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شكر وتقدير
تم تطوير األفكار والتوصيات الواردة يف هذه النرشة كجزء من عملية تشاورية شملت العديد من األحاديث الفردية باإلضافة إىل املشاورات مع
املدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية ،والرشق األوسط ،مبا يف ذلك الحقوق املتعلقة بالنساء .باإلضافة إىل التشاور مع
املشاركني واملشاركات يف املؤمتر الذي ُعقد يف مدينة مكسيكو يف  ٢٧-٢٦يونيو عام  ،٢٠١٣والذي أفسح مجاالً كبريا ً ومهامً لتبادل املعلومات ،وتعميق
التحليل وتوليد املقرتحات الجامعية.
تعبرّ AWID واملؤلفة عن شكرهام الجزيل لجميع النساء اللوايت ساهمن يف إعداد هذه النرشة:
ألهاندرا أنشيتا ()ProDESC

جيوتسنة ماسيك (التحالف الوطني للمدافعات عن حقوق اإلنسان)

أورا لوليتا شافيز إكسكاكك ()Consejo de Pueblos K’iche

كيوميا ماكلني ماري (شبكة أوغندا لتخفيف األذى )UHRN

كلوديا مهيا دويك ()Corporación Sisma Mujer

جوليان لوسنج (التضامن النسايئ من أجل السالم والتطور الشامل
)SOFEPADI

كريستينا بالباي ()Tanggol Bayi - Defend Women

ماريا مارتن كينتانا ()UDEFEGUA

كريستينا هردجى فرناندز ()JASS

ماروسيا لوبيز ()JASS

إيفا تشولر (ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻬﺎ
)LICADHO

ماتيا بوبوف ()Zaghreb Pride

(غالديس النزا أوشوا) حركة املرأة من أجل السالم

نايل بيلرج ()LICADHO

سمرية حميدي

أوريف كاستيلو ()JASS

إينيس فرناندز (مركز حقوق اإلنسان لجبل «)»Tlachinollan

رينو رجبهندري (مركز إعادة تأهيل النساء  - WORECالنيبال)

الرا أهارونيان (مركز موارد املرأة)

تريول فرناندز هوجال (مركز حقوق النساء)

الدكتورة ليىل يونس (معهد السالم والدميقراطية)

فالنتينا روسندو كانتو (مركز حقوق اإلنسان لجبل «)»Tlachinollan

جنيفر وليامز (حركة )WOZA

فريسىل بوادرومو (حركة حقوق النساء يف فيجي)

جوماري أورتجون أوسوريو ()CCAJAR

ينار محمد (منظمة حرية النساء يف العراق)

جوانتا جيمنيز مارتنز (الحركة املستقلة للنساء  - MAMنيكاراغوا)

جيسيكا سانشز مايا (اتحاد الحوار الربملاين والعدالة ).Oaxaca A.C

جوستني مسيكا بهامبا (املجموعة النسائية ملساعدة ضحايا العنف
الجنيس )SFVS
نود أن نشكر عددا ً من املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت مل يتم ذكرهن باالسم ألسباب أمنية مع أنهن ساهمن بشكل كبري يف تزويدنا مبعلومات
ق ّيمة ساعدت يف إنتاج هذا البحث.
نود أيضاً أن نشكر املنظامت األخرى التي تشكّل ،جنباً إىل جنب مع  ،AWIDمبادرة أمريكا الوسطى للمدافعات عن حقوق اإلنسان ()IM-Defensoras
والتي أث ّرت إيجابياً عىل نتائج هذا البحث بواسطة تأمالتها وطروحاتها النظرية.
أخريا ً ،تود  AWIDواملؤلفة توجيه الشكر إىل جميع أعضاء وعضوات تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان الدويل الذين قدّموا مساهمة قيّمة يف
إعداد هذه النرشة.
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ةمدقم

مقدمة
املدافعات عن حقوق اإلنسان ( )WHRDsهن النساء الناشطات يف الدفاع عن حقوق اإلنسان اللوايت يتم استهدافهن بسبب هويتهن
ألنهن نساء -فضالً عام يفعلنه -بسبب عملهن يف الدفاع عن حقوق اإلنسان 1.فباإلضافة إىل النوع االجتامعي (الجندر) ،هنالك العديد من العواملاالقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية ،والجغرافية التي تؤثر عىل كيفية مواجهة املدافعات عن حقوق اإلنسان االنتهاكات العديدة املرتكبة ضدهن .ومن
هذه العوامل :االنتامء الطبقي ،والدين ،والسن ،واللغة ،والتوجه الجنيس ،واملوقع ،والعرق ،واإلثنية.
عادة ما تتفاقم هذه العوامل يف السياقات املختلفة التي تعمل وتعيش فيها املدافعات عن حقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثال ،يف سياقات
عسكرية ،تستخدم الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية العنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر كـ»سالح حرب» وحرصاً عىل «تأكيد أو إعادة
تعتب املدافعات عن حقوق اإلنسان
تأكيد الهرمية االجتامعية  /السياسية القامئة عىل النوع االجتامعي وغريها» .2ويف ظل األنظمة االستبدادية ،قد رَ
بأنهن «يتحدين عدم املساواة االجتامعية القامئة أو يفضحن أوجه القصور يف النظم السياسية والحكومية 3.كذلك ،فإ ّن املدافعات عن حقوق اإلنسان
اللوايت يعملن يف السياقات التي تتواجد فيها األصوليات الدينية والثقافية هن أكرث عرض ًة للهجومات من نظرائهن الذكور ،أل ّن املجتمع يعترب أنهن
ٍ
حينئذ طابعاً جندرياً أو
تعدّين عىل األعراف االجتامعية .وقد يستخدَم العنف ضد املدافعات كوسيلة لـ»إعادة املرأة إىل أدوارها ’التقليدية‘« 4فيتّخذ
جنسياً .أخريا ً ،يؤثر منو الرشكات عرب الوطنية ونفوذها أيضاً تأثريا ً متزايدا ً عىل ارتكاب االعتداءات ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان وضد املجتمعات
التي تتحدّى تلك الرشكات.
وقد تم تطوير عدة آليات تهدف إىل تأمني الحامية للمدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر ،منها مبادرات ط ّورتها املدافعات عن
حقوق اإلنسان أنفسهن ،واملنظامت غري الحكومية ،5والحكومات الوطنية ،والهيئات اإلقليمية والدولية املعنية بحقوق اإلنسان .ويؤكد عدد كبري من
املدافعات عن حقوق االنسان أ ّن اسرتاتيجيات الحامية األكرث فعالية هي تلك التي تم تأسيسها كجزء من مبادراتهن الخاصة ،من خالل العمل مع
منظامتهن وشبكات التضامن ،حيث ميكنهن بناء قدرات واسرتاتيجيات جامعية وتوفري مكان آمن للحوار .كام سلّطت املدافعات عن حقوق اإلنسان
الضوء عىل عدم ثقتهن مبؤسسات الدولة ،حيث أرشن إىل العديد من الصعوبات التي يواجهنها عند طلب الحامية من مؤسسات الدولة يف الدول التي
ال يوجد فيها سيادة قانونية أو مؤسسات قضائية مستقلة .فغالباً ما تلفت املدافعات االنتباه إىل الدور املزدوج للدولة  -باعتبارها مرتكبة االنتهاكات
واملسؤولة عن ضامن وجود بيئة متكينية لحامية حقوق اإلنسان  -كعقبة رئيسة متنعهن من االنخراط يف مبادرات الدولة لحامية حقوق اإلنسان.
ومع ذلك ،تركّز هذه النرشة عىل مبادرات الحامية التي وضعتها مؤسسات الدولة واملؤسسات اإلقليمية والدولية املتعددة األطراف .ولكن
هذا الرتكيز ال يقرتح بأن تسلّم املدافعات عن حقوق اإلنسان أمنهن بني أيدي الدولة أو املؤسسات املتعددة األطراف األخرى ،بل يشدّد عىل مسؤولية
الدولة يف ضامن الحامية للمدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر ،وعىل وجوب محاسبتها لتح ّمل هذه املسؤولية .وعليه ،تهدف هذه النرشة
أيضاً ،من خالل تجارب املدافعات مع هذه االسرتاتيجيات وآليات الحامية ،إىل تقديم مجموعة من التوصيات بشأن «الحامية الفاعلة» للمدافعات عن
حقوق اإلنسان وتوضيح األفكار لتطوير إجراءات حامية محدّدة ترتكز عىل النوع االجتامعي والربامج التي تأخذ باالعتبار الظروف والهويات املتن ّوعة
بني املدافعات .وتسعى هذه األفكار والتوصيات إىل تطوير وتعزيز برامج الحامية التي وضعتها مؤسسات الدولة واملؤسسات واملنظامت األخرى .ومع
ذلك ،فإننا ندرك ،أنها قد ال تكون مفيدة يف كل حالة ،وينبغي أن تتكيف وفقاً لكل سياق.
ُوضعت األفكار والتوصيات الواردة يف هذه النرشة كجزء من عملية تشاورية شملت املحادثات الفردية فضالً عناستشارات جمعت عددا ً من
املدافعات عن حقوق االنسان يف كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والرشق األوسط اللوايت يعملن يف عدة مجاالت ضمن نطاق حقوق اإلنسان ،مبا
يف ذلك الحقوق اإلنسانية للنساء ،وذلك يف املؤمتر الذي ُعقد يف مدينة مكسيكو يف  ٢٦و ٢٧حزيران/يونيو عام  .٢٠١٣وقد أكدت املدافعات املشاركات
يف املؤمتر عىل رضورة تعزيز مفهوم متكامل لألمن ال يقترص عىل توفري الحامية الجسدية .إذ أ ّن مثل هذا املفهوم لألمن سيع ّزز تطوير اإلجراءات الوقائية
وسيأخذ باالعتبار حاجة األفراد إىل الشعور باألمان يف املنزل ،ويف العمل ،ويف الشارع ،وسيدمج كذلك الرفاه الجسدي والنفيس للمدافعات ،ومنظامتهن،
1

2

3

4

5

منتدى آسيا واملحيط الهادئ املعني باملرأة -القانون والتنمية ( .)APWLDاملطالبة بالحقوق ،املطالبة بالعدالة :دليل عن املدافعات عن حقوق اإلنسان (Claiming Rights,
 .Claiming Justice: A Guidebook on Women Human Rights Defenders) 2007صفحة  .2007 .15املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير 2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2008EN_Claiming_Rights.pdf
التحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان (Global Report on the Situation of Women Human Rights
 .)Defendersالصفحة  .2012 .26املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير 2014
.http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Report_2012.pdf
التحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان (Global Report on the Situation of Women Human Rights
 .)Defendersالصفحة  .vi. 2012املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Report_2012.pdf
التحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان (Global Report on the Situation of Women Human Rights
 .)Defendersالصفحة  .2012 .7املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Report_2012.pdf
لنظرة عامة حول تدابري الحامية التي تقدّمها املنظامت غري الحكومية ،مراجعة :إمنكوالدة برسيا .االستجابة العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر :التخطيط
والتقييم التمهيدي ( .)Urgent Responses for WHRDs at Risk: Mapping and Preliminary Assessmentتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ()AWID
والتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .2011 .املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://awid.org/Library/Urgent-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk-Mapping-and- Preliminary-Assessment
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
وأرسهن .باملثل ،كررت املدافعات رضورة اتخاذ إجراءات وبرامج تأخذ باالعتبار السياقات التاريخية والثقافية والسياسية واالجتامعية التي تعيش فيها
املدافعات ،وتلبي االحتياجات والحقائق الخاصة بهن.
وركزت املدافعات عىل محدودية مصطلح «األمن» الذي كثريا ً ما يرتبط مبفهوم العسكرة ،ومصطلح «الحامية» الذي يرتبط أحياناً بداللة
أبوية .وقد عبرّ ن أيضاً عن رضورة التشديد عىل واجب الدولة يف توفري بيئة متكينية للمدافعات تصفها مق ّررة األمم املتحدة الخاصة املعنية بحالة
املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان كبيئة «يتم فيها احرتام رشعية عمل املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ضمن إطار قانوين يتامىش مع
أحكام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وتسمح مبحاكمة األشخاص الذين يتخذون إجراءات عدائية ضد املدافعني واملدافعات عن حقوق االنسان»6.
تقسم هذه النرشة إىل خمسة فصول تتناول الجوانب املختلفة من أمن املدافعات عن حقوق اإلنسان وحاميتهن .فيحلّل الفصل األول
َ
عوامل الخطر واالنتهاكات التي تواجهها املدافعات ،وبالتحديد استخدام التهديد بالعنف الجنيس واستخدام النوع االجتامعي والقوالب النمطية
الجنسية ضدّهن .ويستكشف أيضاً مفهوم األمن املتكامل وكيف يفهم العديد من املدافعات هذا املفهوم .أما الفصل الثاين ،فيستكشف نطاقاً واسعاً
من تدابري الحامية التي متت مناقشتها مع املدافعات عن حقوق اإلنسان ضمن إطار هذا البحث ،ومنها املبادرات التي تعنى باألمن الشخيص وأمن
ويتوسع الفصل الثالث يف دور الدول
أفراد األرسة واألمن الجامعي واألمن املؤسيس ،باإلضافة إىل التدابري التي تعنى بالعنف الهيكيل واألمن الرقمي.
ّ
لحامية املدافعات ونقاط القوة والرشاك املحتملة لعدة مبادرات تطبّقها الدول حالياً .ويتابع الفصل الرابع ليصف بعض آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية
والدولية التي ُوضعت لحامية املدافعات واملدافعني .وختاماً ،يقدّم الفصل الخامس مجموعة من التوصيات للدول واملؤسسات األخرى لتطوير مبادرات
حامية مراعية للنوع االجتامعي.

6

هينا جيالين .تقرير املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) .(E/CN.4/2006/95الفقرة  23 .45كانون الثاين/يناير  .2006املوقع
اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/118/64/PDF/G0611864.pdf?OpenElement
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لا قوقح نع عافدلاب نرهجي يتاوللا ءاسنلا ةبقاعم  -ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض تاكاهتنالاو رطخلا لماوع :لوألا لصفلا

الفصل األول :عوامل الخطر واالنتهاكات ضد
املدافعات عن حقوق اإلنسان  -معاقبة النساء اللوايت
يجهرن بالدفاع عن حقوق اإلنسان7 .

1

تعتب بأنها تتحدّى األعراف وبأنها معارضة يف خدمة
«تؤثر األعراف والتقاليد بشكل كبري ...عندما تشارك امرأة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ،رَ
الغرب»8.
تتع ّرض املدافعات عن حقوق اإلنسان ألشكال مختلفة من العنف بسبب هويتهن وطابع عملهن 9.تتعرض املدافعات للعنف القائم عىل
النوع (الجندر) ألنهن نساء ،ويواجه بعضهن العنف من داخل الحركات واملنظامت التي ينتسنب إليها ،أو عىل أيدي أرسهن أو مجتمعهن .ومع ذلك،
غالباً ما ال يس َّجل هذا العنف كنوع من أنواع العنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان ألنه مل يرتكب من قبل الدولة ،وال يعترب عنفاً سياسياً .باإلضافة
إىل ذلك ،تواجه املدافعات تحديات محددة ناتجة عن عملهن يف شجب انتهاكات حقوق اإلنسان والسعي إىل العدالة .تواجه املدافعات جميع أنواع
العنف هذه ألنها تتحدى الثقافة الذكورية ومفهوم الهيمنة الجنسانية الذي وضع املرأة يف وضع غري متكافئ يف القطاع العام واملجال الخاص10.
وتعترب املدافعات كذلك عدم االعرتاف مبساهامتهن يف حركة حقوق اإلنسان كنوع من أنواع العنف أيضاً .وكثريا ً ما يتفاقم هذا العنف أل ّن
املدافعات ال يعتربن أنفسهن مدافعات عن حقوق اإلنسان .ونتيجة لذلك ،قد يشعرن بأنهن ال يستحققن آليات الحامية املتوفّرة تحت ترصفهن اآلن
وبالتايل ال يستفدن منها.
عامل آخر يساعد عىل إدامة العنف ضد املدافعات هو قلة االعرتاف باملسألة وقلة توثيقها .فعىل سبيل املثال ،ميكن احتجاز املدافعات يف
مظاهرة ،وقد يتعرضن للتحرش الجنيس واإلساءة اللفظية من قبل املوظفني الحكوميني الذين قاموا باحتجازهن ،ولكن هذا التحرش قد ال يكون معرتفاً
به وال يبلغ عنه .وباملثل ،ال يتم تصنيف البيانات ضد املدافعني واملدافعات بحسب النوع االجتامعي ،وما من مؤرش مخصص لتحليل العنف ضد
املدافعات .وقد يؤدّي هذا إىل وجود عدد أقل من املصادر املخصصة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان 11 .أخريا ً ،تشري املدافعات إىل أهمية النظر
إىل مختلف آثار العنف بحق النساء .ويع ّد إدراك تن ّوع هذه اآلثار حاسامً إذ يتيح املجال لوضع تدابري محددة لحامية املدافعات.

 ١.١استخدام أو التهديد باستخدام العنف الجنيس
غالباً ما تكون االعتداءات ضد املدافعات مبنية عىل أساس النوع االجتامعي ،كاإلساءة اللفظية الجندرية بسبب جنسهن ،واالعتداء الجنيس،
واالغتصاب 12.إذ أشارت املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت متت مقابلتهن لهذه املبادرة إىل أ ّن استخدام العنف الجنيس أو التهديد باستخدامه
يؤث ّر عىل النساء بشكل غري متناسب .عىل سبيل املثال ،أوضحت مدافعة من املكسيك إىل أن العديد من التهديدات التي يتم إرسالها للمدافعات عن
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للمزيد من املعلومات حول انتهاكات مع ّينة تعرضت لها املدافعات عن حقوق اإلنسان ،مراجعة :منتدى آسيا واملحيط الهادئ املعني باملرأة -القانون والتنمية (.)APWLD
“املطالبة بالحقوق ،املطالبة بالعدالة :دليل عن املدافعات عن حقوق اإلنسان (Claiming Rights, Claiming Justice: A Guidebook on Women Human Rights
..2007 .(Defendersاملوقع اإللكرتوين .كانون لثاين/يناير www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/book3Neo.pdf 2014والتحالف الدويل للمدافعات
عن حقوق اإلنسان ،التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان ) .2012 .(Global Report on the Situation of Women Human Rights Defendersاملوقع
اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Report_2012.pdf
جوستني مسيكا بهامبا ،املجموعة النسائية ملساعدة ضحايا العنف الجنيس  ،SFVSجمهورية كونغو الدميقراطية .مقابلة شخصية.
منتدى آسيا واملحيط الهادئ املعني باملرأة ،القانون والتنمية (“ .)APWLDاملطالبة بالحقوق ،املطالبة بالعدالة :دليل عن املدافعات عن حقوق اإلنسان (Claiming Rights,
 .)Claiming Justice: A Guidebook on Women Human Rights Defendersالصفحة  .2007 .15املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/book3Neo.pdf
تأ ّمالت عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا ،وثيقة معدّة عام  2011بالتعاون بني مجموعات حقوق اإلنسان وحقوق النساء التي تشارك يف املنرب حول حقوق
اإلنسان والسالم (( )Techo Commun، 2011غري منشورة).
عرض قدّمته ماروسيا لوبيز كروز ( )JASSخالل املشاورات مع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك ،حزيران/يونيو .2013
املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .تعليق عىل “اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز
وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً” .متوز/يوليو  .2011املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير  .2014الصفحة 19
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationon-defendersJuly2011.pdf
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طريق الربيد اإللكرتوين أو عرب الهاتف يستخدم لغة تشري إىل االعتداء الجنيس .ويف قضية أخرى من كولومبيا ،اخرتق بعض األفراد منزل مدافعة واليشء
الوحيد الذي أخذوه كانت مالبسها الداخلية .هذا تهديد دقيق جدا ً فيه رسالة ذات طابع جنيس وجندري واضحة جدا ً تنتهك املجاالت األكرث حميمية
من حياتهن .وقد وث ّقت املدافعات أيضاً حاالت من العنف الجنيس أو التهديد به من قبل قوات األمن أثناء نقل مدافعات ت ّم احتجازهن تعسفياً.
وقد أفادت مق ّررة األمم املتحدة املكلّفة بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان عن حاالت اعتداءات جنسية ،مبا يف ذلك االغتصاب الجامعي
للنشطاء والناشطات املثليني .وأشارت أيضا ً إىل انتشار االغتصاب يف حاالت الرصاع ،حيث غالبا ً ما يفلت مرتكبو ومرتكبات الجرمية كليا ً من العقاب13.
يف غضون ذلك ،تتع ّرض املشاركات يف املظاهرات العامة إىل االعتداءات الجنسية عىل نحو متزايد .فعىل سبيل املثال ،تم استخدام العنف الجنيس ضد
النساء املشاركات يف تحريك املظاهرات يف شوارع مرص.
تتسبّب ظاهرة اإلفالت من العقاب السائدة هذه يف تطبيع العنف ضد النساء وتفاقمه .وتُع ّد معالجة هذه الظاهرة أمرا ً بالغ األهمية لضامن
بيئة آمنة للمدافعات عن حقوق اإلنسان 14.وتوضح جميع هذه األمثلة كيف «يستخدم العنف الجنيس ملعاقبة النساء اللوايت يتج ّرأن عىل تأدية دور
مختلف عام يُعترب ’أنثوياً‘ يف محاولة للحفاظ عىل نظام يضع النساء يف مستوى أدىن ،أو ملعاقبة النساء اللوايت يتج ّرأن عىل رفع شكوى لدى السلطات
املختصة15».

 ١.٢استخدام القوالب النمطية الجندرية والجنسية
باإلضافة إىل العنف الجنيس ،هنالك العديد من االعتداءات األخرى التي تستخدم القوالب النمطية الجندرية والجنسية إللحاق الرضر بسمعة
املدافعات عن حقوق اإلنسان ،ونزع الصفة الرشعية من عملهن .فعىل سبيل املثال ،يف كثري من الحاالت ،تتضمن االعتداءات عىل املدافعات االعتداء
عىل أطفالهن وأفراد أرسهن .وهذا يعني استخدام دور املدافعة كأم وراعية آلي ًة ملهاجمتها.
ومن األساليب األخرى املستخدمة للهجوم عىل املدافعات عن حقوق اإلنسان هو استخدام القوالب النمطية الجندرية للتشكيك يف عملهن
ونزع الصفة الرشعية منه .وأبرزت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IACHRوصم املدافعات عن حقوق اإلنسان بسبب املفاهيم التاريخية
الذكورية التيتوكلهن دورا ً أدىن مستوى يف املجتمع .الحظت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IACHRأ ّن املدافعات «يوصمن من خالل
قوالب لنمطية اجتامعية مهينة تتعلّق بحياتهن الجنسية ،أو يتَّهمن بأ ّن عملهن للقضاء عىل التمييز ضد النساء يعارض القيم األخالقية أو املؤسسات
االجتامعية مثل األرسة» 16.فقد نُعتت مثالً النساء اللوايت يناضلن من أجل سن قوانني الطالق بـ «مخربات األرسة» و «كارهات الرجال» .وكذلك نُعتت
املدافعات اللوايت يعملن من أجل الحقوق الجنسية واإلنجابية بــ «قاتالت األطفال» .وتصدر هذه االعتداءات عن الجهات الفاعلة الحكومية وغري
الحكومية ،مبا يف ذلك الجامعات الدينية املحافظة أو األصولية ،وهي تهدف إىل تشويه صورة عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان ونزع رشعية الصورة
العامة للناشطات يف املجتمع 17.إّن تشويه سمعة املدافعات القائم عىل النوع االجتامعي «قد يحفّز أيضاً القمع من قبل مجموعة واسعة من الجهات
الفاعلة يف املجتمع ،مام قد يؤدي إىل تفاقم استضعاف املدافعات» 18.وتؤثر هذه األنواع من االعتداءات أيضاً عىل املدافعات اللوايت ال يعملن يف مجال
حقوق النساء بالتحديد.
«هناك توافق غري رسمي يف اآلراء يف املجتمع بأ ّن النساء ه ّن َمن سيتولّني رعاية األطفال .لذلك عندما تشارك املرأة  ...يف النضال العام والسيايس ،فإنها
ت ُالم أكرث من الرجل .وذلك بسبب نوعها االجتامعي ،ألنها ال تقيض الوقت الكايف مع أطفالها ،ألنها غري متوفّرة عندما يحتاج أوالدها إليها .كام أنها
ترزح تحت ضغط كبري من املجتمع بسبب نوعها االجتامعي ،باإلضافة إىل التهديدات الحقيقية التي تتعرض لها جراء عملها كناشطة19».
ّ
ّ

