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    عرفان و شكر عىل املساهامت

قامت بإعداد هذا العرض املتعلِّق باملصادر املتاحة للمدافعات 
عن حقوق اإلنسان إمناكوالدا بارشيا )املستشارة املسؤولة عن هذه 

املبادرة(، و تمَّ تيسري وضع التقرير من قبل جمعية حقوق النساء يف 
التنمية AWID، كجانب من عملها كرئيسة ملجموعة العمل املعنية 
باالستجابات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن 

األخطار، التابعة لالئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان.

تضم مجموعة العمل يف عضويتها:

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني	 
منظمة العفو الدولية	 
منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل 	 

MADRE
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان	 
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب	 
مؤسسة الخط األمامي	 
ملتقى آسيا لحقوق اإلنسان و التنمية	 
منظمة Baobab للحقوق اإلنسانية للنساء	 
 	APWLD ملتقى آسيا و الباسيفييك للنساء و القانون و التنمية

األعضاء من األفراد:

إدنا آكوينو و ماري جني ريل
قتان لدى االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان( )املنسِّ

ه جمعية حقوق النساء يف التنمية و املؤلِّفة بالشكر عىل  تتوجَّ
مت خالل القيام باألبحاث املتعلقة بهذه  املساهامت القيِّمة التي ُقدِّ

املطبوعة، و ما يتصل بإصدارها من الكتابة و التحرير؛ إىل كلٍّ من:

ا، و تارا ماِدن، من مؤسسة الخط األمامي؛ و أندرو  أندريا روكَّ
هدسون، من منظمة حقوق اإلنسان أوالً، و آن – لورانس الكروا، 
و ِدلفيِنه ريكولوه، من املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛ و أوغو 

غابريُّو، و ألكسندرا بوميُّون، من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان؛ 
و إلينور أوِبنشو، و شامني صادق، و دانَّا إنغِلتُّون، من منظمة العفو 

الدولية؛ و خوان إغناثيو مونتانوس، من منظمة العفو الدولية – 
إسبانيا؛ و ناتاليا كاروزو، من منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و 
النتائج للنساء حول العامل؛ و تريي غرينبالت، و كييل تونغاِته، من 
ك العاجل؛ إلينور كيلروي، و مارمِيه هييل لوكاس، و  صندوق التحرُّ
عائشة يل شهيد، من منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني؛ و لورا 
كالرك، من فرق السالم الدولية؛ و إمِيرلني ِغل، و سيسيل غا، من 

ملتقى آسيا لحقوق اإلنسان و التنمية؛ و جوتسنا ماسكاي، من 
ا،  مركز إعادة تأهيل النساء – نيبال؛ و حسن شرِيه، و تابيثا نيتوَّ

من مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي؛ و دون كافاِنه، من ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا؛ 

و باتريشيا غرييرو، من رابطة النساء النازحات – كولومبيا؛ و آنا 
ماريا دياز، من املفوضية الكولومبية للحقوقيني؛ و كلوديا سامايونا، 

من الوحدُة الغواتياملية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ و 
آندي ينرتياين، من املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف 

إندونيسيا؛ و أورسوال توث، و سينابو ِبنغا، من مكتب املقرر الخاص 
لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ و جني 

ي، املستشارة الدولية املستقلة. بارِّ

ه جمعية حقوق النساء يف التنمية و املؤلِّفة أيضاً شكرهام إىل  توجِّ
جميع أعضاء االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان، ممن 
موا معلوماٍت مهمة ساعدت يف جمع قامئة املصادر هذه. ملزيد  قدَّ

من املعلومات عن االئتالف الدويل، ميكنكم االطالع عىل املوقع 
اإللكرتوين: 

www.defendingwomen-defendingrights.org

http://www.wluml.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.madre.org/
http://www.madre.org/
http://www.fidh.org/-english-
http://www.omct.org/
http://www.frontlinedefenders.org/
http://www.forum-asia.org/
http://www.baobabwomen.org
http://www.baobabwomen.org
http://www.apwld.org
http://www.apwld.org
http://www.defendingwomen-defendingrights.org
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AI Amnesty International
منظمة العفو الدولية

AWID Association for Women’s Rights In Development
جمعية حقوق النساء يف التنمية

CAL Coalition of African Lesbians
ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا

CRER Regulatory and Risk Evaluation Committee
اللجنة التنظيمية املعنية بتقييم املخاطر

DAS Department of National Security
إدارة األمن الوطني

EHAHRDP East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي

EU European Union
االتحاد األورويب

FIDH International Federation for Human Rights
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

FL Front Line 
الخط األمامي: املؤسسة الدولية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان

IACHR Inter-American Commission of Human Rights
املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان

IWP International Women’s Partnership for  
Peace and Justice

راكَة الدولية للنساء من أجل السلم و العدالة

Komnas Perempuan The National Commission on 
Violence Against Women in Indonesia

املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا

LGBTI Lesbian, gay, transdiverse and intersex persons
األفراد املثليون من النوعني، و مزدوجو التوجه الجنيس، و متحولو 

الجنس، و ثنائيُّو الجنس

NGOs Non-Governmental Organizations
املنظامت غري الحكومية

    قامئة االختصارات

Observatory The Observatory for the Protection of 
Human Rights Defenders run jointly between 

OMCT and FIDH
مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ُيدار بشكل مشرتك من 
قبل املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب و الفدرالية الدولية لحقوق 

اإلنسان

OMCT World Organisation Against Torture 
املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

PBI Peace Brigades International
فرق السالم الدولية

UAF Urgent Action Fund
صندوق التحرُّك العاجل

UDEFEGUA Guatemalan Unit for the Protection of 
Human Rights Defenders

الوحدُة الغواتياملية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان

UN SR United Nations Special Rapporteur on the 
situation of human rights defenders

املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق 
اإلنسان

UNHRC United Nations Human Rights Council
مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

WHRDs Women human rights defenders
املدافعات عن حقوق اإلنسان

WHRD IC Women Human Rights Defenders 
International Coalition 

االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان

WOREC Women’s Rehabilitation Centre
مركز إعادة تأهيل النساء
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    املقدمة

حول العامل، تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان تهديداٍت متعددة، 
ات يف السياق الذي  نتيجة مبارشًة لعملهن الحقوقي، و بسبب التغريُّ

فيه تعملن. بوصفهن من بني املدافعني عن حقوق اإلنسان، فإنهن 
يواجهن صنوف األخطار ذاَتها التي يواجهها سائر املدافعني؛ و كونهن 

نساًء، فإنهن يُكنَّ معرَّضات بل مستهدفاٍت بالعنف املستند إىل 
الجندر، و إىل مخاطر مخصوصة بسبب الجنس الذي ينتمني إليه. 

إن الضغوط و التهديدات التي تالقيها املدافعات عن حقوق اإلنسان 
ر العديد من الجامعات  ُمعرتٌف بها عىل نطاق واسع، و قد طوَّ

الحقوقية اسرتاتيجياٍت و خطَط تحرُّك لتقديم الدعم و التضامن، 
مة عن طائفِة  من جرَّاء تلك الظروف. غري أنَّ النقص يف املعرفة املنظَّ

االستجابات العاجلة التي ُتستخدم لدعم املدافعات قد يكون ذا تأثري 
كبري عىل فعالية و دواِم جهود االستجابة.

دت إحدى املشاركات يف هذه الدراسة أّن إجراء هذا املسح  أكَّ
“أمٌر رضوري؛ ألنَّ ما بحوزتنا من املعرفة عام هنالك قليل للغاية، و 

من هنا الحاجة إىل مسح كهذا”. و بيَّنت مدافعات أخريات ممن متت 
مقابلتهن أنَّ املدافعات كثرياً ما ال يعرفن أين عساُهنَّ يلتمسن الدعم 
– من مثل الدعم املايل ملغادرة بلدانهن يف أوقات األزمات – ألنه ليس 

مثة موقع مركزي يف وسع املرء أن يحصل منه عىل معلومات شاملة 
عن ُجملة االستجابات العاجلة و برامج الدعم املتاحة بعدة لغات.
للمساعدة يف التعامل مع هذا الوضع، قررت جمعية حقوق 

النساء يف التنمية، بالتعاون مع االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق 
اإلنسان، و مجموعة العمل التابعة لالئتالف، املعنية بآلية مراقبة 
املناشدات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن 

األخطار؛ دعم إجراء هذا البحث.
يستند هذا التقرير إىل مراجعة للوثائق املتاحة، باإلضافة إىل 

املعلومات التي تمَّ جمعها خالل مقابالت مع ممثيل عدد من 
املنظامت التي تقدم املساعدة إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان، و 
من بينهم أعضاء يف االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان. 
و ليعكس هذا البحث تعددية االستجابات املتاحة للمدافعات، فقد 
عمد إىل تضمني خالصاته طائفًة كبرية من منظامت حقوق اإلنسان 
العاملة عىل مستويات عدة – الدويل منها و اإلقليمي و الوطني – 
فضاًل عن الجامعات ذات األولويات املتباينة يف موضوعها، مبا فيها 

ه الجنيس. تلك املعنية بحقوق النساء، و حقوق اإلنسان، و التوجُّ
إنَّ الغرض من هذا املسح هو مساعدة املدافعات عن حقوق 

اإلنسان عىل تحديد املصادر و األدوات املتاحة، و التعرف إليها. ثانياً، 
تسعى هذه الدراسة إىل مراجعة طبيعة املساهامت التي تقدمها 

كل منظمة، و الكيفية التي بها ميكن أن تصبَّ االستجابات املختلفة 

يف اسرتاتيجية أوسع نطاقاً لحامية املدافعات. و من هنا، فإن هذه 
الدراسة تركز بالتحديد عىل اإلجراءات العاجلة و ليس بالرضورة عىل 

اإلجراءات الوقائية. و إذ ُنِقرُّ بالدور املهم الذي تقوم به اإلجراءات 
الوقائية – مبا يف ذلك الندريب، و إقامة الشبكات، و اسرتاتيجيات 

امُلنارصة – يف حامية املدافعات، إال أننا نشري إىل أنَّ هذه اإلجراءات 
ليست موضع االهتامم الرئييس لهذا التقرير. بيد أنَّ بعض اإلجراءات 

التي تغطيها الدراسة تقوم بدور مزدوج، من حيث هي وقائيٌة و 
ِحامئيٌة يف آٍن معاً.

م ملحة عامة، يتعرض التقرير إىل وصف ُجملٍة  بعد توطئٍة ُتقدِّ
متباينة من االستجابات )الربامج و املصادر( التي طورتها املنظامت 

م مراجعًة لآلليات املتوفرة، و يلقي  ملساعدة املدافعات. و يقدِّ
الضوء عىل القضايا األساسية املتعلقة باملدافعات، و يقدم أمثلًة عىل 

املنظامت التي تقدم تلك الخدمات. و يوفر الجدول املوجود يف نهاية 
هذا الكتاب )امللحق رقم اثنان( مسحاً لالستجابات التي تقدمها 

املنظامت املشاركة يف هذا املرشوع.
يتبنى هذا التقرير التعريف ذاته للمدافعات عن حقوق اإلنسان 

كام يعتمده االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان. و من 
هنا فإن اصطالح “مدافعة عن حقوق اإلنسان” يشمل “النساء 

الناشطات يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، ممن ُيستهدفن لكونهن 
نساًء، باإلضافة إىل جميع هؤالء الناشطني يف الدفاع عن حقوق 

النساء، ممن ُيستهدفن بسبب العمل الذي يُقمَن به. يشارك 
الناشطون من أجل حقوق األفراد املثليني من النوعني، و مزدوجي 

التوجه الجنيس، و متحويل الجنس، يف العديد من النضاالت الحقوقية، 
مبا يف ذلك الدفاع عن الحقوق الجنسية. و يغدوَن معرَّضني إىل 

العنف بسبب هويتهم و العمل الذي يقومون به، و بخاصة عندما 
يكون عملهم هذا متصاًل بشكل مبارش بالجنسانية. و إننا لنشري إليهم 

باعتبارهم، أيضاً، مدافعات عن حقوق اإلنسان.”1
إن العمل من أجل حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان حديث 

العهد نسبياً، و مل ُتصمم العديد من املصادر املتوفرة من أجلهن 
عىل وجه التخصيص. إنَّ هذا أحد البواعث التي حملتنا عىل إعداد 

هذا التقرير – أي لتبيان تنوع االستجابات إىل املخاطر التي يواجهها 
املدافعون عن حقوق اإلنسان بعامة، فضاًل عن تلك االستجابات 

املخصوصة باملدافعات عن حقوق اإلنسان، حيُث توجد. يف سياق 
التقرير، ُيستخدم اصطالح “املدافعني” عند اإلشارة إىل املدافعني عن 

ملتقى آسيا و الباسيفييك للنساء و القانون و التنمية APWLD، )2007(، املطالبة بالحقوق، املطالبة   1

 بالعدالة: دليل للمدافعات عن حقوق اإلنسان، صفحة 15، متاح عىل
 http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/book3Neo.pdf

http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/book3Neo.pdf
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    املقدمة

حقوق اإلنسان بعامة )أي إىل الرجال و النساء املنخرطني يف الدفاع 
عن حقوق اإلنسان(، أما اصطالح “املدافعات عن حقوق اإلنسان”، 

فإنه يفيد داللة التأنيث حرصاً، ]بطبيعة الحال[*.

كام جاء يف تقرير املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بوضع 
املدافعني عن حقوق اإلنسان لعام 2010، فإنَّ “املدافعات أكرث من 

نظرائهن الرجال تعرُّضاً إىل مخاطر أن يعانني من صنوف معينة 
من العنف و االنتهاكات األخرى، مبا يف ذلك األحكام املسبقة، و 

اإلقصاء، و االنفصال يف عالقات الزوجية”.2 إنَّ املدافعات، و الحاُل 
هذه، يتطلنب اهتامماً خاصاً من أجل التعامل مع املخاطر العديدة 

التي يواجهنها أثناء قيامهن بعملهن. و يقدم هذا التقرير عرضاً عاماً 
لُجملة استجاباٍت إىل املخاطر التي يواجهها املدافعون بعامة، و تلك 

املخصوصة باملدافعات، حيُث توجد.
تقدم طائفٌة واسعة من منظامت حقوق اإلنسان املساعدة إىل 
املدافعني الذين يواجهون األخطار، و لكن قلة منها و حسب ذاُت 

واليٍة تختص بجنس بعينه. إن املصادر و األشخاص الذين متَّت 
مقابلتهم ألغراض هذا التقرير يعكسون هذه التعددية. و قد وصَف 

العديد ممن اسُتجِوبوا استجاباٍت عاجلًة ليست مصممة حرصاً 
للمدافعات، أو أنها مل ُتوضع لتالئم احتياجات النساء، غري أنها قادرة 

عىل تلبية غاياٍت متنوعة. إنَّ ضامن وضع استجابات تتعلق بوضع 
النساء ال يزال مجاالً يتعنيَّ العمل عىل تقويته.

م  من أجل ضامن التوازن املتعلق بجنس املدافعني الذين ُيقدَّ
إليهم الدعم، عمدت بعض املنظامت إىل تضمني الجندر يف معايريها، 

كربامج الزمالة، عىل سبيل املثال. أما منظامت أخرى، فال تقوم 
باملثل، إال أنها تحاول تحقيق التوازن بني الجنسني )عىل سبيل 

املثال، عند تقديم املساعدة القانونية و االنتقال إىل محل أقامة 
آخر( من خالل تشجيع املنظامت الرشيكة و األعضاء عىل إحالة 
قضايا املدافعات إليها، عندما تلمس أنها منحت األولوية لقضايا 

املدافعني من الرجال لبعض الوقت. عىل أنَّ العديد من املنظامت 
التي متت مقابلة ممثليها، كمنظمة العفو الدولية، و الخط األمامي، 

و املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، و الفدرالية الدولية لحقوق 
اإلنسان، و مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 

و القرن األفريقي؛ أشارت إىل أنَّ تتلقى من قضايا املدافعات عدداً 
أقل مام يبلغها من قضايا املدافعني الرجال. و باملثل، فإن املوظفني 
العاملني يف مكتب املقرر الخاص لألمم املتحدة ذكروا أنهم يتلقون 
من املراسالت املتعلقة باملدافعات أقلَّ مام هو الحال يف املراسالت 
املتعلقة بنظرائهن من الرجال. إن التقرير السنوي للمقرر الخاص 

لألمم املتحدة لعام 2011 يذكر يف الواقع أنَّ “املقرر الخاص أرسل، 
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مارغريت سيكاغيا، املقررة الخاصة لألمم املتحدة، املعنية يوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان، وثيقة   2

رقم A/HRC/16/44، “التقرير املَُعد لدورة االنعقاد السادسة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان”، العرشون من 
كانون األول/ ديسمرب 2010، الفقرة 23.

