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حقــا  ومتأثــر  جــدًا  معجــب  »إننــي 

بالعمــل الــذي يقــوم به شــبان وشــابات 

هــذه  ظــل  فــي  األورومتوســطي 

ــم  ــن المه ــه لم ــة. وإن ــروف الصعب الظ

العدالــة  بانتصــار  اإليمــان  يدفعنــا  أن 

فــي النهايــة لمواصلــة النضــال رغــم 

األمــل«. وخيبــة  اإلحبــاط  ريتشارد فولك 

 رئيس مجلس األمناء

للمرصد األورومتوسطي



األورومتـــوسطــــــي  المرصــد  فكــرة  »بــدأت 

ــى  ــة إل ــزع بالحاج ــان ال يتزع ــن إيم ــكل م تتش

عمــل رصيــن وذي معنــى مــن أجــل حقــوق 

اإلنســان فــي مناطق الشــرق األوســط وشــمال 

ــائه  ــذ إنش ــطي من ــي األورومتوس ــا. ُعن أفريقي

ــس  ــة، ولي ــة للمنطق ــا العادل ــة القضاي بخدم

اســتمررنا  السياســيين.  المموليــن  رغبــات 

التقــدم بقــوة رغــم عقبــات االتهــام،  فــي 

الحريــة« ومصــادرة  والتضييــق،  والتشــويه، 

د. رامي عبده 

مؤسس والرئيس السابق 

للمرصد األورومتوسطي



إحسان عادل 

رئيس الــمـرصـد 

األورومتوسطي

كلمة األورومتوسطي

إننــا حيــن نحتفــل بمــرور 7 أعــوام علــى بــدء عمــل المرصــد األورومتوســطي، 

فنحــن نؤمــن أكثــر فأكثــر بهــذا العمــل الــذي نقــوده ليــس فقــط مــن أجــل 

أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  اإلنســان  حقــوق  حالــة  تحســين 

بــل زيــادة وعــي النــاس ورفعــه وتمكينهــم مــن المطالبــة بحقوقهــم، 

ومعاونــة الضحايــا فــي أن يــروا المســؤولين عــن ارتــكاب االنتهــاكات بحقهم 

يحاســبون أمــام منظومــة العدالــة الدوليــة، والدفــع المســتمر بهــذا االتجــاه 

ــم. ــذا العال ــي ه ــاب ف ــن العق ــات م ــة اإلف ــً سياس ــف تمام ــى تتوق حت

 

فــي هــذا اليــوم أود أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل والتحيــة ل70 نجمــً ونجمــة 

هــم فريــق األورومتوســطي الممتــد فــي أكثــر مــن 20 دولــة. وليــس ألولئــك 

الذيــن يعملــون معنــا اليــوم فقــط، بــل لــكل أولئــك الذيــن عملــوا معنــا 

أو دعمــوا عملنــا علــى مــدار األعــوام ال7 الماضيــة. وآلالف الضحايــا الذيــن 

ولمئــات  بحقهــم،  جــرت  التــي  االنتهــاكات  ووثقنــا  قصصهــم  ســمعنا 

المتعلميــن والمتدربيــن الذيــن اســتفادوا مــن دوراتنــا فــي كافــة مناطــق 

ــوا  ــا كان ــام أينم ــغف واهتم ــا بش ــون عملن ــن يتابع ــك الذي ــكل أولئ ــا، ول عملن

فــي هــذا العالــم. شــكرًا لكــم. ولــن نخــذل مــن وثقــوا بنــا. مــن وثقــوا 

باإلنســان.
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الشــباب  مــن  مجــــموعة  علــى  المرصـــــــد  قــام 
االضطهــاد  موجــة  بمواجهــة  رغبــة  وحدتهــم 
والقمــع التــي اكتســحت منطقــة الشــرق األوســط. 
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مشروع مدونات حقوقنا
منصة رقمية مفتوحة للكتاب والباحثين لكتابة آرائهم ومقاالتهم 

حول قضايا بلدانهم.

http://blog.euromedmonitor.org
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