 13املرجع نفسه.
 14هينا جيالين .تقرير املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/118/64/PDF/G0611864. pdf?OpenElement
 15مرتجم من رسالة منظمة سيسام موهري إىل مف ّوض لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IACHRخوسيه خيسوس أوروسكو هرنيكز 5 ،ترشين األول/أكتوبر  ،2012الصفحة
( ،6غري منشورة).
 16لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان .التقرير عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Report on the Situation of Human Rights
 (OEA/ Ser.L/V/II.124) (Defenders in the Americasالوثيقة  5املراجعة 1.7الفقرة  .228آذار/مارس  .2006املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.icnl.org/research/resources/assem- bly/oas-human-rights-report.pdf
 17كريستينا بالباي ،كاراباتان ،الفيلبني .مقابلة شخصية.
 18التحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان (Global Report on the Situation of Women Human Rights
 ،)Defendersالصفحة  ،viiكانون الثاين/يناير  .2012املوقع اإللكرتوين .كامون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Re- port_2012.pdf
 19الرا أهارونيان ،مركز موارد املرأة ،أرمينيا ،مقابلة شخصية.
 23 .كانون الثاين/يناير  ،2006الفقرة .2006 .59
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ةمدقم
وقد أفادت املدافعات أيضاً بأ ّن عنارص قوات األمن وأفراد النظام القضايئ املسؤولني عن معالجة الشكاوى عاد ًة ما يشكّون بدورهن
كمدافعات ،باستقالليتهن ،وبربوزهن العام ،وحتى مبلبسهن .وميثّل هذا السلوك ،يف بعض الحاالت ،تحرشاً جنسياً 20.وهناك افرتاض مستبطن بأ ّن املرأة
إذا كانت تعيش الدور الذي حدّده لها النظام األبوي بأن تكون يف املنزل حيث ينبغي ،فإنها لن تتع ّرض ألي خطر ،يف حني يفرتض آخرون بأنه عىل النساء
أن يك ّن سكرتريات ال أن يستلمن مركزا ً قيادياً داخل منظامتهن 21.يف بعض السياقات ،ق ّد يستخدَم النشاط النسوي كأساس التّهام املدافعات بالدفاع
عن القيم األجنبية ومعاداة الوطنية 22.فعىل سبيل املثال ،يف أفغانستان ،غالباً ما تُتَّهم املدافعات عن حقوق اإلنسان بأنهن جاسوسات أو بأنهن ميثلن
مصالح الغرب ،أو بأنهن ضد الدين ،والثقافة ،والقيم 23.هذه بعض من األمثلة التي تبينّ كيف يتم استخدام أجساد النساء وترصفاتهن كذخرية للثقافة
وأخالق املجتمع.
باإلضافة إىل النوع االجتامعي ،هناك عوامل اقتصادية واجتامعية وثقافية وجغرافية ،مثل الطبقة االقتصادية والدين والسن واللغة والتوجه
الجنيس واملوقع (حيث يعيشن) والعرق واإلثنية ،تؤثر كلها عىل الطريقة التي تواجه بها املدافعات االعتداءات التي ترتكَب ضدّهن .فتواجه نساء
الشعوب األصلية ،عىل سبيل املثال ،أشكاالً متعددة من التمييز كونهن من السكان األصليني ،وكونهن نساء ،وكونهن من بني السكان األكرث حرماناً من
الناحية االقتصادية .وقد نُعتت املدافعات عن حقوق اإلنسان من الشعوب األصلية باملقاتالت ،والشاذّات ،والعاهرات ،واملشعوذات ملجرد دفاعهن عن
حقوق اإلنسان .وترتكَب هذه االعتداءات من قبل الجهات الحكومية وأفراد مجتمعاتهن .لذا ،تكافح املدافعات من الشعوب األصلية من أجل استقاللية
مجتمعاتهن واستقالليتهن داخل مجتمعاتهن 24.عىل الرغم من أ ّن املدافعات يف أمريكا الالتينية يتع ّرضن غالباً إىل االعتداءات ،فمن الصعب جدا ً اإلبالغ
عن هذه االنتهاكات «بسبب املسافات الهائلة بني بلدة وأخرى ،والحواجز الثقافية التي تعيق اإلجراءات الطبية ،والحواجز اللغوية (بعض النساء من
الشعوب األصلية ال يتكلمن اللغة اإلسبانية) ،وخوفاً من االنتقام والعقاب .وتشري منظامت الشعوب األصلية أنه عندما تقوم النساء باإلبالغ عن هذه
رصفن أو ال يؤخذن عىل محمل الجد ،وبالتايل ال يتم التحقيق يف هذه الجرائم 25.وأحياناً تواجه املدافعات مواقف مامثلة من قبل
االنتهاكات ،غالباً ما يُ َ
منظامت املجتمع املدين واملجتمعات املحلية التي يعملن ويعشن فيها ،مام يزيد من ضعفهن.
من عوامل الخطر اإلضافية بالنسبة لبعض املدافعات اللوايت يعشن ويعملن يف مناطق نائية هو عزلتهن وعدم وجود اتصال مع حركات
اجتامعية وشبكات نسائية أوسع نطاقاً لتوفري استجابات جامعية للعنف والقمع .قد يستخدَم أيضاً العمر إىل جانب النوع االجتامعي كعامل ملهاجمة
املدافعات عن حقوق اإلنسان .لقد أوضحت مدافعة من فيجي بأن املدافعات عن حقوق اإلنسان األكرب سناً يستطيعن التعبري عن أنفسهن بطرق
تؤدي إىل عواقب أقل مقارن ًة بشخص أصغر سناً .إذ قد تص َّنف الناشطات األصغر سناً يف فئة «املرأة الغاضبة التي ال تعرف مكانها» .ففي السياق الثقايف
الذكوري ،هذا يعني أنك «ال تعرفني مكانك التقليدي وأنك تتجاوزين الحدود وأنك مجرد مصدر متاعب» .فضالً عن ذلك ،قد يتّ َهمن بتمثيل األفكار
يعتب
تعتب النساء األكرب سناً مسؤوالت عن الحفاظ عىل التقاليد وقد رَ
الغربية الجديدة التي تتخطّى األفكار الثقافية القدمية 26.ويف سياقات أخرى ،رَ
سلوكهن بالتايل مشيناً عندما يتج ّرأن عىل التشكيك يف هذه التقاليد أو انتهاكها .أل ّن املخاطر واالنتهاكات التي تتعرض إليها املدافعات مختلفة ،فإ ّن
احتياجاتهن يف الحامية مختلفة جدا ً .يع ّد عدم التكيف مع األدوار املختلفة التي تؤديها املدافعات يف أماكن العمل ويف البيت ويف املنظامت والحركات،
ويف مجتمعاتهن أحد نقاط الضعف يف برامج الحامية الجارية .إذ توفّر معظم هذه الربامج مجموعة من التدابري املشرتكة لجميع املدافعني واملدافعات
املعرضني للخطر ،من دون األخذ باالعتبار مدى تأثري عوامل مثل النوع االجتامعي ،أو التوجه الجنيس أو اإلثنية عىل تجربة االنتهاك.
تقدم األجزاء التالية بعض املفاهيم لتطوير تدابري الحامية والربامج الخاصة بالنوع االجتامعي والتي تراعي الظروف أو الهويات األخرى بني
املدافعات املتنوعات .عىل تدابري الحامية هذه أن تأخذ باالعتبار مفهوماألمن املتكامل الذي «يتضمن الحرص ال عىل رفاهية املدافعة فحسب ،بل أيضاً
أرستها ،والذي يعرتف بطبيعة العنف الجرني ،وعليه ،فإ ّن التدابري األمنية املتكاملة تقدّم مجموعة من وسائل الدعم ،مبا يف ذلك رعاية األطفال والرعاية
الصحية – اللتان ال تعتربان عادة جزءا ً من التدابري األمنية .ويستلزم األمن املتكامل أيضاً مواجهة السياقات التي تتيح وقوع انتهاكات ضد حقوق
اإلنسان أصالً ،وتعزيز اإلعامل التام بحقوق النساء كاسرتاتيجية لدعم املدافعات ،ومنظامتهن وحركاتهن»27.

20
21
22
23
24
25
26
27

تأ ّمالت عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا ،وثيقة معدّة عام  2011بالتعاون بني مجموعات حقوق اإلنسان وحقوق النساء التي تشارك يف املنرب حول حقوق
اإلنسان والسالم (( )Techo Commun، 2011غري منشورة).
ألهاندرا أنشيتا ( ،)ProDESCاملكسيك؛ وجوماري أورتجون ( ،)CCAJARكولومبيا .مقابالت شخصية.
الرا أهارونيان ،مركز موارد املرأة ،أرمينيا .مقابالت شخصية.
مالحظات أبدتها سمرية حميدي (أفغانستان) خالل املشاورات مع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك.
مالحظات أبدتها أورا لوليتا شافيز إكسكاكك ( ،Consejo de Pueblos K’icheغواتيامال) خالل املشاورات مع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك.
كوربوراسيون سيسام موهري ( ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد (Human Rights Defenders under
 .)Threatالصفحة  .18أيلول/سبتمرب .2011
فريسىل بوادرومو ،حركة حقوق نساء فيجي ،يف فيجي .مقابالت شخصية.
إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .2012 .املوقع
اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk .2014
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية

األمن وفقاً لرشوطنا:

نهج متكامل لألمن28

«بالنسبة يل ،الشعور باألمن يعني النوم بال قلق ،من دون أن أفكر أ ّن أحدهم سيأيت ويقتحم املكان أثناء مامرسة عميل ،بدون الشعور بالخوف أو
التهديد؛ أن أعرف أن لدي ما يكفي من املصادر للقيام بعميل وتلبية احتياجات النساء اللوايت نعمل معهن؛ عندما ميكنني تناول الطعام والحصول
عىل عالج من دون متاعب .أشعر باألمن عندما أعرف أنه إذا أصابني أي مكروه ،فيمكنني طلب املساعدة والحصول عليها برسعة ،وميكن نقيل
ونقل عائلتي إىل ب ّر األمان؛ األمن يعني أن عائلتي محمية ،وعندما أشعر بأن زماليئ وأرسيت يدعمونني .األمن يعني توفّر التأمني الصحي .األمن يعني
أيضا ً توفّر حامية اجتامعية ،وتلقي التقدير عىل عملنا ووجود وعي بشأن عملنا»29.

رص املدافعات عىل أ ّن األمن بالنسبة لهن ال يقترص عىل امتالك سرتة مضادّة للرصاص ،والوصول إىل هاتف محمول ،أو تعيني حارس شخيص عند
ت ّ
بابهن األمامي ،بل هو يعني العيش من دون خشية التعرض للهجوم ،والقدرة عىل مواصلة حياتهن وعملهن يف بيئة خالية من العنف .تتبع املدافعات
أسلوب األمن املتكامل الذي يتجاوز الحامية املادية للفرد ،وبالنسبة للمدافعات عن حقوق اإلنسان« ،ال ميكن فصل مفهوم األمن عن العوامل السياسية
رشد ،وعدم املساواة ،والعنف ،واملواقف
واالجتامعية واالقتصادية والبيئية وغريها من العوامل النظامية التي تخلق الرصاع وتعيد تكراره ،وتتس ّبب بالت ّ
واملامرسات الذكورية التي تشكّل جذور هذه التحديات .ويرتبط أمن هؤالء املدافعني واملدافعات ارتباطاً جوهرياً بأمن مجتمعاتهم ،وال ميكن أن
يتحقق بالكامل إالّ يف سياق منهج شامل يتضمن تعميق الدميقراطية ،ومكافحة اإلفالت من العقاب ،والحد من عدم املساواة االقتصادية ،والسعي
لتحقيق العدالة االجتامعية والبيئية وغريها»30.

«الحامية هي حالة ذهنية متنحني الشعور بالحرية ألعيش وأعمل من دون خوف التعرض للتهديد أو القتل بسبب التزامي بتعزيز احرتام حقوق
النساء»31.

إ ّن اتباع منهج شامل لألمن يأخذ باالعتبار املجال العام واملجال الخاص ويشمل الحاجة إىل الشعور باألمان يف املنزل ويف العمل ويف الشوارع .ويف ما
يتعلق باألمن الشخيص ،فإنه يشمل الدعم للرفاه الجسدي والنفيس للمدافعات ومنظامتهن ،باإلضافة إىل أمن أرسهن .ويعني األمن أيضاً توفري مكان
آمن فيه املوارد الكافية للمدافعات ومنظامتهن للقيام بعملهن .وال يشمل هذا تدابري لحامية املنظامت وموظفيها وموظفاتها فحسب ،بل يشري أيضاً
إىل الضامنات والرشوط التي يجب عىل الدولة أن توفّرها لتضمن إمكانية قيام املدافعات بعملهن يف بيئة مؤاتية تعرتف بدورهن ،وتحرتمه ،وتقدّره.
يتضمن املنهج املتكامل لألمن تطوير وسائل متعددة القطاعات عىل املدى القصري والطويل للمدافعات تشمل الخدمات الصحية ،وتقديم املشورة
النفسية واالجتامعية والدعم املايل .وينطوي أيضاً عىل التنسيق بني مختلف أجهزة تنفيذ قانون الدولة والسلطة القضائية لتطوير مبادرات الوقاية
وإجراء التحقيقات ووضع ح ّد للفالت من العقاب.

28

29
30
31

للمزيد من املعلومات حول هذا املفهوم ،مراجعة جاين باري (مع منظمة كفينا تل كفينا  The Kvinna till Kvinna Foundationوصندوق حقوق املرأة لإلجراءات املل ّحة The
 .)Urgent Action Fund for Women’s Human Rightsاألمن املتكامل :الدليل ) .2011 ،(Integrated Security: The Manualاملوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://urgentactionfund.org/wp- content/uploads/downloads/2012/07/integratedsecurity_themanual_1.pdf
جوليان لوسنج ،رئيسة صندوق نساء كونغو ورئيسة التضامن النسايئ من أجل السالم والتطور الشامل ( ،)SOFEPADIجمهورية كونغو الدميقراطية .مقابالت شخصية.
 20 .كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة .103
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان
جوستني مسيكا بهامبا ،املجموعة النسائية ملساعدة ضحايا العنف الجنيس ( ،)SFVSجمهورية كونغو الدميقراطية .مقابالت شخصية.
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تجالا عونلا قراوف يعاري ددحم روظنم نم ناسنإلا قوقح تاعفادم ةيامحب هينعن يذلا ام :يناثلا لصفلا

الفصل الثاين :ما الذي نعنيه بحامية مدافعات
حقوق اإلنسان من منظور محدد يراعي فوارق النوع
االجتامعي؟

2

تدفع املخاطر واالنتهاكات املختلفة التي تواجهها املدافعات ،فضالً عن نهج املدافعات الشامل لتحقيق األمن ،إىل التأكيد عىل رضورة تقديم
الدعم التفاضيل وتدابري الحامية التي تراعي فوارق النوع االجتامعي والتي تأخذ باالعتبار احتياجاتهن املحدّدة وواقعهن الخاص .ومع ذلك« ،يف غالبية
الحاالت ،ما من آليات محدّدة لحامية املدافعات […] ،أو حيثام وجدت ،كثريا ً ما تعرتض سبيلها عقبات بسبب عدم التنفيذ ،أو انعدام اإلرادة السياسية،
أو عدم مراعاة فوارق النوع االجتامعي»32.

ولكن ما الذي نعنيه بتوفري الحامية واألمان للمدافعات عن حقوق اإلنسان من منظور محدد
يراعي فوارق النوع االجتامعي؟

هذا يعني أن الحامية يجب أن تأخذ باالعتبار عالقات القوة غري املتكافئة بني األنواع االجتامعية (الجندر) ،باإلضافة إىل أنواع التمييز واإلقصاء املختلفة
التي تواجهها النساء يف معظم املجتمعات ،نتيجة البناء االجتامعي السائد للجندر .بالتايل ،فإ ّن وضع تدابري محدّدة تراعي فوارق النوع االجتامعي ينطوي
عىل تقييم كيفية اختبار املدافعات لالنتهاكات ض ّد حقوق اإلنسان بشكل مختلف بسبب نوعهن االجتامعي ،والعوامل االقتصادية أو االجتامعية أو
الثقافية األخرى .وينطوي األمر أيضاً عىل انخراط املدافعات «وفقاً لرشوطهن» 33ليتمكّن من تحديد احتياجاتهن وأولوياتهن بأنفسهن .وأخريا ً ،يجدر
بالتدابري املراعية للنوع االجتامعي أن تأخذ باالعتبار كيفية استخدام الحامية لتمكني عمل املدافعات وتعزيزه.

باإلضافة إىل ذلك ،يتناول اتباع نهج نسوي للحامية احتياجات الحامية املادية ،ولكنه أيضاً مرتبط بعملية تغيري تشجع تطوير وتنفيذ اإلطار
القانوين الذي يعزز مساواة النوع االجتامعي (املساواة الجندرية)؛ ويساهم يف القضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي؛ ويضمن مشاركة النساء يف
كافة العمليات التي متسهن؛ ويعزز التغيريات يف املامرسات املؤسسية ،ويف مكان العمل ،ويف ما يتعلق بدور املرأة يف األرسة واملجتمع34.
يثري هذا النهج للحامية تساؤالت حول النموذج السائد للنشاط ،الذي بني عىل الدور التقليدي للمرأة الذي يظهر املرأة كمقدمة الرعاية التي
يجب أن تضحي بحياتها من أجل اآلخرين .إ ّن تأدية هذا الدور يجعل املدافعات أكرث عرضة للخطر ألنه يؤث ّر عىل قدراتهن يف تحديد املخاطر ،ويف
وضع تدابري وقائية للتعامل مع الصدمات النفسية ،وحامية أنفسهن .وقد شدّدت املدافعات عىل صعوبة تغيري الذهنيات إليصال الفكرة بأنه الستدامة
العمل عليهنإعالة أنفسهن35.
ووفقاً للتحليل النسوي ،يجب أن تكون مفاهيم الرعاية الذاتية والعافية جزءا ً أساسياً من الحامية .من هذا املنطلق ،تتطلب الحامية دمج
االستجابات من مختلف املجاالت مثل الصحة والتعليم والعدالة .وتتطلّب أيضاً استجابات تتع ّمق يف األسباب األساسية وتضمن الظروف الالزمة
لتستطيع املدافعات مواصلة عملهن36.

32
33

34
35
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) 20 .كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة .90
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان (
إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة .2012 .6
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk
موسع أكرث لـ”عملية التغيري” هذه ،مراجعة “تأ ّمالت عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا” ،وثيقة معدّة عام  2011بالتعاون بني مجموعات
لالطّالع عىل تحليل ّ
حقوق اإلنسان وحقوق النساء التي تشارك يف املنرب حول حقوق اإلنسان والسالم (( )Techo Commun، 2011غري منشورة).
مالحظات أبدتها فريسىل بوادرومو (حركة حقوق النساء يف فيجي) خالل املشاورات مع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك.
جوماري أورتجون ( ،)CCAJARكولومبيا .مقابلة شخصية.
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
يف ما ييل مجموعة من تدابري الحامية التي متت مناقشتها مع املدافعات يف سياق هذه املبادرة البحثية .وكان الهدف من هذه املناقشات أن
ندرس كيف ميكن لهذه التدابري أن تأخذ باالعتبار السياقات التاريخية والثقافية والسياسية واالجتامعية التي تعيش فيها املدافعات ،وأن نحرص عىل
أنها تل ّبي احتياجات املدافعات وواقعهن.

 ٢٫١األمن الشخيص
تعني التدابري تحت هذا العنوان األمور املتعلقة بالحامية املادية والرفاه النفيس والجسدي للمدافعات .إذ أ ّن معظم البلدان ال توفّر تدابري
كافية لضامن الحامية الجسدية للمدافعات؛ ولكن مجموعة من البلدان وضعت بعض الخطط التي توفّر حامية محدودة ومنها التغيري املؤقت ملحل
اإلقامة؛ وتأمني هواتف نقالة لتسهيل عملية التواصل الرسيع مع السلطات املعنية يف حال حدوث تهديدات؛ وتوفري النقل اآلمن للمدافعني واملدافعات؛
والسرتات الواقية من الرصاص؛ والسيارات املد ّرعة؛ واملعدات لحامية منازل املدافعات (كاألسوار)؛ والحراس الشخصيني؛ والدعم النفيس االجتامعي.
ومع أ ّن هذه املبادرات مش ِّجعة ،فقد عبرّ ت املدافعات عن قلقهن نظرا ً إىل أن هذه املخططات ال تأخذ باالعتبار االحتياجات املحددة
للمدافعات ،مبا يف ذلك االحتياجات القامئة عىل اإلثنية ،أو الحالة الصحية ،أو الهوية الجندرية ،أو التوجه الجنيس .فتدابري الدعم النفيس االجتامعي
أو تدابري تغيري محل اإلقامة مثالً ترتكز غالباً عىل مفهوم غريب ال يأخذ باالعتبار مفهوم املدافعات عن حقوق اإلنسان من نساء الشعوب األصلية تجاه
أجسادهن وعالقتهن بأرضهن حيث قد ال يكون تغيري محل إقامتهن واردا ً ألنه ينطوي عىل االنفصال عن أرضهن ،ومجتمعهن ،ولغتهن.
عىل تدابري الحامية أيضاً أن تأخذ باإلعتبار أ ّن العديد من املدافعات هن أمهات ،لذا ،يجب أن تشمل التدابري أطفالهن وغريهم من املعالني
وضامن حصولهن وأرسهن عىل املوارد الرضورية للعيش ،مبا يف ذلك الحصول عىل العمل والسكن الالئق ،والدعم النفيس االجتامعي لهن وألرسهن ،وإالّ
فإن العديد من املدافعات لن يستطعن االستفادة من هذه التدابري.
األمن واالستقالل االقتصاديان هام من العوامل املهمة التي تؤثر عىل قدرة الترصف ملواجهة املخاطر ،وعىل أمن املدافعات من حيث عدم
املساواة يف الحصول عىل املوارد والفرص .غالباً ما تعاين املدافعات القلة االقتصادية إذ يتقاضني رواتب منخفضة من دون فوائد (أو مع فوائد محدودة
جدا ً) أو قد ال يتقاضني أي راتب عىل اإلطالق .وتؤث ّر هذه الحالة من الفقر وعدم املساواة عىل كيفية تنفيذ بعض اإلجراءات األمنية ،وكذلك عىل قدرة
املدافعات عىل مواجهة املخاطر.37
وبنا ًء عىل ذلك ،ال ب ّد لربامج الحامية أن تأخذ باالعتبار الظروف االقتصادية غري املتكافئة التي تواجهها املدافعات يف معظم املجتمعات،
وكذلك مسؤولياتهن باعتبارهن مقدمات الرعاية الرئيسيات أو الوحيدات يف أرسهن .تشري املدافعات اىل صعوبة التفاوض بشأن هذه املخططات مع
املسؤولني الحكوميني ،ويف بعض الحاالت مع منظامت املجتمع املدين ،ألنهم يعتربون أ ّن هذه التدابري تتجاوز إطار خطط الحامية .كام أوضحت إحدى
املدافعات اللوايت قابلناها ،تجيب الحكومة بالقول إ ّن «الهدف من برامج الحامية ليس القضاء عىل الفقر»38.
من النقاط األخرى املثرية للقلق بشأن مخططات األمن هو أنها غالباً ما تنطوي عىل الوجود املسلّح يف منازل املدافعات ،مام قد يؤثر سلباً
عىل حياة أرسهن .ويف بعض الحاالت ،يكون الحراس املسلّحون (من عنارص الرشطة أو القوات املسلّحة غالباً) املكلّفون بحامية املدافعات من نفس
الكيان الذي ينتمي إليه أولئك املتهمون بانتهاك حقوقهن .وبالتايل ،فإ ّن خطط الحامية هذه قد تجعل املدافعات يشعرن بأنهن مراقبات بدالً من أن
يك ّن محميات.
باإلضافة إىل ذلك ،قد تكون هذه املخططات إشكالية للمدافعات ألنها ترتكز عىل مفهوم تقليدي لألمن الذي يك ّرر عالقات السلطة األبوية
ويؤدي إىل تزايد إدراك املدافعات للمخاطر واستضعافهن .فاملدافعات اللوايت يعملن مع ضحايا العنف األرسي أو ضحايا االعتداء الجنيس ،واملدافعات
اللوايت يعملن يف سياق عسكري ،عىل سبيل املثال ،قد ال يشعرن باألمان بوجود رجل مسلح يف املنزل أو يف مكان العمل 39.وقد تتفاقم عالقة القوة هذه
نتيجة لعوامل أخرى ،مثل التوجه الجنيس ،واالحتالل ،واملوقع ،والخلفية االجتامعية االقتصادية ،والعرق .فقد أشارت مدافعة من سكان الشعوب األصلية
مثالً ،يف مقابلة معها أثناء إعداد هذا التقرير ،إىل أن الدولة ع ّينت عدة حراس شخصيني لحاميتها ،ولكن هذا التعيني كان بالنسبة لها شكالً من أشكال
الرتهيب .باإلضافة إىل ذلك ،كان من الصعب للحراس أن يتقبّلوا أ ّن مهمتهم تقيض بتوفري الحامية المرأة من سكان الشعوب األصلية .وشدّدت املدافعة
خالل عملية التفاوض مع الدولة بخصوص هذا اإلجراء ،عىل رضورة األخذ باالعتبار النوع االجتامعي والحساسية الثقافية عند تعيني حراس األمن40.