* املرتجمة: اقتىض السياق هذا الترصُّف ألنَّ التأنيث يف النص اإلنجليزي يحصل بإضافة كلمة women إىل 
defenders، بينام ال يتطلب النص العريب تخصيصاً من هذا القبيل.
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ُله ثالمثئة و خمسون مراسلًة  بني عاَمّي 2004 و 2009، ما معدَّ
إىل الحكومات يف كل سنة، مبا يف ذلك الرسائل املتعلقة بادعاءات 
و املناشدات العاجلة. و من بني تلك، كان ُثلُث املراسالت يتعلق 

مبدافعاٍت من النساء، أو باملدافعني عن حقوق النساء، أو من يعملون 
عىل قضايا تتصل بالجندر.”3

إنَّ أحد األسباب املحتملة لواقع أنَّ النساء ميثلَن عدداً من 
القضايا أقل من املدافعني قد يكون أنَّهن ال ُيعرِّفَن أنفسهن بوصفهن 
مدافعات عن حقوق اإلنسان، و ال يعتربن أمنهن مسألة ذات أولوية. 
األمر الذي يعني أن احتامالت سعيهن لطلب املساعدة أقل. إنَّ هذه 

التعقيدات تشري إىل الحاجة إىل إقامة الِصالت مع جامعات املدافعات 
عن حقوق اإلنسان و جامعات النساء و منظامتهن بعامة. و كام 

ذكر بعُض من أُجريت معهم مقابالت، فإّن الجامعات النسائية و إن 
كانت تتلقى مراسالت تتصل باملدافعات عن حقوق اإلنسان أكرث من 

تلك املتعلقةت باملدافعني، فضاًل عن مهمتها التي تركز عىل حقوق 
النساء و قضايا الجندر؛ فإنها بنحٍو عام تتلقى متوياًل أقل من منظامت 

حقوق اإلنسان األخرى، و هو ما قد يفرض محدداٍت عىل إمكانية 
الة. تقدميها استجابات فعَّ

عىل الرغم من أنَّ املساعدة التي يقدمونها ليست مخصصة 
لجنٍس بعينه، فقد بحث امُلسَتجَوبوَن محاوالِت ضامن أن تكون 

م للمدافعات عن حقوق اإلنسان ُمراعيًة  اإلجراءات العاجلة التي ُتقدَّ
لجنسهن. عىل سبيل املثال، يف القضايا التي تتطلب مساعدة طبية، 

تحدث بعض امُلسَتجَوبني عن اختيار طبيب معالج أو مركز إعادة 
تأهيل ذي خربة يف العمل عىل القضايا ذات الصلة. و باملثل، فإن 

املنظامت تحاول عند اختيار املحامني أن تضمن كون الفريق القانوين 
عىل دراية بالسياق الذي فيه تعمل املدافعات يف دولٍة بعينها، و أن 

يراعي املشاغل التي تتصل بالجندر.
و كان أحد االعتبارات التي تعرض إليها بعض املسَتجوبني، سوى 
م، هو الحاجُة إىل ضامن أن تكون االستجابات مصممًة حول  ما تقدَّ
مفهوم لألمن كام تعرفه املدافعات عن حقوق اإلنسان أنفُسهن. و 
عىل حد وصف بعض املشاركني، فإنَّ “األمن” بالنسبة إىل مدافعات 
ُكرث ال يعني تواجد الرشطة أو الحضور األمني أمام منازلهن أو مقر 

عملهن، و إمنا أن تكون البيئة التي فيها تِعشَن و تعَملن بيئًة ال 
تتسبب يف إثارة القلق بشأن سالمتهن و صحتهن، و كذلك سالمة 

أطفالهن و أفراد عائالتهن.
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رقم A/HRC/16/44، “التقرير املَُعد لدورة االنعقاد السادسة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان”، العرشون 
من كانون األول/ ديسمرب 2010، الفقرة 35. أُنظر أيضاً، سيكاغيا، مارغريت، املقررة الخاصة لألمم املتحدة، 

املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان، وثيقة رقم A/HRC/10/12، “التقرير املَُعد لدورة االنعقاد 
العارشة ملجلس حقوق اإلنسان”، الثاين عرش من شباط/ فرباير 2009، الفقرة 3. و جيالين، هينا، وثيقة رقم 
A/HRC/7/28، “التقرير املَُعد من قبل املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بوضع املدافعني 
عن حقوق اإلنسان”، “دورة االنعقاد السابعة ملجلس حقوق اإلنسان”، الحادي و الثالثون من كانون الثاين/ 

يناير 2008، الفقرة 22.
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املناشدات العاجلة4  2.1

املناشدات العاجلة بياناٌت علنية تتعلق بانتهاكات فعلية أو وشيكة 
الحدوث، الغرُض منها التوصل إىل استجابات رسيعة و واسعة النطاق. 

بوجه عام، فإنَّ هذه املناشدات تتضمن معلومات عن الحقائق و 
الحيثيات يف قضية معينة، كام هو الحال يف وقائع تعرُّض املدافعات 
إىل التهديد أو املالحقة أو التوقيف بسبب عملهن يف مجال حقوق 

اإلنسان. و ميكن أن يتم إصدار اللمناشدات العاجلة أيضاً فيام يخص 
الترشيعات التي من شأنها أن تؤدي إىل انتهاك حقوق املدافعني. و 
من أمثلة ذلك مرشوع قانون مناهض للمثلية الجنسية يف أوغندا، 
كان سيهدد، إذا ما تمَّ إدخاله حيز النفاذ، سالمة املدافعات الاليئ 

يعملن عىل مسائل تتصل بالتوجه الجنيس أو شؤون الهوية الجنسية. 
باإلضافة إىل ذلك، فإنه ُيراد باملناشدات العاجلة أن متنع حدوث 
ه  انتهاكات حقوق اإلنسان، و يتم إصدارها يف الحاالت التي ُتوجَّ

فيها تهديدات إىل املدافعني. و يف حاالت أخرى، يكون الهدف من 
املناشدات حثُّ الدول عىل القيام بالتحقيق و مقاضاة مرتكبي 

االنتهاكات. و تعمد جامعات كثرية إىل إصدار املناشدات و تداولها 
عىل نطاق واسع يف أوساط شبكات األفراد و املنظامت، و السلطات 

الوطنية، و اآلليات اإلقليمية و الدولية )أنظر الجدول يف امللحق رقم 
اثنني لتفصيالٍت إضافية(.

إلنشاء املناشدات العاجلة، كثرياً ما تعتمد املنظامت الدولية و 
اإلقليمية عىل املعلومات التي تتلقاها من املنظامت املحلية، عىل 

الرغم من أنها تعتمد يف بعض الحاالت عىل املعلومات التي تتلقاها 
ق  بشكل مبارش من املدافعني ذوي العالقة. و تتعدد إجراءات التحقُّ

من مصداقية املعلومات من منظمة إىل أخرى. فتـنزُع املنظامت 
القامئة عىل العضوية إىل اتخاذ اإلجراءات اعتامداً عىل املعلومات التي 
تتلقاها من أعضائها، الذين سبق اختيارهم وفقاً ملعايري تتوخى ضامن 

استقالل و مصداقية املعلومات التي تصدر عنها. تعتمد املنظامت 
غري القامئة عىل العضوية أيضاً عىل املنظامت املحلية غري الحكومية 

و الرشكاء العاملني يف اإلقليم أو البلد، للتثبُّت من املعلومات التي 
تتلقاها من مصادر أخرى. يف بعض الحاالت، عندما تتلقى منظمٌة 

معلومات مبارشة من أحد املدافعني أو من منظمة غري معروفة لديها، 
فإنها قد تطلب توصيًة من قبل إحدى املنظامت املحلية أو الدولية 

لتأكيد تلك املعلومات. و قد غدت عملية التحقق هذه تتضمن عىل 
نحو متـزايد استشارة املصادر اإللكرتنية املوثوق بها. و ميكن أن ُيعد 

هذا مزيَّة )من حيث هو خيار يوفر إمكانية الوصول الرسيع و اليسري 

إىل املعلومات( و تحدياً )إذ يتطلب بدوره التحقق من صحة التقارير 
التي ترد يف املصادر اإللكرتونية(.

عادًة ما تقوم املناشدات التي تتعامل مع قضايا املدافعات بشكل 
خاص بإلقاء الضوء عىل أبعاد االنتهاك التي تتصل بجنسهن. غري أن 

بعض املناشدات متيل إىل الرتكيز عىل وقائع القضية و مساءلة الُجناة، 
فيام يؤكد بعضها اآلخر عىل اعتباراٍت تتصل بالسياق الذي يبدو أنه 
سمح بارتكاب االنتهاك – كالسياق السيايس أو القانوين، أو األعراف 
الثقافية و االجتامعية و الدينية. و بنيَّ بعض امُلسَتجّوبني التعارض 

الذي قد يتسبب به الرتكيز عىل املحاسبة مع الحاجة إىل إبداء اهتامم 
أصيل باألسباب الجذرية لالنتهاكات، و ال سيام بالنظر إىل ما لها من 

تأثريات عىل املدافعات.
أما املصادر ممن تم إجراء مقابالت معهم يف مكتب املفوَّض 
السامي لحقوق اإلنسان، ممن يعملون مع املقرر الخاص لألمم 
املتحدة، فقد أكدوا الحاجة إىل تقوية التحليل املتصل بالسياق، 
د  يف املناشدات العاجلة التي تخص املدافعات. و بنحو خاص، أكَّ
امُلستجَوبون الحاجة إىل املعلومات املتعلقة بخصوصيات السياق 

املحيل؛ و األعراف االجتامعية و امُلحرَّمات )التابوات( التي تواجهها 
املدافعات، و ما إذا كان ُينظر إىل العمل الذي يُقمَن به عىل أنه 

انتهاك لهذه األعراف؛ و الترشيعات التي تتضمن متييزاً ضد النساء يف 
البالد؛ و الصلة بني االنتهاك و العمل الذي تقوم به مدافعًة ما. و وفقاً 

للموظفني العاملني مع املقرر الخاص لألمم املتحدة، فإنَّ من شأن 
املعلومات التفصيلية عن السياق أن تساعد يف جعل االنتهاكات التي 
تطرحها مناشدٌة أكرث صلًة بإجراءاٍت متخصصة أخرى، كاملقرر الخاص 
بالعنف ضد النساء. و ميكن أن يتمَّ تضمني هذا النوع من املعلومات 

أيضاً يف املراسالت املوجهة إىل الدول، و كذلك يف التقارير محددِة 
املوضوع.

ميكن للمناشدات العاجلة أن تقدم الحامية للمدافعات من خالل 
تحريك شبكاٍت من األفراد و املنظامت و حملها عىل مامرسة الضغط 

عىل الحكومات و عىل فاعلني آخرين. و عادًة ما تشتمل املناشدة 
العاجلة عىل دعوة تطالب باتخاذ إجراءات معينة ُتذكر بالتفصيل. و 
يف معظم الحاالت، تطلب املناشدات من املعنيني االتصال بالسلطات 

املحلية و ممثليها بواسطة الربيد اإللكرتوين، أو املربقة )الفاكس(، 
أو الهاتف، و مطالبتها باتخاذ إجراءات محددة يف القضية موضوع 
املناشدة. و تقدم معظم املناشدات منوذج رسالٍة ميكن إرسالها إىل 
السلطات الحكومية؛ و تستخدم بعض املنظامت نظاماً آلياً يسمح 
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بإرسال الرسائل إلكرتونياً إىل مسؤول حكومي بضغطة واحدة. و 
تسأل بعض املناشدات العامة أن يقوموا بإرسال نسخة من مراسالتهم 

إىل هيئات األمم املتحدة ذات العالقة، كاألفراد املنَتدبني لإلجراءات 
الخاصة، يف محاولٍة لتعزيز االطالع الدويل عىل قضية معينة و/ أو 

وضع الدول يف موضع املساءلة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
تستهدف املدافعات.

إنَّ مبعث قوة هذه اآللية تكمن يف قدرتها عىل لفت انتباه 
العامة و وعيهم بالقضية موضوع املناشدة، من أجل تحريك آالف 
الناس )من األعضاء أو املنتسبني(، و منح القضية مستوى العلنية 

الالزم، و حشد الدعم خالل مدة قصرية للغاية من الزمن )يف معظم 
األحيان، ُترسل املناشدات خالل مدة ترتاوح بني أربع و عرشين و 

اثنتني و سبعني ساعة بعد وقوع االنتهاك أو العلم بحدوثه(. و لدى 
بعض املنظامت شبكاٌت حسَنُة التأسيس، ينتمي إليها آالف املنتسبني 
القادرين عىل إرسال عرائض االلتامس أو التوقيع عىل املناشدات التي 
ترمي إىل مامرسة الضغوط عىل السلطات. و تعتمد بعض املنظامت 
أيضاً عىل صالتها بوسائل اإلعالم، و قد تقرر أن تصدر بياناً صحافياً 

فيام يتعلق باملناشدات العاجلة.
ُينظر إىل املناشدة العاجلة أو إىل املقاربة العلنية النتهاكات 

حقوق اإلنسان عىل أنها طريقة أكرث فعالية يف البلدان التي تحسب 
حساباً آلراء املجتمع الدويل، و يتعنيَّ أن تكون اسرتاتيجيًة ُتتَّبع بعد 

التشاور مع املدافعات و منارصيهم عىل الصعيدين املحيل و الوطني. 
يف حاالت أخرى، قد تكون املقاربة التي تستهدف فئة محددة عىل 

نحو أقل علنية أسلوباً أكرث جدوى من أجل منع تطرر انتهاكات 
حقوق اإلنسان. و اعتامداً عىل الظروف املخصوصة للقضية، فإن 

املنظامت قد تحتار استخدام القنوات الدبلوماسية من خالل سفارات 
بلدانها يف الدولة املعنية، أو أن تخاطب مؤسسات محددًة يف الدولة، 
ممن متلك صالحية التحرُّك. و قد يكون هذا األسلوب أكرث فعالية من 

توجيه مناشدة عاجلة أو نرش معلومات من هذا القبيل عىل نطاق 
واسع. عىل سبيل املثال، تقوم Komnas Perempuan، املفوضية 

الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا، بإرسال رسائل إىل 
السلطات املحلية، لحملها عىل دعم املدافعات الاليئ يواجهن أوضاعاً 

تتطلب التدخل العاجل. و تعمد أيضاً إىل أن تبعث برسائل إىل 
السلطات القضائية عندما تواجه املدافعات تهديداً بتجرميهن مبوجب 

أحكام القانون. و تعترب املدافعات الرسائل املوجهة من قبل هذا 
النوع من املنظامت ذات نفع كبري لهن. فهنَّ يشعرن أن يف وسع هذه 

الة، ألن السلطات تفهم عندئٍذ أن  الرسائل أن تكون أداة حامية فعَّ
العيون الدولية تتابع القضية.

ما الذي يحدث للمناشدات العاجلة بعد أن يتم تداولها بني 
أعضاء الشبكات أو إرسالها إىل السلطات املحلية أو اإلقليمية أو 

الدولية؟ يف واقع األمر، فإن متابعة التدخالت العاجلة قد يتطلب 
ة. لهذا  نشاطات تستلزم ُجملة مصادر و تنطوي عىل تحديات جمَّ
السبب، فإن لدى املنظامت التي تصدر مناشدات عاجلة بانتظام 
ُنها من متابعة سري التطورات، و تتعدد هذه األنظمة  أنظمًة متكِّ
اعتامداً عىل قدرات املنظمة و ما بحوزتها من مصادر. يف بعض 
الحاالت، تتلقى املنظامت معلومات من أعضائها أو من خالل 

املنظامت التي تعمل بشكل مبارش مع املدافعات، لكن املنظامت 
التي تأخذ عىل عاتقها املناشدات العاجلة تحتاج يف الغالب إىل 
التواصل الدوري و املبارش مع املدافعات أنفسهن. و قد تصدر 

مناشدة عاجلة جديدة أحياناً، تتضمن تفصيالت عن تطورات القضية، 
و يتم تعميم املعلومات عىل قامئة املراسالت اإللكرتونية األصلية. 

أما يف حاالت أخرى، فال يتم توجيه مناشدة جديدة، لكن املعلومات 
ُترسل إىل السلطات الوطنية أو إىل اآلليات اإلقليمية أو الدولية ذات 

العالقة، من مثل املقرر الخاص لألمم املتحدة، أو أياً كانت الجهة التي 
سبق أن تلقت املناشدة األوىل. و أشار بعض املستجَوبني إىل الحاجة 

إىل قيام املنظامت غري الحكومية، الدولية منها و اإلقليمية، بتعزيز 
متابعتها للمناشدات العاجلة، عىل املستوى الوطني، و مع اآلليات 

اإلقليمية و الدولية عىل السواء.

العمل مع املقرر الخاص لألمم املتحدة و   2.2
اآلليات اإلقليمية و الدولية األخرى

كام تبنيِّ األمثلة املتعلقة باملناشدات العاجلة، فإن اآلليات الدولية و 
اإلقليمية تقوم بدور مهم يف آليات االستجابة األوسع نطاقاً، و تقوم 

ثالثة عرشة منظمة من أصل سبعة عرش تمَّ إجراء مقابالت معها 
لهذا التقرير بإرسال مناشدات عاجلة بانتظام إىل آليات األمم املتحدة 

املختلفة. يف معظم الحاالت، تقوم املنظامت بإرسال مناشداتها إىل 
املقرر الخاص لألمم املتحدة، و قد يقومون، اعتامداً عىل طبيعة 

االنتهاك موضوع املناشدة، بإرشاك آليات مختلفة، كاملقرر الخاص 
املعني بالتعذيب؛ و املقرر الخاص املعني بالعنف ضد النساء؛ و 

مجموعة العمل الخاصة بالتوقيف التعسفي؛ و املقرر الخاص املعني 
بتعزيز و حامية الحق يف حرية الرأي و التعبير؛ و املقرر الخاص 

املعني بحاالت التصفية و القتل الخارجة عن اختصاص القضاء؛ و 
املقررين الخاصني العاملني عىل بلداٍن معينة. و يف بعض الحاالت، يتم 

إرسال املعلومات إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة و حسب، و يقوم 
بدوره بالتعاون مع اآلليات األخرى إلصدار مراسلًة مشرتكة إىل دولة 

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/
http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
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عضو. و من املمكن أن متارس مثل هذه التدخالت املشرتكة ضغطاً 
كبرياً عىل السلطات املسؤولة.

