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من ١٢ ديسمبر حتى ١٦ ديسمبر

التقرير الختامي للنشاط



السياق: 
يشهد العالم اهتمامًا متزايدًا باألدوار الفعالة التي يمكن لمجتمعات الدياسبورا لعبها لصالح 
تنمية وطنها بالمفهوم الشامل المستدام للتنمية، وقد شهد الواقع المصري تزايد موجات 

الهجرة (طوعية وقسرية) منذ عام ٢٠١١ وتزايد األمر بصورة كبيرة من منتصف ٢٠١٣ لما شهدته 
البالد من عنف سياسي وتراجع اقتصادي على أصعدة مختلفة. ومن هذا المنطلق أولت منظمة 

"نساء من أجل العدالة" بالتعاون مع منظمة "هيومينا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنية" 
أهمية خاصة الستكشاف وتشبيك وتفعيل شبكات الدياسبورا المصرية بهدف تعظيم أدوارهم 

لصالح التنمية الشاملة للوطن والتي يأتي في القلب منها دعم التحول الديمقراطي والسلم 
األهلي (الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة) والذي في غيابه يتعذر إدراك باقي األهداف.

إنطالقًا من هذا، نظمت "نساء من أجل العدالة" وبالتعاون مع منظمة "هيومينا لحقوق اإلنسان 
والمشاركة المدنية" ملتقى الدياسبورا المصرية للمساهمة في تسليط الضوء على جهود 
ونجاحات الدياسبورا المصرية أفرادًا ومؤسسات في دفع جهود التنمية للوطن على أصعدة 

مختلفة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا؛ مع التركيز على ملف النساء وأيًضا سبل 
الوصول للعدالة والتقاضي الدولي، وكذلك لخلق فرصة للتشبيك والتعارف بين المكونات 

المختلفة لناشطية الدياسبورا المصرية واستكشاف فرص التعاون والتنسيق بينهم.

االحتفاء بنجاحات حققها الشتات المصري مجتمعات وأفراد.

التفكير في التحديات العميقة في المشهد المتزايد الصعوبة والتعقيد للناشطين والناشطات 
في الشتات والمنظمات والمجتمعات على حٍد سواء.

خلق فرصة للتعارف والتواصل بين المكونات المختلفة للدياسبورا المصرية واستكشاف فرص 
التعاون والتنسيق والتشبيك بينها. 

فتح قنوات التواصل وردم الهوة بين الفاعلين األساسيين وأصحاب المصلحة ومجتمعات 
الدياسبورا

 
خلق مساحة للنشطاء والمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان في الشتات للتعبير عن أنفسهم 

والتواصل مع اآلخرين، واقتراح أفكار جديدة ومبتكرة قد تعمل عليها المنظمات الناشطة في 
ملف التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان في مصر

رسم خريطة احتياجات النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان في المنافي 
والشتات.

الخروج بتوصيات من شأنها توجيه عمل منظمات التنمية ودعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
العاملة على ملف مصر والناشطة من الخارج، وكذلك توجيه المانحين وجهات التمويل إلى 

العمل على بناء قدرات الشتات المصري والتعامل معهم/ن على أنهم شركاء وأصحاب مصلحة 
وليسوا فقط مستفيدين من برامج ومشروعات وأنشطة المنظمة أو الجهة.

األهداف:



ماذا حدث؟
انعقد الملتقى في المساحة االفتراضية، وعلى مدار ٥ أيام اجتمعت المنظمات الداعمة 
للديمقراطية ومنظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات المانحة والمدافعين/ات عن حقوق 

اإلنسان وخبراء وخبيرات ومجتمعات الشتات والجهات الفاعلة األخرى مًعا، لتبادل األفكار وأفضل 
الممارسات حول مشاركة الدياسبورا في عمليات التصميم المشترك، والتشبيك، وبناء القدرات، 

والوصول إلى العدالة.
وكانت جلسات الملتقى موزعة بين جلسات معلنة مفتوحة مع بث مباشر على صفحتّى 

منظمتّي نساء من أجل العدالة وهيومينا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنية، وجلسات أخرى 
مغلقة الحضور فيها كان فقط عبر التسجيل المسبق والدعوات المباشرة، حيث كانت مقتصرة 

على النشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان والمنظمات المصرية 
والدولية واإلقليمية والمؤسسات المانحة المختلفة.