37
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ماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ( .)Herramienta para la Proteccion de Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال.)UDEFEGUA( :
الصفحة  .2012 .63املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://protectionline.org/es/2012/11/09/guatemala-informe-de-udefegua-herramientas-para-la-proteccion-de-defensoras-de-derechos-humanos-udefegua
كلوديا مهيا ،كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerكولومبيا .مقابلة شخصية.
إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة .2012 .6
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk
أورا لوليتا شافيز إكسكاكك ،Consejo de Pueblos K’iche ،غواتيامال .مقابلة شخصية.
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تجالا عونلا قراوف يعاري ددحم روظنم نم ناسنإلا قوقح تاعفادم ةيامحب هينعن يذلا ام :يناثلا لصفلا
وكبديل لذلك ،اقرتحت املدافعات استخدام عنارص رشطة من النساء أو استخدام مرافقة غري مسلحة 41.وقد طبقت ألوية السالم الدولية هذه
االسرتاتيجية ألول مرة لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان واملجتمعات املع ّرضة للخطر .ويف هذه الحالة ،حتى إن مل تشارك الدولة مبارش ًة
يف توفري الحامية للمدافعني واملدافعات ،ينبغي عليها أن تقدّم الضامنات الالزمة ملنظامت املجتمع املدين ليك تكون هي قادرة عىل ضامن هذه الحامية.
كام ذُكر أعاله ،تتض ّمن تدابري األمن الشخيص أيضاً الرفاهية النفسية واالجتامعية للمدافعات .وتلفت املدافعات االنتباه أكرث فأكرث إىل
الحاجة إىل تعزيز «الوعي الشخيص والتنيظيمي والحريك بشأن األهمية السياسية للعمل من أجل الرفاه ،واألمن ،والرعاية الذاتية للناشطني والناشطات
يف مجال حقوق النساء ومامرسة هذه التدابري كجزء من حقوق اإلنسان التي تتحقق بصيغة املتكلم ،وليس فقط املناداة بها من أجل النساء
والرجال اآلخرين الذين نعمل معهم والذين ندافع عنهم» 42.إ ّن الرعاية الذاتية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألمن أل ّن اإلجهاد واإلرهاق يزيدان استضعاف
املدافعات وقدرتهن عىل التعامل مع حاالت الطوارئ والخطر .وهي أيضا ً حيوية الستدامة املنظامت والحركات43.
يشمل مفهوم الرعاية الذاتية مجموعة واسعة من التدابري التي تساهم يف تقديم الرفاه ،واألمن ،والحامية للمدافعات ،وكذلك يف استدامة
الحركات واملنظامت .ومن التدابري الرئيسة التي حددتها املدافعات يف هذا املجال ،استخدام الدعم النفيس االجتامعي ملساعدتهن وأرسهن واملنظامت
التي يعملن معها.
“يف كولومبيا ،تركّز حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان عموماً عىل األمن الجسدي للمدافعني واملدافعات .ومع أ ّن هذا يعد عنرصا ً
أساسياً ،فاألمن اإلنساين هو يف الواقع مفهوم أكرث تعقيدا ً .عىل الرغم من الدور األسايس للعنف النفيس يف اضطهاد املدافعات والقياديات
االجتامعيات ،مل تؤمن الحكومة الكولومبية الدعم النفيس لهن»44.
ّ
إ ّن معظم الربامج التي ترعاها الدولة ال تشمل الدعم النفيس االجتامعي كجزء من مخطط الحامية ،وتلك التي تشملها فعالً ال تعري اهتامماً
ألهمية وخصوصية النوع االجتامعي .إذ أ ّن احتياجات املدافعات يف هذا الصدد مختلفة متاماً عن احتياجات نظرائهن من الذكور .أل ّن املدافعات غالباً
ما يفتقرن إىل مساندة بيئات األرسة والعمل واملجتمع ،فقد يختربن االنتهاكات بطريقة مختلفة جدا ً عام يختربه املدافعون الذكور45.
تعتب مدافعة عن حقوق اإلنسان أماً سيئة من قبل أرستها واملجتمع للعمل يف مجال حقوق اإلنسان بدالً من أن متكث يف املنزل
فمثالً ،قد رَ
يعتب العمل الذي تقوم به املدافعات يف مجال حقوق اإلنسان عارا ً عىل أرستهن وإذا تع ّرض أفراد العائلة إىل
لرعاية أوالدها .ويف بعض املجتمعات ،قد رَ
التهديدات فإ ّن اللوم يُلقى عليهن .ويف كثري من الحاالت ،تكون ردة فعل العائلة هي إقناع املدافعات بأن يتوقفن عن العمل .يف حني أ ّن ردة الفعل
التي يختربها املدافع هي أنه بحاجة إىل مواصلة العمل املهم الذي يقوم به .وكذلك توفّر بيئات العمل دعامً أكرب للمدافعني الذكور .ففي بعض الحاالت،
أشارت املدافعات إىل أن املنظامت الرئيسة لحقوق اإلنسان تسلّط الضوء أكرث عىل االعتداءات التي يتعرض لها املدافعون الذكور مقارن ًة بتلك التي
تتعرض لها املدافعات النساء.
وقد لفتت املدافعات اللوايت قابلناهن لهذا املرشوع االنتباه إىل أنه يف كثري من األحيان الدعم النفيس االجتامعي الذي يتم توفريه من خالل
الربامج التي ترعاها الدولة عاد ًة ما تكون من قبل طبيب نفساين عام يفتقر إىل الخربة الالزمة للتعامل مع احتياجات املدافعات بأسلوب مرا ٍع للنوع
االجتامعي .فعىل سبيل املثال ،ينبغي عىل الدعم النفيس االجتامعي أن يأخذ باالعتبار ثقافة النشاط الذي يؤدّي غالباً إىل اتخاذ املدافعات عادات
تعتب غري مهمة أمام معاناة اآلخرين» 46.وإالّ قد يتس ّبب ذلك بإعادة إيذاء
عمل غري مستدامة و»تجاهل رفاههن الشخيص أل ّن رعاية احتياجاتهن رَ
املتخصصني بالنوع االجتامعي والذين تثق
النفسيني
اء
ب
األط
رسوم
لتغطية
املدافعات .وبالتايل ،فإنه من الرضوري للدول أن تضمن ما يكفي من املوارد
ّ
ّ
بهم املدافعات لتقديم الدعم يف هذا املجال.

41
42
43

44

45
46

مراجعة املوقع ./http://www.peacebrigades.org/about-pbi
“ :تحويل القوة االقتصادية لتعزيز حقوق النساء والعدالة يف مجال العافية والرعاية الذاتية” (دراسة نقدية
جمعية حقوق النساء يف التنمية (“ .)AWIDمنتدى )(AWID
تأملية)  .2012املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://www.forum.awid.org/forum12/programme/wellness-and-self-care .2014
إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة .2012 .6
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk
كوربوراسيون سيسام موهري ) ،(Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد (Human Rights Defenders under
 .)Threatالصفحة  .4أيلول/سبتمرب  .2011املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/columbia_report2011.pdf
ألهاندرا أنشيتا ) ،(ProDESCاملكسيك .مقابلة شخصية.
إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة .2012 .6
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية

 ٢.٢األمن ألفراد األرسة
“أول ما يقوله [الجناة] يل هو إننا نستطيع أن نفعل هذا لعائلتك .ال يذكرون شيئاً عني ولكن يبدأون بالقول إنهم سيؤذون أحد أفراد أرستك أو
شخصا ً قريبا ً منك»47.
باإلضافة إىل التهديدات واالعتداءات التي تتعرض إليها املدافعات مبارشةً ،فهن يواجهن تهديدات واعتداءات ضد أفراد عائالتهن واملقربني
واملقربات منهن .وغالباً ما تعكس هذه االعتداءات الصور النمطية التقليدية للنوع االجتامعي التي تعترب لفظة «املرأة» مرادفة للفظة «األم» وتع ّد
النساء مقدمات للرعاية 48.إ ّن هذه الترصفات هي عبارة عن آلية سيطرة تستخدَم لـ»الرتهيب والتهويل ،وإجبار املدافعات عىل وقف عملهن»49.
ّ
“تم تهديد أطفايل بالقتل والتعذيب من قبل ستة جنود مسلحني ألنني ساعدت نساء ضحايا العنف الجنيس عىل تعبئة مناذج للمشاركة يف الدعاوى
يف املحكمة الجنائية الدولية»50.
عىل الرغم من هذا ،فإ ّن العديد من الربامج وتدابري الحامية ال تأخذ باالعتبار احتياجات أفراد أرس املدافعات .فالعديد من مخططات تغيري
محل اإلقامة مثالً ال تشمل أفراد أرس املدافعات أو ال تغطّي نفقاتهم ،كام أوضحت مدافعة متت مقابلتها لهذه املبادرة:
“أنا أم عزباء واضطررت إىل ترك بيتي مع ابنتي وتغيري محل إقامتنا .واضطررت إىل البحث عن وظيفة يف موقعي الجديد ومل يكن بوسعي
االعتناء بابنتي .فطلبت مساعدة من الدولة تغطية هذه النفقات كجزء من مخطط تغيري محل اإلقامة .ولكن الدولة مل تفهم ملا يجب أن تكون هذه
النفقات جزءا ً من تدابري الحامية»51.
تشعر املدافعات عن حقوق اإلنسان بالتوتر والخوف أل ّن عملهن قد يع ّرض أفراد عائالتهن إىل الخطر ولكن لهذا األمر عواقب وخيمة أكرث
بعد .فقد يصبحن ضحايا من جديد وتش َّوه سمعتهن عندما يُتّهمن بتعريض أفراد أرسهن للخطر 52.قد يؤدي هذا النوع من االعتداءات إىل «اعتبار
املدافعات أمهات ’سيئات‘ ضمناً أو رصاح ًة أل ّن وظيفة األم هي بنظر املجتمع حامية أطفالها وعدم تعرضيهم للخطر .بينام بالنسبة للمدافعني الذكور،
فالتهديدات ضد أرسهم ال تؤدّي إىل تصنيفهم كآباء ’سيئني‘؛
وتعتب هذه التهديدات نتيجة لعملهم» 53.وتوضيحاً لذلك ،قالت إحدى املدافعات عن
رَ
حقوق اإلنسان« :نحن مستضعفات بسبب ثقافتنا .فعائلة الزوج ترفض الزوجة املسؤولة عن انعدام السالمة الذي يعانيه ابنهم» 54.ويف ظل هذه
الظروف ،تقول املدافعات إ ّن الطالق شبه محتوم.
يجب أن تؤخذ هذه الحقائق باالعتبار عند تصميم برامج الحامية .لتستفيد املدافعات من هذه التدابري ،يجب أن يتوفر الدعم ألطفالهن
وغريهم من املعالني واملعاالت .ويجب أن تشمل هذه التدابري أيضاً موارد كافية ملعالجة أوجه التفاوت االقتصادي ،والحرص عىل تأمني الخدمات الصحية
والرتبوية .باإلضافة إىل ذلك ،قد يحتاج أطفال املدافعات وأفراد أرسهن اآلخرون أيضاً إىل الدعم النفيس االجتامعي ملساعدتهم عىل فهم طبيعة العنف
الجندري ،والتكيف مع التغريات املعيشية الالزمة التي تفرضها تدابري الحامية مثل تغيري محل اإلقامة.

47
48
49

50
51
52
53

54

فريسىل بوادرومو ،حركة حقوق نساء فيجي ،يف فيجي .مقابلة شخصية.
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان  20 (A/HRC/16/44).كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة .54
كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد (Human Rights Defenders under
 .)Threatالصفحة  .11أيلول/سبتمرب  .2011املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
.http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/columbia_report2011.pdf
جوستني مسيكا بهامبا ،املجموعة النسائية ملساعدة ضحايا العنف الجنيس ( ،)SFVSجمهورية كونغو الدميقراطية .مقابلة شخصية.
فالنتينا روسندو كانتو ومركز تالتشينولن ) ،)Tlachinollanاملكسيك .مقابلة شخصية.
ماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ( .)Herramienta para la Proteccion de Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال.)UDEFEGUA( :
الصفحة  .2012 .85املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد (Human Rights Defenders under
 .)Threatالصفحة  .9أيلول/سبتمرب  .2011املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/columbia_report2011.pdf
جوليان لوسنج ،رئيسة صندوق نساء كونغو ورئيسة التضامن النسايئ من أجل السالم والتطور الشامل ) ،)SOFEPADIجمهورية كونغو الدميقراطية .مقابلة شخصية.
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تجالا عونلا قراوف يعاري ددحم روظنم نم ناسنإلا قوقح تاعفادم ةيامحب هينعن يذلا ام :يناثلا لصفلا

 ٢.٣األمن املؤسيس
يتضمن «األمن املؤسيس» تدابري لضامن حامية املكاتب واملوظفني واملوظفات وهي قد تشمل:
•الكامريات األمنية ملراقبة األفراد واملركبات التي تزور املنظمة أو ترداد املنطقة كثريا ً؛
•توفري الهواتف املحمولة وشخص مسؤول عن االتصال بالسلطات املعنية؛
•هوية املتصل لتعقب مصدر املكاملات الهاتفية وتحديد التهديدات املحتملة؛
•دوريات رشطة حول املنظمة؛
•عنارص رشطة مرافقني أثناء تأدية األنشطة خارج املنظمة عند الطلب.
وقد حددت املدافعات أهمية القيام بجلسات دعم نفسية اجتامعية مع املوظفني واملوظفات كجزء من األمن املؤسيس .تقدم املدافعات
آراء متباينة حول بعض هذه التدابري .حيث طلب بعضهن دوريات رشطة حول املنظمة ،ومرافقة الرشطة لهن إىل أماكن األنشطة التي تحدث خارج
املنظمة .وقد كان البعض اآلخر أكرث انتقادا ً ألي نهج يقوم عىل استخدام القوة واألسلحة أل ّن «تعيني رجال مسلحني لحامية املدافعات املعرضات
للخطر يستبدل سيطرة الرشيك أو الرشيك السابق أو املعتدي أو الشخص مسلح ،بسلطة ذكورية تتوقع الطاعة ،خصوصاً عندما تكون املستفيدات
نساء» 55.وتضع هذه التدابري قيودا ً عىل جدول أعامل املدافعات وعىل األماكن واألشخاص الذين ميكنهن زيارتهم .وقد يرغم هذا األمر املدافعات عىل
االمتثال لقواعد السلوك التي تستند ،عن قصد أو بدون قصد ،عىل القوالب النمطية الجندرية56.
يتبني مام سبق أ ّن خطط الحامية هذه قد تزيد ،يف بعض الحاالت ،شعور املدافعات بعدم األمن ،خاصة عندما يكون عنارص الرشطة
املكلّفون بحاميتهن من نفس املؤسسات املتهمة بانتهاك حقوقهن .ويف حاالت أخرى ،قد يعود الشعور بعدم األمن إىل قلة معرفة عنارص الرشطة
وافتقارهم إىل التدريب .فعىل سبيل املثال ،أوضحت املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بشأن املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف
تقريرها إثر زيارتها اىل هندوراس أنه يف إحدى الحاالت« :كان عنارص الرشطة املكلّفون بحامية أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حرية حول
مهمتهم ،وافرتضوا بأ ّن املدافع هو سجني قد أفرج عنه لفرتة مؤقتة .وبالتايل ،عاملوه كمشتبه به بدالً من ضحية» 57.وأشارت املدافعات أيضاً إىل أنه يف
بعض الحاالت ،مل يتم استشارتهن أو إبالغهن عن اتخاذ هذه التدابري أو غريها نيابة عنهن.
لهذه األسباب كلها ،من املهم جدا ً إرشاك املدافعات يف عمليات اتخاذ القرارات املتعلّقة مبخططات حاميتهن إذ أنهن« ،يف وضع أفضل لتقييم
املخاطر التي تؤثر عىل أمنهن وأمن أرسهن ،إضافة إىل قدرتهن عىل تحديد أفضل االستجابات املمكنة» 58.وعليه ،يجب أن تنفَّذ عمليات تقييم املخاطر
من قبل خرباء وخبريات مستقلني وأن تتضمن مشاركة املدافعات لتحديد احتياجاتهن وأولويات حاميتهن .ويجب أن تأخذ هذه التقييامت باالعتبار
احتياجات مدافعات متن ّوعات ،مبا يف ذلك النساء من الشعوب األصلية ،واملثليات ،والثنائيات ،واملتحوالت جندرياً ،واملدافعات اللوايت يعشن يف ظروف
يسودها الفقر .وال ب ّد لتقييامت الخطر هذه أن تراعي اإلطار املحدد الذي تعمل فيه املدافعات ،وعالقات القوة غري املتكافئة بني األنواع االجتامعية،
وقدرات االستجابة املختلفة يف حاالت التهديد واالعتداءات59.
وقد أكدت املدافعات عىل أهمية تقييم األمن العاطفي للموظفني واملوظفات ،ومعالجة اإلرهاق كجزء من مخططات األمن املؤسيس .فمثالً،
قد تساعد جلسات الدعم النفيس االجتامعي املنتظمة مع جميع املوظفني واملوظفات يف تحديد نقاط الضعف وتسهيل حل النزاعات الداخلية التي
ميكن أن تنشأ يف املواقف العصيبة يف غياب آليات لالتصال الداخيل .فبدالً من جعل الخوف جزءا ً مستبطناً من العمل يف مجال حقوق اإلنسان ،ميكن
أن تقدم هذه الجلسات فرصة للموظفني واملوظفات يك مييّزوا الخوف الناتج من التهديدات وغريها من االعتداءات كأداة قمع سياسية ،وردود فعل
الناس املختلفة تجاه الخوف ،وأفضل طرق للتعامل معه .ويساهم هذا الدعم يف الحد من أوجه الضعف وتعزيز املنظامت 60.ولكن غالباً ما ال تشمل
املوارد التي تخصصها املؤسسات لدعم منظامت املدافعات املعرضات للخطر الرعاية الذاتية ،والصحة العاطفية ،وفرص الراحة  /التعايف ألعضاء املنظمة.

55
56
57
58

59
60

كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerالر ّد عىل االستشارة حول تعزيز لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان Respuesta a Consulta sobre el
) ،)Fortalecimiento de la Comision Interamericana de Derechos Humanosكولومبيا 5 ،ترشين األول/أكتوبر ( ،2012غري منشور).
املرجع نفسه.
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،البعثة إىل هندوراس 13 .(A/HRC/ 22/47/Add.1.) .كانون األول/ديسمرب
 ،2012الفقرة .99
التحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان (Global Report on the Situation of Women Human Rights
 ،)Defendersالصفحة  .109كانون الثاين/يناير  .2012املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Re- port_2012.pdf
ماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ( .)Herramienta para la Proteccion de Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال.)UDEFEGUA( :
الصفحة  .2012 .27املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير 2014
جيسيكا سانشز ،اتحاد الحوار الربملاين والعدالة ،أواكساكا ،املكسيك .مقابلة شخصية.
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية

 ٢.٤األمن الجامعي
يتجاوز مفهوم األمن الجامعي أمن الفرد أو املنظمة ويشري إىل أمن املجموعة .ويرتبط هذا األمن بالعنف الذي يلحق الرضر باملجموعة،
حتى عندما يكون موجهاً تجاه فرد .وتشمل االعتداءات الشائعة :استخدام االتهامات الباطلة والصور النمطية والتشهري يف وسائل اإلعالم ،وخطابات
الكراهية عىل يد املوظفني العموميني والقيادات الدينية واألهلية .وتهدف هذه االعتداءات إىل التنديد بالدعم الشعبي لل ُمثل التي ينادي بها الشخص
أو املجتمع وعرقلة هذا الدعم.
فمثالً ،يف عام  ٢٠٠٧يف نيكاراغوا ،رفعت منظمة غري حكومية مدعومة من قبل الكنيسة الكاثوليكية شكوى قانونية ضد تسع مدافعات عىل
أساس تورطهن ،يف عام  ،٢٠٠٣يف تقديم املساعدة لقارصة للعبور من كوستاريكا إىل نيكاراغوا للحصول عىل إجهاض قانوين .زعمت الشكوى بأ ّن املدافعات
«مذنبات يف جرمية تسترّ عىل اغتصاب وجرائم ضد إقامة العدل» 61فيام يتعلق بدعم القارصة .وزعمت الشكوى أيضاً أنه «بالتعبري عن آرائهن
وتنظيمهن للمظاهرات بهدف الوصول إىل ’اإلجهاض العالجي‘ ،فإ ّن املدافعات التسع مذنبات بالتآمر عىل ارتكاب جرمية ،والتحريض عىل ارتكاب
جرمية؛ والدفاع العام عن جرمية»62.
يف عام  ،٢٠٠٨أعلنت الحكومة بأنها ستجري تحقيقات بشأن العديد من املنظامت غري الحكومية ،مبا فيها الحركة النسائية املستقلة
( – )Movimiento Autónomo de Mujeres, MAMوالتي ينتمي إليها بعض من املدافعات التسع بحجة سوء اإلدارة املالية63.كانت الدعويان
القانونيتان يف هذه القضية جزءا ً من حملة متصاعدة من التحرش واالضطهاد ضد الحركة النسوية التي عارضت حظر اإلجهاض الذي صدر يف ٢٠٠٦
يف نيكاراغوا64.
تؤدي هذه األنواع من االعتداءات إىل عواقب وخيمة بالنسبة للمدافعات مثل التقليل من الدعم لحركاتهن وقضاياهن ،وقد تنتج يف بعض
الحاالت ،املزيد من االعتداءات والعنف من مختلف قطاعات املجتمع .وهي تزرع الخوف أيضاً ولها تأثري مرعب قد يثني املدافعات عن متابعة عملهن.
ويستخدَم هذا النوع من العنف كذلك كدرس للمدافعات األخريات لريين ما قد يحدث لهن إذا تابعن عملهن .وله أيضاً تأثري مضنٍ عىل املدافعات
وحركاتهن ،إذ يرغمهن عىل تحويل انتباههن ومواردهن لهدر الوقت عىل الدفاع عن أنفسهن يف املحاكم أو عىل محاربة الحمالت اإلعالمية بدالً من
الرتكيز عىل عملهن.
أثناء املشاورات ،سلّطت املدافعات الضوء عىل رضورة الحرص عىل أن تشمل خطط الحامية تدابري تسعى إىل الوقاية من هذا النوع من
العنف وحامية املدافعات منه .وينبغي أيضاً أن تهدف هذه التدابري إىل تحويل الرأي العام ملساندة املدافعات وعملهن .وكخطوة أوىل ،يجب ان تعرتف
الدول بأ ّن االنتامء إىل جامعات أو حركات معينة تجعل املدافعات عرضة العتداءات معينة .فعىل سبيل املثال ،اعرتفت املحكمة الدستورية الكولومبية
بأ ّن «النساء النازحات اللوايت يتولّني القيادة يف املنظامتاملعنية بشؤون الشعوب النازحة ،أو يف منظامت العامل والعامالت ،أو يف مجاالت تعزيز حقوق
اإلنسان ،أو عىل صعيد املجتمع واملجتمع املحليّ  ،يتعرضن لتهديدات متعددة ،وللضغط ،لللمخاطر ج ّراء الجامعات املسلحة غري الرشعية وكثريا ً ما
يؤدّي ذلك إىل مقتلهن» 65.ال ب ّد من إدراك املخاطر التي تواجهها فئات محدّدة من النساء لدعم تطوير تدابري الحامية الجامعية التي قد تشمل عدة
أنواع منها:
•االعرتاف العلني للعمل الرشعي الذي تقوم به املدافعات ،وأيضاً الحركات أو املجموعات التي ميثّلنها.
•منع املوظفني واملوظفات العموميني والجهات الفاعلة غري الحكومية من اإلدالء بترصيحات تهاجم املافعات أو تندّد بهن أو تح ّرض
عىل العنف ضدّهن أو ض ّد حركاتهن.
•اتخاذ تدابري تضمن أ ّن الدول ستقوم بالتحقيق ومعاقبة املسؤولني واملسؤوالت حتى عندما تديل جهات فاعلة غري حكومية بالترصيحات،
مثل القيادات الدينية واألهلية ،وممثيل وممثالت القطاع الخاص ووسائل اإلعالم.
61

62
63
64
65

66

منظمة العفو الدولية ،بالتفصيل ،نيكاراغوا :تهويل املدافعات عن حقوق اإلنسان (،)In Focus, NICARAGUA: Intimidation of Women Human Rights Defenders
متوز/يوليو  ،2009فهرس منظمة العفو الدولية .AMR 43/011/2009 :متوفّر يف املوقع.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR43/011/2009/es/d9fd66fc-46cc-4db8-b1fc- 8173b534450e/amr430112009en.pdf
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
مالحظات أبدتها جوانتا جيمنيز (الحركة املستقلة للنساء  - MAMنيكاراغوا) خالل املشاورات مع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك.
املحكمة الدستورية الكولومبية ،األمر القضايئ  092الصادر عام  .I.V.B.1.10 ،2008مقتبس عن هيومن رايتس واتش ،حقوق بعيدة عن املتناول ،العقبات أمام الصحة والعدالة
والحامية لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي النازحني يف كولومبيا (Rights Out of Reach,Obstacles to Health, Justice, and Protection for Displaced
 Victims of Gender-Based Violence in Colombia)، 14ترشين الثاين/نوفمرب  .2012املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.hrw.org/reports/2012/11/14/rights-out-reach
مراجعة أيضاً املحكمة الدستورية الكولومبية ،األمر القضايئ  098الصادر عام  ،2013الصفحات  17و 79و .105مقتبس عن هيومن رايتس واتش ،خطر العودة إىل الديار ،العنف
والتهديدات ض ّد النازحني املطالبني بأرضهم يف كولومبيا (The Risk of Returning Home, Violence and threats against Displaced People Reclaiming Land in
 ،)Colombiaأيلول/سبتمرب  .2013املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0913webwcover.pdf
رابطة االتصاالت التقدمية ) ،)APCبيان ألقي خالل الدورة  57للجنة وضع املرأة ( )CSWالتي تناولت العنف ض ّد النساء وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت Violence against
) ،)women and information and communications technologyآذار/مارس .2013
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تجالا عونلا قراوف يعاري ددحم روظنم نم ناسنإلا قوقح تاعفادم ةيامحب هينعن يذلا ام :يناثلا لصفلا

 ٢.٥األمن الرقمي وحرية التعبري
هناك مجال رئييس آخر مهم للمدافعات يف ما يتعلق باحتياجات الحامية وهو مجال األمن الرقمي ،إذ أصبحت اإلنرتنت أداة أساسية
للمدافعات لنرش املعلومات ودعم حقوق االنسان ،وحشدها ،وتنظيمها ،وتعزيزها .وهناك العديد من األمثلة تبينّ كيف تستخدم ناشطات حقوق
النساء اإلنرتنت وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ( )ICTضمن عملهن يف مجال حقوق اإلنسان« .من حراس ميدان التحرير الذين يستخدمون وسائل
االعالم االجتامعية لضامن سالمة النساء اللوايت ميارسن حقهن يف التظاهر جنباً إىل جنب مع نظرائهن من الذكور يف شوارع القاهرة يف مرص ،إىل نشطاء
وناشطات لحقوق املثليات واملثليني والثنائيات والثنائيني واملتح ّولني واملتح ّوالت جندرياً والخناىث ( )LGBTIيف جنوب أفريقيا ،واملدافعات عن حقوق
اإلنسان اللوايت ينظّمن صفوفهن عىل اإلنرتنت ملقاومة ارتفاع مستويات االغتصاب الناتج عن رهاب املثلية ومواجهته؛ متنحنا التكنولوجيا الخيارات
واألدوات الالزمة للبناء والتفكيك ،وإعادة التصور ،وإعادة تكوين هوياتنا والبنى التي نعيش ضمنها»66.
ّ
مع أ ّن زيادة استعامل اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد عىل تسليط الضوء عىل املدافعات وعملهن ،فإ ّن ظهورهن املتزايد
يف املجال العام قد يولّد املخاطر .ونتيجة ألنشطتهن عرب اإلنرتنت ،تواجه املدافعات أشكاالً جديدة من العنف ذات الصلة بالتكنولوجيا مثل
الرقابة واإلرشاف املتزايدين .فقد لفتت املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان االنتباه إىل «حاالت تم
فيها اتهام املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان بالتشهري ،ويف بعض الحاالت بالتجديف ألنهم نرشوا مقاالت ،أو مدونات إلكرتونية ،أو تغريدات
(تويتس) ،أو ّعربوا عن آراءهم علناً» 67.فقد متّت مثالً محاكمة املد ِّونة رزان غزاوي يف عام  ٢٠١٢الستخدام مدونتها اإلالكرتونية ووسائل اإلعالم
االجتامعية لشجب الجرائم املرتكبة من قبل النظام السوري .وكانت محاكمتها محاولة لقمع حرية التعبري 68.باإلضافة إىل املراقبة التقليدية ،عززت
املراقبة عىل اإلنرتنت سلطة الحكومات عىل املدافعات وغريهن من النشطاء والناشطات .فوفقاً ملنظمة «املراسلون بال حدود»« ،الرقابة عرب اإلنرتنت
خطر متزايد عىل الصحفيات والصحفيني واملدونات واملدونني واملدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان» 69.وعليه ،يجب أن تأخد املدافعات باالعتبار
الخطر الذي يهدد سالمة اآلخرين واألخريات بسبب عدم تأمني املعلومات الحساسة مثل إفادات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو املعلومات املتعلقة
بالعنف الجنيس عىل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.
وتتضمن االنتهاكات الشائعة األخرى مصادرة أجهزة الكمبيوتر من قبل السلطات ،واخرتاق حسابات الربيد اإللكرتوين واملواقع اإللكرتونية ،باإلضافة
إىل استخدام شبكة اإلنرتنت ملضايقة املدافعات وتهديدهن 70.وأشارت مق ّررة األمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان
إىل أ ّن التهديدات ،مبا يف ذلك التهديدات بالقتل ،قد تصل عرب الهواتف املحمولة ،أو الرسائل النصية ،أو الربيد إلكرتوين 71،إضافة اىل املطاردة
السيربانية ،واملضايقة والتحرش عرب اإلنرتنت ،والتالعب بالصور ،وانتهاكات الخصوصية التي تعد جميعها أشكاالً للعنف وتعتمد عىل استخدام
التكنولوجيا.
يف أيلول/سبتمرب من عام  ،٢٠١٣تع ّرض املوقع اإللكرتوين لشبكة الصحة النسائية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ()LACHENلالخرتاق
والتعطيل .وحصل الهجوم مبارشة بعد إطالق عدة أنشطة تتعلّق بالحملة التي تدعم توفري اإلجهاض اآلمن والقانوين يف املنطقة .ووفقاً للتحالف الدويل
للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،كان هذا الهجوم «محاولة متعمدة إلسكات األصوات النسوية املرشوعة ،وقمع املعارضة ،ومنع النساء من املشاركة
السياسية يف املجال العام حول هذه القضايا عن طريق الوصم والتخريب» 72.إ ّن الهدف من هذا النوع من العنف هو «نفس هدف العنف الذي
يحدث خارج شبكة اإلنرتنت  -إلبقاء النساء خارج املساحات التي يفرتض أن تكون للرجال فقط ،وإلسكات النساء ومنعهن من املشاركة يف مجال ذات
أهمية متزايدة»73.

