل ممارسات  هذه الحريّة ألهواء السلطات

 بالموارد المالية للجمعيات.

المدنية عن نفسها إّما بسبب خرق حريّة اإلعالم أو ونضيف على ذلك استحالة تعبير المجتمعات 

 من جّراء قمع حريّة التظاهر أو بشكل أعّم بسبب حظر أي صوت معارض.

يعاني كذلك الرجال والنساء العاملين ضمن هذه المجتمعات المدنية من الحبس التعسفي وفي 

ظّل بعض األنظمة هم ضحيّة اعتداءات أسوء من قبيل اإلخفاء القسري والتعذيب واإلعدام خارج 

باتت محاوالت تقييد عمل المجتمعات المدنية شائعة نطاق القضاء. وفي بلدان االتحاد األوروبي، 

من خالل حمالت ولى نحو متزايد رغم أّن حريّة تكوين الجمعيات مضمونة وُمحترمة في المبدأ. ع

السمعة أو الرغبة بتصوير أصحاب المصلحة في التضامن ال سيّما فيما يتعّلق بالمهاجرين تشويه 

بدعم وطالبي اللجوء، على أنّهم جانحون، تحاول السلطات العامة حصر دور المنظمات غير الحكومية 

 إسكات النشطاء الجمعويين.خاضع لسيطرة الدولة و

شاطئي المتوّسط يقود إلى تقييد المجتمعات المدنية أو اختفائها ثّمة تالقيًا في األهداف بين 

 بالكامل.

ما  هذا النهج المتبع مع االلتزامات الدولية التي تعهدت بها جميع البلدان المعنية وغالباً يتعارض 

 العمليّة الديمقراطية بشكل عام. الخاصّة وكذلك مع دساتيرها يتنافى مع



في بروكسل في  ةمتوسطية للحقوق في إطار جمعيتها العامة المعقود-لهذه األسباب، تدعو األورو

 حزيران: /يونيو 24و 23

  تكوين الجمعيات وحريّة التعبير وحريّة جميع بلدان المنطقة إلى االحترام الكامل لحريّة

 التجمع.

 .تقديم المعلومات الشفافة والحفاظ على حوار مفتوح مع مجتمعاتها المدنية 

  في المجتمعات الناشطات والناشطين إيقاف كاّفة اإلجراءات القضائيّة أيًّا كان نوعها ضّد

 المدنية. 

متوسطية للحقوق االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إلى جعل احترام حقوق -كما تدعو األورو

 المدنية وأعضائها أولوية مطلقة في عالقاتهما واتفاقياتهما مع بلدان جنوب المتوّسط.المجتمعات 

اع عن حريّة متوسطية للحقوق بشجاعة الجهات المنخرطة في الدف-لألورو ةالعام ترّحب الجمعية

 معها. اعرب عن تضامنهالمجتمعات المدنية وت

 

 شكركلمة  .ب

الفرصة لتشكّر  ،األسمر" في ختام الجمعية العامةمتوسطية للحقوق "وديع -رئيس األورواغتنم 

على عملهم المنجز متوسطية للحقوق -كين في هذه األيّام الثالثة وكافّة أعضاء األوروجميع المشار

 وف يضطلعون به في السنوات المقبلة.الذي سوكذلك على العمل 

عضاء اللجنة التنفيذية وكذلك وأ المنتهية واليتهوكان ذلك أيضاً فرصة للتوّجه بالشكر إلى الرئيس 

 المترجمين الفوريين.طاقم عمل مكتب"كوبنهاغن" و"بروكسيل" و"باريس" و"تونس" فضالً عن 

متوسطية تشهد -وفي كلمته الختامية، شّدد السيّد "وديع األسمر" على فكرة أّن المنطقة األورو

 منظّمات المجتمع المدني من أجلوعقبات أمام حريّة التنقل. يتعيّن على  ةغير مسبوقظاهرة تمييز 

مبتكرة  أشكالمع تبني عالم أفضل، أن تعيَد تقييم أساليب عملها وتواصلها في سبيل  كفاحها إنجاح

والسعي إلى زيادة فعاليتها إلى أقصى حدّ على أن تحافظ في الوقت عينه على التطوعية من النضال 

 لتزام في صلب نموذجها.االو

تعزّز مشاركة أعضاءها الذين يمثلون ثروة طية للحقوق في هذا السياق أن متوس-ينبغي على األورو

وأن تعتمد على دعمهم. وعلى الشبكة أن تستفيد من عالقاتها مع االتحاد الشبكة وقيمتها المضافة 

األوروبي في سبيل الدعوة من أجل إدماج أفضل للمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان في كافّة 

البحر المتوّسط، معززة بشكل خاص مبدأ عالميّة حقوق  ضفتيوروبي على كال سياسات االتحاد األ

 اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة. 
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