مناسبة تذكارية لصديقنا وزميلنا الراحل تكريما لتأثيره وتأبيًنا لذكراه بمناسبة مرور أسبوع على 
وفاته، استنرنا ببعض من ضوئه وإرثه الفكري والمهني وحياته الملهمة والكثيفة التي فاقت 

وفاضت عن سنوات عمره القصيرة.

أدارت جلستّي اليوم اإلعالمية المتميزة ليليان داوود، وبمشاركة ٦ خبراء وخبيرات من مصر في 
الجلسة األولى تطرق المتحدثون/ات لألمل واأللم والتجارب الشخصية والنجاحات التي حققها 
األفراد والمجموعات المصرية في الشتات، وكيف يمكن للشتات المصري النهوض من جديد 

إلستعادة ناشطيته من أجل تنمية مصر وتحسين أوضاع حقوق اإلنسان بها.
وفي الجلسة الثانية شارك خبراء وخبيرات من لبنان وسوريا وليبيا وتونس وأفغانستان وإيران 
بعض تجارب الشتات من بلدانهم/ن في التنظيم والحشد والمناصرة العابرة للحدود الوطنية، 

وعّما يجب على الشتات المصري أن ينظر ويهتم ويبدأ من.

بمشاركة ٢٦ منظمة مصرية واقليمية ودولية  و ٣٧ ناشط/ة ومدافع/ة عن حقوق اإلنسان، 
انطلق اليوم الثالث لملتقى الدياسبورا المصرية والذي تضمن جلسات مغلقة تراعي قواعد 

شاتام هاوس لتوفير مساحة آمنة للنقاش.
 بدأت الجلسة األولى باستعراض المنظمات المصرية واإلقليمية والدولية لبرامجها وأنشطتها 
وسبل التعاون والمساعدة وكيف يمكن للشتات المصري أن يستفيد وينخرط في تلك األنشطة.

وكانت الجلسة الثانية مساحة للحديث والنقاش للنشطاء/الناشطات حول  المشاكل والمعوقات 
التي تواجه المهاجرين/ات والنشطاء/الناشطات في دول الشتات، والستيضاح وجهة نظرهم 
ورؤيتهم فيما ُيمكن فعله الستكمال وتطوير النشاط الحقوقي من الخارج؛ وما هي البرامج 
التي يحتاجها النشطاء والناشطات في دول الشتات من أجل بناء القدرات وتطوير المهارات؟ 

وذلك سعًيا إلى سد الهوة بين مشاكل النشطاء/الناشطات واألفراد في الدياسبورا وبين طبيعة 
عمل المنظمات المهتمة والمختصة بهذه القضايا، حيث خرجت المنظمات في النهاية بصورة 

أشمل وأوضح عن الوضع تمكنهم من تطوير عملهم.

اليوم األول: في رفقة محمد أبو الغيط

اليوم الثاني: الدياسبورا المصرية وبناء األمل

اليوم الثالث: الدياسبورا المصرية - التحديات واآلمال



ناقشت المتحدثات واقع النساء المصريات في المهجر، وكيف يكون التمييز مضاعف مقارنة 
بالرجال، وما هي تقاطعية النضال في حياتهن اليومية. كما ناقشن الفرص والتحديات التي تقف 

أمام بناء حركة نسوية ناشطة من المهجر ، واتفقن على بدء التنسيق مع كل مجموعات 
ومكونات الشتات المصري من أجل بدء العمل على مبادرات نسوية تعمل على تحسين أوضاع 

النساء المصريات داخل وخارج مصر.