67
68
69
70

71
72

73

 10 ،آب/أغسطس  ،2012الفقرة .56
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،الجمعية العمومية،
فرونت الين دفندرز .دبلن :تمُ نح جائزة فرونت الين دفندرز للعام  2012إىل رزان غ ّزاوي (،)Dublin: Front Line Defenders Award 2012 Goes To Razan Ghazzawi
سوريا .2012 .املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .http://www.frontlinedefenders.org/node/18601 .2014
مراسلون بال حدود .أعداء اإلنرتنت ،عدد خاص :املراقبة  .)The Enemies of Internet, Special Edition Surveillance:( 2013املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://surveillance.rsf.org/en
W
الرقمي؟ ( hat are the Digital
بتكليف من رابطة االتصاالت التقدمية ( .)APCما املخاوف والتهديدات التي تواجهها املدافعات عن حقوق اإلنسان يف مجال األمن
ّ
 )Security Concerns and threats Facing Women Human Rights Defenders?ترشين األول/أكتوبر  .2012املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.apc.org/en/system/files/analysis%20 english.pdf
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) (A/HRC/16/44كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة .56
الدفاع عن النساء اللوايت يدافعن عن الحقوق ( .)Defending Women Defending Rightsالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان يدين املضايقات الرقمية العدائية
واملنهجية لشبكة الصحة النسائية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي (The Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRD IC) Condemns
) .)the Aggressive and Systematic Digital Harassment of the Latin America and Caribbean Women’s Health Network (LACWHNال تاريخ محدّد.
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .http://www.defendingwomen-defendingrights.org/statement_whrdic_LACWHN.php .2014
رابطة االتصاالت التقدمية ( .)APCبيان ألقي خالل الدورة  57للجنة وضع املرأة  CSWالتي تناولت العنف ض ّد النساء وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت Violence against
) ،)women and information and communications technologyآذار/مارس .2013
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية

وفقاً لدراسة استقصائية عاملية أجرتها رابطة االتصاالت التقدمية عام  2013بشأن املخاطر التي تواجهها املدافعات العامالت يف مجال الحقوق الجنسية ،مبا
يف ذلك حقوق الصحة اإلنجابية والحقوق اإلنجابية ،وحقوق امل.م.م.م ،)LGBT( .وتوفري اإلجهاض اآلمن ،والعنف الجنيس واالغتصاب ،والرتبية الجنسية:
تبني أن حوايل نصف ( )%51النشطاء والناشطات ،واملنارصات واملنارصين ،والعلامء والعاملات ،وواضعي وواضعات السياسات يف مجال الحقوق
الجنسية الذين شاركوا يف الدراسة االستقصائية ،تلقوا يف مرحلة ما رسائل عنف أو تهديدات أو تعليقات [مهينة] أثناء عملهم عىل اإلنرتنت .وذكر
حوايل الثلث من العينة أنهم تعرضوا للرتهيب ()%٣٤؛ أو الحجب ( )%٣٣؛ أوالرقابة (.)%٢٩

يتوفّر مقتطف عن هذه الدراسة االستقصائية حول النشاط الجنيس ،واألخالق ،واإلنرتنت عىل موقع http://www.genderit.org/articles/survey

وعىل الرغم من تزايد االنتهاكات املرتبطة بالتكنولوجيا ،فإ ّن الوقاية واسرتاتيجيات الحامية عاد ًة ما تكون قدمية وغالباً ما ال تراعي هذه
األنواع من العنف ،أو ال تكون املدافعات مطّلعات عليها .كام أ ّن هناك نقصاً يف التوعية بشأن كمية املعلومات الخاصة والحساسة التي تقدّمها
املدافعات عرب اإلنرتنت ،وباألخص عرب مواقع شبكات التواصل االجتامعي .ميكن تحديد الحامية واألمن للمدافعات يف هذا املجال بـ»أن يك ّن قادرات
عىل استخدام فضاء اإلنرتنت والتفاعل فيه من دون خوف من املراقبة ،وحجز البيانات ،والتهديدات ،والرتهيب ،والعنف» 74.وأشارت املدافعات أيضاً
إىل رضورة توافق األطر القانونية الوطنية التي تنظّم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع املعايري الدولية لضامن الحامية ،وإجراء تحقيقات
فورية يف كل االنتهاكات ض ّد املدافعات عرب اإلنرتنت .ومن الرضوري كذلك متكني املدافعات من خالل تدريبهن ومنحهن املوارد واملعلومات الالزمة
واملتعلقة بهذا املجال.

حد لإلفالت من العقاب ،والوصول
 ٢.٦تدابري التصدي للعنف الهيكيل  -وضع ّ
إىل أنظمة العدالة ،والتوعية حول عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان
أوصت لجنة األمم املتحدة الدول األطراف يف االتفاقية املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) بـ»إنشاء و/أو تعزيز آليات وطنية ومؤسسات
وإجراءات فاعلة ،عىل مستوى عال من الحكومة ،وبالقدر املناسب من املوارد وااللتزام والسلطة من أجل( :أ) االستشارة بشأن تأثري كل السياسات
الحكومية عىل النساء؛ (ب) رصد حالة النساء بشكل شامل؛ (ج) املساعدة يف صياغة سياسات جديدة وتنفيذ االسرتاتيجيات والتدابري بفعالية للقضاء
عىل التمييز» .التوصية العامة رقم  )٦الدورة السابعة)١٩٨٨ ،

 ٢.٦.١وضع حدّ لإلفالت من العقاب والوصول إىل أنظمة العدالة
باإلضافة إىل توفري الحامية للمدافعات ومنظامتهن ،ينبغي اتباع نهج متكامل لألمن ملواجهة العنف الهيكيل ض ّد املدافعات وفهم أسبابه
الجذرية .وعليه ،يجب أن تتضمن برامج الحامية تدابري محددة ملكافحة اإلفالت من العقاب والقضاء عىل الحواجز للوصول إىل العدالة ،فضالً عن
التدابري التي تساعد يف تطوير بيئة داعمة للمدافعات للقيام بعملهن.
وقد شدّدت املدافعات عىل رضورة متابعة الشكاوى وإجراء تحقيقات يف االنتهاكات املرتكبة ضدهن بكفاءة أكرب ويف الوقت املؤايت ،كعنرص
أسايس لحاميتهن وأمنهن .وقد أكدت املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ولجنة البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان بدورهام عىل أ ّن الطريقة األكرث فاعلية لحامية املدافعني واملدافعات هي ضامن إجراء تحقيقات عادلة ومؤاتية يف االنتهاكات ومحاكمة
مرتكبيها ومرتكباتها75.
74
75

املرجع نفسه.
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) .(A/HRC/16/44كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة 109؛ و لجنة
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير الثاين عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني )Second Report on the Situation of Human Rights
الوثيقة  ،5املراجعة  ،1.7آذار/مارس  ،2006الفقرة .233
،)Defenders in the Americas
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تجالا عونلا قراوف يعاري ددحم روظنم نم ناسنإلا قوقح تاعفادم ةيامحب هينعن يذلا ام :يناثلا لصفلا
يؤدّي اإلفالت من العقاب إىل تفاقم الخطر الذي تتعرض إليه املدافعات ألنها تنتج بيئة من التساهل مع املعتدين .فهي «تغذّي حلقة مفرغة
من الضعف ،واالستبعاد ،وعدم املساواة ،والتمييز ،والفقر التي تؤدّي بدورها إىل زيادة احتامل ارتكاب انتهاكات أخرى يف مجال حقوق اإلنسان» 76.إ ّن
إجراء التحقيقات يف انتهاكات محدّدة ومعاقبة مرتكبيها ومرتكباتها باإلضافة إىل العقل املدبّر وراء الجرمية ال يقدّم العدالة للمدافعات فردياً فحسب،
بل يوصل أيضاً رسالة قوية بأنه لن يتم التساهل تجاه االنتهاكات .وهذا يساعد عىل إنشاء بيئة تحرتَم فيها حقوق املدافعات ،ما يسمح لهن بإنجاز
عملهن77.
عىل الرغم من أ ّن اإلفالت من العقابله تأثري عىل االنتهاكات التي ترتكَب ضد جميع املدافعني ،ذكورا ً كانوا أم إناثاً ،ففي حالة املدافعات،
يتفاقم هذا اإلفالت من العقاب ج ّراء عوامل عديدة أخرى ،مبا يف ذلك التمييز التاريخي ض ّد النساء وإقصائهن عن الوصول إىل أنظمة العدالة ،وكذلك
التحيّز الجنيس وكره النساء السائدان يف كثري من أنظمة العدالة .عىل سبيل املثال ،غالباً ما تواجه املدافعات اإلجحاف من قبل مختلف السلطات املكلّفة
مبعالجة الشكاوى .ويف حاالت كثرية ،ال يدرك املوظفون واملوظفات املسؤولون واملسؤوالت املخاطر والتحديات املحدّدة التي تواجهها املدافعات،
فيعاملونهن بعدائية وعدم مباالة78.
وقد أشارت املدافعات أيضاً إىل أنه يف بعض الحاالت ،عندما يتقدمن بشكوى ،ال تصدّقهن السلطات وال تأخذهن عىل محمل الجدّ.وأوضحت
مدافعة متّت مقابلتها لهذه املبادرة بأ ّن السلطات ،يف كثري من األحيان ،ال تصدّق أ ّن املدافعات يتع ّرضن للتهديدات فعلياً وإمنا يسعني فقط إىل لفت
االنتباه 79.ويف حاالت أخرى،قد تعا َمل املدافعات اللوايت يبلغن عن االنتهاكات كمشتبهات بهن بدالً من معاملتهن كضحايا ،خاصة يف ما يتعلق بحاالت
العنف الجنيس .عىل سبيل املثال ،أول رد فعل للوكالء القضائيني يف بعض الحاالت هو االعتقاد بأن املدافعة التي تبلغ عن االعتداء عليها كاذبة ،وأنها
يعتب التهديد بالعنف الجنيس جزءا ً من مشكلة عائلية 80.إ ّن مثل هذه االستجابات من قبل املسؤولني
وافقت عىل الفعل الجنيس .ويف حاالت أخرى ،قد رَ
تساعد عىل إدامة العنف ضد املدافعات ،وعىل معاودة إيذاء املدافعات اللوايت يحاولن الحصول عىل العدالة81.
ّ
ويعتب عدم الثقة بإدارة السلطات أيضاً عائقاً إضافياً مينع املدافعات من الوصول إىل العدالة .عىل سبيل املثال ،أوضحت مدافعة كيف
رَ
أ ّن الفساد ضمن السلطة القضائية وقوات الرشطة مينع النساء من الوصول إىل األنظمة القضائية يف بلدهن .وحدهم األشخاص الذين ميلكون القوة
أو املوارد االقتصادية يستطيعون تحريك قضاياهم باستخدام الضغط أو الرشوات لدى السلطات للحصول عىل العدالة .ومبا أ ّن النساء غالباً ما يك ّن
محرومات اقتصادياً فإ ّن إمكانيتهن ملحاكمة مرتكبي ومرتكبات الجرائم محدودة 82.من العقبات األخرى التي متنع النساء من الوصول إىل العدالة،
عدم وجود مرتجمني ومرتجامت أو مسؤولني ومسؤوالت ثنائيي اللغة للعمل مع املدافعات من الشعوب األصلية ،وعدم توفر املوارد الكافية للسفرمن
مجتمعاتهن املحلية وإليها 83.ومن نقاط الخلل األخرى يف التحقيقات أنها ال تأخذ باالعتبار السياق الذي تجرى فيه االنتهاكات ومدى تأثريه عىل تفاقم
املخاطر بالنسبة للمدافعات .فالسياق أمر بالغ األهمية ألنه «يفسح مجاالً لفهم تجربة املدافعات كأكرث من مجرد حوادث فردية ،بل باألحرى كجزء
من القمع النظامي والهيكيل للمدافعات عن حقوق اإلنسان بسبب نوعهن االجتامعي و/أو بسبب عملهن عىل القضايا املتعلقة بالنوع االجتامعي»84.
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منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .48
،)the Americas
املرجع نفسه.
ماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ( .)Herramienta para la Proteccion de Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال.)UDEFEGUA( :
الصفحة  .2012 .68املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://protectionline.org/es/2012/11/09/guatemala-informe-de-udefegua-herramientas-para-la-proteccion-de-defensoras-de-derechos-humanos./udefegua
وتأ ّمالت عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا ،وثيقة معدّة عام  2011بالتعاون بني مجموعات حقوق اإلنسان وحقوق النساء التي تشارك يف املنرب حول حقوق
اإلنسان والسالم (( )Techo Commun، 2011غري منشورة).
فالنتينا روسندو كانتو ومركز تالتشينولن ) ،)Tlachinollanاملكسيك؛ وغالديس النزا أوشوا ،حركة املرأة من أجل السالم “ ،”Visitación Padillaهوندوراس .مقابلة شخصية.
تأ ّمالت عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا ،وثيقة معدّة عام  2011بالتعاون بني مجموعات حقوق اإلنسان وحقوق النساء التي تشارك يف املنرب حول حقوق
اإلنسان والسالم (( )Techo Commun، 2011غري منشورة)؛ وماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان (Herramienta para la Proteccion de
 .)Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال .)UDEFEGUA( :الصفحة  .2012 .68املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://protectionline.org/es/2012/11/09/guatemala-informe-de-udefegua-herramientas-para-la-proteccion-de-defensoras-de-derechos-humanos./udefegua
ماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ( .)Herramienta para la Proteccion de Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال.)UDEFEGUA( :
الصفحة  .2012 .69املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://protectionline.org/es/2012/11/09/guatemala-informe-de-udefegua-herramientas-para-la-proteccion-de-defensoras-de-derechos-humanos./udefegua
الرا أهارونيان ،مركز موارد املرأة ،أرمينيا .مقابلة شخصية.
ماريا مارتن كينتانا .أداة لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ( .)Herramienta para la Proteccion de Defensoras de Derechos Humanosغواتيامال.)UDEFEGUA( :
الصفحة  .2012 .68املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://protectionline.org/es/2012/11/09/guatemala-informe-de-udefegua-herramientas-para-la-proteccion-de-defensoras-de-derechos-humanos./udefegua
التحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .التقرير العاملي عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان (Global Report on the Situation of Women Human Rights
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
.(Defenders
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf/WHRD_IC_Global%20Report_2012.pdf
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
وعليه ،لضامن إجراء تحقيقات فاعلة ،ال ب ّد أيضاً من تلقّي املوظفني العاملني يف النظام القضايئ التدريب الكايف لفهم احتياجات املدافعات املحدّدة
وإدراك العقبات التي تعرتض سبيلهن للوصول إىل نظام العدالة.

عام  ،٢٠١٢أعلنت محكمة العدل العليا يف كولومبيا وجوب اعتبار حاالت قتل املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان جرائم ض ّد اإلنسانية وذلك بسب
ب االضطهاد التنظيمي اإلجرامي الواضح والراسخ .يف هذه القضايا ،تكون جرائم التعذيب والخطف والقتل موجهة ض ّد مجموعة محدّدة من األشخاص
الذين يطالبون بحقوق اإلنسان ويدافعون عنها .وهذه الخطوة مهمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب حيث أ ّن تصنيف هذه االنتهاكات كجرائم ض ّد
اإلنسانية يضمن بأنها لن تتجاوز قانون التقادم املسقط ،ويسمح أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيها.

 ٢.٦.٢التوعية حول عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان
ما زال عدم االعرتاف بعمل املدافعات يشكّل تحدّياً كبريا ً يف ما يتعلق بتوفري الحامية لهن .إذ يف حاالت كثرية ،ال تعترب الناشطات أنفسهن
«مدافعات ألنهن غري مطّلعات عىل لغة حقوق اإلنسان أو ال يشعرن بالراحة حيال استخدام هذا املصطلح .ومن ناحية أخرى ،قد ال تستخدم املدافعات
هذا املصطلح بدافع التواضع أو االحرتام تجاه النساء املع ّرضات للخطر اللوايت يسعني للدفاع عنهن واللوايت قد يك ّن مه ّمشات أكرث منهن .ونتيج ًة لذلك،
نادرا ً ما تحصل املدافعات عىل تدابري الحامية املتوفّرة للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان»85.
وقد شدّدت املدافعات عىل أهمية تنفيذ حمالت عامة تعرتف بعملهن كتدبري سياسة عامة ملواجهة العنف الهيكيل .فاالعرتاف باملدافعات
كجهات فاعلة رشعية هو الخطوة األوىل التي ميكن للسلطات اتّخاذها لتوضح أنها لن تتسامح تجاه هذه االنتهاكات 86.وعىل الحمالت العامة أن تهدف
إىل القضاء عىل الخرافات واآلراء املسبقة املجحفة بحق املدافعات وعملهن .وقد تشمل اإلجراءات التي تثبت رشعية عمل املدافعات الترصيحات
العلنية من قبل السلطات واملجتمع املحيل والقيادات األخرى صاحبة النفوذ ،باإلضافة إىل إقامة جوائز خاصة ترعاها الدولة تقديرا ً للمدافعات
يف مجتمعاتهن املحلية أو بلدانهن .قد تدفع هذه الخطوات العامة التي تظهر الدعمبالسلطات املحلية واملجتمع عموماً إىل االعرتاف باملدافعات
وتقديرهن وقد تساهم يف تعزيز الدعم للمدافعات يف مجتمعاتهن املحلية وأُرسهن.

85
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إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة .2012 .3
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .14
)the Americas
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نإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامحل لودلا تامازتلا :ثلاثلا لصفلا

الفصل الثالث :التزامات الدول لحامية املدافعات عن
حقوق اإلنسان

3

“بالطبع ،بسبب نوعنا االجتامعي ،نصبح هدفاً سهالً ،ليس فقط لقوات أمن الدولة ولكن أيضاً للمؤسسات الذكورية األخرى التي تستفيد من هذا
النوع من االعتداءات عىل املدافعات»87.
عىل الدول االلتزام مبنع ارتكاب االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان ،واتخاذ االجراءات املناسبة عندارتكاب أي انتهاك ضد السالمة الجسدية
والنفسية للمدافعات .إذ ينص إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان عىل ما ييل« :تتّخذ الدولة جميع التدابري الالزمة التي
تكفل لكل شخص حامية السلطات املختصة له ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،من أي عنف ،أو تهديد ،أو انتقام ،أو متييز ضار فعالً أو قانوناً ،أو ضغط،
أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملامرسته أو مامرستها املرشوعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن» 88.والتزامات الدول لحامية املدافعني واملدافعات
مستمدة من مسؤولية وواجب الدول األساسيني لحامية حقوق اإلنسان كافة ،كام هو منصوص يف العديد من املعاهدات امل ُلزمة قانوناً ،مبا يف ذلك
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية89.

تنص املادة  ٣من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل ضامنات لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للنساء« :تتّخذ الدول األطراف
يف جميع امليادين ،وال سيام امليادين السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية ،كل التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك الترشيع ،لكفالة تط ّور املرأة وتقدّمها
الكاملني ،وذلك لتضمن لها مامرسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها عىل أساس املساواة مع الرجل».

يتضمن واجب حامية املدافعات التزامات سلبية وإيجابية .وبالتايل ،فعىل الدول «منع االنتهاكات ضد حقوق املدافعني واملدافعات تحت
نطاق سلطتها القانونية من خالل اتخاذ التدابري القانونية والقضائية واإلدارية وغريها لضامن متتع املدافعات واملدافعني بكامل حقوقهم؛ والتحقيق يف
االنتهاكات املزعومة؛ ومقاضاة الجناة املزعومني؛ وتوفري التعويضات الالزمة للمدافعني واملدافعات» 90.كام ينبغي عىل الدول أن متتنع عن انتهاك حقوق
اإلنسان ،وعن استخدام األدوات واملوارد الرسمية ملضايقة املدافعات واالعتداء عليهن .قد تشمل مضايقات الدولة استخدام البث الرسمي لتشويه سمعة
املدافعات علناً؛ ومراجعة الحسابات التنظيمية بال م ّربر؛ وتوجيه اتهامات جنائية ال أساس لها؛ واقتحام املكاتب ومصادرة املعدات .مبعنى آخر ،عىل
الدول توفري بيئة مؤاتية تسمح للمدافعات بإنجاز عملهن.
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كريستينا بالباي ،كاراباتان ،الفيلبني .مقابلة شخصية.
الجمعية العمومية لألمم املتحدة .إعالن األمم املتحدة املتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف
بها عاملياً .1999 (A/RES/53/144) .املادة  .12املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.En
املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .تعليق عىل “اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز
وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً” .الصفحة  .9متوز/يوليو  .2011املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclara- tionondefendersJuly2011.pdf
املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .تعليق عىل “اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز
وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً” .الصفحة  .10متوز/يوليو  .2011املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclara- tionondefendersJuly2011.pdf
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
الدول91.

باإلضافة إىل ذلك ،يشمل التزام الدول توفري الحامية ،الحامية من قبل الجهات الفاعلة التابعة للدولة أو الجهات الفاعلة من غري
ويعد هذا ذات أهمية كبرية يف ما يتعلق باملدافعات عن حقوق اإلنسان ألنهن غالباً ما يتعرضن النتهاكات من قبل الجهات الفاعلة من غري الدول مثل
«الجامعات األصولية ،واملجموعات اإلجرامية ،والقوات شبه العسكرية ،وكذلك أفراد املجتمع واألرسة» 92.ويف العديد من الحاالت ،عندما تشارك األرس
واملجتمعات املحلية يف االنتهاكات ضد املدافعات ،تُ َع ّد االعتداءات جزءا ً من الحياة الخاصة أو العائلية وتعطى أولوية أقل من قبل األنظمة القضائية.
ويف حاالت أخرى ،تتآمر السلطات مع الجهات الفاعلة من غري الدول ،مام يعرس إمكانية وصول املدافعات إىل تدابري الحامية93.
“تشري الدراسات إىل تزايد عدد املدافعات املستهدفات من قبل املجتمع .وعاد ًة ما يتم ارتكاب هذا العنف من قبل أفراد األرسة عندما تكون
[املدافعة] يف املنزل .أي مجاهرة ضد هذا العنف من قبل املدافعات تعترب كمحاولة لتحطيم املعايري االجتامعية»94.
وقالت املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان إ ّن «الدول تتحمل املسؤولية األساسية لحامية
األفراد ،مبن فيهم املدافعني واملدافعات ،الخاضعني لواليتها القضائية ،بغض النظر عن منزلة الجناة املزعومني .يف القضايا املتعلقة بالجهات الفاعلة من
غري الدول  -مبا يف ذلك الرشكات الخاصة والجامعات املسلحة غري الرشعية – فال ب ّد من إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومحاكمة الجناة .ويُع ّد امتناع
الدول عن مالحقة هؤالء الجناة ومعاقبتهم انتهاكا ً واضحا ً للامدة  ١٢من اإلعالن الخاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان»95.