تسعى املنظامت التي تعمل بالتنسيق مع املقرر الخاص لألمم 
املتحدة إىل االحتفاظ بصالٍت وثيقة مع مكتبه، و إىل إطالعه بانتظام 

عىل التطورات التي تشهدها أي قضية. غري أنَّ إحدى الصعوبات 
التي أشارت إليها بعض املنظامت التي متت مقابلتها هي حالة 

اإلجراءات الخاصة التي تحتم إبقاءها طي الكتامن. و وفقاً ملا ورد 
ه إىل  يف دليل عمليات اإلجراءات الخاصة5، فإنَّ املراسالت التي ُتوجَّ
البلدان و االستجابات التي يتم تلقيها من قبلها بشأن القضايا تظلُّ 

رسيًة إىل حني نرشها يف التقرير السنوي الذي ترفعه اإلجراءات 
الخاصة إىل مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. و بعد أن تزوِّد 

منظمٌة غري حكومية املقرر الخاص لألمم املتحدة باملعلومات، فإنه 
ُيحظر عىل املقرر أن يطلع املنظمة عىل أي إجراءات يتم اتخاذها 

بشأن هذه تلك القضية. و ال يعلم الضحايا حتى ما إذا كانت هذه 
اآلليات قد تولَّت متابعة قضاياهم. و يف هذا السياق، فقد أشارت 

بعض املنظامت التي متت مقابلتها إىل الصعوبة التي تالقيها يف إدامة 
االتصال مع املقرر الخاص لألمم املتحدة بشأن التطورات عىل القضايا.

فيام يتعلق باآلليات اإلقليمية، فإن املنظامت تقوم أيضاً بإرسال 
مناشدات عاجلة إىل املقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق 

اإلنسان يف أفريقيا، و هي والية خاصة أسستها املفوضية األفريقية 
لحقوق اإلنسان و الشعوب. و عىل الرغم من أن للمقرر األفريقي 

واليًة مشابهة لتلك التي يختص بها املقرر الخاص لألمم املتحدة، فإن 
قدرته عىل اتخاذ إجراءات يف قضايا معينة أكرث محدودية. و أشار 
بعض املستجَوبني إىل الحاجة إىل تقوية العمل مع هذه اآللية، و 

تعزيز التنسيق بني املقرر الخاص لألمم املتحدة و املقرر األفريقي. 
و ال ُبدَّ أيضاً من النظر يف تعزيز و تقوية التعاون بني حامل والية 
األمم املتحدة و اآلليات اإلقليمية األخرى املعنية بحقوق اإلنسان 

)كالنظامني األورويب و األمرييك البيني6، عىل سبيل املثال(.
باإلضافة إىل املقررين الخاصني، فإن بعض املنظامت التي 

اسُتجوبت تقوم أيضاً برفع القضايا إىل هيئات معاهدات األمم 
املتحدة. فعىل سبيل املثال، عملت كل من املنظمة الدولية ملناهضة 
التعذيب OMCT، و منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج 
للنساء حول العامل MADRE؛ عىل التوايل، مع رشكاء محليني عىل 
تقديم تقارير بديلة إىل لجنة حقوق اإلنسان و إىل لجنة مناهضة 

التعذيب، خالل املراجعة التي قام بها مجلس األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان لوضع حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا. و بيَّنت التقارير البديلة 

الكيفية التي بها يشكل الحظر املفروض عىل اإلجهاض للغايات 

مت وصفاً  العالجية يف نيكاراغوا انتهاكاً خطرياً لحقوق النساء، و قدَّ
لحملة املضايقات و املالحقة املتصاعدة، التي تستهدف الجامعات 
املعارضة لحظر اإلجهاض ذاك. و عىل الرغم من أنَّه ليس بالرضورة 

إجراًء عاجاًل، فإن العمل مع هيئات معاهدات األمم املتحدة ميكن أن 
يضفي الرشعية عىل عمل املدافعات، و يساهم يف تعزيز حاميتهن. 
ففي حالة نيكاراغوا، عىل سبيل املثال، أوصت لجنة حقوق اإلنسان 

بأن تتخذ نيكاراغوا “اإلجراءات الرضورية لوضع حد للمالحقة 
عاة، و التهديد بالقتل، و بخاصة منها مايستهدف  املنهجية امُلدَّ

املدافعني عن حقوق النساء املذكورين أعاله، و ضامن أن تتم معاقبة 
املسؤولني عن هذه األفعال وفقاً للقانون. و عىل الدولة العضو أن 

تضمن ملنظامت املدافعني عن حقوق اإلنسان الحَق يف حرية التعبري 
ع يف سياق أدائهم أعاملَهم.”7 و التجمُّ

تعمل اثنتا عرشة منظمًة ممن تمَّ إجراء مقابالت معها لغايات هذا 
املرشوع مع مؤسسات االتحاد األورويب، استناداً إىل إرشادات االتحاد 
األورويب املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان، التي تبناها االتحاد 

يف حزيران/يونيو من عام 2004. و تقرتح اإلرشادات إجراءاٍت 
عملية ملؤسسات االتحاد األورويب و سفاراِته ُبغيَة دعم املدافعني 

و مساندتهم. و من بني اإلجراءات املقرتحة يف دليل اإلرشادات 
تقديم االعرتاف العلني باملدافعني، من خالل استخدام املالئم من 

تعميم املعلومات، أو الزيارات و الدعوات، و كذلك حضور و مراقبة 
محاكمة املدافعني، و اإلدالء ببيانات علنية يف الحاالت التي فيها 

يواجه املدافعون املخاطر الداهمة أو الجدية، و القيام باالعرتاضات 
الدبلوماسية. و تعمل بعض املنظامت مع رئاسة االتحاد األورويب، 

باإلضافة إىل بعثات الدول األعضاء يف االتحاد األورويب يف بروكسل، و 
ترسل إليها املناشدات العاجلة، و تقوم مبامرسة الضغط بشأن قضايا 

معينة. فيام تعمل منظامت أخرى مبارشة مع السفارات عىل املستوى 
الوطنية، و ترسل إليها املناشدات العاجلة، طالبة منها إيفاد ممثليها 

لحضور محاكمة أحد املدافعني، أو القيام بزيارة مكتب مدافع يواجه 
تهديداً بالخطر.

 .2  الضغط الدويل و مستوى الظهور

مكتب املفوَّض السامي لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان، “دليل عمليات اإلجراءات الخاصة ملجلس   5

 حقوق اإلنسان”، آب/ أغسطس 2008، الفقرة 37،
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm

أعلنت املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان وقت إصدار هذا التقرير عن إنشائها منصب املقرر   6

 املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان:
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/28-11eng.htm

 ،CCPR/C/NIC/CO/3 مكتب املفوَّض السامي لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان، وثيقة رقم  7

املالحظات الختامية بشأن لجنة حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا”، الثاين عرش من كانون األول/ ديسمرب 2008، 
الفقرة 19.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/28-11eng.htm
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يف وسع املدافعني من أِمريكا الالتينية أيضاً أن يستفيدوا من 
اإلجراءات الوقائية التي تقدمها املفوضية األمريكية البينية لحقوق 

اإلنسان8. إنَّ للمفوضية سلطة الطلب إىل دولة ما أن تتبنى إجراءاِت 
حامية لغرض منع إلحاق األذى باألشخاص الذين يواجهون أوضاعاً 

خطرية. و متى تمَّ تبني اإلجراءات االحتياطية، فإنَّ عىل الدولة 
االتصال باملستفيدين منها )أي املدافعني أو األشخاص الذين انُتهكت 

حقوقهم اإلنسانية و اعُتربوا يف حاجة إىل تلك اإلجراءات(، و أن تتفق 
معهم عىل نوع اإلجراءات الوقائية التي ينبغي تنفيذها. و ميكن 
لهذه اإلجراءات أن تحمي األفراد أو الجامعات، و تتعدد صورها 
بني تزويد املعنيني بالسرتات الواقية من الرصاص، إىل اإلجراءات 

السياسية، كإصدار السلطات بياناٍت علنية تعرتف بالعمل الذي يقوم 
به املدافعون يف البالد. و ذهب بعض املستجَوبني إىل أنَّ املفوضية 
داً يف إنفاذ هذا  األمريكية البينية لحقوق اإلنسان أصبحت أكرث تردُّ

ة تتعلق بامتثال الدول  النوع من اإلجراءات، و أنَّه يواجه تحديات جمَّ
إليه، يف الحاالت التي يتحقق فيها بالفعل. و من الجدير بالذكر أيضاً 

أنَّ املفوضية ميكن أن تطلب إىل املحكمة األمريكية البينية لحقوق 
اإلنسان أن تأمر “بإجراءاٍت مؤقتة”، يف الحاالت العاجلة التي تنطوي 
عىل خطر يهدد األشخاص، حتى و إن مل تكن القضية قد أُحيلت إىل 
املحكمة بعُد. و ليس مثَة آلياٌت من هذا النوع للمدافعني يف آسيا و 

الباسيفييك، أو يف الرشق األوسط.

برامج الرعاية  2.3

تعمد برامج الرعاية إىل الجمع بني املدافعني و الشخصيات العامة 
املرموقة، لتوفري الحامية إليهم، و لتعزيز الوعي بالظروف التي فيها 
يعمل املدافعون. عىل سبي املثال، تسعى املنظمة الدولية ملناهضة 
التعذيب إىل حمل الراغبني من الرموز العامة عىل استخدام ما لهم 

من تأثري يف خدمة املدافعني. و كجزٍء من برامج الرعاية هذه، فإنَّ كاًل 
من الشخصيات السويرسية البارزة يف مجاالت الرياضة، و السياسة، 
و األعامل، و الثقافة؛ يرتبط بأحد املدافعني عن حقوق اإلنسان. و 
بينام تعمل املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب عىل إدامة الصالت 

الوثيقة مع املدافعني املنتسبني إىل هذا الربنامج، فإنها قد تطلب إىل 
الشخصيات التي ترعى الربنامج أن تتخذ إجراءاٍت ملموسة إذا ما 

كانت سالمة املدافع الجسدية أو العقلية معرضة إىل املخاطر. و رمبا 
ُيطلب إليهم التحدث علناً عن الوضع و السياق الذي يواجهه املدافع 
الذي هم معنيون بقضيته، أو أن يقوموا بكتابة رسائل إىل السلطات 

ذات العالقة عندما يتطلب وضع املدافع استجابًة عاجلة، أو أن 
يشاركوا يف مهمة تضامنية ميدانية. و فيام يتعلق باملنظمة الدولية 

ملناهضة التعذيب، فقد تمَّ تنظيم بعثتني من هذا النوع، كانت 
أوالهام يف املكسيك، يف عام 2009، و ثانيتهام يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، يف عام 2010، و ُأنتَج عنهام فيلامن وثائقيان قصريان.

الجوائز  2.4

ميكن أن تجلب الجوائز االعرتاف العام برشعية عمل املدافعات، و 
أن تقدم الحامية أيضاً من خالل تعميم قضاياهن و العمل الذي 

يُقمَن به يف اإلعالم. و ميكن للمنح املالية و العينية التي ترتبط بهذه 
الجوائز أن تساعد املدافات عىل نيل صور أخرى من الدعم املؤقت، 
كاملساعدة يف االنتقال إىل محل إقامة مختلف، أو تغطية التكاليف 

القانونية. يف الوقت الحارض، فإن مثة عدداً من الجوائز التي مُتنح إىل 
موا مساهمًة إىل حامية حقوق اإلنسان و تعزيزها،  املدافعني الذين قدَّ

و إىل أولئك الذين يواجهون األخطار نتيجة للعمل الذي يقومون 
به. و عىل الرغم من أنَّ كثرياً من تلك الجوائز ليست مقترصًة عىل 

املدافعات حرصاً، إال أنَّها ُمنحت يف حاالٍت عديدة إىل مدافعاٍت نساء.
من بني املبادرات القامئة حالياً:

جائزة مارِتن إينالز للمدافعني عن حقوق اإلنسان، التي ُأنِشئت 
م نحو عرشين ألف فرنك سويرسي لُيصار إىل  عام 1993، و تقدِّ

استخدامها يف العمل املتعلق بحقوق اإلنسان. هذه الجائزُة نتاُج 
تعاون فريد بني عدد من املنظامت الدولية غري الحكومية: منظمة 

العفو الدولية، و منظمة مراقبة حقوق اإلنسان/هيومان رايتس 
ووتش، و الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، و املنظمة العاملية 

ضية الدولية  ملناهضة التعذيب، و مؤسسة الخط األمامي، و املفوَّ
للحقوقيني، و منظمة حقوق اإلنسان أوالً، و املصلحة الدولية لحقوق 

اإلنسان، و دياكوين األملانية، و نظام معلومات حقوق اإلنسان و 
.9Huridocs توثيقها

الجائزة السنوية ملؤسسة الخط األمامي، التي تأسست يف عام 2004، 
و تتضمن مبلغاً قدره عرشة آالف يورو ُتخصص كتربع لدعم عمل 
املدافع عن حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل خمسة آالف يورو، هي 

منحٌة شخصية للمدافع الحائز عىل الجائزة10.
وسام روجر ن. بلدوين للحرية، و هي جائزة تأسست يف عام 1989 

تكرمياً ملؤسس االتحاد األمرييك للحريات املدنية و الرابطة الدولية 
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املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان، “املادة 25”، دليل إجراءات املفوضية األمريكية البينية   8

http://www.oas.org/xxxivga/english/reference_docs/Reglamento_CIDH.pdf ،لحقوق اإلنسان

ملزيد من املعلومات، ميكنكم االطالع عىل املوقع اإللكرتوين:  9 

http://www.martinennalsaward.org/en/index.html

ملزيد من املعلومات، ميكنكم االطالع عىل املوقع اإللكرتوين:   10 

http://www.frontlinedefenders.org/front-line-award-human-rights-defenders-risk

http://www.oas.org/xxxivga/english/reference_docs/Reglamento_CIDH.pdf
http://www.martinennalsaward.org/en/index.html
http://www.frontlinedefenders.org/front-line-award-human-rights-defenders-risk
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لحقوق اإلنسان. و متنُحها منظمة حقوق اإلنسان أوالً كلَّ عاَمني، و 
تتضمن منحًة قدرُها خمسة و عرشون ألف دوالر أمرييك، و رحلة 
إىل الواليات املتحدة لالنخراط يف أعامل املنارَصة11. منذ عام 1986، 

تقوم منظمة حقوق اإلنسان أوالً بتقديم جائزتها لحقوق اإلنسان يف 
حفل العشاء الذي تقيمه سنوياً، إىل فرٍد يعمل بدأب يف الدفاع عن 

حقوق اإلنسان، أو حامية الالجئني، أو العمل من أجل وقف التمييز و 
الجرائم ضد اإلنسانية12.

جائزة الزنبقة/ التيوليب، التي أنشأتها الحكومة الهولندية يف عام 
2008، و تقدم لألفراد مبلغاً قدره عرشة آالف يورو. باإلضافة إىل 
ذلك، فإن للحائز عليها أن يقدم مقرتحاً ملرشوع يتعلق بعمله أو 

عملها يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، للحصول عىل متويل يصل 
إىل مئة ألف يورو. كام ُيعطى الفائز بها فرصة االلتقاء بشخصيات 

أوروبية بارزة ذات عالقة13.
جائزة جون همفري، التي متنحها منظمة الحقوق و الدميقراطية 
)املركز الدويل لحقوق اإلنسان و التنمية الدميقراطية( سنوياً إىل 

منظمة أو فرد، تكرمياً لإلنجازات االستثنائية من أجل تعزيز حقوق 
اإلنسان و التنمية الدميقراطية. و تتألف الجائزة من منحٍة قدرها 

ثالثون ألف دوالر كندي، و جولة خطابية يف عدد من املدن الكندية، 
للمساعدة عىل تعزيز الوعي بالعمل الحقوقي الذي يقوم به متلقي 

الجائزة14.
جائزة يايوري التي تهتم بالناشطات النسويات، و الصحافيني، و 

شة  الفنانني الذين يعملون عىل املستوى الشعبي مع الفئات املهمَّ
اجتامعياً، من أجل عاملٍ خاٍل من الحرب و من التمييز ضد النساء. و 

تبلغ قيمة الجائزة خمسمئة ألف ينٍّ ياباين15.
جائزة املصلحة الدولية لحقوق اإلنسان، التي ُتعنى بإنجازات 

املنظامت و األفراد ممن يعملون عىل املستوى الشعبي من أجل 
تعزيز حقوق اإلنسان و الحد من الفقر. و تتضمن الجائزة فئًة 

مخصصة للعاملني يف الدفاع عن الحقوق اإلنسانية للنساء16.