 اليوم الرابع: تقاطعية النضال النسوي في المهجر

بحضور ممثلين/ات عن عدد من المانحين والجهات الممولة للمنظمات المهتمة بملف مصر، 
طرحت المنظمات المصرية والدولية واإلقليمية كيف يمكن تطوير العمل والتنسيق بين 

المانحين والمنظمات، من أجل تفعيل دور الشتات المصري. وقد ألقت المناقشات الضوء على ما 
يسمى "تعليم المانحين-donor education"، وهي عملية مستمرة تقوم فيها المنظمات 

بشكل دوري بتعريف الجهات المانحة بالموضوعات ذات األهمية في كل مرحلة، وذلك لسد 
الفجوة بين الموارد واالحتياجات واستراتيجيات وسياسات الجهات المانحة.

اليوم الخامس: نحو أجندة عمل مشتركة



ملتقى الدياسبورا المصرية باألرقام:

٢١٩ مشارك/ة

٢٠ متحدث/ة

١٤ منظمة مصرية في الداخل والمهجر.

٤٢ منظمة اقليمية (غير مصرية).

١٢ منظمة دولية.

٨ مؤسسات مانحة.
باحثين دكتوراة أو ما بعد دكتوراة من ١٠ جامعات.

٦٩٪ من الحضور نساء.

1

2

3

Egyptian commision for rights and freedoms; EgyptWide;  Association of Egyptian Female Lawyers; Committee for justice:  
 ;Association for Freedom of Thought and Expression;  Speak up  :الجمعيه المصريه للنهوض بالمرأة والطفل محافظه المنوفيه
Egyptian Front for Human Rights (EFHR); Gohoud To Support Human Rights Defenders;  Humanitarian Journalism 
Foundation; Law and democracy support foundation (Berlin); The Glocal; The Freedom Initiative;  Andalus institute for 
tolerance and anti-violence studies.

Front Line Defenders; Citizen lab, uoft (Canada); Tahrir Institute for Middle East Politics (TIMEP); Human Rights Watch; 
Democracy for the Arab World Now (DAWN); IFEX; Article 19; ELCENA JEFFERS FOUNDATION (work internationally to 
Eradicating World Poverty Programme using international laws, legislations and policies., UK); Association foreign 
researchers (Spain); Freedom House; Amnesty International; Minority Rights Group.

University Of Ulster (UK); City University of New York (CUNY); Institute for Arab Research and Studies; Cairo University; 
Georgetown University; The University of Manchester: Heidelberg University; London School of Economics and Political 
Science (LSE); American University in Cairo; Tulane University.
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التوصيات الناتجة عن ملتقى الدياسبورا المصرية:

زيادة التشبيك، وزيادة التحالفات، ال سيما مع المنظمات والمبادرات الحديثة والناشئة، من أجل تأثير أكبر.

زيادة التفاعل مع قضايا الشتات المصري.

واألدوات  الالزمة  بالمعرفة  إمدادهم/ن  و  المصري  الشتات  قدرات  لبناء  جديدة  برامج  بدء  على  العمل 
الجديدة التي تّمكنهم من استعادة ناشطيتهم وفقًا للمتغيرات الجديدة.

لعب الدور التنسيقي بين مجتمعات الشتات المصري، ودعم التنظيم الذاتي لتلك المجموعات والمبادرات.

 تسليط الضوء على أدوار الشتات المصري في دفع عجلة التنمية في مصر وأيضًا الضغط من أجل تحسين 
حالة حقوق اإلنسان.

توعية الجهات المانحة بأهمية العمل على ملف الشتات المصري ودعم تنظيمه ذاتيًا وبناء قدراته ودعم 
المبادرات الجديدة.

فتح الباب النخراط أفراد الشتات المصري داخل المنظمات، سواء في صورة زماالت أو تدريبات في المجاالت 
والمستويات اإلدارية المختلفة.

 العمل مع شبكات المناصرة العابرة للحدود.

العمل مع أفراد ومجموعات الشتات المصري كعضو وشريك وليس فقط كمستفيد.

زيادة الدعم المّوجه للمنظمات الناشطة خارج الحدود.