األمم املتحدة تتبنى قراراً تاريخياً حول حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان

يف ترشين الثاين/نوفمرب عام  ،٢٠١٣اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارا ً بشأن حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان .ويعرتف هذا القرار
باالنتهاكات املحددة التي تواجهها املدافعات ،وتحث الدول عىل تطوير القوانني والسياسات املراعية للنوع االجتامعي لضامن حاميتهن .ولكن العديد
من جوانب هذا القرار أثار جدالً كبريا ً .مثالً « مراجع مهمة يف املسودة املبدئية التي تق ّر باملخاطر التي تواجهها النساء العامالت عىل قضايا الصحة
الجنسية والتناسلية والحقوق اإلنجابية والشؤون املتصلة بالحياة الجنسية» 96قد تم استثناؤها من املسودة النهائية بسبب املعارضة التي أعربت
عنها دول من أفريقيا وآسيا والكريس الرسويل .ووفقاً ملنظامت املجتمع املدين العاملة عىل القرار ،فعىل الرغم من أن القرار «ال يواجه جميع املخاطر
واحتياجات الحامية للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،فإنه ما زال قرارا ً هاماً وتاريخياً .وقد التزمت الدول باتّخاذ خطوات ملموسة لحامية املدافعات
عن حقوق اإلنسان»97.

ال توفّر معظم البلدان يف العامل تدابري حامية تضمن األمن الشخيص للمدافعات .ومع ذلك ،فإ ّن بعض الدول ،خصوصاً يف أمريكا الالتينية،
قد وضعت -أو تضع حالياً -برامج وتدابري تهدف إىل حامية املدافعني واملدافعات املعرضني للخطر .ولكن معظم برامج الحامية توفّر مجموعة من
االجراءات املشرتكة التي ال تأخذ باالعتبار املنظور الجندري .نعرض أدناه أمثلة من برامج الحامية الخاصة بكل بلد.
تربز حالة كولومبيا نقاط القوة والرشاك املحتملة لجهود الدولة .فقد أنشأت الحكومة الكولومبية وحدة الحامية الوطنية ضمن وزارة
الداخلية وأعادت هيكلة برنامج حامية املدافعني واملدافعات املوجود عن طريق سن عدة مراسيم يف عامي  ٢٠١١و .٢٠١٢ويهدف برنامج الحامية
اىل خدمة مجموعة واسعة من الناس ،مبا يف ذلك قياديي وقياديات الشعوب األصلية ،والنقابيات والنقابيني ،واملجموعات االجتامعية واملجتمعية،
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املرجع نفسه و لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Report on the Situation of Human
 .)Rights Defenders in the Americasالفقرة  .127آذار/مارس  .2006املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.cidh.org/countryrep/Defenders/defenderstoc.htm
إمنكوالدة برسيا وأناليا بينشزده 10 ،أفكار لتعزيز االستجابات من أجل املدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر (Ten Insights To Strengthen Responses For
 .)Women Human Rights Defenders At Riskتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة .2012 .4
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http:// www.awid.org/Library/Ten-Insights-to-Strengthen-Responses-for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk
املرجع نفسه.
رينو رجبهندري (مركز إعادة تأهيل النساء  - WORECالنيبال) .مقابلة شخصية.
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) .(A/HRC/13/22كانون األول/ديسمرب  ،2009الفقرة .42
منظمة العفو الدولية ) ،)AIوجمعية حقوق النساء يف التنمية ) ،)AWIDومنظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ) ،)ISHRورشيكات العدالة (،)JASS، Just Associates
تتب ّنى األمم املتحدة قرارا ً تاريخياً حول حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان .متوفّر يف املوقع
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/un_landmark_resolution_WHRD.php
املرجع نفسه.
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نإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامحل لودلا تامازتلا :ثلاثلا لصفلا
انتخابهم98.

والصحفيات والصحفيني ،ومنظامت الضحايا واملنظامت التي متثل مختلف الجامعات اإلثنية ،وكذلك املسؤولني واملسؤوالت الذين تم
وتشمل تدابري الحامية :التغيري املؤقت ملحل اإلقامة ،وتوفري الهواتف النقالة لتمكني املدافعني واملدافعات من االتصال بالسلطات مبارشةً ،وتوفري النقل
اآلمن والسرتات الواقية من الرصاص للمدافعني واملدافعات ،فضالً عن نرش حراس شخصيني.
ويف مخطط الحامية الجديد ،أصبحت وحدة الحامية الوطنية اآلن مسؤولة عن إجراء تقييامت املخاطر  -مهمة كانت تتوالها الرشطة الوطنية
سابقا -وأيضاً تتوىل مسؤوليات الحامية التي كانت تحت والية املخابرات املدنية التي تم تفكيكها Departamento administrativo de seguridad(.
 DAS) 99من عيوب برنامج الحامية هذا وفقاً للمدافعني واملدافعات ،هو استخدام موظفي املخابرات السابقني لتنفيذ تدابري الحامية .فعىل الرغم من
أ ّن وحدة املخابرات املدنية تم تفكيكها فقد تم نقل العديد من موظفيها إىل وحدة الحامية الوطنية 100.يف السابق ،أعربت مق ّررة األمم املتحدة املعنية
بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مخاوفها تجاه «الحراس الشخصيني املعينني من قبل  DASلحامية املدافعات واملدافعني ألنه زُعم أنهم يقومون
بالتجسس عليهم وبنقل املعلومات إىل وكالة االستخبارات»101.ومع أ ّن مخطط الحامية الحايل يسمح للمدافعات واملدافعني باقرتاح حراسهم الشخصيني،
فقد اشتىك العديد منهم من رفض مرشحيهم املقرتحني ألسباب تبدو تعسفية.
وأعرب املدافعون واملدافعات أيضاً عن قلقهم بشأن تح ّول مسؤولية حاميتهم من رشكات األمن الخاصة إىل الدولة .ويكمن الخوف الرئييس يف
احتامل «استخدام القوات شبه العسكرية السابقة ،التي قد تتجسس عليهم وتنقل املعلومات إىل أجهزة االستخبارات سعيا ً وراء املنافع االقتصادية»102.
ّ
يف ظل هذه الظروف ،يرتدّد بعض املدافعني واملدافعات بشأن قبول تدابري الحامية التي ترعاها الدولة (أو رفضوها) ألنهم يعتربونها غري فاعلة ،ال بل
قد تعرضهم يف بعض الحاالت ،إىل مخاطر أكرب103.
ّ
وينتقد املدافعون واملدافعات برنامج الحامية ألنه مل يتمكّن من إيقاف االنتهاكات ض ّد املدافعات وما زلن يتع ّرضن إىل التهديدات
واالعتداءات .ويعود أحد أبرز األسباب إىل قلة التنسيق بني برنامج الحامية والوكاالت املختلفة املسؤولة عن التحقيق يف االنتهاكات ض ّد املدافعات .وقد
شدّد املدافعون واملدافعات عىل أ ّن الدولة ركّزت عىل اعتامد تدابري حامية مادية ال تتعدى الحامية الجسدية لألفراد ،بدالً من اعتامد سياسة حامية
شاملة تركّز عىل التحقيق يف القضايا الجنائية ملنع تكرار االعتداءات عىل املدافعات104.
إ ّن االهتامم الضئيل مبسائل العنف النفيس والجنيس هو مشكلة رئيسية أخرى مثرية للقلق .عىل الرغم من أ ّن العنف النفيس يؤدّي دورا ً
رئيسيا «يف اضطهاد املدافعات والقياديات االجتامعيات ،مازال برنامج الحامية السياسية الذي تديره الحكومة الكولومبية يفتقر إىل البعد النفيس لألمن.
يتبينّ بالرتكيز بصورة حرصية عىل حامية األفراد ،أ ّن الربنامج ال يتناول بشكل ٍ
كاف احتياجات الحامية للعمليات التنظيمية الجامعية» 105.وأخ ًري ،أعرب
املدافعون واملدافعات أيضاً عن قلقهم بشأن «التأخري املفرط بني طلب الحامية وتلقي املدافع أو املدافعة املع ّرض للخطر استجابة فاعلة من قبل
السلطات ،وتطبيق تدابري الحامية يف حال اعتامدها»106.
من الناحية اإليجابية ،تعرتف اإلصالحات التي أجريت مؤخرا ً عىل الربنامج الذي ترعاه الدولة برضورة وجود الحامية التفاضلية للمدافعات.
ويُع ّد اعتامد وزارة الداخلية القرار  ٠٨٠٥يف أيار/مايو  ٢٠١٢خطوة هامة يف هذا االتجاه ،إذ أ ّن القرار يعرتف باحتياجات املدافعات املحدّدة يف الوقاية
والحامية ،ويحدّد بروتوكوالً قامئاً عىل مراعاة النوع االجتامعي لحاميتهن .وقد جاء االعتامد الناجح لهذا القرار نتيجة لعملية منارصة طويلة شملت
العديد من املجموعات النسائية يف كولومبيا .ومن الجوانب الرئيسية للقرار ما ييل :توسيع نطاق تدابري الحامية التي ترعاها الدولة لتغطّي أطفال
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برنامج غري حكومي لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان  -برنامج “نحن مدافعون ومدافعات” ) ،)We are Defendersالتقرير السنوي  2012تحت عنوان “تأثري
الدواء الوهمي” ) ،)El Efecto Placeboنظام املعلومات حول االعتداءات عىل املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا ( .)SIADDHHالصفحتيان  9و.2012 .10
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/412/informe%20somos%20defen-sores%20español%20FINAL%202012.pdf
برنامج غري حكومي لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان  -برنامج “نحن مدافعون ومدافعات” ) ،)We are Defendersالتقرير السنوي  .2011الصفحات .13-10
 .2012املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://www.somosdefensores.org/attachments/article/306/REVISTA%20SOMOS%20INGLES.pdf .2014
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .56
،)the Americas
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) ،)A/HRC/13/22/ Add.3الدورة  13ملجلس حقوق اإلنسان،
 4آذار/مارس  ،2010الفقرة .112
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) ،)A/HRC/13/22/ Add.3الدورة  13ملجلس حقوق اإلنسان،
 4آذار/مارس  ،2010الفقرة .113
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة 56؛ وكوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون
،)the Americas
واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد ( .)Human Rights Defenders under Threatأيلول/سبتمرب  .2011الصفحتان  24و.25
برنامج غري حكومي لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان  -برنامج “نحن مدافعون ومدافعات” ) ،)We are Defendersالتقرير السنوي  2012تحت عنوان “تأثري
الدواء الوهمي” ) ،)El Efecto Placeboنظام املعلومات حول االعتداءات عىل املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا ( .)SIADDHHالصفحتان  15و.2012 .34
املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/412/informe%20somos%20defensores%20español%20FINAL%202012.pdf
وأيضاً وجوماري أورتجون ) ،)CCAJARوكلوديا مهيا ،كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerكولومبيا .مقابالت شخصية.
كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد (Human Rights Defenders under
 .)Threatأيلول /سبتمرب  .2011الصفحة .25
كوربوراسيون سيسام موهري ) ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا :املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان تحت التهديد (Human Rights Defenders under
 .)Threatأيلول /سبتمرب  .2011الصفحة .24
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
املدافعات وغريهم من أفراد أرسهن ،وإدراج املبادئ التي تعطي أولوية للتشاور مع املدافعات .كام أنه يتوخّى تدريب املسؤولني واملسؤوالت املعنيني
بقضايا حامية املدافعات وتوعيتهم بشأن مراعاة النوع االجتامعي107.
ومع ذلك ،سلّطت املدافعات الضوء عىل عدد من املشاكل التي ينطوي عليها هذا الربوتوكول خاصة وأ ّن تدابري الحامية غالباً ما ال تغطّي
أرس املدافعات .عىل الرغم من أ ّن الربوتوكول الجديد يوفّر تدابري الحامية ألفراد أرس املدافعات ،فإ ّن األمر ال يحصل فعلياً« .إذا تم تعيني حارس شخيص
المرأة ،عىل سبيل املثال ،فإ ّن أطفالها محميون فقط إذا كانوا معها .وأل ّن هؤالء القائدات والقادة يسافرون بشكل متواصل لعملهم ،عندما يغادرون
منازلهم غالبا ً ما تبقى عائالتهم معرضة للخطر ،مام يخيف العديد منهم إذ يف بعض الحاالت ،تعرض أطفالهم للتهديد أو االعتداء»108.
ّ
ومن مصادر القلق الرئيسية األخرى أ ّن القرار ال يحدّد إجراء لتنفيذ التدابري املقرتحة التفاضلية بحسب النوع االجتامعي .إذ ميكن للمدافعات
املشاركة يف لجان تقييم املخاطر ،ولكن ال يحق لهن التصويت وات ّخاذ القرارات بشأن تدابري الحامية .باإلضافة إىل ذلك ،ال يتضمن الربوتوكول الحدود
الزمنية للفصل يف تدابري الحامية أو اإلجراءات إلعالم الضحايا .وأخريا ً ،ال يوضح الربوتوكول كيفية التنسيق بني مختلف املؤسسات االتحادية والواليتية
املكلّفة بتنفيذ تدابري الحامية109.
مل تحدّ د غواتيامال برنامجاً للحامية يف حد ذاته ،ولكنها وضعت العديد من املبادرات التي تهدف إىل توفري الحامية للمدافعني واملدافعات.
ففي عام  ،٢٠٠٤أنشأ الرئيس وحدة تنسيق لحامية منارصي ومنارصات حقوق اإلنسان ،وموظفي وموظفات شؤون العمليات والشؤون اإلدارية يف
نظام العدالة ،والصحفيني والصحفيات واإلعالميني واإلعالميات االجتامعيني .وتم إنشاء الوحدة للتنسيق مع مؤسسات الدولة األخرى بشأن تنفيذ تدابري
الحامية التي اعتمدها نظام البلدان األمريكية أو األمم املتحدة110.
يف عام  ،٢٠٠٨أنشأت غواتيامال وحدة لتحليل االعتداءات ض ّد املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان لفصل وتحديد أمناط االعتداءات.
وتتولىّ هذه الوحدة أيضاً وضع توصيات للمدّعني واملدّعيات وغريهم من املسؤولني واملسؤوالت املعنني بالتحقيق الجنايئ يف االعتداءات عىل املدافعني
واملدافعات عن حقوق اإلنسان؛ وتحديد معايري إلجراء تقييامت املخاطر؛ وجمع املعلومات حول االمتثال لتدابري الحامية وفعاليتها .باستطاعة ممثيل
وممثالت املنظامت الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان املشاركة يف عمل هذه الوحدة جنباً إىل جنب مع املؤسسات العاملة يف مجال التحقيقات الجنائية،
مبا يف ذلك مكتب املدعي العام ،والرشطة املدنية الوطنية111.
من مصادر القلق الرئيسية املتعلقة بهذه الوحدة هو عدم استقالليتها عن وزارة الداخلية التي قامت أحياناً بتعليق أنشطتها لعدة أشهر من
دون أي مربر واضح 112.وقد توقفت مجموعات حقوق اإلنسان وحقوق النساء وكذلك املنظامت الدولية عن العمل مع الوحدة بسبب القصور يف األمور
التشغيلية املتأصلة ،مبا يف ذلك تداول الوحدة يف املعلومات بأسلوب قد يحفّز التهديدات بدالً من أن يحمي املدافعات واملدافعني113.
ّ
منذ عام  ،٢٠٠٨جرت عدة محاوالت إلنشاء برنامج حامية من شأنه تعزيز مبادرات الحامية الحالية .ولكن القرار الوزاري إلنشاء برنامج
وطني لحامية املدافعات واملدافعني ،بالتشاور مع منظامت املجتمع املدين ،ينتظر توقيع الرئيس إلنفاذه114.
أنشأت الربازيل الربنامج الوطني لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام  .٢٠٠٤وتستضيف الربنامج «األمانة الخاصة لحقوق
اإلنسان ( )SEDHالتابعة لرئاسة الجمهورية .باإلضافة إىل ذلك ،يوضح الربنامج عمل الوزارات املختلفة ،ونظام العدالة ،وهيئات ملكية األرايض والرشطة
وسلطات التحقيق وغريها 115».ويف عام  ،٢٠٠٧اعتمدت الربازيل أيضاً السياسة الوطنية لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان (املرسوم رقم
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مالحظات عن القرار  0805الصادر عام  2012أبدتها املنظامت النسائية (غري منشورة).
هيومن رايتس واتش .حقوق بعيدة عن املتناول ،العقبات أمام الصحة والعدالة والحامية لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي النازحني يف كولومبيا (Rights Out of
 Reach,Obstacles to Health, Justice, and Protection for Displaced Victims of Gender-Based Violence in Colombia)، 14ترشين الثاين/نوفمرب  .2012املوقع
اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://www.hrw.org/reports/2012/11/14/rights-out-reach .2012
مالحظات عن القرار  0805الصادر عام  2012أبدتها املنظامت النسائية (غري منشورة).
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس  (Focus) 2013 -السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2013 .8املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس  (Focus) 2013 -السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2012 .9املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .56
،)the Americas
كلوديا سامايوا ) ،)UDEFEGUAغواتيامال.
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .56
،)the Americas
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس  (Focus) 2013 -السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2012 .8املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
منظمة الفرانسيسكان الدولية ( .)Franciscans Internationalاملراجعة الدورية الشاملة ) ،)UPRتقرير الجهة املعنية يف الربازيل ،منظمة الفرانسيسكان الدولية ) ،)FIالدورة
 13ملجموعة عمل املراجعة الدورية الشاملة ملجلس حقوق اإلنسان ،جنيف .الفقرة  .6ترشين الثاين/نوفمرب  .2011املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير .2014
http://www.franciscansinternational.org/fileadmin/docs/UPR_Reports_2011/Brazil_UPR_2012.pdf
مراجعة أيضاً بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس  (Focus) 2013 -السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع
الحايل .2012 ،الصفحة  .2012 .8املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
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نإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامحل لودلا تامازتلا :ثلاثلا لصفلا
ينص عىل مبادئ وتوجيهات لحامية ومساعدة األفراد بينهم ،واملنظامت ،والحركات االجتامعية .وقد استُكمل هذا املرسوم باعتامد قانون
 ،)٦.٠٤٤الذي ّ
116
 ٤٥٧٥/2009الذي «يحدد آليات أدوار املؤسسات املختلفة والرشوط لدخول برنامج الحامية» .وقد بدأ برنامج الحامية بثالثة مشاريع تجريبية يف
واليات برينامبوكو ،وبارا ،وإسبرييتو سانتو ،وتم متديده إىل واليات باهيا ،وسيارا ،وميناس جرييس ،وريو دي جانريو ،وريو غراندي ديل سور117.
يتم تنسيق الربنامج بواسطة مكاتب الواليات ومكتب التنسيق الوطني يف برازيليا ،جنباً إىل جنب مع املؤسسات االتحادية األخرى ذات
الصلة ،مبتابعة تنفيذ تدابري الحامية التي اعتمدتها آليات حقوق اإلنسان الدولية ،والتحقيق يف التهديدات والشكاوى ،واالستجابة للقضايا الواردة من
الواليات (املحافظات) التي مل تنشئ بعد برنامج حامية خاص بها .ت ُع ّد مكاتب الواليات مسؤولة عن تنفيذ تدابري حامية ملموسة للرد عىل القضايا ضمن
سلطتها القضائية .ويجمع مكتب التنسيق الوطني «السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،واملدعي العام وممثيل وممثالت املجتمع املدين .ويقدّم
كذلك دورات تدريبية يف مجال األمن والحامية الذاتية ملنارصي ومنارصات حقوق اإلنسان ...يف بعض برامج الواليات ،تستطيع املنظامت غري الحكومية
املتخصصة أن تقدم الدعم واملشورة القانونية ملنارصي ومنارصات حقوق اإلنسان»118.
من نقاط ضعف الربنامج «التمويل غري املنتظم ،ويف بعض الحاالت ،عدم وجود التزام حقيقي لتوفري الحامية الفعلية .كام أ ّن نقص املوارد
واالفتقار إىل البنية التحتية وانعدام التنسيق بني سلطات الواليات والسلطات االتحادية هي من املشاكل الرئيسية التي متنع الربنامج من تحقيق كامل
أهدافه يف حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان»119.
اعتمدت املكسيك القانون لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني والصحفيات يف عام  .٢٠١٢والحقاً يف تلك السنة،
أنشأت الحكومة مجلساً حكومياً ومجلساً استشارياً لتنفيذ آلية الحامية 120.أنشئ املجلس الحكومي رسمياً يف ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٢ليتولىّ ات ّخاذ
القرارات وهو يتألف من ممثلني وممثالت من وزارة الداخلية ،ومكتب املدعي العام للدولة ،ووزارة الشؤون الخارجية ،واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،
واألمن العام ،ومؤسسات الدولة األخرى .ويضم املجلس أيضاً ممثلني وممثالت من املجلس االستشاري الذي يتك ّون من مدافعني ومدافعات عن حقوق
اإلنسان وصحفيني وصحفيات121.
ويركّز القانون عىل وضع تدابري الحامية لكل من األفراد والتعاونيات املع ّرضة للخطر .وتشمل هذه التدابري مجموعة واسعة من الخدمات
مثل التغيري املؤقت ملحل اإلقامة ،وتوفري الحراس الشخصيني ومعدات لالتصاالت الالسلكية والهاتفية والسيارات املدرعة122.
ّ
ولكن عىل الرغم من اعتامد القانون ،يشعر بعض املدافعات بالقلق إزاء كيفية تطبيق التدابري املتاحة حتى اآلن ،وقلة الرتكيز عىل الوقاية.
عىل سبيل املثال ،ال يتضمن القانون آلية محددة لضامن إجراء تحقيقات وافية ومحاكمة الجناة  -وهي أفضل وسيلة ملنع االنتهاكات وحامية املدافعني
واملدافعات123.
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منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in the
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة 56؛ وبروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس  (Focus) 2013 -السياسات
،)Americas
العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل .2012 ،الصفحة  .2012 .8املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .2014
http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس (Focus) 2013 -السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2012 .8املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير .http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .56
،)the Americas
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس (Focus) 2013 -السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2012 .7املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
ومنظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني )Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحتان  56و.57
،)the Americas
دار حقوق الصحفيني والصحفيات ) ،)Casa de los Derechos de Periodistasبيان صحفي ،تأسيس املجلس االستشاري حول آلية حامية املدافعات واملدافعني عن حقوق
اإلنسان والصحفيات والصحفيني (Boletin de Prensa, Se instala el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de
 ،)Derechos Humanos y Periodistasترشين األول/أكتوبر  .2012متوفّر يف املوقع:
.http://periodistas.org.mx/se-instala- el-consejo-consultivo-del-mecanismo-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos
قانون حامية حقوق املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيات والصحفيني ،الفصل  VIIتدابري الوقاية ،وتدابري الحامية ،وتدابري الحامية الطارئة ،من املادة  29إىل 34
(Ley para la Proteccion de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Capítulo VII Medidas Preventivas, Medi- das de Protección
.)y Medidas Urgentes de Protección Artículo 29 al 34
http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/Resource/182/1/images/ley.pdf
مراجعة أيضاً أنايييل غارسيا مارتينز ،وكالة  ،Cimacnoticiasمضاعفة ميزانية آلية الحامية ثالث مرات ( ،)Triplican presupuesto a Mecanismo de Protecciónمدينة
مكسيكو 23 ،كانون الثاين/يناير  .2013متوفّر يف املوقع.http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62433 :
الدورة  147من جلسات لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( .)IACHRالوضع لحقوق اإلنسان يف املكسيك (Situación General de Derechos Humanos en
 .)Méxicoآذار/مارس  .2013تقرير من إعداد :منظمة رشيكات العدالة ))JASS؛ واملركز املكسييك للقانون البيئي ()Centro Mexicano de Derecho Ambiental؛ ومركز
العدالة والحق الدويل ))Centro por la Justicia y el Derecho Internacional؛ ومركز حقوق اإلنسان “ميغيل أوغستني بروخواريز” Centro de Derechos Humanos
) ،)Miguel Agustín Pro Juárezومركز حقوق اإلنسان لجبل تالتشينولن ))Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan؛ ومركز حقوق اإلنسان
“فراي بارتولومي دي الس كاساس” ))Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas؛ واملواطنون الداعمون لحقوق اإلنسان (Ciudadanos en
)Apoyo a los Derechos Humanos؛ واللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
)Humanos؛ ومركز ﻓﻮﻧﺪﺍﺭ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ))Fundar, Centro de Investigación y Análisis؛ والشبكة الوطنية ملنظامت حقوق اإلنسان املدنية “كل الحقوق للجميع”
(”.)Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
وقد أعربت لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) عن مخاوف بشأن املخاطر التي تواجهها املدافعات يف
املكسيك «وحول معلومات تزعم بأ ّن معظم القضايا املتعلقة بالعنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني والصحفيات قد ارتُكبت من قبل
عمالء الدولة ،وأنه مل يبذَل أي جهد ملنع الجناة ،والتحقيق معهم ،ومقاضاتهم ،ومعاقبتهم»124.
ُ
وقد أكدت منظامت املجتمع املدين أنه من املهم للسلطات أالّ «تفرتض بأ ّن مسؤولياتها مقصورة عىل إنشاء آلية حامية فقط .إذ ما زال اإلفالت
من العقاب ملرتكبي ومرتكبات التهديد ،واالتهامات الجنائية امللفقة ،ومهاجمة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني والصحفيات
وقتلهم أكرب عقببة لتحسني سالمة هذه الجهات الفاعلة االجتامعية الحيوية»125.
وأعربت املدافعات أيضاً عن مخاوف بشأن عدم وجود منظور يراعي النوع االجتامعي يف اآللية للنظر يف املشاكل املحدّدة التي تواجهها
املدافعات .وقد أكدن أ ّن املشكلة الرئيسية هي أ ّن املعلومات التي يتم جمعها ليست مص ّنفة حسب الجنس أو الجندر.
كام ال تتضمن اآللية نظاماً لتحديد التهديدات املختلفة ،وال التدابري التي تنفذ لحامية املدافعات .ولضامن تنفيذها الفاعل ،أشارت املدافعات
إىل رضورة وضع مؤرشات جندرية ملنح تدابري الحامية ،وتدريب املسؤولني واملسؤوالت املكلّفني بتنفيذ الربنامج تدريباً مناسباً للحرص عىل أنهم يفهمون
الخصائص املحددة للمدافعات126.
وحثت لجنة سيداو دولة املكسيك لتضمن بأ ّن آلية الحامية للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسانلتشمل النهج الجندري 127.وبصورة أكرث
تحديدا ً ،خالل االستعراض الدوري الشامل ،تلقت املكسيك توصية لتطوير «بروتوكول تحقيق يستخدم مناظري جندرية وإثنية ميكن استخدامها من قبل
مكاتب املدعني العامني يف الواليات كلام بلّغت املدافعات عن تهديدات أو اعتداءات ارتكبت ضدهن»128.
ُ
ومن العقبات األخرى التي تقف أمام التنفيذ الفاعل للربنامج :قلة توفري املوارد البرشية والتقنية؛ وعدم مشاركة املنتفعني يف تصميم تدابري
الحامية؛ 129واالستجابة البطيئة من قبل الجهات املختصة؛ والتنسيق املحدود بني السلطات االتحادية وسلطات الدولة؛ وقلة التعاون مع السلطات
املحلية لتنفيذ تدابري وقائية؛ واملنهجية غري الوافية إلجراء تحليل املخاطر ،وهو ما ال يتامىش مع املامرسات الدولية .وأخريا ً ،شدّدت املدافعات عىل أهمية
نرش املعلومات حول آلية الحامية للتأكد من أ ّن املدافعني واملدافعات املعرضني لخطر يعلمون بوجودها130.
شكّلت هندوراس وحدة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة األمن باعتبارها الهيئة املكلّفة بتنفيذ ومتابعة تدابري الحامية الصادرة عن نظام حقوق
اإلنسان للبلدان األمريكية .ولكن منظامت املجتمع املدين أعربت عن قلقها إزاء العدد الصغري من األشخاص الذين سيتمكّنون من املشاركة يف الربنامج.
وأشارت أيضا إىل العديد من الثغرات األخرى ،عىل سبيل املثال« ،عدم وضوح سلسلة تدابري الحامية التي ستكون متاحة ،وال أنظمة الرصد أو تقييم
املخاطر التي سيتم وضعها .وعالوة عىل ذلك ،سيتح ّمل املستفيد أو املستفيدة عىل األقل جزءا ً من تكلفة الحراس الشخصيني» 131.كام أ ّن املوظفات
واملوظفني املكلّفني بهذه الوحدة مل يحصلوا عىل التدريب الالزم ملعالجة املخاطر التي يواجهها املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،بل حتى إنهم
هدّدوا ،يف بعض الحاالت ،املستفيدين واملستفيدات من هذه التدابري وأرسهم لعدم قبولهم تدابري الحامية املفروضة عليهم132.
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لجنة القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة (سيداو) ،)CEDAW/C/MEX/CO/7-8( ،آب/أغسطس  ،2012الفقرة .24
منظمة العفو الدولية ،تحويل األمل إىل أمل ،املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Transforming Pain into Hope, Human Rights Defenders in
 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الصفحة .57
،)the Americas
معلومات قدّمتها منظمة رشيكات العدالة ( .)JASSمراجعة أيضاً التقرير التي قدّمتها منظمة رشيكات العدالة ( ،)JASSواتحاد الحوار الربملاين والعدالة ،أواكساكا ،والشبكة
الوطنية للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك للدورة الثانية من املراجعة الدورية الشاملة ( .)UPRاملوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير .2014
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMXStakeholdersInfoS17.aspx
( - JS10التقرير املشرتك  )10مراجعة أيضاً امللخص الذي أعدّه مكتب املفوض األعىل لحقوق اإلنسان مبوجب الفقرة (15ب) من ملحق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقرة
 5من ملحق قرار املجلس  A/HRC/WG.6/17/MEX/3 ،21/16متوز/يوليو  ،31 2013الفقرات  67إىل  .69يض ّم هذا التقرير العديد من املخاوف التي عبرّ ت عنها منظمة
رشيكات العدالة ( ،)JASSواتحاد الحوار الربملاين والعدالة ،أواكساكا ،والشبكة الوطنية للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف املكسيك.
لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) 7 ،(CEDAW/C/MEX/CO/7-8) ،آب/أغسطس  ،2012الفقرة  .25ب.
السفارة اإليرلندية .املراجعة الدورية الشاملة ) (UPR 17بيان إيرلندا حول املكسيك 23 ،ترشين األول/أكتوبر  .2013املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير .2014
http://www.embassyofire-land.ru/uploads/documents/Political%20Division/Human%20Rights/131023%20upr%2017%20mexico%20-%20irl.pdf
كتائب السالم الدولية ( .)PBIمرشوع املكسيك ،نظرة بانورامية عىل الدفاع عن حقوق اإلنسان يف املكسيك :مبادرات ومخاطر املجتمع املدين املكسييك (Mexico Project, A
 ،)Panorama of the Defense of Human Rights in Mexico: Initiatives and Risks of Mexican Civil Societyنيسان/أبريل ،الصفحة .11
الدورة  147من جلسات لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( .)IACHRالوضع لحقوق اإلنسان يف املكسيك (Situación General de Derechos Humanos en
 .)Méxicoآذار/مارس  .2013تقرير من إعداد :منظمة رشيكات العدالة ))JASS؛ واملركز املكسييك للقانون البيئي ()Centro Mexicano de Derecho Ambiental؛ ومركز
العدالة والحق الدويل ))Centro por la Justicia y el Derecho Internacional؛ ومركز حقوق اإلنسان “ميغيل أوغستني بروخواريز” Centro de Derechos Humanos
 ،))Miguel Agustín Pro Juárezومركز حقوق اإلنسان لجبل تالتشينولن ))Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan؛ ومركز حقوق اإلنسان
“فراي بارتولومي دي الس كاساس” ))Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas؛ واملواطنون الداعمون لحقوق اإلنسان (Ciudadanos en
)Apoyo a los Derechos Humanos؛ واللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
)Humanos؛ ومركز ﻓﻮﻧﺪﺍﺭ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ))Fundar, Centro de Investigación y Análisis؛ والشبكة الوطنية ملنظامت حقوق اإلنسان املدنية “كل الحقوق للجميع”
(.)”Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس ) (Focus - 2013السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2012 .9املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
غالديس النزا أوشوا حركة املرأة من أجل السالم ” ،”Visitación Padillaهوندوراس.
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نإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامحل لودلا تامازتلا :ثلاثلا لصفلا
وأكملت حكومة هندوراس صياغة القانون الخاص بحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني والصحفيات واإلعالميني
واإلعالميات والعاملني والعامالت يف االتصاالت االجتامعية ومسؤويل ومسؤوالت العدل .وأعلنت هندوراس أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة يف آذار/مارس  ٢٠١٣بأنها سرتسل مرشوع القانون إىل الكونغرس للموافقة عليه 133.إالّ أ ّن مرشوع القانون ال يحظى بتأييد قوي بني جامعات
املجتمع املدين ،حيث أ ّن عدم ثقة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان مببادرة الحكومة «ازداد بالتزامن مع ارتفاع عدد حوادث العنف وقتل
القادة والقائدات النقابيني ،وسكان الريف ،واملدافعات واملدافعني الشباب عن حقوق اإلنسان ،فضالً عن زيادة تجريم االحتجاج االجتامعي» 134.وعىل
تخف االنتهاكات ضد املدافعني واملدافعات بل عىل العكس ،فقد أنشأت الحكومة
الرغم من إنشاء وزارة العدل وحقوق اإلنسان يف أعقاب االنقالب ،مل ّ
نوعني من الرشطة التي تستخدَم لرصد وتفتيش منازل املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ولفّقت جرائم زائفة ملالحقتهم135.
بلدان أخرى :يعمل عدد محدود من البلدان يف مناطق أخرى عىل تطوير بعض املبادرات من أجل حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق
اإلنسان .فقد وضعت منظامت املجتمع املدين يف الفيليبني مثالً مرشوع قانون لضامن حقوق املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،وهو قيد
املناقشة حالياً يف الكونغرس .وباملثل ،يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،تضغط مجموعة من املنظامت غري الحكومية عىل مجلس الشيوخ إلقرار مرشوع
قانون حول حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .أما يف إندونيسيا ،فقد تفاوض تحالف من املنظامت غري الحكومية مع اللجنة الوطنية
وينص القانون عىل
لحقوق اإلنسان ( )Komnas HAMإلدراج حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف قانون اللجان الجديد لعام ّ .٢٠١٢
أن تؤدّي اللجنة دورا ً فعاالً يف حامية املدافعني واملدافعات136.
ّ
ختاماً ،قلة من البلدان وضعت آليات لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان ،وحتى يف تلك البلدان التي لديها مخططات حامية ،ما زالت
املدافعات يتعرضن لالعتداءت .كام أشارت املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان« ،يف معظم الحاالت ،ما من آليات
محدّدة لحامية املدافعات أو األشخاص الذين يعملون يف مجال حقوق النساء أو قضايا النوع االجتامعي ،وإن توفّرت ،فغالبا ما يعيقها عدم التنفيذ ،أو
غياب اإلرادة السياسية ،أو عدم مراعاة النوع االجتامعي» 137.إذ أ ّن معظم آليات الحامية املتاحة ال تعرتف باحتياجات الحامية التفاضلية للمدافعات
عن حقوق اإلنسان.
غالبا ما تبدي املدافعات قلقهن حول غياب االلتزام السيايس لتنفيذ تدابري الحامية .كام أوضحت املق ّررة الخاصة« :قد تكون آراء املسؤوالت
واملسؤولني يف الحكومة أو الرشطة تجاه املدافعات أو األشخاص الذين يعملون يف مجال حقوق النساء أو قضايا النوع االجتامعي مشابهة للنظرة
السائدة املحافظة والذكورية يف املجتمع .وبالتايل قد يكون مستوى حامسهم ضئيالً ،إن ُوجد ،للتدخل بفعالية من أجل حاميتهن عىل الرغم من أنه
واجبهم»138.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد أثبتت معظم الربامج وآليات الحامية عدم فاعليتها ألنها تركّز عىل توفري التدابري الالزمة لحامية السالمة الجسدية
للمدافعات .ووفقاً للجنة البلدان األمريكية« ،يجب أن يتميز النظام بالشمولية والفاعلية لحامية ما يضطلع به املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان،
ّ
وعدم االكتفاء مبجرد تشغيل برنامج حامية ضد أعامل العنف ،مع أ ّن هذه الحامية رضورية
وتحتل األولوية 139”.وبنا ًء عىل ذلك ،ينبغي أن تسعى الدول
إىل توفري بيئة متكينية ليك تضمن بأن تتمكّن املدافعات «من االستمرار يف املشاركة يف حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها140”.