زيارات التضامن و املراقبة  2.5

تتشابه هذه يف بعض الوجوه مع بعثات تقيص الحقائق التي تقوم 
بها وفود دولية، و يقوم بزيارات التضامن و املراقبة مدافعون آخرون 

من اإلقليم أو البلد ذاته، أو من مناطق أخرى. فعىل سبيل املثال؛ 
يقوم مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذي تقوم عليه كلٌّ 

من املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب و الفدرالية الدولية لحقوق 
اإلنسان بشكل مشرتك، بتنظيم بعثاٍت تضامنية، من بني أهدافها اآليت:

تقديم الدعم إىل املدافعني ممن يواجهون ظروفاً عصيبة.	 
مساعدة املدافعني يف القيام بأعاملهم.	 
متكني املدافعني من االلتقاء مبمثيل املنظامت عرب الحكومية 	 

الدولية و اإلقليمية، فضاًل عن السلطات األجنبية، ُبغيَة تعزيز 
تحرُّكاتهم يف مجال الضغط عىل الجهات املعنية.

إطالع وسائل اإلعالم عىل وضع املدافعني، و تنبيهها إىل حالة 	 
حقوق اإلنسان يف البلد أو يف اإلقليم.

تستجيب بعثات التضامن هذه إىل االحتياجات املحلية، و 
يتمُّ تنظيمها بعد أن يقدم األعضاء أو الرشكاء املحليون طلباً بهذا 

الخصوص، أو بعد أن يتم بحث جدواها معهم. ميكن أن يكون 
الغرض من البعثات التعامل مع قضية فردية، أو الكشف عن حالٍة 

عامة من القمع أو التجريم. باإلضافة إىل ما تقّدم، فإنَّ الفدرالية 
الدولية لحقوق اإلنسان تنفذ بعثات التضامن و املنارصة و تقيص 

الحقائق ضمن إطار برامجها املتعلقة بالعدالة الدولية، و الهجرة، و 
حقوق النساء، و الحقوق االقتصادية و االجتامعية.

بدورها، تقوم Komnas Perempuan يف إندونيسيا بتنظيم 
زيارات املراقبة. عىل سبيل املثال، إذا ما اتصلت بها مدافعٌة لإلبالغ 

عن حدوث أحد االنتهاكات، فإن املفوَّض أو أحد العاملني يف املفوضية 
يقوم بزيارة مراقبة للتحقق من املعلومات التي تم تلقيها، و لبحث 

أفضل سُبل التحرُّك مع املدافعة املعنية.
عمد ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا إىل تطوير مقاربٍة لزيارات 

التضامن، تقوم عىل إرشاك مدافعني من خارج االئتالف، من ذوي 
الخربة يف العمل مع جامعات املثليني من النوعني و متحويل الجنس 

عىل الصعيد املحيل. و تسعى هذه الزيارات إىل تعزيز تنظيم 
املجتمع املحيل و تقويته خالل وقت األزمة و بعده. لقد ُوضع هذا 

املنهج موضع التنفيذ بنجاح يف رواندا يف ترشين الثاين/نوفمرب من 
عام 2009، من أجل دعم مقاومة املدافعني عن حقوق املثليني من 
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النوعني و متحويل الجنس يف مواجهة مرشوع قانوٍن معاٍد للمثلية 
الجنسية، و اسُتخدم ُمجدداً يف عام 2011، بعد مقتل ديفيد كاتو، 
و هو مدافع عن حقوق املثليني من النوعني و متحويل الجنس يف 

م ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا أيضاً  أوغندا، بطريقة وحشية. يقدِّ
منحاً صغرية للحاالت الطارئة أثناء زيارات التضامن، ذلك أن حضور 

الخرباء شخصياً و وقوفهم عىل الوضع يعني أنَّ دفعات نقدية صغرية 
م عىل الفور. و من شأن هذه األموال، التي تتم متابعة  ميكن أن ُتقدَّ

وجوه إنفاقها بواسطة أنظمة محاسبٍة بسيطة؛ أن تساعد مجتمع 
املثليني من النوعني و متحويل الجنس عىل االحتفاظ بتنظيمه خالل 

وقت األزمة و بعده. 
طوَّرت Las Petateras – و هي شبكٌة نسوية تتألف من نساء 
و منظامت من نيكاراغوا، و هندوراس، و إلسلفادور، و املكسيك، 

و بنام، و غواتيامال، و كوستا ريكا، و الواليات املتحدة – منوذجاً 
 El Observatorio de laلتنظيم زيارات التضامن يف اإلقليم؛ هو

ل النَسوي. و ليس هذا  Transgresión Feminista، أي مرصد التحوُّ
املرصد مبادرة دامئة، و إمنا يتم تفعيُله يف الحاالت حيث تتطلب 

الجامعات النسائية أو النََّسوية إبداء التضامن معها عىل نحو عاجل، 
و تقديم الدعم الدويل من أجل حاميتها. عىل سبيل املثال، يف شهر 

مت Las Petateras زيارة إىل  آب/أغسطس من عام 2009، نظَّ
هندوراس. و تألَّف وفدها من ناشطات نَسويَّات، و صحافيني، و 

خرباء يف مجال حقوق اإلنسان، اجتمعوا لاللتقاء مبمثيل الجامعات 
النسائية و النََّسوية يف البالد، و ممثيل املنظامت الدولية كذلك. و كان 
الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز املعرفة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
التي ُترتكب ضد النساء يف سياق االنقالب الذي شهدته هندوراس يف 

شهر حزيران/يونيو من عام 2009.

مراقبة املحاكامت  2.6

مراقبُة املحاكامت إحدى أدوات املراقبة التي تسعى إىل ضامن احرتام 
اإلجراءات السليمة و معايري املحاكمة العادلة، و تقديم الحامية إىل 
املدافعني الذين يالقون املضايقات و اإلجراءات القضائية. و تتضمن 
مراقبة املحاكامت إرسال مراقٍب أو وفٍد يتألف من خرباء إقليميني 

أو دوليني، لحضور الوقائع القضائية. و عادًة ما يكون املراقب خبرياً 
قانونياً، و قد يكون أحد العاملني يف املنظمة املهتمة بالقضية املنظورة 
أمام القضاء، أو خبرياً من خارجها. بعد تنفيذ مهمة مراقبة املحاكمة، 

يقوم املراقب أو بعثة املراقبة بإعداد تقرير عادًة ما يتضمن وصفاً 
ملجريات الجلسة، و تقيياًم ملدى االلتـزام مبعايري حقوق اإلنسان، و 

عدداً من التوصيات إىل السلطات الوطنية و سواها من الجهات ذات 

العالقة. و قد تصدر املنظامت التي تقوم مبراقبة املحاكامت بيانات 
صحافية عند مراحل مختلفة من العملية القضائية، لتعزيز الوعي بها، 

و توجيه االنتباه الدويل إليها.
إنَّ مراقبة املحاكامت إجراٌء نافع ألسباٍب عدة: فالحضور املادي 

ملراقبني من الخارج أمٌر ُمجٍد باعتباره شكاًل من أشكال حامية املدافع، 
و ُيظهر للقضاة و جانب االدعاء و املحامني أنَّ املجتمع الدويل يتابع 

ون  عون العامُّ هذه القضية. أما يف البلدان حيث ال يشعر القضاة و امُلدَّ
بأنهم محميون كام ينبغي، فإنَّ املراقبة تظهر لهم شيئاً من الحامية 
امُلحتملة. و فيام يتعلق باحرتام اإلجراءات املعمول بها، فإنه ميكن 
أن تساهم مراقبة املحاكامت يف ضامن احرتام أكرب ملعايري حقوق 

اإلنسان. ُيشاُر إىل أّن مراقبة املحاكامت عمٌل ُمجهٌد و ُمكلف. و قد 
يكون من بني التحديات اإلضافية مدُة اإلخطار القصرية باملعلومات 

املتعلقة مبواعيد جلسات املحاكمة أو اإلجراءات التي ميكن أن 
تستخدمها املحاكم لتجعل تنظيم زيارة ملراقبة محاكمٍة ما أمراً أكرث 
صعوبة. عىل سبيل املثال، تمَّ تغيري موعد محاكمة املدافعة ِعمرانة 

جالل يف فيجي مراراً و بإخطاٍر قصري األمد، يف عام 2010، األمر الذي 
فرض تحدياً عىل جهود أعضاء االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق 
ل مساعيهم  اإلنسان الرامية إىل إيفاد مراقبني لحضور محاكمتها، و عطَّ

يف هذا الشأن. و ميكن أن تفرض بعض الدول قيوداً عىل متكني 
املراقبني الخارجيني من الدخول إىل مقر املحاكمة، أو منحهم تأشريات 

لدخول البالد.
يقدم عدد من املنظامت هذا النوع من الدعم إىل املدافعني 

بعامة، و إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان بنحٍو خاص، و من 
بينها ملتقى آسيا FORUM ASIA، و منظمة حقوق اإلنسان أوالً، 

و الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، و املنظمة العاملية ملناهضة 
التعذيب، و مؤسسة الخط األمامي. تقوم الخط األمامي، عىل سبيل 
املثال، بدعوة املراقبني الدوليني إىل حضور املحاكامت التي يواجهها 

املدافعون عن حقوق اإلنسان، و قد تعمد يف حاالٍت مختارة إىل إيفاد 
مراقبني مستقلني لحضور املحاكامت. و يعمل ملتقى آسيا يف الوقت 

الحارض عىل إنشاء شبكٍة من مراقبي املحاكامت من أنحاء اإلقليم.
فيام يتصل باملوارد و الخربة، فإنه ميكن ملراقبة املحاكامت 

أن تكون مجاالً للتعاون بني املنظامت غري الحكومية العاملة مع 
املدافعات عن حقوق اإلنسان. ففي شهر كانون األول/ ديسمرب، 

مثاًل، انضمَّ كلٌّ من ملتقى آسيا و الخط األمامي إىل مهمٍة مشرتكة 
ملراقبة محاكمة الدكتور يش سون هوان، و السيد يش سيوك ِشن، يف 

سنغافورة. و يف سياق املرصد الذي سبقت اإلشارة إليه، تقوم املنظمة 
العاملية ملناهضة التعذيب و الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 

 .2  الضغط الدويل و مستوى الظهور
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 .2  الضغط الدويل و مستوى الظهور

بتنظيم بعثات مشرتكة ملراقبة املحاكامت. يف عام 2008، عىل سبيل 
املثال، أوفد املرصد مراقباً دولياً لحضور جلسات االستامع يف القضية 

امُلقامة ضد آيرين فرنانديز، و هي املديرة التنفيذية و إحدى مؤسيس 
Tenaganita، إحدى املنظامت غري الحكومية العاملة مع النساء 

املهاجرات يف ماليزيا.

املساعدة القانونية  3.1

م بعض املنظامت املساعدة  باإلضافة إىل مراقبة املحاكامت، تقدِّ
القانونية، إما بشكل مبارش من خالل تكليف محاٍم، أو بتوفري الدعم 
املايل لتغطية األتعاب القانونية، سواٌء أكان ذلك عىل الصعيد الوطني 

مت مؤسسة الخط  أو اإلقليمي أو الدويل. فعىل سبيل املثال، قدَّ
األمامي يف سياق برنامجها للمنح الصغرية املساعدَة إىل املدافعني، 

لتمكينهم من دفع أتعاب املحامني، و رسوم الكفالة، و تكاليف 
الزيارة يف السجن، و تزويد املدافع بالدواء و اللباس أثناء االحتجاز. و 
عىل نحٍو مامثل، يقدم ملتقى آسيا املساعدة املالية لتغطية النفقات 

القانونية )بواقع ألَفي دوالر أمرييك كحدٍّ أقىص(. و من بني األمثلة 
األخرى الوحدُة الغواتياملية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان 

UDEFEGUA، إذ تقدم الدعم لتغطية التكاليف القانونية، و تعنيَّ 
عي، و تساعد يف تطوير  املحامني املستعدين للعمل عىل أساس تطوُّ

اسرتاتيجيات التعاطي مع القضايا.
إنَّ املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب مثٌل آخر عىل املنظامت 
التي تقدم املساعدة القانونية للمدافعني، و ذلك بواسطة صندوقها 

لتقديم املساعدة العاجلة لضحايا التعذيب، فضاًل عن عملها من 
خالل املرصد. و تقدم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان املساعدة 
القانونية من خالل مجموعتها املعنية بالتحرُّك القانوين، أو برامج 

أخرى، حيث تتضمن املساعدة تغطية النفقات القانونية، و تقديم 
الدعم يف إعداد طلبات اللجوء السيايس )يف الحاالت التي ُيخىش 

فيها من ترحيل املدافعني(، باإلضافة إىل تغطية النفقات القانونية 
للدفاع عن مستشاري املدافعني و محاميهم، ممن يواجهون املقاضاة 

بدورهم، بسبب عملهم الحقوقي.
يف حاالت أخرى، فإن الدعم القانوين قد يتضمن العمل مع 

جامعات وطنية من أجل وضع اسرتاتيجية قانونية. فعىل سبيل املثال، 
عقد العاملون يف منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 

 ،UAF ؛ بدعم من صندوق التحرُّك العاجلMADRE حول العامل
اجتامعاً مع محاٍم واحد من نيويورك، و سبعة محامني من نيكاراغوا، 
و بحث و طالب يف كلية الحقوق، و سبعة ممثلني من حركة النساء 

املستقلة يف نيكاراغوا؛ لوضع اسرتاتيجية قانونية تتعلق بالحظر 
املفروض عىل اإلجهاض للغايات العالجية يف نيكاراغوا. و كثرياً ما تحيل 

منظامٌت أخرى، كمنظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني، املدافعات 
اللوايت تواجهن األخطار إىل منظامٍت يف بلدانهن ذاتها، حيث يكون يف 

وسعهن أن يتلَقنَي الدعم القانوين و غريَه من صنوف العون.

 .3  مصادر التحرُّك املحيل
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املساعدة الطبية و االستشارة النفسية  3.2

تعمل بعض املنظامت مع رشكاء و أعضاء الشبكات من أجل تقديم 
املساعدة الطبية إىل املدافعني. و يعمل مرشوع املدافعني عن حقوق 
اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن األفريقي، مع أعضاء شبكته، الوحدة 

الطبية – القانونية املستقلة يف كينيا، و مركز ضحايا التعذيب يف 
أوغندا، من أجل ضامن متكني املدافعني ممن هم يف حاجة إىل 
تلقي االستشارة يف حالة الصدمة من الحصول عىل الدعم. و يف 

بعض الحاالت، تقوم املنظامت بتعيني مستشارين خصوصيني لدعم 
املدافعني.

عىل نحو مشابه، تتعاون املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، يف 
سياق برنامجها ملساعدة ضحايا التعذيب، مع أعضاء شبكتها و مع 
مراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب عىل املستوى الوطني، لتقديم 

الدعم الطبي. و ميكن أن يغطي الدعم الذي تقدمه املنظمة العاملية 
ملناهضة التعذيب النفقات الطبية الرضورية لتقديم العالج البدين 

أو النفيس، و تكاليف النقل إىل املراكز املتخصصة، و تكاليف تغطية 
االحتياجات األساسية يف الحاالت التي ال يكون فيها إدخال املدافع إىل 

املستشفى أمراً رضورياً.
متوِّل الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان املساعدة الطبية و 

االستشارة النفسية للمدافعني و لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، 
إما يف إطار عمل املرصد، أو يف سياق برامج أخرى، كربنامجها املتعلق 

بالعدالة الدولية.
ا الوحدُة الغواتياملية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان،  أمَّ

فقد طوَّرت برنامجاً لتقديم املساعدة النفسية إىل املدافعني بعامة، 
و إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان بنحٍو خاص. فبعد أن تتحقق 

املنظمة من االنتهاك الذي تعرض إليه املدافع، يعمل أحد موظفيها 
مع املدافع املعني عىل وضع خطة للحامية، و يقرر ما إذا كان تقديم 

أشكاٍل أخرى من الدعم، كاملساعدة النفسية، أمراً رضورياً. يقوم 
معالج نفيس يعمل مع الوحدة الغواتياملية بتقديم الدعم إىل األفراد 
و املنظامت، و إىل جامعاٍت بأكملها يف الحاالت التي تتطلب ذلك. يف 

حاالت أخرى، قد ُيحال املدافعون إىل معالٍج نفيس متخصص. و تعمل 
الوحدُة الغواتياملية عىل إقامة شبكة دعٍم وطنية لتقديم هذا النوع 

من املساعدة.
م جامعاٌت أخرى الدعم املايل إىل املدافعني ممن هم يف حاجة  تقدِّ

إىل املساعدة و االستشارة الطبيََّتني، من خالل برامج اإلغاثة أو املنح 
مت مؤسسة الخط األمامي الدعم  التي ُتديرُها. عىل سبيل املثال، قدَّ
للحصول عىل االستشارة ضمن برنامج املنح لديها، و كذلك برنامجها 

مت منظمة املطالبة بالحقوق و  املعني بالتعامل مع التوتر. و قدَّ
املوارد و النتائج للنساء حول العامل MADRE مساهامٍت صغرية يف 
عدد من الحاالت، لتمكني املدافعات عن حقوق اإلنسان من تلقي 

املساعدة الطبية.
عند وضع برنامج للتعامل مع املسائل املتعلقة بالصحة العقلية، 
فإنَّ من املهم أن ُتؤخذ احتامالت “املعالجة” غري املالمئة يف االعتبار. 