دعم برامج بناء القدرات وتطوير األدوات من أجل استعادة نشاطية الشتات المصري.

دعم األفكار الجديدة، والمبادرات والمنظمات الحديثة والناشئة.

تبني نهج بناء القدرات، من خالل العمل على رفع مستوى المهارات والمعرفة لدى نشطاء/ناشطات 
الشتات المصري ومنظمات المجتمع المدني، بدًال من توقع حصولهم بالفعل على الموارد الالزمة 

للمشاركة الفعالة.

دعم المبادرات النسوية في المهجر.

التركيز على إعطاء األولوية للجيل الجديد من قادة المجتمع المدني المصري في الشتات.

دعم منظمات المجتمع المدني الحديثة والناشئة ذوي األفكار الجديدة والمبتكرة، وعدم تركيز الدعم 
لنفس الشركاء القدامى.

دعم بناء شبكات المناصرة العابرة للحدود، ودعم التنظيم الذاتي لمجموعات الشتات.

العمل مع منظمات المجتمع المدني كشريك وليس كمستفيد.

للمنظمات المصرية واإلقليمية والدولية

للجهات المانحة



المتحدثين/ات في الملتقى

سامح البرقي: مدير إداري بجريدة العربي الجديد، 
لندن.

هبة عبد العليم: كاتبة أدبية ومحررة.

بسمة مصطفى: صحفية مصرية، برلين.

ليليان داوود: إعالمية لبنانية-بريطانية، لندن.

سوالفة مجدي: زميلة غير مقيم بمعهد التحرير 
لسياسات الشرق األوسط، وكاتبة صحفية مصرية 

ومدافعة عن حقوق اإلنسان، باريس.

نور خليل: محامي ومدافع عن حقوق اإلنسان 
مصري، وباحث متخصص في سياسات الهجرة 

واللجوء، والمدير التنفيذي لمنصة الالجئين في 
مصر.

مصطفى درويش: صحفي مصري يعمل لدى 
صحيفة "Daily Mirror" في أيرلندا. في عام ٢٠١٩ فاز 
بجائزة مؤسسة Thomason MOJO، وفي عام ٢٠٢١ ، 

تم اختيار تحقيق درويش حول االنتحار بين مجتمع 
طالبي اللجوء باعتباره "تحقيق العام" في حفل 

".Ireland Newsbrands Media awards" توزيع جوائز

عبد الرحمن الجندي: كاتب مصري وسجين 
سياسي سابق قضى ستة أعوام وثالثة أشهر خلف 

القضبان. حاليًا يدرس الجندي الماجستير في الكتابة 
اإلبداعية في جامعة بيتسبرج. وبصفته زميل في 

زمالة ديتريش للمواطنين العالميين الشجعان 
يعكف الجندي اآلن على كتابة مذكرات عن تجربته 

في السجن.

وفا مصطفى: ناشطة وصحفية سورية، وناجية من 
االعتقال في سوريا. تركز وفا في مناصرتها على 

مواضيع االختفاء القسري والالجئين والترحيل 
والتضامن عبر الوطني.

سارة الشيخ علي: مدافعة عن حقوق اإلنسان من 
لبنان، وتتمتع بخبرة تزيد عن ١٠ سنوات في العمل 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ وهي 
حاليًا باحثة دكتوراه، وكذلك شريك مؤسس والمدير 

التنفيذي لمؤسسة هيومينا لحقوق اإلنسان 
والمشاركة المدنية.

أرزاق خان: خبير في الحقوق الرقمية ومدير جنوب 
آسيا لشبكة االبتكار من أجل التغيير. لديه خبرة 

واسعة في استخدام التقنيات المبتكرة إلحداث 
تغيير اجتماعي، ويعمل على مساعدة المدافعين 

عن حقوق اإلنسان األفغان واإليرانيين في المنفى 
الستعادة المساحات المدنية المصادرة.