133
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135
136
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بعثة هوندوراس الدامئة أمام األمم املتحدة والهيئات الدولية األخرى يف جنيف ،البيان تحت البند  :3مناقشة تفاعلية مع املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني
واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،الدورة العادية  22ملجلس حقوق اإلنسان 4 ،آذار/مارس .2013
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس ) (Focus - 2013السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحة  .2012 .9املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
غالديس النزا أوشوا حركة املرأة من أجل السالم ” ،”Visitación Padillaهوندوراس.
بروتكشن إنرتناشونال ( .)Protection Internationalتقرير فوكس ) (Focus - 2013السياسات العامة لحامية املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان :الوضع الحايل.2012 ،
الصفحتان  .2012 .11-10املوقع اإللكرتوين .كانون الثاين/يناير http://protectionline.org/files/2013/02/Focus-2013_ENG_web.pdf .2014
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) 20 .(A/HRC/16/44كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة .90
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) 20 .(A/HRC/16/44كانون األول/ديسمرب  ،2010الفقرة .96
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Report on the Situation of Human Rights
الوثيقة  5املراجعة  1.7آذار/مارس  ،2006الفقرة .131
،)Defenders in the Americas
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Report on the Situation of Human Rights
الوثيقة  31 .66كانون األول/ديسمرب  ،2011الفقرة .522
،)Defenders in the Americas
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الفصل الرابع :آليات الحامية اإلقليمية والدولية

4

يوفّر هذا القسم أمثلة عن الطرائق التي استخدمت بها املدافعات اآلليات اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان .ففي حني أ ّن هناك
العديد من األدلّة والكتب التي ت ُعنى بآليات حقوق اإلنسان ،غالباً ما أشارت املدافعات اللوايت متت مقابلتهن يف سياق هذه املبادرة إىل أ ّن املدافعني
واملدافعات العاملني عىل املستوى املحليّ والوطني ال ميكنهم الوصول بسهولة إىل هذه املنشورات ويفتقرون إىل املعلومات عن آليات حقوق اإلنسان .ال
يسعى هذا القسم إىل توفري رشح شامل لجميع اآلليات املوجودة وطريقة عملها ،بل إىل تقديم ملحة موجزة عن منافع وقيود استخدام اآلليات املختلفة.

 ٤.١لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو)
لجنة سيداو هي هيئة خبريات مك ّونة من  ٢٣خبرية يف مجال حقوق النساء من مختلف أنحاء العامل .تأسست عام  ١٩٨٢ملراقبة امتثال الدول اللتزاماتها
الدولية مبوجب اتفاقية عام  ١٩٧٩بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة .يجب عىل الدول التي قامت بالتصديق عىل االتفاقية تقديم تقرير أويل
يف غضون سنة واحدة من التصديق عليها ،عىل أن يتم تقديم تقارير دورية مرة كل أربع سنوات حول التقدم املحرز نحو تحقيق املساواة للنساء يف البالد141.
تقوم اللجنة بفحص التقارير الوطنية ،وتعقد حوارات مع الدول األطراف لتبادل وجهات النظر وجمع املعلومات عن التدابري املتّخذة لتعزيز
وضع النساء يف البالد .ويف ختام كل دورة ،تعتمد اللجنة املالحظات الختامية وتربز التقدم الذي تم احرازه ،باإلضافة إىل مجاالت االهتامم والتوصيات
لتحسني حالة حقوق النساء يف البالد .تؤدّي منظامت املجتمع املدين دورا ً حاسامً يف هذه العملية من خالل تقديم تقارير مستقلة أو تقارير الظل
وعروض شفهية للفت انتباه اللجنة إىل مخاوف النساء142.
بإمكان العمل مع لجنة سيداو أن يسهم يف تطوير بيئة متكينية للمدافعات وتوفري الرشعية لعملهن عىل الرغم من أنها ليست آلية حامية عاجلة.
عىل سبيل املثال ،يف تقرير فحص املكسيك ،حثت اللجنة الحكومة املكسيكية عىل «ات ّخاذ تدابري ملموسة وكافية وفعالة ملنع االعتداءات واالنتهاكات األخرى
املرتكَبة بحق املدافعات والصحفيات والتحقيق فيها ومقاضاة املرتكبني واملرتكبات ومعاقبتهم  ،باإلضافة إىل ات ّخاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب»143.
ّ
كذلك يف تقرير آخر لروسيا البيضاء ،أعربت اللجنة عن قلقها «إزاء عدم وجود بيئة متكينية إلنشاء وتشغيل املنظامت النسائية غري الحكومية
ولتشجيع املشاركة النشطة للمجتمع املدين يف تعزيز املساواة الجندرية»144.
وقد أوصت اللجنة روسيا البيضاء بأن «متكًن إنشاء وتشغيل املنظامت النسائية غري الحكومية ،وتش ّجع وتس ّهل املشاركة النشطة للمجتمع
املدين يف التنفيذ الكامل لالتفاقية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء» 145.ميكن لهذه التوصيات أن تكون أدوات مفيدة ملنظامت املجتمع املدين للضغط
عىل الدولة لالضطالع مبسؤوليتها لحامية املدافعات ورفع مستوى الوعي حول حالة املدافعات يف بلدان محدّدة.
باإلضافة إىل فحص تقارير الدول ،لدى لجنة السيداو آليات أخرى قد تسهم يف حامية املدافعات .فبإمكان اللجنة أن تتلقى أيضاً الشكاوى
(إجراء االتصاالت) بشأن الدول التي أصبحت طرفاً يف الربوتوكول االختياري لالتفاقية146.ومن خالل التصديق عىل الربوتوكول االختياري ،متكًن الدول
اللجنة «لتعمل كمحكمة خاصة بحقوق اإلنسان يف ما يتعلّق بالتنفيذ الفعال لألحكام الواردة يف اتفاقية سيداو»147.
ّ
141
142
143
144
145
146
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ملزيد من املعلومات عن لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) ،مراجعة املوقعhttp://www.un.org/wom-enwatch/daw/cedaw/committee.htm :
ملزيد من املعلومات ،مراجعة موقع املرصد الدويل لحقوق النساء ( .)IWRAWإنتاج تقارير الظل للجنة سيداو :دليل إجرايئ ،كانون الثاين/يناير  .2009املوقع اإللكرتوين4 .
شباط/فرباير http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/procedural- guide-08.html .2014
لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) 7 ،(CEDAW/C/MEX/CO/7-8) ،آب/أغسطس  ،2012الفقرة .25
تقرير لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) ،الدورة ( 13من  12إىل  30كانون الثاين/يناير  )2004والدورة ( 31من  6إىل  23متوز/يوليو  ،)2004الجمعية العمومية،
السجالت الرسمية الدورة  ،59امللحق رقم  ،(A/59/38) 38الفقرة .343
تقرير لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو) ،الدورة ( 13من  12إىل  30كانون الثاين/يناير  )2004والدورة ( 31من  6إىل  23متوز/يوليو  ،)2004الجمعية العمومية،
السجالت الرسمية الدورة  ،59امللحق رقم  ،(A/59/38) 38الفقرة .344
الربوتوكول االختياري هو أيضاً معاهدة خاصة بحقوق اإلنسان مك ّملة لالتفاقية .عندما تق ّر دولة ما بالربوتوكول االختياري أو توافق عليه ،فإنها تعرتف بصالحية اللجنة ملراجعة
الشكاوى املتعلّقة باالنتهاكات املزعومة للحقوق التي تنص عليها االتفاقية .مراجعة املالحظة الخاصة باملعلومات عن تقديم الشكاوى الفردية مبوجب بروتوكول سيداو
االختياري ،مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان .متوفّر يف املوقعhttp://www2.ohchr.org/english/ bodies/cedaw/comments.htm :
املرصد الدويل لحقوق النساء ) ،)IWRAWموارد املعرفة الخاصة بسيداو .ال تاريخ محدّد .املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير .2014
http://www.iwraw-ap.org/protocol/communications.htm
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لودلاو ةيميلقإلا ةيامحلا تايلآ :عبارلا لصفلا
يقدّم إجراء االتصاالت فرصة للنساء ،أفرادا ً أو مجموعات ،لطلب التعويض مقابل االنتهاكات املحدّدة التي تنجم عن األعامل أو التقصريات
من جهة الدولة .وهو «يقدم للنساء األفراد فرصة للوصول إىل الحقوق املضمونة عىل الصعيد الدويل ،التي مل ت ُنفَّذ أو غري قابلة للتنفيذ عىل الصعيد
املحيل واملطالبة بها» 148.وتقدم هذه اآللية أيضاً فرصة ليك تحصل الناجيات والضحايا عىل اإلنصاف والعدالة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تؤث ّر القضايا
البت فيها مبوجب هذا اإلجراء يف تطوير القانون الوطني مع أ ّن «توصياته غري ملزمة ويعتمد التطبيق عىل حسن نية الدولة الطرف والضغط
التي يتم ّ
من قبل املجتمع املدين ،واللجنة واملجتمع الدويل األوسع»149.
ميكن للجنة سيداو أيضاً إجراء التحريات يف البلدان التي هي طرف يف الربوتوكول االختياري وتعرتف بأهلية اللجنة .إذ يسمح إجراء التحري
للجنة بالرشوع بالتحقيقات عندما «تتلقى معلومات موثوقة تشري إىل انتهاكات جسيمة أو منتظمة من ِقبل دولة طرف للحقوق املنصوص عليها يف
االتفاقية» 150.وهذا اإلجراء رسي ويجب تنفيذه بالتعاون مع الدولة املعنية وقد يشمل زيارة إىل البلد املعني151.
ّ
عىل سبيل املثال ،يف عام  ،٢٠٠٣نفّذت لجنة سيداو تحريات متعلق ًة مبقتل واختفاء املئات من النساء يف سيوداد خواريز ،يف املكسيك ،بني عام
 ١٩٩٣و  ،٢٠٠٣ويف فشل الحكومة املكسيكية يف إجراء التحقيقات الكافية .درست اللجنة املعلومات التي استلمتها من الحكومة املكسيكية ومنظامت
املجتمع املدين وأجرت زيارة إىل البلد .ويف نهاية التحقيق ،أصدرت اللجنة تقريرا ً يتضمن توصيات محدّدة بشأن التحقيق يف جرائم القتل ومعاقبة
الجناة .وقد أثار التقرير االنتباه الدويل حول هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي ترتكَب عىل املستوى الوطني وضغط عىل الحكومة املكسيكية لتتّخذ
اإلجراءات الالزمة152.

ماذا تفعل لجنة سيداو؟
• تدرس التقارير الوطنية وتتبنى املالحظات الختامية مسلّط ًة الضوء عىل التقدّم الذي تم إنجازه والجوانب املثرية للقلق وتقدّم التوصيات لتحسني
حالة حقوق النساء يف البلد؛
• تتلقّى الشكاوى املتعلّقة باالنتهاكات املحدّدة الناجمة عن أفعال أو تقصريات من قبل الدول التي أصبحت طرفاً يف الربوتوكول االختياري
لالتفاقية؛
•تبارش بالتحريات للتحقيق يف االنتهاكات الجسيمة أو املنهجية يف البلدان األطراف يف الربوتوكول االختياري والتي تعرتف بأهلية اللجنة.

باإلضافة إىل لجنة سيداو ،بإمكان العديد من الهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة أن تسهم يف حامية املدافعات .فقد
عملت منظامت حقوق اإلنسان واملنظامت النسائية مع لجنة حقوق اإلنسان 153ولجنة مناهضة التعذيب أثناء مراجعة حالة حقوق اإلنسان يف
نيكاراغوا .فلفتت انتباه هاتني اللجنتني إىل «أ ّن حظر اإلجهاض العالجي يف نيكاراغوا يشكّل انتهاكاً خطريا ً لحقوق النساء ،ووصفت حملة املضايقة
واالضطهاد املتصاعدة ضد الجامعات التي تعارض حظر اإلجهاض» 154.وقد أوصت اللجنتان ،عند دراسة التقرير الذي أعدّته الدولة ،بأن تراجع نيكاراغوا
ترشيعاتها املتعلقة باإلجهاض و»تتجنب معاقبة أصحاب املهن الطبية ألدائهم واجباتهم املهنية»155.
ّ

148
149
150
151
152

153
154
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املرجع نفسه.
دونا سوليفان .الربوتوكول االختياري للسيداو وإمكانية تطبيقه “عىل أرض الواقع” (”)The Optional Protocol to CEDAW and Its Applicability “On the Ground
جمعية حقوق النساء يف التنمية ) (AWIDشباط/فرباير  .2008املوقع اإللكرتوين 13 .كانون األول/ديسمرب .2013
املادة  8من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
ملزيد من املعلومات ،زيارة املوقع.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/InquiryProcedure.aspx :
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ األمم املتحدة للقضاء ﻋﻰﻠ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ض ّد اﻤﻟﺮأة (سيداو) .تقرير حول املكسيك أنتجته لجنة القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة مبوجب املادة  8من الربوتوكول
االختياري امللحق باالتفاقية ،ور ّد الحكومة املكسيكية .كانون الثاين/يناير  .2005املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير 2014
.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/InquiryProcedure.aspx
تتولىّ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان رصد تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكوالت االختيارية امللحقة به.
إمنكوالدة برسيا .االستجابة العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر :التخطيط والتقييم التمهيدي (Urgent Responses for WHRDs at Risk: Mapping
 .)and Preliminary Assessmentتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .2011 .الصفحة  .4املوقع اإللكرتوين.
كانون الثاين/يناير .2014
http://awid.org/Library/Urgent-Responses- for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk-Mapping-and-Preliminary-Assessment
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 12 ،(CCPR/C/NIC/CO/3) ،كانون األول/ديسمرب  ،2008الفقرة 13؛ ولجنة مناهضة التعذيب 10 ،(CAT/C/ NIC/CO/1) ،حزيران/يونيو
 ،2009الفقرة .16

29

حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية

تشمل هيئات رصد املعاهدات األخرى:

•اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( :)CESCRتراقب وتعمل عىل تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ()١٩٦٦؛
•لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي ( :)CERDتراقب وتنفّذ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ()١٩٦٥؛
•لجنة حقوق الطفل( :)CRCتراقب وتنفذ اتفاقية حقوق الطفل ( )١٩٨٩وبروتوكوالتها االختيارية ()٢٠٠٠؛
•اللجنة املعنية بالعامل املهاجرين ( :)CMWتراقب وتنفّذ االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل والعامالت املهاجرين وأفراد أرسهم
()١٩٩٠؛
•اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( :)CRPDتراقب وتنفذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()٢٠٠٦؛
•اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي ( :)CEDتراقب وتنفذ االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ()٢٠٠٦؛
•اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( :)SPTاملنشأة وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب ( ٢٠٠٢  :)2002( )OPCATحيث تقوم بزيارة أماكن االحتجاز بهدف منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
املصدر :مستخرج من http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

  ٤.٢املق ّررون واملقررات الخاصون املعنيون بحالة املدافعني واملدافعات عن
حقوق اإلنسان
حل محلّها مجلس حقوق اإلنسان يف عام  )٢٠٠٦والية املمثل الخاص أو
يف عام  ،٢٠٠٠أنشأت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان (التي ّ
املمثلة الخاصة ،اآلن املق ّررة الخاصة أو املق ّرر الخاص املعني بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان لدعم تنفيذ اإلعالن املتعلق باملدافعني
واملدافعات عن حقوق اإلنسان 156.وتم اعتامد اإلعالن يف عام  ١٩٩٨باإلجامع من قبل جميع الدول األعضاء يف الجمعية العامة .وقد شارك العديد من
منظامت املجتمع املدين يف صياغة اإلعالن للحرص عىل أن يضمن حامية قوية للمدافعني واملدافعات .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن اإلعالن «ال يخلق حقوقاً
جديدة بل يوضح الحقوق القامئة عىل نحو يجعل من السهل تطبيقها عىل الدور العميل للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان وظروفهم»157.