إنَّ التوتر املرتبط بالعمل، و االكتئاب، و متالزمة توتر ما بعد الصدمة، 
قد تكون جميعها أعراضاً مالزمًة بالرضورة لحياة املدافعات عن 

حقوق اإلنسان، و عندما يتم تشخيص الكرب الذي تعانيه امرأٌة ما 
عىل أنه مشكلة طبية، فإَن مشكلتها تخضع للعالج. و لعلَّ البعض 

ينظر إىل العالج باعتباره االعتامد و حسب عىل املتخصصني من 
األطباء يف تحديد طبيعة املشكالت املتعلقة بالصحة العقلية عند 

تلك املرأة. و لتجنُّب املعالجة غري املالمئة، فقد تمَّ تطوير أمناٍط من 
ل أكرث حساسية للوضع املخصوص للنساء، تجعل من متكينهن  التدخُّ

أساس العالج. إن هذه التدخالت مصممٌة لتالئم خربة املرأة و تعرتَف 
بحقها يف اتخاذ القرارات بشأن املسائل التي تتعلق بحياتها، مبا يف 

ذلك نوع العالج الذي ترغب يف تلقيه؛ استناداً إىل اطالٍع َحسن. إنَّ 
الغاية من املقاربات الحساسة للجندر هو الرتكيز عىل قدرة املرأة عىل 

التحكم بحياتها، و عىل القيام بالتغيريات التي ستكون ذات تأثريات 
إيجابية عىل سالمتها و ظروفها. غري أنَّ الخيارات املتاحة للنساء 

اللوايت تعانني من االكتئاب تكون يف معظم الحاالت محدودة بربامج 
الصحة العقلية املعتمدة عىل األموال العامة، و قلَّام تتبنى هذه 

عالجات حساسة العتبارات الجندر.

برامج التعامل مع التوتر  3.3

عىل الرغم من أنَّ املعلومات املتوفرة عن هذه الربامج قليلة، فإن 
برامج التعامل مع التوتر إحدى االستجابات التي تمَّ تطويرها مؤخراً، 
و ُتعنى مبساعدة املدافعني عىل التكيُّف مع الضغط النفيس الذي قد 

ينشأ عن عملهم يف مجال حقوق اإلنسان.
تعمل مؤسسة الخط األمامي عىل تطوير برنامج يقدم هذا 

النوع من الدعم إىل مدافعني معروفني لديها، حيث يتقرر تقديم 
املساعدة بدراسة كل حالٍة عىل حدة، و يسرتشد باالحتياجات الفردية 

للمدافعات عن حقوق اإلنسان. قد تتضمن اإلجراءات يف بعض 
الحاالت تقديم الدعم إىل العاملني يف إحدى املنظامت غري الحكومية 

لتمكينهم من الحصول عىل ُخلوٍة لعدة أيام، يتلَقون خاللها االستشارة 
الفردية، أو يتعرفون إىل بعض أساليب االسرتخاء، أو يتلقون الرعاية 

الطبية، أو يبتعدون عن العمل ملدة وجيزة. إنَّ أحد االعتبارات املهمة 
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لدى وضع هذه الربامج هو الحاجة إىل دعم العائالت باإلضافة إىل 
األفراد.

نت املبادرات األخرى التي أشار إليها امُلسَتجوبون الرشاكَة  تضمَّ
 .Capacitar و ،IWP الدولية للنساء من أجل السلم و العدالة

الرشاكَة الدولية للنساء من أجل السلم و العدالة منظمٌة نسوية 
محلية ذات أساٍس روحي، تدعم النشاط النسَوي عىل املستوى 

الشعبي يف تايالند و آسيا. تنظم الرشاكُة ورشات العمل، و الُخلوات، 
و الربامج التدريبية، مع الجامعات النسائية يف آسيا، ممن تجمع بني 
هات النسوية و التحرُّك االجتامعي و األساس الروحي، كام أنَّها  التوجُّ
تتيح للجامعات املحلية و الدولية استخدام مركزها لتنظيم الُخلوات 
ا Capacitar، و هي منظمٌة تتخذ من الواليات املتحدة  الخاصة17. أمَّ

مقرَّاً لها، فُتعلِّم املامرسات التي تتصل بالعافية، و عمل الفريق، و 
التطوير الذايت، من خالل التداوي و منهجية تعليٍم شعبية. و قد 

ذت Capacitar برامج لضحايا الزالزل األرضية و العنف السيايس  نفَّ
يف أمريِكا الوسطى، و للضحايا يف مناطق النـزاع، مثل كولومبيا، و رسي 

النكا، و رواندا، و إرسائيل، و فلسطني18.

البيوت اآلمنة  3.4

ر البيوت اآلمنة أو املالجئ املؤقتة للمدافعات عن  ميكن أن توفِّ
حقوق اإلنسان فضاًء آمناً بعيداً عن مرتكبي العنف، و أن متنحهن 

فرصًة للتعايف جسدياً و عقلياً و عاطفياً من العنف الذي تواجهنه يف 
عملهن19. غري أنَّه من الصعب الحصول عىل معلومات عن األماكن 

اآلمنة التي ميكن فيها أن متكث املدافعات ألمٍد قصري، لينلَن شيئاً من 
الراحة، أو ليحظنَي باألمان.

م أمثلًة محددة عن هذا النوع  من بني من مّتت مقابلتهم، مل يقدِّ
من االستجابة لحاجات املدافعات إال منظمتان، هام ائتالف النساء 
 .WOREC و مركز إعادة تأهيل النساء ،CAL املثليات يف أفريقيا

يعمل مرشوع ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا عىل إنشاء بيت آمن 
للمدافعات عن حقوق اإلنسان، يتضمن أيضاً املدافعات عن حقوق 
األشخاص املثليني من النوعيني و متحويل الجنس يف أفريقيا، و يرتبط 
بهذا املرشوع أيضاً بضُع برامج زمالة سنوية. إنَّ من شأن هذا إقامُة 

صالٍت بني املدافعات و املنظامت و املؤسسات املحلية، بغرض تعزيز 
التعلُّم املتبادل و تأسيس املعارف النسوية التي تضعها املدافعات عن 

حقوق اإلنسان، ممن يندر أن يكون لديهن ما يكفي من الوقت لكتابة 
أفكارهن و خرباتهن و تحليالتهن، أو توثيقها بأي طريقة أخرى.

ا مركز إعادة تأهيل النساء، فلديه مرفٌق مخصص للمدافعات  أمَّ
عن حقوق اإلنسان، حيث ميكنهن أن يبقني لفرتات قصرية عندما 

تواجهن التهديدات و املضايقات. و تقوم منظامت أخرى، كمنظمة 
نساء يف ظل قوانني املسلمني، باالتصال بحلفائها يف بلد املدافعات 

عن حقوق اإلنسان، لُيصار إىل إحالتهن إىل ملجأ غري حكومي أو بيت 
آمن، إذا أمكن.

بيَد أنَّ فكرة توفري البيوت اآلمنة للناشطني ال تلقى القبول من 
جميع املنظامت التي يشري إليها هذا التقرير. فعىل سبيل املثال، 

يساور مرشوَع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي القلُق من أنَّ وضع عدد من املدافعني يف مكان واحد قد 
يزيد من احتامالت تعرضهم إىل املخاطر. و تذهب املجموعة أيضاً 
ل عوضاً  إىل أنَّ إدارة أمن البيوت اآلمنة قد يغدو عبئاً كبرياً، و تفضِّ

عن هذه االستجابة استئجار مساكن يف أماكن آمنة، مصحوباً بتوفري 
الحامية األمنية عىل مدار ساعات اليوم األربع و العرشين.

املرافقة ألغراض الحامية  3.5

 PBI املرافقة ألغراض الحامية اسرتاتيجية كانت فرق السالم الدولية
سبَّاقة إىل استخدامها لحامية املدافعني الذين يهدد العنف حياتهم 

و عملهم. و إذا تستلهم فرق السالم الدولية طريقَة غاندي و تقاليد 
الالعنف األخرى، فإنها تستخدم املرافقة ألغراض الحامية و الحضوَر 
الدويل ُبغيَة ردِع العنف ذي البواعث السياسية يف مناطق الرصاع و 
القمع. و تساعد فرق املتطوعني الدوليني، تساندهم شبكات الدعم 
الدولية، عىل توسيع املجال الذي فيه ميكن للمدافعني و الجامعات 

املحلية أن تقوم بعملها دون خشية من العنف السيايس. تستند 
املرافقة ألغراض الحامية عىل مبادئ عدم االنحياز و عدم التدخل يف 
م إليها خدمُة املرافقة؛ إمياناً من  الشؤون الداخلية للمنظمة التي ُتقدَّ
فرق السالم الدولية بأنَّ التغيري الدائم يف رصاٍع ما ال ميكن أن ُيفرض 

من الخارج، و ينبغي أن يقوم عىل قدرة الناس املحليني عىل بناء 
السالم الحقيقي.

تعمل فرق السالم الدولية بواسطة متطوعني يقفون جنباً إىل 
جنب مع املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون األخطار. و 

يرافقون املدافعني بينام يقومون بأعاملهم، يف املدن و يف املناطق 
الريفية عىل السواء. و عندما يكون مستوى التهديد مرتفعاً، ميكن 
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أن تتمَّ املرافقة عىل مدار الساعة. يف بعض األوضاع، يظلُّ املتطوعون 
مع الجامعات املهددة أو يبَقون يف مكاتب املنظامت، و يرافقون 

الناشطني املهددين عندما يسافرون. و من بني أشكال املرافقة األخرى 
االتصاالت الهاتفية الدورية مع املنظامت للتأكد من سالمتها. و تقوم 

املرافقة عىل أساس أنَّ أي عنف يشهده املتطوع، أو يتوقَّع حدوَثه 
وفقاً ملعلومات ذات مصداقية؛ سيلقى استجابًة دولية. عند حدوث 

اعتداء أو تهديد جدي ضد أحد املدافعني، ميكن أن تقوم فرق السالم 
عة رفيعة املستوى، من الربملانيني، و  الدولية بتفعيل شبكٍة موسَّ

نقابات املحامني، و وكاالت التنمية، و األكادمييني، و العامة يف العامل 
أجمع، لحمل هؤالء عىل الضغط عىل حكومة البلد املعني، و دعوة 

املجتمع الدويل إىل القيام بتحرُّك ما.
إنَّ أحد الجوانب األساسية يف اسرتاتيجية املرافقة ألغراض 

الحامية هو العمل املتواصل مع السلطات املدنية و العسكرية، عىل 
الصعيدين الوطني و املحيل. و إن غاية هذا التنسيق هي تبيان 

أهداف فرق السالم الدولية و ما عىس أن يكون لديها من بواعث 
القلق بشأن سالمة املدافعني املنتفعني من املراَفقة، و تذكري السلطات 

بالتـزاماتها املتعلقة بحامية املدافعني. و ليك يكون منوذج املرافقة 
االً، فإنَّ من الرضوري أن تكون الجهة التي تضطلع به عىل  هذا فعَّ

دراية جيدة بتفاصيل الرصاع السيايس يف املنطقة، و بالوضع األمني 
املحيل املركب، و عليها فوق ذلك أن تكون معروفًة لدى الفاعلني 

األساسيني. و لتحقيق ذلك، تحافظ فرق السالم الدولية عىل تواجدها 
يف البلد، لفرتٍة طويلة من الزمان.

مثة ثالثُة عوامل متـزامنة و مؤثرة أحدها يف اآلخر، فيام يخص 
املرافقة ألغراض الحامية. إنَّ تواجد املتطوعني الدوليني يحمي 

املدافعني الذين يواجهون التهديد من خالل التلويح بالعواقب يف 
حال أقدر الُجناُة املحتملون عىل تنفيذ تهديدهم. كام يقدم الدعم 

املعنوي و التضامن الدويل مع ناشطي املجتمع املدين، و من شأن 
هذا أن يكون مبعث تشجيع للمدافعني عىل مواصلة القيام بأعاملهم. 
باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ املراَفَقة تقوي الحركة الدولية من أجل السالم 

عني املرافقني تجربًة مبارشة  و حقوق اإلنسان، من خالل منحها املتطوِّ
ميكنهم تعميُم تفاصيلها يف بلدانهم. و ليك تكون املرافقة ألغراض 

االً، فإنَّه يتعني أن تكون السلطات يف البلد املعني  الحامية إجراًء فعَّ
حساسة للضغوط و االنتقادات الدولية.

ذت فرق السالم الدولية برامج املرافقة  من بني البلدان التي فيها نفَّ
ألغراض الحامية:

كولومبيا: تعمل فرق السالم الدولية مع املنظمة الشعبية للنساء، و 
هي جامعٌة نسوية القت الكثري من التهديدات طوال سنوات عملها، 
ن تنظيم ورشات العمل املعنية بحقوق اإلنسان، و تنفيذ  الذي تضمَّ

نشاطاٍت الغاية منها تعزيز الوعي، و تقديم العالج الطبي و النفيس، 
و كذلك املساعدة القانونية للنساء. و تقوم فرق السالم الدولية أيضاً 
مبرافقة جمعية عائالت األشخاص املوقوفني و املختفني، و نسبٌة كبريٌة 

من الناشطني األعضاء يف هذه الجمعية فقدوا رشكاءهم و يربُّون 
أطفالهم مبفردهم، و ال زالوا ُيستهدفون بسبب نضالهم من أجل 

تحقيق العدالة ألحبائهم.

غواتيامال: يقوم متطوعون مع فرق السالم الدولية مبرافقة التحالف 
الوطني ألرامل غواتيامال، الذي نشط يف النضال من أجل إنصاف 

ضحايا الحرب األهلية يف البالد، و محاربة اإلفالت من العقوبة. يف 
شهر متوز/يوليو من عام 2009، بدأت جمعية النساء األصليات يف 

سانتا ماريا خاالبان تستفيد بدورها من برنامج املرافقة، بعد أن أقام 
أحد األفراد بتوجيه تهديدات إىل إحدى أعضائها. و يرافق املرشوع 

كذلك منظمة دعم الوحدة الجنسانية يف مواجهة متالزمة نقص 
املناعة املكتسبة/أيدز، التي تعمل يف مجال التوعية بفريوس إتش آي 
يف، و متالزمة نقص املناعة املكتسبة، و الوقاية منها، فضاًل عن تعزيز 

و حامية حقوق املثليني من النوعني و متحويل الجنس.

نيبال: يف شهر أيار/مايو من عام 2009، بدأت فرق السالم الدولية 
برنامج رشاكة مع املنظمة الَنسوية للداليت )فئة املنبوذين(، التي 
أسستها نساء من جامعة الداليت يف عام 1997، كمنظمة نيبالية 
مستقلة مقرُّها غوالرايا مبقاطعة بارديا. و تعمل املنظمة من أجل 

شة، و بخاصة منها حقوق  احرتام الحقوق اإلنسانية للمجتمعات املهمَّ
النساء، و تديرها نساء من جامعة الداليت، من أجل مقاومة التمييز، 
و تعزيز مكانتهن االجتامعية و االقتصادية، و تعزيز احرتام الحقوق 

الدستورية.

املكسيك: قامت فرق السالم الدولية مبرافقة مدافعاٍت ُكرُث يف 
املكسيك، و من بني هؤالء أوبتيليا يوجينيو مانويل، و أندريا يوجينيو 

مانويل، و كواثيموك رامريِث رودريِغز، و آيِنس أورتيغا، و فالنتينا 
كانتو؛ و هنَّ جميعاً أعضاء يف منظمة السكان األصليني من شعب 

ميفا. و كانت املرافقة قد بدأت يف عام 2005، بعد سلسلة من 
هت إىل أوبتيليا يوجينيو مانويل بعد وقت  التهديدات بالقتل التي ُوجِّ
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نت  قصري من إدانتها الحضور العسكري يف املنطقة حيث تقيم. و تضمَّ
االعتداءات عىل أعضاء هذه املنظمة اغتصاب كلٍّ من فالنتينا روزندو 

كانتو و آيِنس أورتيغا فرنانديز، و هام امرأتان من شعب ميفا، يف 
عام 2002. يف شهر آب/أغسطس 2010، قررت املفوضية األمريكية 

البينية لحقوق اإلنسان أنَّ الدولة املكسيكية مسؤولة عن تعرض 
تلكام املرأتني لالغتصاب، و أمرت باتخاذ اإلجراءات الرضورية لضامن 

الحقيقة و العدالة و التعويض، مبا يف ذلك التخيل عن استخدام النظام 
القضايئ العسكري. و قام املرشوع أيضاً مبرافقة مدافعات أخريات 

عن حقوق اإلنسان، مثل تيتا راديَّا، و هي نائب رئيس جمعية أقارب 
األشخاص املوقوفني و املختفني و ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
يف املكسيك، منذ عام 2003، و ألبا كروث، عضو لجنة الخامس و 

العرشين من ترشين الثاين/نوفمرب، يف أوكساكا.