هدى مزيودات: باحثة تونسية متخصصة في 
الشأن الليبي والتونسي، وتدرس حاليا العلوم 

السياسية في جامعة تورنتو. شاركت مزيودات مع 
ميغان برادلي وإبراهيم فريحات تأليف كتاب عن أزمة 

النزوح الليبي (مطبعة جامعة جورج تاون)، ونشرت 
مؤخًرا فصًال في كتاب عن العدالة االنتقالية في 

تونس والناشطية التونسية السوداء ضمن مختارات 
عن العدالة االنتقالية في تونس وآلياتها المختلفة؛ 

تحرير سايمون روبينز وبول جريدي مع دار نشر 
روتليدج.

د. هند الحناوي: ناشطة نسوية وأكاديمية تركز 
في أعمالها على ناشطية النوع االجتماعي، 

التقاطعية، العدالة االجتماعية، والتغيير االجتماعي. 
وهي محاضرة في علم الجريمة بجامعة كنت. 

استكشف كتابها األول الطرق التي يتم من خاللها 
إنشاء القيم اإلسالمية وإعادة صياغتها وتغذيتها 
في تصورات الشابات. وتتضمن مشاريعها الحالية 
نشر كتاب مع دار نشر بلومزبري بعنوان: النسوية 

المسلمة العلمانية.

مصطفى فؤاد: محامي مصري يعمل حاليًا كمدير 
برامج في مؤسسة هيومينا لحقوق االنسان 

والمشاركة المدنية؛ وهو أيًضا باحث قانوني في 
جامعة كولومبيا-مدينة نيويورك ضمن مشروع 
"الحرية العالمية للتعبير". شارك في تأليف دليل 

"المناصرة في المنفى" ، ودليل "العدالة من بعيد" ، 
وورقة "مشاركة الشتات في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا: شعار التغيير" ، وورقة بحثية بعنوان "شركاء 

في القمع" ، والعديد من األوراق واألدلة األخرى.

كوثر الخولي: المديرة التنفيذية لمنظمة "نساء 
من أجل العدالة"، وتعمل كذلك أستاذ مساعد 
لدراسات المرأة والنوع اإلجتماعي في جامعة 

كارلتون ، كندا.

مي الشامي: صحفية وناشطة نسوية مقيمة في 
المملكة المتحدة، كانت وراء عدد من المبادرات 

االجتماعية المهمة المتعلقة بقضايا مكافحة 
التحرش الجنسي ، باإلضافة إلى مبادرة "أوقفوا 

الوالدة القيصرية".

شيماء البنا: ناشطة نسوية ومسؤولة اإلعالم في 
."Committee for Justice-مؤسسة "لجنة العدالة

سمر الحسيني:  باحثة ومدافعة عن حقوق اإلنسان 
ومسؤولة برامج في المنبر المصري لحقوق 

اإلنسان. عملت سابًقا كمسؤولة إقليمية لتحالف 
الصحفيات في الشرق األوسط وتركيا، ولدى 

منظمات دولية ومحلية أخرى لحقوق اإلنسان.

هدير مكاوي: صحفية مستقلة وناشطة في مجال 
حقوق اإلنسان مقيمة في ألمانيا.



خطة االستدامة: ماذا بعد؟
ليكون  الملتقى  العدالة" لهذا  أجل  المدنية" و "نساء من  خططت منظمتّي "هيومينا لحقوق اإلنسان والمشاركة 
بمثابة نقطة انطالق لمزيد من المشاركة والتواصل المستمر مع منظمات/مبادرات الشتات المصري وكذلك الجهات 
المانحة المهتمة بملف الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر. ونظرًا إلشتغال المنظمتين على مشاريع مستقلة 
تستهدف ناشطية الدياسبورا من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، قررنا االستمرار في التنسيق ألجل تنظيم 
مجتمعات  مكونات  مختلف  بين  والتنسيق  التواصل  آفاق  لتعزيز  سنوية  بصورة  المصرية"  الدياسبورا  "ملتقى 
الدياسبورا المصرية. ونعتزم كذلك االستمرار في الترويج لتوصيات المنتدى لجميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين 

نتشارك معهم في األنشطة والمشاريع األخرى.