156

االسم الكامل لإلعالن هو “اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً”.
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يحدّ د اإلعالن الخاص باملدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان الحقوق التالية:

•السعي إىل حامية وتحقيق حقوق اإلنسان عىل الصعيدين الوطني والدويل؛
• العمل عىل حقوق اإلنسان بشكل فردي أو باالشرتاك مع الغري؛
• تشكيل الجمعيات واملنظامت غري الحكومية؛
• االلتقاء أو التجمع بشكل سلمي؛
• طلب معلومات تتعلق بحقوق اإلنسان ،والحصول عليها ،وتلقيها ،واالحتفاظ بها؛
• تطوير ومناقشة األفكار واملبادئ الجديدة حول حقوق اإلنسان واملنارصة لقبولها؛
•توجيه االنتقادات وتقديم املقرتحات إىل الهيئات والوكاالت الحكومية واملنظامت املعنية بالشؤون العامة لتحسني أدائها ولفت االنتباه إىل أي
جانب من جوانب عملها يعيق إعامل حقوق اإلنسان؛
• تقديم الشكاوى حول األفعال والسياسات الرسمية املتعلّقة بحقوق اإلنسان بحيث تتم مراجعتها؛
•عرض وتقديم املساعدة القانونية املؤهلة أو أي مشورة أو مساعدة أخرين يف الدفاع عن حقوق اإلنسان؛
•حضور الجلسات العامة واإلجراءات واملحاكامت من أجل تقييم امتثالها للقانون الوطني وااللتزامات الدولية املتعلّقة بحقوق اإلنسان؛
•الوصول والتواصل مع املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية من دون عائق؛
•االستفادة من وسيلة انتصاف ف ّعالة؛
•مامرسة حرفة أو مهنة الدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل قانوين؛
•الحصول عىل حامية ف ّعالة مبوجب القانون الوطني عند تنفيذ املقاومة أو املعارضة سلمياً ض ّد وسائل أو أفعال أو إهامل من قبل الدولة تؤدي
إىل انتهاكات ض ّد حقوق اإلنسان؛
•طلب ،وتلقي ،واستخدام املوارد لغرض حامية حقوق اإلنسان (مبا يف ذلك تلقّي األموال من الخارج).

املصدر :صحيفة الوقائع  - 29املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان :حامية الحق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ،الصفحتان  20و .21متاح عىل
املوقع.http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf :

يقوم املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة بأنشطة مختلفة لتنفيذ اإلعالن .عىل سبيل املثال ،ميكن للمق ّرر أو املق ّررة توليّ الحاالت الفردية ،وتلقّي
املعلومات التي تتعلّق بانتهاكات ض ّد املدافعات واالتصال بالدولة التي حدت فيها االنتهاك (أو االنتهاكات) املزعومة .فمثالً ،يف كانون الثاين/يناير
 ،٢٠١٢أرسلت املقررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،جنبا ً إىل جنب مع عدة مقررين ومقررات خاصني آخرين158،
ّ
ّ
ّ
رسالة إىل الحكومة املرصية بشأن ادّعاءات بارتكاب الجيش أعامل عنف ض ّد املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت شاركن يف مظاهرات يف القاهرة يف
ترشين الثاين/نوفمرب وكانون الثاين/ديسمرب عام .٢٠١١
يف البيان الرسمي ،أعرب املق ّررون واملق ّررات عن قلقهم من «أ ّن هذه القضايا ليست أحداثاً معزولة ،ولكنها متثّل منطاً مستم ّرا ً من العنف عىل
أيدي قوات األمن املرصية ض ّد النساء املشاركات سلمياً يف االحتجاجات .وحسب املعلومات الواردة ،يتم استهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت
يشاركن يف املظاهرات بشكل متزايد من قبل قوات األمن ملنعهن من املشاركة يف املجال العام وذلك من خالل إلحاق الرضر الجسدي بهن ،وإذاللهن
عمدا ً ،واالعتداء عليهن جنسيا ً فضالً عن وصمة العار االجتامعية ضد ’سلوكهن املنحرف‘ هذا»159.
ّ

157
158

159

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ( .)OHCHRصحيفة الوقائع  - 29املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان :حامية الحق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ،الصفحة  .19ال
تاريخ محدّد .املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf .2014
املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني بتعزيز وحامية حق حرية الرأي والتعبري؛ واملق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني بحق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
واملق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ والرئيس-املق ّرر أو الرئيسة-املق ّررة ملجموعة العمل املعنية مبسألة التمييز ض ّد املرأة بني القانون
واملامرسة.
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .مالحظات عىل االتصاالت التي نُقلت إىل الحكومات واألجوبة التي تم استالمها
) 27 .(A/HRC/22/47/Add.4شباط/فرباير  ،2013الفقرة .130
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
طلب املق ّررون واملق ّررات من الحكومة املرصية بأن تقدم معلومات حول أي تحقيقات ومالحقات قضائية تتعلق باالدعاءات ،وكذلك أي
تدابري وضعت لضامن سالمة النساء اللوايت أوصلن حاالت العنف الجنسية أمام املحاكم الوطنية160.
ُ
ميكن الوصول إىل مكتب املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة بسهولة .فال داعي ليكون الشخص الذي يرسل البيان الرسمي محامياً أو محامية
أو أن يستنفذ وسائل االنصاف املحلية أو الوطنية أل ّن اآللية بسيطة وليست قانونية .بإمكان املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة لفت االنتباه الدويل إىل
رصف .ولكن فعالية هذه اآللية محدودة لعدة أسباب :العديد
االنتهاكات ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان ،والضغط عىل الحكومات الوطنية للت ّ
من املدافعات ال يعلمن بوجودها وكيفية استخدامها؛ وغالباً ما ال تستجيب الدول لطلبات املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة إلجراء االتصاالت الفردية؛
وقدرة املق ّرر أو املق ّررة للمتابعة محدودة للغاية.
ويستطيع املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة أيضاً القيام بزيارات قطرية رسمية لجمع املعلومات حول وضع املدافعني واملدافعات ،وتحديد
مخاوف مع ّينة ،وتقديم توصيات إىل مؤسسات الدولة املختلفة حول كيفية معالجة هذه املخاوف ،عىل أن توافق الدول املعنية عىل هذه الزيارات.
وأثناء هذه الزيارات ،يلتقي املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة مع العديد من الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك ممثيل وممثالت الحكومة املعنية ،واملؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ،ووكاالت األمم املتحدة ،ومنظامت املجتمع املدين ،ووسائل اإلعالم ،واملدافعات.
بعد الزيارة ،يصدر املق ّرر أو املق ّررة تقريرا ً يتضمن استنتاجات وتوصيات الت ّخاذ املزيد من اإلجراءات لتحسني وضع املدافعني واملدافعات
يف البلد املحدّد .ويتم عرض هذه التقارير رسمياً يف مجلس حقوق اإلنسان 161.ويشمل العديد من هذه التقارير فصالً خاصاً يحلّل وضع املدافعات
يف البلد املعني .فعىل سبيل املثال ،تشري املق ّررة الخاصة ،يف تقريرها حول بعثتها إىل هندوراس إىل أ ّن «املنظامت النسائية أعربت عن مخاوفها أثناء
املهمة بأنه بسبب التمييز الجندري املتفيشُ ،رفضت شكاواهن عن االنتهاكات املرتكبة ضدهن وضد عملهن ،وتع ّرضن للرتهيب من قبل السلطات ،ال
سيام عىل أيدي عنارص الرشطة»162.
وباملثل ،يف تقرير من بعثتها إىل توغو ،سلّطت املق ّررة الخاصة الضوء عىل أ ّن املدافعات يواجهن «االنتقاد والنبذ حتى من قبل أرسهن
ومجتمعاتهن املحلية حيث يُنعنت بأنهن «أمهات سيّئات» و»محطّامت أرس» من بني أمور أخرى .ويصبح أقارب املدافعات مثل األزواج واألطفال أيضاً
مواضيع استهزاء .وتواجه املدافعات املزيد من التمييز داخل املنظامت أو نقابات العامل والعامالت التي يعملن فيها حيث غالباً ما يعاملهن زمالؤهن
الرجال بازدراء وتعالٍ» 163.تويص املق ّررة الخاصة الحكومة بـ»االعرتاف برشعية عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان ،واإلقرار بأنه عمل يف مجال حقوق
اإلنسان ،والحرص عىل إزالة جميع العقبات التي تعيق عملهن ،واتخاذ تدابري استباقية لدعم هذا العمل»164.
تعتب التقارير أداة مفيدة للمنارصة الوطنية ،يف حني أ ّن تنفيذ التوصيات يعتمد عىل مدى استعداد الدولة .ويستطيع املق ّرر الخاص أو املق ّررة
رَ
الخاصة إصدار تقارير سنوية ملجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم املتحدة .وتصف هذه التقارير األنشطة التي ات ُّخذت خالل العام وتحلّل
التو ّجهات واملخاوف .وتحلّل بعض التقارير مواضيع محدّدة تتعلق باملدافعني واملدافعات والتحديات التي تواجههم .عىل سبيل املثال ،يف عام ،٢٠١٠
قدّمت املق ّررة الخاص تقريرا ً إىل مجلس حقوق اإلنسان الفت ًة االنتباه إىل املخاطر والتحديات التي تواجهها املدافعات ورافع ًة التوصيات املحدّدة لتعزيز
حاميتهن165.

هناك العديد من املق ّررين واملق ّررات اآلخرين املكلّفني بوالية مامثلة قد تكون مفيدة جدا ً لعمل املدافعات وحاميتهن ،نذكر منهم املق ّرر الخاص أو
املق ّررة الخاصة املعني بالعنف ضد النساء ،مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه؛ واملق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني بحقوق الشعوب األصلية؛ واملق ّرر
الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني بتعزيز وحامية حق حرية الرأي والتعبري؛ واملق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني بحق حرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيات؛ واملقرر الخاص أو املقررة الخاصة املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ،عىل سبيل املثال ال الحرص166.
ّ
ّ

بعد إنشاء والية املق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة لألمم املتحدة املعني بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،أنشأت النظم
اإلقليمية األخرى لحقوق اإلنسان واليات مامثلة .يف عام  ،٢٠٠٤اعتمدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قرار إنشاء والية املق ّرر الخاص أو
املقررة الخاصة املعني باملدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،ضمن والية مامثلة لوالية املقرر الخاص أو املقررة الخاصة لألمم املتحدة167.
ّ
ّ
ّ
160
161
162
163
164
165
166
167

املرجع نفسه.
ملزيد من املعلومات ،زيارة املوقعhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/CountryVisits.aspx :
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .البعثة إىل هندوراس ) 13 .(A/ HRC/22/47/Add.1كانون األول/ديسمرب
 ،2012الفقرة .87
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،البعثة إىل توغو ) 4 .(A/HRC/10/12/ Add.2آذار/مارس  ،2009الفقرة .70
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،البعثة إىل توغو ) 4 .(A/HRC/10/12/ Add.2آذار/مارس  ،2009الفقرة .101
مارغريت سيكاغيا .تقرير املق ّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ) 20 .(A/HRC/16/44كانون األول/ديسمرب .2010
تتوفّر الئحة كاملة يف املوقعhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx :
ملزيد من املعلومات ،زيارة املوقعhttp://www.achpr.org/mechanisms/human-rights-defenders/ :
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للمق ّرر الخاص أو املق ّررة الخاصة املعني باملدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا والية لفعل ما ييل :
1.
2.
3.
4.
5.

1طلب املعلومات التي تتعلّق بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا ،وتلقيها ودراستها والترصف بنا ًء عليها ؛
2تقديم تقارير للّجنة األفريقية يف كل دورة عادية؛
3التعاون والتحاور مع الدول األعضاء ،واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة ،واآلليات الدولية
واإلقليمية لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،والجهات املعنية األخرى؛
 4تطوير واقرتاح اسرتاتيجيات فاعلة لتحسني حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ومتابعة توصياتهم؛
5التوعية وتعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.168

يف عام  ،٢٠٠١أنشأت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ()IACHRوحدة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ملتابعة حالة
املدافعني واملدافعات يف املنطقة وتنسيق األنشطة يف هذا املجال .ويف عام  ،٢٠١١ح ّولت اللجنة هذه الوحدة إىل «مكتب املق ّرر الخاص أو املق ّررة
الخاصة املعني بحالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان» .169ويدعم مكتب املق ّرر أو املق ّررة اللجنة من خالل:
1.
2.
3.
4.

 1تحليل عرائض تتعلق باالنتهاكات املزعومة بحق املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان؛
2اعتامد تدابري وقائية ملنع وقوع رضر ال ميكن إصالحه( .الرجاء مراجعة القسم التايل لالطّالع عىل املزيد من املعلومات املتعلقة بالتدابري
الوقائية)؛
3إجراء زيارات قطرية (مبوافقة الدولة) لفهم أفضل لحالة املدافعني واملدافعات وتقديم توصيات إىل الدول لحامية حقوق املدافعني
واملدافعات عن حقوق اإلنسان؛
4إعداد دراسات حول حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان وتوفري التوجيه إىل الدول للتقيد بالتزاماتها الدولية170.

أنشأ مجلس أوروبا أيضاً مؤسسة مستقلة  -مفوض حقوق اإلنسان  -للمساهمة يف حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان .تأسست
هذه املؤسسة يف عام  ١٩٩٧لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان يف مجلس أوروبا الذي يشمل  ٤٧من الدول األعضاء .وتم يف عام  ٢٠٠٨توطيد دور املفوض
من خالل إعالن مجلس أوروبا الذي يطلب من املفوض «تعزيز دور وقدرات مكتبه بغية توفري حامية قوية وف ّعالة للمدافعني واملدافعات عن حقوق
اإلنسان»171.

 ٤.٣لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان :تدابري وقائية
إ ّن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IACHRهي أحد األجهزة الرئيسية ملنظمة الدول األمريكية املكلّفة بتعزيز وحامية حقوق
اإلنسان يف نصف الكرة األمرييك .ولدى اللجنة وسائل مختلفة لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك:
1.
2.
3.
4.
5.

168
169
170
171
172

1طلب املعلومات من الدول؛
2إصدار بيانات صحفية؛
3عقد جلسات استامع علنية؛
4إعداد التقارير بشأن حالة املدافعني واملدافعات؛
5اعتامد تدابري وقائية172.

مستخرج من موقع املق ّررة الخاصةhttp://www.achpr.org/mechanisms/human-rights-defenders :
ملزيد من املعلومات ،زيارة املوقعhttp://www.oas.org/en/iachr/defenders/default.asp :
تتوفّر املعلومات يف املوقعhttps://www.oas.org/en/iachr/defenders/mandate/Functions.asp :
مجلس أوروبا .إعالن لجنة الوزراء يف مجلس أوروبا للعمل عىل تعزيز حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ودعم أنشطتهم .الفقرة  .2008 .4املوقع اإللكرتوين4 .
شباط/فرباير https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1245887&Site=CM .2014
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير الثاين عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Second Report on the Situation of Human
الوثيقة  31 .66كانون األول/ديسمرب  ،2011الفقرة .409
،(Rights Defenders in the Americas
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حقنا يف األمان :نهج املدافعات عن حقوق اإلنسان الشامل للحامية
ويف ما يتعلق باعتامد التدابري الوقائية ،تنص القواعد اإلجرائية للجنة البلدان األمريكية بأنه يجوز للّجنة أن تطلب من الدولة أن تتبنى هذه
التدابري بنا ًء عىل طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها .وميكن منح التدابري الوقائية يف «الحاالت الخطرية والعاجلة التي تشكّل خطر وقوع رضر ال
البت فيهام أمام الهيئات التابعة ملنظومة البلدان األمريكية» 173.إذا كان طلب التدابري
ميكن إصالحه ألشخاص أو ملوضوع عريضة أو قضية تنتظران ّ
الوقائية يستويف هذه الرشوط ،فيمكن للّجنة أن تطلب من الدولة أن تتّخذ عىل الفور تدابري الحامية الالزمة لضامن نجاة املستفيدين واملستفيدات
وسالمتهم الجسدية ،ووضع الرتتيبات لهذه التدابري معهم ومع ممثليهم وممثالتهم .ويف القضايا التي تتعلّق باملدافعني واملدافعات ،ميكن للّجنة أيضاً
أن تطلب ات ّخاذ تدابري للحرص عىل أن يتمكّنوا من متابعة عملهم يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان 174.وعىل الدول االلتزام بطلبات التدابري الوقائية
والتخطيط لها وتنفيذها مبشاركة املستفيدين واملستفيدات وممثليهم وممثالتهم 175.غري أنه ال تتوفّر للّجنة آليات التطبيق تحت ترصفها.

“يف  ٨أبريل عام  ،٢٠١٠منحت لجنة البلدان األمريكية تدابري وقائية لرتانسيتو خورادو ،وماريا يوجينا غونزاليس وأوالدها القارصين ،وعضوات كوربوراسيون
سيسام موهري( ،)Corporación Sisma Mujerيف كولومبيا .وتم طلب التدابري الوقائية عىل أساس أ ّن منظمة سيسام موهري وامرأتني تشاركان يف
رشد .ويشري الطلب إىل أ ّن
برنامج ّ
تنسقه املنظمة قد تعرضن للتهديدات واملضايقات والعنف نتيجة لعملهن يف الدفاع عن حقوق النساء يف حالة ت ّ
السيدة غونزاليس بدأت تتلقى تهديدات عرب مكاملات هاتفية وتتع ّرض للمضايقات ابتدا ًء من شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩؛ وإىل أنه يف  ٤كانون األول/
ديسمرب  ،٢٠٠٩اقرتب منها شخص ال تعرفه يف الشارع وطلب منها مغادرة كايل مع أرستها؛ وإىل أنه بعد مثانية أيام ،تع ّرض ابنها جوناثان غوميز للقتل.
ويضيف الطلب بأ ّن السيدة خورادو تلقّت أيضاً تهديدات بالقتل ،وأنه يف  ٢٧كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٠تلقت منظمة سيسام موهري رسالة إلكرتونية
تحمل توقيع « كتلة ميرتوبوليتانو دي الس أغويالس نيغراس» [الكتلة املرتوبولية من النسور السوداء] ،وفيها تم إعالن املنظمة «هدفاً عسكرياً» .ويشري
الطلب إىل أ ّن منظمة سيسام موهري بلّغت عن األفعال املذكورة أعاله وقابلت السلطات املختصة ،ولكن تدابري الحامية الرضورية لها مل تنفَّذ حتى اآلن.
فطلبت لجنة البلدان األمريكية من دولة كولومبيا ات ّخاذ التدابري الالزمة لضامن النجاة والسالمة الشخصية ملاريا يوجينا غونزاليس وأوالدها القارصين،
والتوصل إىل اتفاق مع املستفيدات وممثالتهم وممثليهم بشأن التدابري التي ستعتمد؛ وإبالغ
وترانسيتو خورادو ،وعضوات كوربوراسيون سيسام موهري؛
ّ
اللجنة عن الخطوات املتّخذة يف عملية استقصاء الحقائق التي أدت إىل اعتامد التدابري الوقائية».
املصدر :لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان-  PM 99-10 ،ترانسيتو خورادو ،وماريا يوجينا غونزاليس ،وعضوات كوربوراسيون سيسام موهري ،كولومبيا.
متاح عىل املوقعhttp://www.oas.org/en/iachr/defenders/protection/precautionary.asp   :

لدى املدافعات يف أمريكا الالتينية خربات واسعة يف العمل مع اللجنة لطلب الحامية من خالل اعتامد التدابري الوقائية .وقد
طلبت اللجنة بأن تعتمد الدولة هذه التدابري يف حاالت عديدة لحامية املدافعات ،ومجتمعاتهن ،والجامعات التي تتعامل

معهن .ووفق اللجنة ،يشكّل «املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان أكرث من ثلث املستفيدين واملستفيدات من التدابري
الوقائية السارية املفعول يف هذا النصف من العامل .فمن بني  ٢٠٧تدبري ُمنح يف الفرتة ما بني عام  ،٢٠١٠ - ٢٠٠٦كان  ٨٦تدبريا ً
ألشخاص يعملون يف مجال الدفاع عحقوق اإلنسان وتعزيزها ،أي  %٤٢من املستفيدين واملستفيدات من التدابري الوقائية»176.
الحظت املدافعات بأ ّن التدخالت من قبل اللجنة ميكن أن تضغط عىل الدول لرفع العواقب السياسية لعدم التدخل لحامية املدافعات .إذ
تعطي إمكانية الذهاب إىل اللجنة املدافعات نفوذا ً للتفاوض عىل تدابري الحامية عىل املستوى الوطني .وأل ّن اللجنة تحدّد الحاجة إىل التفاوض بشأن
هذه التدابري مع املستفيدين واملستفيدات ،بإمكان املدافعات أن يؤدّين دورا ً أكرث فاعلية يف تصميمها .وقد أنقذت التدابري الوقائية حياة الكثريات
والكثريين وساهمت يف حامية املدافعني واملدافعات يف املنطقة.
غري أ ّن املدافعات عبرّ ن أيضاً عن العديد من املخاوف يف ما يتعلق بالتنفيذ الف ّعال للتدابري الوقائية .فأرشن ،عىل سبيل املثال ،إىل حاالت
قُتل فيها املستفيدون أو املستفيدات عىل الرغم من منحهم التدابري الوقائية ،مام يظهر أوجه قصور خطرية يف تنفيذها 177.ومن املخاوف األخرى تأخّر

173
174
175
176
177

لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان .القواعد اإلجرائية للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان .2013 .املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير .2014
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير الثاين عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Second Report on the Situation of Human
الوثيقة  31 .66كانون األول/ديسمرب  ،2011الفقرة .432
،(Rights Defenders in the Americas
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير الثاين عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Second Report on the Situation of Human
الوثيقة  31 .66كانون األول/ديسمرب  ،2011الفقرة .439
،(Rights Defenders in the Americas
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير الثاين عن حالة املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف األمريكيتني (Second Report on the Situation of Human
الوثيقة  31 .66كانون األول/ديسمرب  ،2011الفقرة .434
،(Rights Defenders in the Americas
لجنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق النساء ،نظام البلدان األمريكية لحامية حقوق اإلنسان يف األطر الدميقراطية :التقدّم والتحدّيات أمام تعزيزها من منظور نسوي (El
Sitema Interamericano de proteccion de los Derechso Humanos en contextos democraticos: Avances y desafios para su fortalecimiento desde una
 ،)perspectiva feministaترشين األول/أكتوبر  ،2012الفقرة .24
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لودلاو ةيميلقإلا ةيامحلا تايلآ :عبارلا لصفلا
املختصة (عىل سبيل املثال ،وضع التدابري التي يفرتض أن تكون عاجلة يستغرق شهورا ً أحياناً) .وقد سلّطت املدافعات الضوء أيضاً عىل
ردود السلطات
ّ
محاوالت السلطات للتقليل من شأن املخاطر التي يواجهنها ورفض االعرتاف بخطورة وضعهن .ويتفاقم هذا الوضع ج ّراء التمييز الذي يختربه العديد من
املدافعات عندما يبلغن عن االنتهاكات املرتكبة بحقهن .وتشري كل هذه املخاوف إىل رضورة الحرص عىل أن تشمل التدابري الوقائية املنظور الجندري،
وأن تضمن مشاركة املدافعات يف تصميم تدابري الحامية مبا يف ذلك املشاركة يف ات ّخاذ القرارات حول مدة التطبيق.