إندونيسيا: إنَّ املنظمة الرئيسية للمدافعات عن حقوق اإلنسان التي 
 ،Humi Inane رافقتها فرق السالم الدولية يف إندونيسيا هي منظمة
التي استفادت من هذا الربنامج منذ كانون األول/ ديسمرب 2009. و 

تعمل هذه املنظمة من أجل حقوق النساء يف املرتفعات الوسطى 
م املرشوع املرافقة ألغراض الحامية إىل الضحايا  بإقليم بابوا. و قدَّ

و الشهود يف القضايا املتعلقة بالعنف ضد النساء، و إىل األعضاء يف 
االئتالفات النسائية. و قد أنهى مرشوع فرق السالم الدولية حضوره 

امليداين يف إندونيسيا يف كانون الثاين/يناير من عام 2011، غري أنَّ 
استئناف الربنامج يف وقت الحق أمٌر محتمل.

الخط الساخن للحاالت الطارئة20  3.6

أقامت مؤسسة الخط األمامي خطاً هاتفياً دولياً لدعم املدافعني 
الذين يواجهون املخاطر. و ُيراد بخدمة الطوارئ هذه، املتوفرة 

بعدة لغات هي العربية، و اإلنجليزية، و الفرنسية، و الروسية و 
اإلسبانية؛ أن تقوم بتحريك الدعم و التحرك الدوليني بشكل عاجل. 
و قد تتضمن اإلجراءات العاجلة املناشدات امُلرسلة بواسطة املربقة 

)الفاكس( أو املكاملات الهاتفية إىل السلطات املعنية، و طرح القضية 
بواسطة االتحاد األورويب أو ممثيل الحكومات ُفرادى، و كذلك تقديم 

املساعدة العملية بنقل املدافع مؤقتاً من محل إقامته، و/أو تقديم 
املساعدة يف التكاليف القانونية أو الطبية.

تغيري محل اإلقامة بصورة مؤقتة  4.1

إنَّ الغرض من هذا اإلجراء هو نقل املدافعني الذين يواجهون األخطار 
الداهمة نتيجًة لعملهم الحقوقي، و قد بنيَّ املسَتجوبون ُجملًة من 

الطرق التي بها يتم تغيري محل اإلقامة. قامت بعض املنظامت بإنشاء 
برامج مخصصة لهذا الغرض، تقوم مبساعدة املدافعني يف عدة جوانب 

م منظامٌت أخرى الدعم املايل،  من عملية تغيري محل اإلقامة. و تقدِّ
غري أنها قد ال تتدخل بالرضورة يف تفاصيل نقل املدافع. باإلضافة 
إىل ذلك، فإن بعض املنظامت تعمل عىل أساس عرَِض، و تحاول 

إيجاد الُسبل لتغيري محل إقامة األفراد ببحث كل قضية عىل ِحدة، 
و قد يتطلب هذا السعي للحصول عىل متويل خارجي، أو استضافة 

املدافعات الاليئ يواجهن األخطار مؤقتاً لدى املنظمة أو حلفائها، و/أو 
ذ برامج تغيري محل اإلقامة. إحالتهن إىل منظامٍت تنفِّ

إن ملتقى آسيا مثٌل عىل املنظامت التي أنشأت برنامجاً خاصاً 
لتغيري محل اإلقامة، و يتضمن هذا الربنامج خطة لحامية املدافعني، 
م منحًة تصل إىل أربعة آالف دوالر أمرييك ملدة بني ثالثة شهور  تقدِّ

و ستة، لدعم تغيري محل اإلقامة، مع إحدى املنظامت األعضاء أو 
الرشكاء يف شبكتها. و يتعنيَّ عىل املدافعني الذي يتقدمون بطلبات 
للحصول عىل هذه املنحة أن يبيِّنوا للملتقى أنَّ إجراءات الحامية 

األخرى ليست بذات نفع. و يفرض الربنامج أيضاً أن يكون املدافع 
الذي يتقدم بطلب للحصول عىل املساعدة يف تغيري محل إقامته 
عضواً يف شبكة ملتقى آسيا، أو أن يكون قد عمل مع أحد أعضاء 
الشبكة أو رشكاء امللتقى21. و يقدم مرشوع املدافعني عن حقوق 

اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن األفريقي هذا النوع من املساعدة إىل 
املدافعني العاملني يف اإلقليم.

يعمل كلٌّ من ملتقى آسيا و مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان 
يف رشق أفريقيا و القرن األفريقي بالتعاون مع املنظامت األعضاء أو 
الرشيكة يف إقليميهام، من أجل تغيري محل إقامة املدافعني، و نقلهم 

إىل حيث يعملون مع إحدى املنظامت غري الحكومية الرشيكة. و 
يسمح هذا للمدافعات باالنتقال مؤقتاً إىل بلد مجاور، و مواصلة 

عملهن الحقوقي يف بيئة أكرث أمناً. عىل سبيل املثال، فإنَّ خطة ملتقى 
آسيا لنقل املدافعني تأخذ يف االعتبار إمكانية الحصول عىل تأشرية 
لدخول بلد مجاور و ما إىل ذلك من اإلجراءات، باإلضافة إىل نوع 

العمل الذي تقوم به املنظمة املضيفة، و كذلك املهارات و املعرفة 

يف وسع املدافعني االتصال بالخط األمامي يف أيِّ وقت عىل رقم )489 00 21 1 353+(، أو بواسطة   20

برنامج Skype )حساب الخط األمامي عىل Skype: front-line-emergency(. ميكن للمدافعني عن حقوق 
اإلنسان أن يبعثوا أيضاً برسالة إىل الخط األمامي بواسطة قناة آمنة و مرّمزة، منوذج االتصال اآلمن.

ملزيد من املعلومات بشأن املعايري و عملية االختيار، أنظر:  21 

http://www.forum-asia.org/news/in_the_news/pdfs/Protection%20Plan%20for%20Human%20
Rights%20Defenders_2009November03.pdfreference_docs/Reglamento_CIDH.pdf

http://forum-asia.org/2010/PROTECTION%20PLAN_FORUM-ASIA.pdf
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التي متتلكها املدافعة التي سيتم نقُلها. يقوم ملتقى آسيا بعد ذلك 
بالتنسيق مع املنظمة املضيفة لتأمني املسكن للمدافعة، و التخاذ 

الرتتيبات املتعلقة بالتحويالت املالية املنتظمة، بغرض تغطية تكاليف 
معيشتها.

يف ما مىض، أدارت منظمة العفو الدولية برنامجاً صغرياً لتغيري 
محل اإلقامة، ساعدت من خالله املدافعني عىل االبتعاد عن األوضاع 

الخطرة، كأن تقوم مثاًل بدعم انتقالهم إىل مكان آمن يف بلدهم 
ذاته، أو مساعدتهم عىل اتخاذ الرتتيبات الالزمة النتقال قصري األمد 

أو متوسطه، يف بلد آخر. و عىل الرغم من أن هذا العمل محدود يف 
الوقت الحارض، فإن منظمة العفو الدولية يف إسبانيا تواصل إدارة 

برنامج انتقال صغري ميكن بضعة مدافعني )أربعة أو خمسة مدافعني 
كل عام( من االنتقال مؤقتاً إىل إسبانيا. و ضمن هذا الربنامج، مُينح 

املدافعون ترصيحاً باإلقامة لظروٍف استثنائية، مبيَّنة يف قانون الهجرة 
اإلسباين. و ميكن أن مُينح ترصيح اإلقامة ملدة سنة واحدة و أن ُيجدد 

لسنة إضافية، غري أنَّ برنامج الحامية لدى منظمة العفو الدولية 
يدوم ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر و عام واحد و حسب. و ليس يف 
مقدور املدافعني عن حقوق اإلنسان أن يقدموا طلباتهم إىل فرع 
منظمة العفو الدولية يف إسبانيا مبارشًة، و تتم عملية االختيار يف 

األمانة العامة الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها. تقدم منظمة 
العفو الدولية يف إسبانيا الدعم املادي و العميل، مبا يف ذلك إجراءات 

الحصول عىل تأشرية )و قد يتطلب استصدارها وقتاً يرتاوح بني شهرين 
و ثالثة شهور(، و استقبال املدافعني يف املطار، و تأمني املسكن 

لهم و لعائالتهم. و يغطي الربنامج أيضاً الشؤون املتعلقة بالسالمة 
الجسدية و النفسية للمدافعني، إذ ميكنهم من تلقي الخدمات الطبية 
و الدعم النفيس من مجموعة متخصصة يف العمل مع ضحايا العنف. 

و تعمل منظمة العفو الدولية يف إسبانيا عىل ضامن متكن املدافعني 
من مواصلة عملهم الحقوقي بينام يقيمون يف إسبانيا، و ذلك بنقلهم 

للعمل مع الفروع املحلية ملنظمة العفو الدولية، و بإقامة الصالت 
بينهم و بني املنظامت األخرى العاملة يف مجال حقوق اإلنسان. يف 
بعض الحاالت، قد تدعم منظمة العفو الدولية يف إسبانيا التحاق 

املدافعني بربامج معينة. و عىل الرغم من كون هذا الربنامج متاحاً 
للمدافعني عن حقوق اإلنسان من أي بلد، فقد عمل فرع منظمة 

العفو الدولية يف إسبانيا بشكل أسايس مع املدافعني عن حقوق 
اإلنسان من أِمريكا الالتينية، و كان معظم املشاركني يف الربنامج من 

كولومبيا. و لعلَّ مردَّ هذا إىل الروابط اللغوية و الثقافية، غري أنَّ 
الربنامج ليس مقترصاً عىل املدافعني من هذه القارَّة.

عىل نحو مشابه، متكنت مؤسسة الخط األمامي من التوصل 
إىل اتفاق مع السلطات ملنح املدافعني تأشريات لدخول أيرلندا عىل 

أساس إنساين. تأسس هذا اإلجراء يف عام 2005، و ينظر إىل الحاالت 
ة و داهمة، و كذلك  الطارئة التي فيها يواجه املدافعون مخاطر جمَّ
لة يف  إىل الحاالت التي فيها يكون املدافعون قد عملوا لفرتاٍت مطوَّ

مواجهة األخطار، بحيث يكونون يف حاجة إىل االبتعاد عن ذلك السياق 
لبعض الوقت. و مُتنح التأشريات لإلقامة يف أيرلندا لثالثة شهور.

تتلقى الخط األمامي أيضاً طلبات االنتقال إىل بلدان ثالثة يف إطار 
ِتها. و يف هذه الحالة، تقوم املنظامت غري الحكومية  برنامج املنح خاصَّ

أو املدافعون عن حقوق اإلنسان باتخاذ الرتتيبات الالزمة بأنفسهم. 
مت الخط األمامي سبعة و ستني منحة لغايات دعم  يف عام 2009، قدَّ

االنتقال، موَّلت انتقال مئة و اثني عرش شخصاً، من بينهم مدافعون 
عن حقوق اإلنسان، و أفراد عائالتهم. يف إحدى الحاالت، دعمت 
الخط األمامي انتقال إحدى املدافعات من منطقة ريفية يف رشق 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، إىل أوفريا، و هي مدينٌة يف شامل رشق 
ت املنحة تكاليف النقل، و النفقات الطبية، و نفقات  البالد. و غطَّ

املعيشة، للمدافعة و عائلتها لثالثة شهور، و هي الحدُّ الزمني للدعم 
الذي تقدمه مؤسسة الخط األمامي22.

يقدم عدد من منظامت حقوق اإلنسان الدعم املايل لالنتقال 
و اإلقامة، دون أن ترشف عىل التفاصيل العملية. عىل سبيل املثال، 

يقدم صندوق التحرك العاجل الدعم املايل النتقال املدافعات يف سياق 
م صندوق  برنامجه ملنح االستجابة الرسيعة. و يف إحدى الحاالت، قدَّ

التحرك العاجل يف عام 2006 منحًة قدرُها ألفا دوالر أمرييك لنقل 
لة الجنس من فنـزويال إىل األرجنتني، بسبب تهديدات  ناشطٍة متحوِّ

مت منظمة املطالبة بالحقوق  بالقتل تلقتها من قبل الرشطة23. و قدَّ
و املوارد و النتائج للنساء حول العامل MADRE مساعدة مالية 

مامثلة، بواسطة صندوق بقاء النساء األفغانيات: يف عام 2009، تلقت 
املنظمة طلباً من خالل إحدى منظامتها الرشيكة يف أفغانستان، و 
مت املساعدة املالية لنقل مدافعة عن حقوق  استجابت له بأن قدَّ
مت املنظمة خمسة  اإلنسان إىل باكستان مع أطفالها الثالثة. و قدَّ

آالف دوالر لتغطية تكاليف املسكن املؤقت، و كذلك نفقات االنتقال 
و رسوم جوازات السفر، للمدافعة و أطفالها.

 .4  دعم تغيري محل اإلقامة و املنح األخرى

ملزيد من املعلومات بشأن برنامج الخط األمامي للمنح، ميكنكم االطالع عىل املوقع اإللكرتوين )بالعربية(   22

http://www.frontlinedefenders.org/ar/guidelines-grant-applications-front-line-2007 
حاول الخط األمامي اتخاذ القرارات املتعلقة باملنح الطارئة خالل مثاٍن و أربعني ساعة.

ملزيد من املعلومات عن صندوق التحرك العاجل، ميكنكم االطالع عىل املوقع اإللكرتوين:  23 

http://www.urgentactionfund.org

http://www.frontlinedefenders.org/ar/guidelines-grant-applications-front-line-2007
http://www.urgentactionfund.org
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م من مساعدة يف هذا الشأن ليس جزءاً من  إنَّ بعض ما ُيقدَّ
برنامج رسمي، و إمنا يتم يف سياق التعاون املستمر مع املدافعني. 

مت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب مساعدًة  عىل سبيل املثال، قدَّ
لالنتقال، بواسطة صندوقها للتحرك العاجل من أجل ضحايا التعذيب، 

مت  و كذلك األمر بواسطة املرصد. و باإلضافة إىل ذلك، فقد قدَّ
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، باالشرتاك مع املنظامت األعضاء 
فيها، املساعدة العملية و املالية بشكٍل عرَض إىل املدافعني الذين 

يواجهون األخطار، و من بينهم مدافعات عن حقوق اإلنسان. ميكن 
أن تؤدي هذه املساعدة إىل االنتقال املؤقت أو الدائم يف بلد املدافع، 

أو يف بلد مجاور، أو يف أوروبا. و الئتالف النساء املثليات يف أفريقيا 
موازنة صغرية لدعم االنتقال بشكل مؤقت، يف الظروف الخاصة، و 

تعمد إىل إقامة صالٍت بني املدافعني الذين يحتاجون إىل االنتقال، و 
املنظامت التي تقدم دعاًم من هذا النوع.

فيام يتعلق بعملية االنتقال، فإن من األسايس أن تشرتك املدافعات 
عن حقوق اإلنسان يف بحث احتامالت انتقالهن، سواٌء أكان ذلك 

االنتقال يف البلد نفسه أم إىل دولة أخرى. و تفضل بعض املنظامت 
االنتقال الداخيل ألنه أقل كلفة، و ال يتطلب الحصول عىل تأشرية، و 
لكونه أيضاً يسمح للمدافع مبواصلة عمله عىل املستوى الوطني، و 

يحد من الصعوبات التي تصاحب عادة االنتقال إىل بلد مختلف. عىل 
سبيل املثال، يقوم مركز إعادة تأهيل النساء بتيسري االنتقال املؤقت 

للمدافعات الاليئ يواجهن التهديدات و املضايقات من املقاطعات إىل 
كتمندو، و يقدم إليهن الدعم القانوين و االستشارة النفسية. و يقدم 

املركز أيضاً املساعدة املالية لتمويل سفر املدافعات و إقامتهن يف 
كتمندو، و تقوم املنظمة يف تذلك األثناء مبنارصة قضاياهن و الضغط 
عىل السلطات لضامن أمنهن. و بعد أن يستقر الوضع، تعود املدافعة 
ُذ برنامج االنتقال من قبل مكتب  إىل املقاطعة حيث كانت تعيش. ُيَنفَّ

مركز إعادة تأهيل النساء يف نيبال، بالتعاون مع املفوضية الوطنية 
لحقوق اإلنسان يف نيبال، و املكتب الوطني للمفوَّض السامي املعني 

بحقوق اإلنسان.
أما كيفية التعامل مع أفراد عائالت املدافعات عن حقوق 

اإلنسان، فهو مسألة أساسية يف سياق برامج االنتقال. و يكون هذا 
أكرث صلًة باملدافعات، باعتبارهن يف كثري من الحاالت الشخص الذي 
يقوم بالرعاية يف العائلة. و إنَّ وضعهن هذا قد يفرض عليهن مزيداً 

من الضغط النفيس، و يؤثر يف سالمة عائالتهن، إذا ما تركَن محل 
إقامتهن. و بنيَّ بعض املسَتجوبني الحاجة إىل مراجعة هذه الربامج 
لضامن أن يتم توسيع نطاق املساعدة لدعم االنتقال، يف الحاالت 

املتعلقة باملدافعات عن حقوق اإلنسان؛ لتتعدى الفرد إىل العائلة. 