 ٤.٤االتحاد األورويب ( :)EUاملبادئ التوجيهية بشأن املدافعني واملدافعات عن
حقوق اإلنسان
يف عام  ،٢٠٠٤اعتمد االتحاد األورويب املبادئ التوجيهية بشأن املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان (املعدّل يف عام  )٢٠٠٨لتقديم الدعم
للمدافعني واملدافعات وعملهم .وتنص اإلرشادات عىل الطرق املختلفة التي ميكن أن تساهم بها سفارات الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ووفود
االتحاد األورويب يف البلدان الثالثة  -التي تعرف باسم «بعثات االتحاد األورويب»  -يف حامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان.
فمثالً يف  ٢٧حزيران/يونيو  ،٢٠١٢أرسلت بعثات االتحاد األورويب ،جنباً إىل جنب مع املنظامت الدولية األخرى ،ممثلني وممثالت إىل محكمة
االستئناف يف بنوم بنه ،كمبوديا ،ملراقبة محاكمة ثالث عرشة مدافعات سجن لدورهن يف تنظيم احتجاج ضد اإلخالء القرسي يف مجتمعهن املحيل178.
ُ ّ
وكانت هؤالء النساء ناشطات يف حقوق األرايض والسكن وكن ينفّذن احتجاجات عىل عمليات اإلخالء القرسي ملجتمع بحرية بوينغ كاك يف بنوم بنه،
كمبوديا .ألقي القبض عليهن خالل احتجاج سلمي يف أيار/مايو  ،٢٠١٢وبعد  ٤٨ساعة من اعتقالهن خضعن إىل محاكمة جامعية زُعم أنها مل تحرتم
حقوقهن بالحصول عىل محاكمة عادلة .وقال املراقبون واملراقبات بأ ّن« ،مطالب محامي ومحاميات النساء بالحصول عىل الوقت الكاف إلعداد القضية
ودراستها ،وبالتحدث مع موكالتهم ،وباستدعاء الشهود ُرفضت كلها» 179.وقامت عدة منظامت دولية للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان التي
كانت تدعم املدافعات بتوجيه رسالة إىل بعثة االتحاد األورويب يف كمبوديا تطالب فيها حضور مراقبني ومراقبات ملتابعة محاكمة االستئناف .وشدّدت
الرسالة عىل أ ّن« :الضغط واالهتامم الدوليني القويني يف القضية
سيحسنان فرص النساء للحصول عىل محاكمة عادلة» 180.يف  ٢٧حزيران/يونيو ،٢٠١٢
ّ
علّقت املحكمة تنفيذ الحكم املتبقي لجميع املدافعات الثالث عرشة ،وأمرت باإلفراج عنهن.
تبينّ هذه القضية كيف ميكن للضغط الدويل أن يوفّر الحامية للمدافعني واملدافعات الذين يتعرضون لالضطهاد واملضايقة القضائيني .إ ّن
وجود املراقبات واملراقبني الخارجيني يف املحاكامت هو شكل من أشكال الحامية ألنه يساهم يف زيادة احرتام معايري حقوق اإلنسان ويرسل رسالة
«للقضاة والقاضيات واملدعني واملدعيات العامني بأ ّن هناك تدقيقاً دولياً يف القضية .كذلك ،يف الدول حيث ال يشعر القضاة والقاضيات واملحامني
واملحاميات بالحامية ،فإنه يوفّر لهم طبقة محتملة من الحامية»180.
باإلضافة إىل مراقبة املحاكمة ،تحدّد إرشادات االتحاد األورويب سبالً عملية أخرى تسمح لبلدان االتحاد األورويب بتوفري الدعم العميل
للمدافعات .عىل سبيل املثال ،بإمكان بعثات االتحاد األورويب اإلدالء بترصيحات عامة إلدانة التهديدات واالعتداءات بحق املدافعات .وقد تساعد هذه
الترصيحات يف حشد الدعم الشعبي واملساهمة يف حامية املدافعات بواسطة الضغط عىل السلطات املحلية والوطنية للتدخّل يف بعض القضايا وإجراء
التحقيقات .ويفرتض ببعثات االتحاد األورويب أن تحافظ أيضاً عىل االتصاالت مع املدافعات ،مبا يف ذلك استقبالهن يف مهامهن وزيارة مناطق عملهن.
وميكنها أيضاً أن توفّر لهن التقدير املريئ ،مثالً من خالل الوسائط الدعائية ،أو الزيارات أو الدعوات بقصد تقديم الجوائز التي حصلت عليها املدافعات.
رسي أكرث فعالية .وتتض ّمن إرشادات االتحاد األورويب أيضاً إمكانية استخدام «الدبلوماسية الهادئة» لطرح
ويف حاالت أخرى ،قد يكون النهج الحذر وال ّ
قضايا محدّدة خاصة باملدافعات املعرضات لخطر فوري أو شديد لدى السلطات املحلية182.
ّ
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فرونت الين دفندرز .كامبوديا-تحديث :تعليق محكمة االستئناف لعقوبة ثالث عرشة مدافعة عن حقوق اإلنسان يف مجتمع بحرية بوينغ كاك 29 .حزيران/يونيو .2012 ،املوقع
اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير http://www.frontlinedefenders.org/node/18800 .2014
منظمة ويتنس ) 22 .(Witnessحكومة طالبت مبراقبة محاكمة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كامبوديا يف يونيو  .2012املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير .2014
http://www.witness.org/content/request-observers-be-sent-appeal-trial-boeung-kak-lake-human-rights-defenders
طلب إرسال املراقبني واملراقبات إىل محكمة استئناف قضية املدافعات عن حقوق اإلنسان يف مجتمع بحرية بوينغ كاك .متوفّر يف املوقع:
http://www.witness.org/content/request-observers-be-sent-appeal-trial-boeung-kak-lake-human-rights-defenders
إمنكوالدة برسيا .االستجابة العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان املع ّرضات للخطر :التخطيط والتقييم التمهيدي (Urgent Responses for WHRDs at Risk: Mapping
 .)and Preliminary Assessmentتورونتو :جمعية حقوق النساء يف التنمية ( )AWIDوالتحالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان .الصفحة  .2011 .7املوقع اإللكرتوين.
كانون الثاين/يناير .2014
http://awid.org/Library/Urgent-Responses- for-Women-Human-Rights-Defenders-at-Risk-Mapping-and-Preliminary-Assessment
ملزيد من املعلومات حول كيف ميكن للمدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان استخدام إرشادات االتحاد األورويب ،مراجعة كريس كولييه .االتحاد األورويب :ما ميكنه فعله،
دفعه إىل التح ّرك ،دليل الحامية للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان (The EU: What it can do, Getting to take action, Protection Handbook for Human
 .)Rights Defendersفرونت الين دفندرز ،املؤسسة الدولية لحامية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان (The International Foundation for the Protection of
 ،)Human Rights Defendersتدقيق فنسنت فوريست .أيلول/سبتمرب  .2013املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير 2014
http://www.frontlinedefenders.org/files/Handbook_for_Hrds_EU_Action.pdf
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ما الوسائل العملية األخرى التي ميكن لبعثات االتحاد األورويب استخدامها لدعم املدافعات؟

•إعداد االسرتاتيجيات املحلية لتنفيذ مبادئ [االتحاد األورويب] التوجيهية ،مع إيالء اهتامم خاص للمدافعات عن حقوق اإلنسان...؛
•دعم املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،واملنظامت غري الحكومية التي تع ّزز وتحمي أنشطة املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان،
من خالل أنشطة مثل بناء القدرات وحمالت التوعية العامة ،وتسهيل التعاون بني املنظامت غري الحكومية واملدافعات واملدافعني عن حقوق
اإلنسان واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛
•تشجيع ودعم إنشاء وعمل الهيئات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان التي يتم تأسيسها وفقاً ملبادئ باريس ،مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ،ومكاتب أمناء املظامل ولجان حقوق اإلنسان؛
•املساعدة يف إنشاء شبكات املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل ،مبا يف ذلك تسهيل لقاءات املدافعات واملدافعني عن
حقوق اإلنسان داخل االتحاد األورويب وخارجه؛
•السعي للحرص عىل أ ّن املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلدان الثالثة ميكنهم الوصول إىل املوارد ،مبا يف ذلك املوارد املالية ،من
الخارج ،وميكن إعالمهم بتوافر تلك املوارد ووسائل طلبها؛
•احرص عىل أ ّن برامج حقوق اإلنسان التعليمية تع ّزز،بني أمور أخرى ،إعالن األمم املتحدة الخاص باملدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان؛
•توفري تدابري املساعدة العاجلة والحامية للمدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر يف البلدان الثالثة ،مثالً ،عند الرضورة ،إصدار
تأشريات طوارئ وتسهيل توفري املأوى املؤقت يف الدول األعضاء لالتحاد األورويب» .

املصدر« :ضامن الحامية  -املبادئ التوجيهية لالتحاد األورويب بشأن املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان» ،الفقرتان  ١١و .١٤متاح يف:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re01.en08.pdf

تنص املبادئ التوجيهية برصاحة
كام توضح األمثلة أعاله ،املبادئ التوجيهية هي أداة هامة ميكنها أن تسهم يف حامية املدافعات .يف الواقعّ ،
عىل أنه عىل بعثات االتحاد األورويب أن تويل اهتامماً خاصاً للمخاطر املحدّدة التي تواجهها املدافعات .ويف بعض البلدان ،حققت هذه املبادئ أثرا ً
إيجابياً إذ حافظت بعثات االتحاد األورويب عىل حوار ب ّناء مع املدافعات ،مام ساهم يف تعزيز مكانهن ووفّر لهن درجة مع ّينة من الحامية .ولكن يف
كل من املدافعات وموظفات وموظفي بعثات االتحاد
بلدان عديدة أخرى ،غالباً ما أعيق تنفيذ املبادئ التوجيهية وفعاليتها لعدة أسباب منها جهل ٍّ
األورويب وجود املبادئ التوجيهية؛ وغياب اإلرادة السياسية  -فاملدافعات لسن أولوية بالنسبة للعديد من السفارات التي عاد ًة ما تكون مهتمة أكرث
بشأن أمور أخرى مثل الهجرة أو املصالح التجارية؛ ومحدودية قدرة موظفات وموظفي بعثات االتحاد األورويب عىل فهم احتياجات املدافعات وواقعهن.
إضافة إىل ذلك ،يف بعض السياقات ،قد تختار املدافعات عدم طلب الحامية من بعثات االتحاد األورويب أل ّن طلب الحامية من الجهات األجنبية قد
تحمل وصمة دعم أجندة «غربية».
وقد اعتمد االتحاد األورويب أيضا مبادئ توجيهية بشأن العنف ضد النساء ،تحدّد بأ ّن «االتحاد األورويب سيحرص عىل إيالء االهتامم املناسب
ألوجه التآزر بني تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية وغريها من املبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان ،وال سيام تلك املتعلّقة بحقوق األطفال وواملدافعات
واملدافعني عن حقوق اإلنسان»183 .

 183االتحاد األورويب .إرشادات االتحاد األورويب حول العنف ض ّد النساء والفتيات ومحاربة جميع أشكال التمييز ضدّهن ،الفقرة
 .2008 .3.2املوقع اإللكرتوين 4 .شباط/فرباير http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf .2014
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الفصل الخامس :توصيات التّخاذ املزيد من اإلجراءات

5

هذه التوصيات مو ّجهة إىل الدول ،واملكاتب واملنظامت اإلقليمية والدولية لحامية حقوق اإلنسان ،ووكاالت التعاون الدولية والجهات املانحة،
كل من هذه الجهات دور يف إنشاء بيئة متكينيه خالية من العنف حيث تستطيع املدافعات االستمرار يف
واملؤسسات الوطنية وغري الوطنية .لدى ٍّ
عملهن الذي يقيض بالدفاع عن حقوق اإلنسان184.

التوصيات للدول:
االعرتاف بعمل املدافعات عن حقوق اإلنسان ودعمهن
١.١منح االعرتاف السيايس والقانوين (يف الدستور أو القانون) للوظائف املتن ّوعة والهامة التي تقوم بها املدافعات عن حقوق اإلنسان من
أجل حامية الرشائح الضعيفة والوصول إىل مجتمعات عادلة وتعزيز الدميوقراطية وسيادة القانون.
٢.٢إصدار ترصيحات محدّدة وتنظيم حمالت توعية لدعم رشعية وأهمية عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان ،والرتكيز عىل إزالة التح ّيز
واالعرتاف بإسهامهن يف املجتمع وتنميته عىل املستويني الدويل واملحيل.
٣.٣تب ّني واستخدام تعريف واسع للمدافعات عن حقوق اإلنسان بحيث ال يركّز فقط عىل اللوايت يعملن لدى منظامت غري حكومية
تقليدية ،وإمنا يشمل أيضاً املدافعات اللوايت يدافعن عن حقوق العامل والعامالت والحقوق يف األرايض والحقوق الثقافية والحقوق
الجنسية واإلنجابية ،واللوايت ينشطن يف املبادرات واملنظامت الشعبية.
٤.٤العمل عىل ضامن عدم إصدار املوظفني واملوظفات العموميني واملوظفني واملوظفات اآلخرين غري العاملني مبكاتب الدولة (عىل سبيل
املثال ال الحرص اإلعالم والزعامء الدينيني وزعامء املجتمع املحيل وممثيل وممثالت القطاع الخاص) ترصيحات من شأنها مهاجمة
املدافعات عن حقوق اإلنسان أو الحركات االجتامعية التي ينتمني اليها ،أو التشهري بهن ،أو التحريض عىل العنف ضدهن ،أو وصمهن
بوصمة العار ،والحرص عىل معاقبة املسؤولني واملسؤوالت يف الحاالت التي تم فيها إصدار ترصيحات من هذا النوع.
٥.٥تفعيل ترشيعات وبرامج محددة ملحاربة التمييز الجندري يف الحمالت اإلعالمية وبالتحديد تلك التي تؤث ّر عىل املدافعات عن حقوق
اإلنسان.
٦.٦منح االعرتاف القانوين إلعالن األمم املتحدة العاملي للمدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان عىل املستوى الوطني واالعرتاف باملخاطر
التي تواجهها املدافعات عن حقوق اإلنسان.
٧.٧تفعيل قوانني لدعم وتسهيل العمل يف مجال حقوق اإلنسان ،وإزالة الرشوط اإلجبارية واملرهقة جدا ً لتسجيل املنظامت غري
الحكومية قانونياً أو للحصول عىل متويل دويل .يجب عىل هذه القوانني أن متنع تسمية منظامت املجتمع املدين بـ «املنظامت
اإلرهابية» أو «املنظامت غري الرشعية» ،باإلضافة إىل منع تقييد أنشطة هذه املنظامت متاشياً مع حريتها يف التعبري واالنتامء واالجتامع.
كذلك يجدر بهذه القوانني أن تشمل أحكاماً حول حق الطعن يف هذه التسميات التي يتم بها وصف منظامت املجتمع املدين.
٨.٨ضامن وجود التمويل العام من أجل الحرص عىل استمرار املدافعات عن حقوق اإلنسان ومنظامتهن يف الدفاع عن حقوق النساء
اإلنسانية.

184

ت ّم تطوير هذه التوصيات ضمن مشاورات ُعقدت يف مدينة مكسيكو يف  26و 27حزيران/يونيو مبشاركة املدافعات عن حقوق االنسان من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والرشق
األوسط اللوايت يعملن يف عدة مجاالت ضمن نطاق حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الحقوق اإلنسانية للنساء.
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آليات وبرامج الحامية
١.١صياغة سياسات وبرامج حامية تُركّز عىل القضاء عىل األسباب الهيكلية للعنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان ،وتب ّني تدابري محددة
ملنع مرتكبي ومرتكبات االعتداءات والعنف ضدّهن والتحقيق معهم ومعاقبتهم.
٢.٢وضع آليات حامية تضمن بيئة خالية من العنف تتسق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،وضامن أالّ تعرقل تلك اآلليات عمل
املدافعات عن حقوق اإلنسان حتى يتمك ّن من مواصلة عملهن بسالسة.
٣.٣دعم وعدم عرقلة آليات الحامية التي توفّرها املنظامت غري الحكومية التي ال تتضمن استخدام األسلحة أو مسؤولني ومسؤوالت
حكوميني أو أشخاصاً مستخدَمني من قبل الدولة.
٤.٤إنشاء آليات وبرامج وطنية لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان املعرضات للمخاطر أو تعزيز اآلليات والربامج الوطنية املوجودة،
عن طريق صياغة وتطبيق تدابري حامية مراعية ملنظور النوع االجتامعي تأخذ باالعتبار األنواع املختلفة من احتياجات النساء واملخاطر
التي يواجهنها .ويجدر بتلك الربامج:
.أاالعرتاف مبفهوم متكامل للحامية وتطبيقه بحيث ينطوي ال عىل حامية املدافعات جسدياً فحسب بل يشمل أيضاً تدابري
تدعم رفاههن ،مبا يف ذلك الدعم النفيس االجتامعي ،والرعاية الذاتية ،والوصول إىل الخدمات الصحية األخرى .ويجب
أن تراعي هذه التدابري أيضاً احتياجات املدافعات عن حقوق اإلنسان املحدّدة وتوفري مختصني ومختصات ذوي معرفة
عميقة باملوضوع مع مراعاة منظور النوع االجتامعي؛
.بالحرص عىل تصميم وتنفيذ كل تدابري الحامية بالتشاور مع املستفيدات ،وضامن منحها للمدافعات عن حقوق اإلنسان
مبوافقتهن؛
.جضامن وجود املرونة يف تدابري الحامية ليتم تطبيقها يف سياقات إقليمية وثقافية متنوعه باإلضافة إىل ضامن االحتياجات
املحدّدة للمدافعات عن حقوق اإلنسان األكرث عرضة للمخاطر؛
.داألخذ باالعتبار الدور الذي يؤدّيه العديد من املدافعات عن حقوق اإلنسان كمصدر الرعاية األسايس أو الوحيد
لعائالتهن ،وبالتايل توفري تدابري الحامية الالزمة ،كالدعم النفيس االجتامعي وتغيري محل اإلقامة مؤقتاً ألطفالهن أو ألي
شخص آخر تحت رعايتهن؛
.هالحرص عىل أ ّن تدابري الحامية ،مثل خطط تغيري محل اإلقامة والدعم النفيس االجتامعي ،تأخذ باالعتبار االحتياجات
املحدّدة الخاصة باملدافعات عن حقوق اإلنسان ،مبا فيها تلك التي ترتكز عىل إثنيّتهن وصحتهن وهويتهن الجندرية
وتوجههن الجنيس؛
.ويجدر بالدول التي ال تقدّم تغيري محل اإلقامة أن تضمن عىل األقل سالمة املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت يقررن
تغيري محل إقامتهن إىل دولة أخرى بدعم من منظامت املجتمع املدين؛
.زالحرص عىل أن يشمل تحليل املخاطر االحتياجات املحددة للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،باإلضافة إىل السياقات
واألمناط املحددة لالنتهاكات التي ترتكَب بحقهن ،مع األخذ باالعتبار االحتياجات املحدّدة بحسب تن ّوع املدافعات
عن حقوق اإلنسان ،وذلك يشمل املدافعات اللوايت ينتمني ملجموعات السكان األصلني ،واملدافعات من أصول أفريقية،
واملثليات والثنائيات واملتحوالت جندرياً ،والنساء اللوايت يعشن يف ظروف صعبة مثل الفقر؛
.حالحرص عىل أن يجري تحليل املخاطر عىل يد مختصني ومختصات مستقلني ومبشاركة املدافعات عن حقوق اإلنسان
لتحديد احتياجاتهن وأولوياتهن يف الحامية؛
.طتحسني توفّر املوارد والفرص املتاحة للمدافعات عن حقوق اإلنسان ومنظامتهن لتخفيف املخاطر التي يتعرضن لها،
مثالً عن طريق توفري دورات تدريبية عن تحليل املخاطر وصياغة خطط أمنية واسرتاتيجيات استباقية؛
.يضامن أن تقوم املؤسسات البلدية والوطنية والقطاعات املختلفة املعنية يف مرافق العدالة والصحة والتعليم بتنسيق
جهودها عند االستجابة للمدافعات املعرضات للمخاطر .ويجب أيضاً عىل الدولة أن تحدّد املؤسسات املسؤولة عن
تطبيق كل تدبري حامية وتضع اجراءات واضحة تسمح للمدافعات بالوصول إليها؛
.كوضع أو دعم آليات حامية بديلة ال تتضمن استخدام األسلحة (مثل الحراس الشخصيني املسلّحني) واالعرتاف بآليات
الحامية الذاتية الحالية (مثل حراس من الشعوب األصلية أو أشكال أخرى من الحامية التي يقدّمها املجتمع املحليّ )؛
.لضامن تخصيص ميزانية لدعم تنمية وتطبيق تدابري الحامية للمدافعات والعمل الذي يقمن به للدفاع عن حقوق اإلنسان
عىل مستويي البلديات والوطن؛
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.مالحرص عىل أن تأخذ تدابري الحامية باالعتبار اآلثار الناجمة عن االعتداءات عىل األفراد الذين متثّلهم املدافعات عن
حقوق اإلنسان أو الذين يعملن معهم بحيث تعمل هذه التدابري أيضاً عىل منع العنف ض ّد املدافعات عن حقوق
اإلنسان األخريات اللوايت ينتمني إىل املجموعة عينها أو املجتمع املحيل عينه أو اللوايت يشرتكن يف قضايا مامثلة.

الوصول إىل العدالة واإلفالت من العقاب
١.١ضامن نظام قضايئ مستقل ينصف املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت يواجهن العنف وضامن عدم استخدام ذلك النظام لتجريم
املدافعات أو عرقلة عملهن .وعىل جميع القضايا ض ّد املدافعات عن حقوق اإلنسان أن تراعي األصول القانونية.
٢.٢تعزيز أنظمة القضاء الحالية أو إنشاء مؤسسات جديدة حينام يلزم (عىل سبيل املثال :محاكم املسار الرسيع) لالستجابة برسعة
للتهديدات واالنتهاكات التي تطال املدافعات عن حقوق اإلنسان ولترسيع عملية تقديم البالغات والتحقيقات.
٣.٣إنشاء آليات مساءلة لضامن شفافية املؤسسات القضائية ،عىل أن يشمل ذلك نرش القرارات القضائية والتحاليل القضائية املرتبطة بها،
إذ يجب أن تكون متاحة للعامة.
٤.٤ضامن استقالل مؤسسات حقوق اإلنسان العامة للحرص عىل قدرتها عىل العمل باستقاللية وتأدية دور استباقي يف تنفيذ برامج الوقاية
من العنف ض ّد املدافعات عن حقوق اإلنسان وحامية الحق يف الدفاع عن الحقوق.
٥.٥ضامن تحقيق رسيع وحيادي يف االنتهاكات املرتكَبة بحق املدافعات عن حقوق اإلنسان ومقاضاة املسؤولني واملسؤوالت .ويجدر
بالتحقيقات استخدام إطار حقوق النساء وأخذ باالعتبار السياق الذي تعمل فيه املدافعات عن حقوق اإلنسان وأمناط االعتداءات
املو ّجهة ضدّهن.
٦.٦التحقيق يف التهديدات ض ّد املدافعات عن حقوق اإلنسان والقيام بتحليلها ،من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومقاضاة
مرتكبي ومرتكبات تلك الجرائم.

تدريب املوظفات واملوظفني الحكوميني
١.١ضامن تلقّي املوظفات واملوظفني يف األنظمة القانونية والقضائية الذين يشتغلون بقضايا املدافعات عن حقوق اإلنسان التدريب الالزم
حول املخاطر التي تتعرض لها املدافعات عن حقوق اإلنسان واحتياجاتهن والسياقات التي يعملن فيها والعقبات التي تعرتض سبيلهن
يف سعيهن للعدالة.
٢.٢تشجيع الدورات التدريبية بني األقرانلموظفات وموظفي األنظمة القانونية كاسرتاتيجية ملناهضة اإلفالت من العقاب وتحسني مرعاة
النوع االجتامعي.
٣.٣وضع مؤرشات لقياس تأثري هذه الدورات التدريبية لكشف كيف يتم التعامل مع قضايا التهديدات واالعتداءات عىل املدافعات عن
حقوق اإلنسان ومعرفة مدى تأثري ذلك عىل معدالت اإلفالت من العقاب.
٤.٤إنشاء آليات ملنع التعيينات السياسية أو الرتقيات إىل املناصب الحكومية أو التقدّم املهني للموظفات واملوظفني الذين يح ّرضون عىل
االعتداء عىل املدافعات عن حقوق اإلنسان.

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
١.١ضامن اتساق الترشيعات والسياسات التي تنظم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل دولة مع األعراف الدولية ،مبا يف ذلك
حق الوصول إىل املعلومات وحرية التعبري.
٢.٢الحرص عىل أ ّن األطر القانونية التي تنظّم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال تحظر استخدام املعلومات الخاصة باملدافعات عن
حقوق اإلنسان أو الخاصة مبنظامتهن بهدف االعتداء أو التشهري أو االضطهاد.
٣.٣منع التربيرات املبنية عىل قوانني وطنية أمنية مبهمة أو عذر الدفاع عن األخالقيات املجتمعية النتهاك الخصوصية الرقمية للمدافعات
عن حقوق اإلنسان وعرقلة قيامهن بأنشطتهن السلمية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
٤.٤تعزيز ودعم خطط حامية تشمل التدريب حول املخاطر واملسؤوليات واألدوات واالسرتاتيجيات لحامية املدافعات عن حقوق اإلنسان
وشبكاتهن أثناء استخدامهن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
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توصيات آلليات الدفاع عن حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية
١.١جمع املعلومات وتوثيق االنتهاكات التي تم ارتكابها ض ّد املدافعات عن حقوق اإلنسان ومنظامتهن إلبراز أدلّة عىل أنواع االعتداءات
عىل املدافعات عن حقوق اإلنسان وعىل عملهن.
٢.٢إصدار قرارات وتوصيات تعرتف بوضوح برضورة ضامن األمن الفردي والجامعي للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،وترسم حدود سلطات
الدولة وتعاقب املسؤوالت واملسؤولني الحكوميني الذين يرتكبون االنتهاكات.
٣.٣اعتبار أ ّن عدد املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت تشملهن آليات أو برامج حامية الدولة هو مؤرش للعنف الحايل تجاه املدافعات
عن حقوق اإلنسان يف دولة ما ،عوضاً عن اعتبار هذا املؤرش إنجازا ً ودليالً عىل أ ّن خطة الحامية تغطّي عددا ً كبريا ً من األشخاص .من
شأن هذا املؤرش أن يؤث ّر سلباً عىل تقييم امتثال دولة ما اللتزاماتها الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.
٤.٤مطالبة املكاتب الوطنية وممثالت وممثيل املفوضية العليا لحقوق اإلنسان بإدراج مراقبة االلتزام باإلعالن العاملي للمدافعني واملدافعات
عن حقوق اإلنسان يف والياتهم ،خصوصاً يف ما يتعلق بالتشهري باملدافعات عن حقوق اإلنسان ووصمهن بالعار.
٥.٥تشجيع املنظامت اإلقليمية والدولية ،وباألخص تلك التي لها تواجد ميداين ،عىل متابعة القرارات التي تصدرها هيئات وآليات حقوق
اإلنسان ،وعىل التفاعل بجدية تجاه العرائض التي ترفعها منظامت املجتمع املدين .وعىل هذه املؤسسات أن تدرج منظور النوع
االجتامعي يف آلياتها وقراراتها وردود أفعالها ،باإلضافة إىل النظر يف أنواع القمع األخرى (مثل تلك القامئة عىل الطبقة االجتامعية أو
العرق أو اإلثنية أو الهوية الجندرية أو التوجه الجنيس) بغية تحسني نوعية أفعالها وتأثريها.

توصيات لهيئات التعاون الدويل واملم ّوالت واملم ّولني
١.١تخصيص املوارد لدعم عمل املجتمع املدين ،مبا يف ذلك متويل فرص التدريب للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،حتى يتعلمن كيفية تحليل
املخاطر باإلضافة إىل االسرتاتيجيات واألدوات الالزمة لحاميتهن ،مبا يف ذلك أدوات األمان الرقمي.
٢.٢تخصيص املوارد لربامج الحامية واملرافقة التي توفّرها املنظامت غري الحكومية.
٣.٣تخصيص املوارد لتعزيز األنظمة القانونية الوطنية ومساعدة املدافعات عن حقوق اإلنسان للوصول إىل العدالة.
٤.٤ضامن الشفافية يف استخدام التمويل عن طريق إنشاء آليات مسائلة وطنية تتضمن تطوير املؤرشات التي تهدف إىل قياس التطور يف
تسهيل وصول املدافعات عن حقوق اإلنسان إىل نظام العدالة.

توصيات للرشكات الوطنية والدولية
١.١احرتام مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بخصوص التجارة وحقوق اإلنسان لضامن حقوق املدافعات ولتوفري التعويض املناسب لهن يف
حال انتهاك حقوقهن ،مبا يف ذلك االنتهاكات التي ترتكَب عرب تكنولوجيا املعلومات واالتصال وعرب وسائل اإلعالم.
٢.٢تخصيص املوارد لدعم عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان يف إطار املسؤولية االجتامعية للرشكات.
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