كام أنَّ من املسائل التي ُينظر فيها هو ما إذا كان االنتقال مؤقتاً أو 
أنه يتطلب تقديم الدعم ألمٍد أطول. متى تمَّ االنتقال بالفعل، يف 
البلد ذاته أو دولياً، فإىل أي مدى تصل مسؤولية املنظمة يف دعم 

الفرد و/أو عائلته أو عائلتها؟
م، أشار املستجَوبون إىل عدد من االعتبارات  و فوق ما تقدَّ
التي تتصل بنوه الدعم األكرث مالءمة أثناء االنتقال. عىل سبيل 

املثال، كان مثة تساؤالت عام إذا كان تقديم الدعم النفيس رضورياً 
دوماً. و إذا انطبق الوضع عىل واقع الحال، فهل ينبغي أن يتلقى 

املدافعون دروساً يف اللغة إذا ما كانت لغتهم األم مختلفة عن اللغة 
املستخدمة يف البلد الذي انتقلوا إليه؟ و يف الحاالت التي ال يعود 

ممكناً للمدافعة عن حقوق اإلنسان أن تواصل عملها الحقوقي، فهل 
ينبغي أن تتلقى التدريب املهني و/أو الدعم لتأسيس مرشوع صغري؟ 

هل هناك ما ينبغي أال يكون عىل اإلطالق جزءاً من برامج االنتقال، 
كتوفري أشياء من شأنها أن تؤدي إىل وضع من االعتامد )كالسيارات و 
أجهزة الحاسوب(؟ و كان أحد االعتبارات األخرى هو املدى الذي إليه 

تعترب املنظمة التي تتوىل نقل املدافعني و دعمهم مسؤولًة قانونياً و 
مالياً عن أفعال األفراد، إذا عمد أحدهم إىل االختباء مثاًل. و أخرياً، 

فإنه يتعني عىل املنظامت أن تنظر يف الكيفية التي بها ميكن أن يدعم 
بعضها بعضاً، يف حال مل تتوفر أو مل تكِف املوازنة املتاحة النتقال 

األفراد.

املنح الطارئة و برامج اإلغاثة  4.2

كام مرَّ يف األجزاء السابقة من هذا التقرير، و بخاصة فيام يتعلق 
مببادرات االنتقال، فإنَّ برامج املنح عنرص مهم يف جهود االستجابة 

التي تبذلها منظامٌت عديدة. يقدم بعض املنظامت منحاً إىل 
املدافعات عن حقوق اإلنسان بغرض تعزيز أمنهن و دعم إجراءات 

م بعض املنح إىل املدافعني عامًة، بينام ُيخصص بعضها  الحامية. و ُيقدَّ
اآلخر للمدافعات عن حقوق اإلنسان، و قد تكون املنح عامليًة أو 
مخصصة بدولة أو إقليم بعينه. و تتعدد متطلبات تقديم الطلب 

للحصول عىل منحة من إحدى املنظامت، غري أنَّ عىل املتقدمني أن 
يبيِّنوا كيف ستؤثر املنحة يف تعزيز أمن املدافعات، و ما سيكون لها 

من دور يف الحد من املخاطر التي تواجهها املدافعة أو منظمتها. 
يف معظم األحيان، ال تكون املنح مرشوطة بشكل مسبق، و تكون 

مفتوحة الحتياجات املدافعني بعامة، و يكون بعضها مخصصاً 
الحتياجات املدافعات عن حقوق اإلنسان. و بدالً من تقديم جملِة 
ن املدافعني من استخدام  إجراءات معدة مسبقاً، فإنَّ هذه املنح متكِّ

ونه من املساعدة املالية عىل النحو الذي يالئم متطلباتهم. ما يتلقَّ
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لقد اسُتخدمت املنح يف أغراض عدة، من بينها تعزيز األمن، من 
خالل تزويد املدافعني بكامريات املراقبة، أو وضع قضبان الحامية عىل 

النوافذ، أو استخدام حراس، و ما شابه؛ و اسُتخدمت كذلك يف رشاء 
الة(؛ و يف توفري  ات )كالراديو، و أجهزة الحاسوب، و الهواتف النقَّ املعدَّ

النقل اآلمن إىل االجتامعات أو جلسات املحاكامت؛ و دفع األتعاب 
القانونية و النفقات الطبية؛ و دعم اإلجالء إىل البيوت اآلمنة؛ أو دعم 

االنتقال املؤقت ملدافعة عن حقوق اإلنسان و عائلتها إىل مدينة أو 
بلد آخر.

إنَّ أحد متطلبات نجاح برامج املنح الطارئة هو قدرتها عىل متكني 
املدافعات من تجنُّب اإلجراءات التي تفرض املزيد من األعباء عليهن، 

و من الحصول رسيعاً عىل املنح. و فيام يتصل بالوقت، فإن أمد 
التقديم لهذا النوع من املنح الطارئة قصري جداً إذا ما قوِرن باملدة 

التي تتطلبها عادة إجراءاُت الحصول عىل منحة غري استثنائية، التي 
قد متتد بني ستة شهور و سنة واحدة، بينام ميكن أن تصدر املوافقة 
عىل املنح الطارئة خالل ساعات أو أيام. عىل سبيل املثال، يعمل يف 

ن من ثالثة أشخاص مختص  صندوق التحرك العاجل24 فريٌق مكوَّ
ٌل باالستجابة خالل اثنتني  باملنح، يقوم مبراجعة الطلبات، و هو مخوَّ
و سبعني ساعة25. يف حاالت الخطر املحِدق، فإن من املمكن أن تتم 
املوافقة عىل املنحة يف وقت قصري للغاية، و يتم رصف مبلغ املنحة 

خالل أسبوع واحد من صدور املوافقة عليها. أما لدى مؤسسة الخط 
األمامي، فإن مجلس األمناء ينظر يف الطلبات غري العاجلة عىل أساس 

ربع سنوي. غري أنَّه من املمكن املوافقة عىل املنح يف حاالت الخطر 
الداهم، بتوجيه من مدير املؤسسة، خالل بضع ساعات أو أيام قليلة.

طة  إنَّ اعتبارات اللغة باإلضافة إىل مناذج و إجراءات التقديم املبسَّ
ن املدافعات عن حقوق اإلنسان من تلقي هذه  أمٌر مهم لضامن متكُّ

املنح. عىل سبيل املثال، يقبل صندوق التحرك العاجل طلبات الحصول 
عىل املنح بأي لغة، غري أنَّ األمر قد يتطلب وقتاً إضافياً لغايات 

الرتجمة، إذا كانت الطلبات مطتوبًة بلغة سوى العربية، و اإلنجليزية، 
و اإلسبانية، و الروسية، و األوردية. و تتلقى مؤسسة الخط األمامي 

الطلبات بالعربية، و الروسية، و اإلنجليزية، و الفرنسية، و اإلسبانية. 
طًة إذا قيست  و عادًة ما تكون مناذج التقدم لهذا النوع من املنح مبسَّ

باملعلومات التي يستلزمها طلب التمويل املعتاد. و عادة ما يتضمن 
منوذج التقدم بطلب منحة طارئة معلوماٍت عن املنظمة أو الفرد 

الذي يطلب املنحة، و الوضع و ما ينطوي عليه من مخاطر أمنية، و 
إجراءات الحامية املقرتحة، و املبلغ املطلوب26.

يف وسع منظامت أخرى أن تقدم هذا النوع من املساعدة إىل 
املدافعات عن حقوق اإلنسان من خالل برامج اإلغاثة. عىل سبيل 

املثال، يدعم صندوق بقاء النساء األفغانيات، الذي أنشأته منظمة 
 MADRE املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل

“شبكَة إنقاٍذ رسية للنساء، تلتـزم بتوفري املالذ و االنتقال اآلمَنني 
للنساء الاليئ ُيستهدفن بسبب كونهن جرؤَن عىل الجهر بدفاعهن 

ال إلدامة  عن حقوق اإلنسان. و يقدم الصندوق أجهزة الهاتف النقَّ
التواصل بني الرشكاء يف شبكة اإلنقاذ هذه، و يغطي نفقات العالج 

الطبي الطارئ، و الطعام، و املسكن، و النقل املحيل و الدويل، و 
اللباس و مسائل شخصية أخرى، للنساء اللوايت ُيجربن عىل الرحيل 
رسيعاً”27. يف عام 2006، أنشأت MADRE أيضاً صندوق اإلغاثة 

للحاالت الطارئة و الكوارث، للنساء و العائالت، لضامن مشاركة 
الجامعات النسائية العاملة عىل املستوى الشعبي يف وضع الخطط 

لجهود اإلغائة و تنفيذها، و حامية حقوق النساء يف أوقات األزمات28.
م بواسطة صندوقها  ا املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، فتقدِّ أمَّ

لتقديم املساعدة العاجلة لضحايا التعذيب، فضاًل عن عملها من 
خالل املرصد؛ العوَن االجتامعي إىل ضحايا التعذيب، مبن فيهم 
املدافعون عن حقوق اإلنسان. إنَّ هذا النوع من املساعدة ذو 

طابع مؤقت، و ُيراد به أن ميكن الضحية أو عائلتها من التكيُّف مع 
األوضاع الصعبة، كمساعدة الضحايا عىل مغادرة البالد، أو توفري 

نفقات املعيشة إليهم يف بلدهم أو غريه. و كام جاء يف أقساٍم سابقة، 
م كذلك الدعم لتمويل املساعدة الطبية و  فإنَّ هذا الصندوق يقدِّ

القانونية. و للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان عدة أجهزة لإلغاثة، 
ر التمويل لألفراد و عائالتهم يف الحاالت الطارئة، سواٌء أكان ذلك  توفِّ

يف إطار عمل املرصد، أو من خالل برامج أخرى.
باإلضافة إىل ما ُذكر، فإنَّ ملنظمة العفو الدولية برنامج إغاثة يقدم 

التمويل لألفراد يف حاالت الطوارئ. و ميكن أن تغطي األموال طائفًة 
من صنوف العون، مبا يف ذلك املساعدة القانونية، و رحالت الطريان يف 

حاالت الرضورة، و التكاليف األساسية للمعيشة و املسكن و الطعام، 
ات األمنية، و غريها كثري. و ميكن أن  و مراقبة املحاكامت أو املعدَّ

يدعم برنامج اإلغاثة أيضاً استخدامات غري ذات طبيعة عاجلة، عىل 
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تشري مصادر صندوق التحرك العاجل إىل انه وافق يف عام 2009 عىل سبع و تسعني منحًة لالستجابة   24

العاجلة، كان نصُف املنح التي أقرَّها الصندوق لغايات األمن و الحامية.

ال يعني هذا أنَّ املوافقة عىل املنحة ستصدر بالرضورة خالل اثنتني و سبعني ساعة، و إمنا يُراد به أنَّ   25

م بالطلب سيتلقى إخطاراً مؤدَّاه أن الطلب قيد النظر. املتقدَّ

ال تتجاوز قيمة املنح التي تقدمها الخط األمامي ستة آالف يورو.  26

ملزيد من املعلومات، أنظر:  27

http://www.madre.org/index/meet-madre-1/our-projects-20/ 
afghanistan-the-afghan-womens-survival-fund-133.html

كيف نعمل   28

http://www.madre.org/index/meet-madre-1/how-we-work-4/ 
emergency--disaster-relief-fund-67.html

http://www.madre.org/index/meet-madre-1/our-projects-20/afghanistan-the-afghan-womens-survival-fund-133.html
http://www.madre.org/index/meet-madre-1/our-projects-20/afghanistan-the-afghan-womens-survival-fund-133.html
http://www.madre.org/index/meet-madre-1/how-we-work-4/emergency--disaster-relief-fund-67.html
http://www.madre.org/index/meet-madre-1/how-we-work-4/emergency--disaster-relief-fund-67.html


17االستجابات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن األخطار 

سبيل تقديم الدعم يف مجال بناء القدرات و املرشوعات املحدودة، 
ملنظامت حقوق اإلنسان الصغرية، عندما تكون مثل تلك املرشوعات 

متوافقًة مع األغراض االسرتاتيجية ملنظمة العفو الدولية.
عىل املستوى الوطني، فقد طوَّرت الوحدُة الغواتياملية لحامية 
املدافعني عن حقوق اإلنسان مرشوع إغاثة للطوارئ، ليستفيد منه 

املدافعون يف غواتيامال ممن يواجهون الخطر املحدق. و الربنامج 
ه إىل املدافعني العاملني يف املناطق الريفية و املناطق شبه  موجَّ

الحرضية، حيث يكونون أكرث تعرضاً للمخاطر، و أقل قدرة عىل تلقي 
الدعم الذي تقدمه املنظامت اإلقليمية أو الدولية. و مبوجب هذا 
م لتغطية نفقات االنتقال املؤقت لعائلة  املرشوع، فإن الدعم ُيقدَّ

املدافع، و نفقات املعيشة، و املواصالت، و رسوم املدارس لألطفال، 
و التكاليف الطبية، و النفقات املتعلقة بتأمني املكاتب. و يغطي 

املرشوع أيضاً نفقات الجنائز يف الحاالت حيث ينتمي املدافعون أو 
القادة املجتمعيون إىل عائالٍت متدنية الدخل.

برامج الزمالة  4.3

تتيح برامج الزمالة للمدافعني إمكانية االبتعاد عن عملهم املعهود 
للعمل يف مشاريع من شأنها أن تساهم يف تعزيز حاميتهم و قدرتهم 

ذ برامج الزمالة يف بلد  عىل مواصلة عملهم الحقوقي. ميكن أن ُتنفَّ
املدافع ذاته أو يف بلد آخر. عندما ُتنقل املدافعات عن حقوق 

اإلنسان إىل بلدان سوى ديارِهن، فإنَّ املنظمة التي تقدم برنامج 
الزمالة تعمل عىل تيسري إجراءات الحصول عىل التأشرية، بيد أنها قد 
تحتاج إىل مساعدة منظامٍت أخرى يف الدول املستقِبلة، فيام يتعلق 

بالتفاصيل العملية، كاملسكن، و الرتتيب لالجتامعات، و اإلعداد 
للربامج التدريبية و الدراسية، إىل آخره.

ميكن أن تتضمن برامج الزمالة منحاً دراسية لنيل درجة علمية، 
أو برامج أخرى كاملساقات الدراسية أو إجراء البحوث. و تدعم أيضاً 

الربامج التدريبية لدى منظامت أخرى، و املشاركة يف املؤمترات، 
أو تلقي االستشارة يف حاالت الصدمة. و ليك يكون هذا النوع من 

االً، فال بد من أن ُتراعى االحتياجات املخصوصة  إجراءات الحامية فعَّ
للمدافعات عن حقوق اإلنسان عند وضع الخطط لربامج الزمالة، و 

ينبغي أن يكون لديهن خيار اقرتاح مرشوع يتصل بتطوير عملها.
و ملَّا كانت املدافعات عن حقوق اإلنسان غري قادراٍت دوماً عىل 

لة، فإن إعداد هذه  مغادرة مقارِّ عملهن أو بالدهن لفرتاٍت مطوَّ
الربامج يتطلب إبداء املرونة. لقد أدخلت مؤسسة الخط األمامي عدة 

تغيريات لجعل هذه الربامج أكرث مرونة: فباملقارنة مع أحد برامج 
ن اإلقامة لستة شهور يف دبلن، فإنَّ من  الزمالة السابقة الذي يتضمَّ

املمكن أن ترتاوح مدة برنامج الزمالة بني شهر واحد و ستة شهور، 
ذ يف دبلن، أو بروكسل، أو جنيف، أو يف موضع آخر، إذا  و أن ُيَنفَّ

كان لهذا ما يربره. و لضامن متكن املدافعات عن حقوق اإلنسان من 
الحصول عىل هذا النوع من املساعدة، فإنَّ عملية تقديم الطلب و 

املعلومات املطلوبة يتعنيَّ أال تفرض أعباًء ال لزوم لها.
م الخط األمامي ثالثة برامج زمالة أو أربعة كل عام، باإلضافة  تقدِّ
إىل برنامج زمالة يختص باألمن الرقمي، ميكن املدافعني من السفر إىل 

دبلن و العمل مع منسق نظام املعلومات يف املؤسسة و االستفادة 
من خرباته. و تكون املشاركة يف برامج الزمالة هذه عىل أساس 

توجيه الدعوة إىل الزميل الذي يقع عليه اختيار الخط األمامي29. 
يعمل مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 

األفريقي باالشرتاك مع جامعاٍت يف أوغندا، و كينيا، و الواليات 
املتحدة، و إنجلرتة، لتسجيل املدافعني يف برامج أكادميية. من ناحية 

أخرى، فإنَّ Komnas Perempuan تعتـزم إيجاد برنامج زمالة 
خاص باملدافعات عن حقوق اإلنسان. و يف سياق إعداد املنظمة 

لتنفيذ هذا الربنامج، فقد أجرت مقابالٍت مع أكرث من تسعني امرأة 
حول أنواع الدعم الذي يرِدن. و وفقاً لتعليقاتهن، فإنَّ برامج الزمالة 

ستغطي أيضاً املساقات الدراسية لغري نيل الدرجات العلمية، كالربامج 
التدريبية، و برامج البحوث و الربامج الدراسية قصرية األمد. و ميكن 

م منٌح دراسية لتلقي العلم يف إندونيسيا أو خارجها30. أن ُتقدَّ
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ملزيد من املعلومات عن برنامج الزمالة، أنظر:  29 

http://www.frontlinedefenders.org/front-line-fellowship

مت املفوَّضية الدعَم إىل عدد  يف الدورة األوىل لتنفيذ هذا الربنامج يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2010، قدَّ  30

من املدافعات عن حقوق اإلنسان، لتمكينهن من املشاركة يف مؤمتر وطني حول “القانون و العقوبة”، الذي 
نظَّمه برنامج الدراسات العليا يف الدراسات النسوية، بجامعة إندونيسيا.

http://www.frontlinedefenders.org/front-line-fellowship
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ليست املنظامت غري الحكومية وحدها الجهة التي توفر إجراءات 
الحامية إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن األخطار. 
و قد أشار امُلسَتجَوبون بنحٍو خاص إىل الربامج التي توفرها أجهزة 

الدولة يف كولومبيا و غواتيامال. و مع أنَّ اإلجراءات الحكومية هذه 
م حاميًة مهمة يف بعض الحاالت، فإنها قد واجهت العديد من  تقدِّ

االنتقادات. إنَّ من الرضوري أن تكون املنظامت يقظة عندما تتعامل 
مع هذه اإلجراءات، ملعرفة السَقطات و التحديات التي تتضمنها 

اإلجراءات الحكومية يف العادة، و كذلك ألن يف وسع املنظامت غري 
الحكومية أن تتعلم من هذه الربامج كيف تقوم عىل نحو أفضل 

بتوجيه جهودها و عملها.

كولومبيا: ُيراد بالربنامج الوطني لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان 
يف كولومبيا أن يخدم عدداً من هيئات املجتمع املدين، مبا يف ذلك 

منظامت حقوق اإلنسان، و الجامعات املجتمعية، و املنظامت 
القروية، و الصحافيون، و املنظامت التي متثل الجامعات العرقية 

املتباينة. و ميكن أن تتعدد إجراءات الحامية التي يتم تبنيها ضمن 
هذا الربنامج بني اإلجراءات الوقائية )كالتدريب عىل الحامية الذاتية 

و دوريات الرشطة(، إىل أمناط الحامية األكرث تعقيداً، كالتغيري املؤقت 
ال لتمكينهم من  ملحل اإلقامة، و تـزويد املدافعني بأجهزة الهاتف النقَّ
االتصال مع السلطات مبارشة، و توفري النقل اآلمن إليهم، و تزويدهم 
حة، و تركيب األنظمة  بالسرتات الواقية من الرصاص، و املركبات املصفَّ
األمنية يف املكاتب )كامريات املراقبة، أو قضبان الحامية عىل النوافذ(، 

و الحراس الشخصيني.
تتبُع الربنامج الكولومبي، الذي أنشأته وزارتا الداخلية و العدل، 
لجنٌة تنظيمية معنية بتقييم املخاطر، تقرر إجراءات الحامية التي 

يتعني اتخاذها، اعتامداً عىل مستويات املخاطر التي تحددها دراسات 
الرشطة الوطنية و إدارة األمن الوطني.

لقد أشار عدد من منظامت املجتمع املدين باإلضافة إىل آليات 
األمم املتحدة إىل ُجملِة مثالب تشوُب عمل الربنامج31. يف تقرير 

املقررة الخاصة لألمم املتحدة حول وضع املدافعني عن حقوق 
اإلنسان، بعد الزيارة التي قامت بها إىل كولومبيا، اشارت املقررة إىل 

أنَّ إجراءات الحامية التي قررتها اللجنة التنظيمية املعنية بتقييم 
املخاطر كانت يف عدة حاالت غري مالمئة للوضع و املخاطر املحددة 

التي يواجهها الشخص الذي يطلب الحامية. و يف حاالت أخرى 
“أخفقت اإلجراءات يف مراعاة الخصوصيات املتعلقة بجنس املدافع 

أو انتامئه الِعرقي أو وضعه القيادي أو محل إقامته، عىل سبيل 
املثال.”32 باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكرت املقررة الخاصة لألمم املتحدة 

أنَّ املدافعني اشتَكوا من أنَّ عملية تقديم إجراءات الحامية بطيئة 
للغاية )قد تصل املدة بني طلب الحامية و توفريها بالفعل إىل ثالثة 

شهور(.
عربَّ املدافعون أيضاً عن قلة الثقة يف برامج الحامية التي يوفرها 

الربنامج. فقد ذكر بعض املدافعني مثاًل أنهم ال يشعرون بأنهم يف 
مأمن مع الحراس الشخصيني الذين توفرهم إدارة األمن الوطني. و 
يف بعض الحاالت، اشتبه املدافعون يف أنهم يتلقون التهديدات من 

املؤسسة ذاتها املنوط بها حاميتهم. و وفقاً ملا ورد يف تقرير املقررة 
الخاصة لألمم املتحدة، فإنَّ “الحراس الشخصيني الذين تعيُِّنهم إدارة 

األمن الوطني لحامية املدافعني قد عمدوا كام قيل إىل التجسس 
عليهم، و إىل نقل املعلومات إىل جهاز االستخبارات”33. و فيام 

يتصل بهذه املسألة، أبدى املدافعون قلقهم كذلك من خصخصة 
إجراءات الحامية، و هو ما سينقل املسؤولية عن حامية املدافعني من 

الدولة إىل رشكات األمن الخاصة. و أعرب املدافعون عن قلقهم من 
احتامل أن يتم “توظيف األفراد السابقني يف امليليشيات، و تكليفهم 

بالتجسس عىل املدافعني و نقل املعلومات إىل جهاز االستخبارات، ملَّا 
ب”34. كانوا يسَعون إىل التكسُّ

غواتيامال: مل تُقم غواتيامال بوضع برنامج لحامية املدافعني باملعنى 
الحريف للكلمة، إال أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لحاميتهم35. عىل 

سبيل املثال، فإنَّ ملكتب املفتش العام املعني بحقوق اإلنسان، أو أحد 
القضاة، أو مكتب املدعي العام، أن يطلب إىل وزارة الداخلية أن تنفذ 

إجراءات لحامية املدافعني ممن يكونون ضحايا النتهاكات حقوق 
اإلنسان. و عندما تقرر وزارة الداخلية أن تتبنى تلك اإلجراءات، فإنَّه 

سيكاغيا، مارغريت، وثيقة رقم A/HRC/13/22/Add.3، “التقرير املَُعد من قبل املقررة الخاصة لألمم   31

املتحدة، املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان”، “دورة االنعقاد الثالثة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان”، 
الرابع من آذار/مارس 2010، الفقرات 011 - 511. أُنظر أيضاً: املؤسسة السويدية لحقوق اإلنسان، )2004(، 

Libertad de Expresión en Colombia, Violencia, Impunidad, y Autocensura,
http://www.cidh.oas.org/relatoria/ShowDocument.asp?DocumentID=152

سيكاغيا، مارغريت، وثيقة رقم A/HRC/13/22/Add.3، “التقرير املَُعد من قبل املقررة الخاصة لألمم   32
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sentencia T-496 de 2008، الخامس و العرشون من ترشين الثاين/نوفمرب 2008،
http://www.protectionline.org/Plan-integral-de-proteccion-a.html

سيكاغيا، مارغريت، وثيقة رقم A/HRC/13/22/Add.3، “التقرير املَُعد من قبل املقررة الخاصة لألمم   33

املتحدة، املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان”، “دورة االنعقاد الثالثة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان”، 
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املتحدة، املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان”، “دورة االنعقاد الثالثة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان”، 
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املتحدة، املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان”، “دورة االنعقاد الثالثة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان”، 
الرابع من آذار/مارس 2010، الفقرة 78-77.

 .5  إجراءات الدولة

http://www.cidh.oas.org/relatoria/ShowDocument.asp?DocumentID=152
http://www.protectionline.org/Plan-integral-de-proteccion-a.html


19االستجابات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن األخطار 

يتعنيَّ عىل الهيئة املكلَّفة بالتنفيذ، و هي الرشطة املدنية الوطنية؛ 
أن تقوم بتقييم للمخاطر، بغرض تحديد نوع إجراءات الحامية 

الرضورية. و ميكن أن تتضمن إجراءات الحامية تكليف دوريات 
الرشطة أو حراس األمن مبرافقة املدافعني أو حراسة مساكنهم و 

مكاتبهم.
إذا كان املدافع أيضاً شاهداً أو طرفاً يف قضية جنائية، فإنَّ له أن 

يستفيد من إجراءات الحامية التي يوفرها مكتب حامية الشهود 
التابع ملكتب املدعي العام. و قد أنشأت إدارة الرشطة وحداٍت 

للتحقيق يف الجرائم التي ُترتكب ضد املسؤولني يف النظام القضايئ، و 
الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان، و النقابيني، و الصحافيني. و تعمل 

وحدات التحقيق هذه بالتنسيق مع مكتب املدعي العام.
اشار املدافعون إىل بضعة اعتبارات تتصل بإجراءات الدولة 

هذه. أوالً، ُينظر إىل تنفيذ إجراءات الحامية باعتباره قراراً ال يخضع 
لقاعدة و ال ملعايري محددة، ذلك أن الرشطة ال تقوم دوماً بتقييم 
املخاطر، كام أن ما تقدمه من إجراءات الحامية محدود للغاية. و 
توافق الرشطة يف أكرث األحيان عىل تنفيذ دوريات الرشطة، غري أن 

املدافعني ال يعملون متى تتم هذه الدوريات، أو حتى ما إذا كانت 
ُذ بالفعل. يف بعض الحاالت، يتوجب عىل املدافعني تغطية جزء  ُتنفَّ

من تكاليف حاميتهم. و مثال ذلك أنه يتوجب عىل املدافعني تقديم 
الطعام و املسكن لعنارص الرشطة، عندما يقومون بدوريات لحفظ 

األمن. و ليس يف استطاعة الكثري من املدافعني أن يحتملوا أعباًء 
كهذه. باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ الثقة يف الكثريين من ضباط الرشطة 

تعوُز املدافعني، ألن بعضهم متَّهٌم بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان، 
و هذا ميثل تحدياً إضافياً.

يف العديد من الحاالت، رفضت املدافعات عن حقوق اإلنسان 
َقبول إجراءات الحامية التي تقدمها السلطات الغواتياملية ألنها ليست 

مصممًة عىل النحو الذي ُيراعي متطلبات النساء. فعىل سبيل املثال، 
ال ميكن أن يرافق ضابُط رشطة ذكر مدافعًة عن حقوق اإلنسان طوال 
ساعات اليوم األربع و العرشين. كام أن املدافعات عن حقوق اإلنسان 

تقمن مبساعدة نساٍء أخريات يف سياق عملهن اليومي، و يحتجَن إىل 
تلقي الحامية من قبل شخص تثق به املدافعة و يثق به األشخاص 

الذين تعمل معهم. ال بد أيضاً من أخذ مسألة أخرى بعني االعتبار، و 
هي أن املدافعات عن حقوق اإلنسان تعتننَي يف أحياٍن كثرية باألطفال، 

و تقمن باالهتامم بالشؤون املنـزلية، و لذا فإن من الرضوري أن 
ل إىل أقىص حد. تتوخى اإلجراءات التقليل من التدخُّ

و آخر ما نذكره من املحددات ذات األهمية عىل إجراءات 
الحامية هو ضعف التنسيق بني األجهزة املختلفة التي تقدم هذه 

الخدمات. منذ عام 2008، ُوجد عدد من املبادرات إليجاد برنامج 
د إجراءات الحامية التي تقدمها أجهزة الدولة املختلفة  حامية يوحِّ

ل ممثلو منظامت املجتمع املدين و  يف غواتيامال. يف عام 2009، توصَّ
هيئات الدولة، مبن فيهم ممثلو السلطتني التنفيذية و القضائية، إىل 
د للمدافعني يف البالد. غري أنَّ  اتفاق حول إنشاء برنامج حامية موحَّ

الحكومة رفضت األخذ بهذا االتفاق الحقاً.

بلداٌن أخرى: أنشأت كلٌّ من إسبانيا و أيرلندا عدداً من إجراءات 
توفري الحامية للمدافعني الذين يواجهون األخطار. و مُينح املدافعون 
يف إطار الربنامج اإلسباين ترصيحاً باإلقامة يف إسبانيا ملدة محددة. و 

عىل نحو مشابه، أوجدت الحكومة األيرلندية إجراءات رسيعة لتمكني 
املدافعني املعرضني إىل الخطر من السفر إىل أيرلندا، و الحصول عىل 

تأشرية إلقامة قصرية مدُتها ثالثة شهور. و قد سبقت اإلشارة إىل هذه 
اإلجراءات بالتفصيل يف القسم املعني بالتغيري املؤقت ملحل اإلقامة.
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    الخالصة

م هذه الدراسة مسحاً لالستجابات الخاصة باملدافعات عن حقوق  تقدِّ
مها سبع عرشة منظمًة معنية بحقوق النساء و  اإلنسان، التي تقدِّ
حقوق اإلنسان، معظمها عضٌو يف االئتالف الدويل للمدافعات عن 
حقوق اإلنسان. إنَّ لهذا املسح غرضاً مزدوجاً: إذ ُيراد به أن يكون 

دلياًل للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف بحثهن عن إجراءات الدعم 
املحددة، وأن يكون يف الوقت ذاِته عرضاً ملنظامٍت متباينة، و ملا لها 

من مقاربات و مساهامٍت يف دعم املدافعات عن حقوق اإلنسان.

عىل الرغم من مساعي دعم املدافعات، فقد أشار املشاركون يف هذا 
املرشوع إىل أنَّ املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يعوزهن االعرتاف 

بهنَّ بصفتهن هذه ال زلَن يواجهَن تحدياً كبرياً فيام يتعلق بتلقي 
د املشاركون يف البحث الحاجة  الحامية. و باإلضافة إىل ذلك، فقد أكَّ
إىل مد يد العون إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان، و إىل الجامعات 

النسوية عىل املستوى الشعبي، ُبغيَة إطالعها عىل املصادر املتاحة 
يف الوقت الحارض لدعم عملهن، فضاًل عام لهذا من دور يف تيسري 

التوصل إىل حلول بعيدة األمد لقضايا بعينها.

ل أنَّ يساهم هذا العرض يف تعزيز التعاون و العمل عىل  إنَّ من املؤمَّ
نحٍو جمعي من أجل وضع االسرتاتيجيات املتعلقة بحامية املدافعات 

عن حقوق اإلنسان.
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 املنح و برامج
اإلغاثة

 تغيري محل
 اإلقامة بصورة

مؤقتة

 الخط الساخن
 للحاالت
الطارئة

 املرافقة
 ألغراض
الحامية

 البيوت
اآلمنة

 برامج التعامل
مع التوتر

 املساعدة الطبية
 و االستشارة

النفسية
 املساعدة 
 القانونية

 مراقبة 
 املحاكامت

 زيارات 
  التضامن   و 

الجوائز املراقبة

 العمل   مع 
  اآلليات   اإلقليمية 

 و   الدولية
 املناشدات 

 العاجلة
 املنظمة   و 

برامج الزمالة مجال   عملها

ص47 ص44 ص36 ص34 ص30 ص28 Amnesty International (AI)  منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org e: amnestyis@amnesty.org

ص49 ص47 ص44 ص43 ص42 ص40 ص38 ص36 ص34 ص30 ص28 Front Line (FL)  مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org e: info@frontlinedefenders.org

ص36 ص34 ص30 ص28 Human Rights First (HRF)  ًحقوق اإلنسان أوال 
w: www.humanrightsfirst.org e: DooleyB@humanrightsfirst.org

ص47 ص44 ص40 ص38 ص36 ص35 ص34 ص31 ص28
The International Federation for Human Rights (FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
w: www.fidh.org e: fidh@fidh.org

ص47 ص45 ص40 ص38 ص31 MADRE  منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل 
w: www.madre.org e: madre@madre.org 

ص43 Peace Brigades International (PBI)  فرق السالم الدولية
w: www.peacebrigades.org e: admin@peacebrigades.org

ص48 ص45 The Urgent Action Fund (UAF)  صندوق التحرك العاجل 
w: www.urgentactionfund.org e: urgentact@urgentactionfund.org

ص48 ص45 ص40 ص38 ص37 ص35 ص34 ص31 ص28
The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب 
w: www.omct.org e: omct@omct.org 

ص45 ص42 ص38 ص37 ص34 ص31 ص29 Women Living Under Muslim Laws (WLUML) منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني  
w: www.wluml.org e: wluml@wluml.org

آسـيا

ص45 ص38 ص37 ص32 ص29
Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia)

امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية )ملتقى آسيا(
w: www.forum-asia.org e: hrd@forum-asia.org

ص46 ص42 ص40 ص39 ص37 ص32 ص29 Women’s Rehabilitation Center (WOREC)  مركز إعادة تأهيل النساء  
w: www.worecnepal.org e: worec.whrd@gmail.com

ص49 ص48 ص42 ص40 ص39 ص37 ص35 ص32 ص29
The National Commission on Violence against Women in Indonesia 

(Komnas Perempuan)
املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا 

w: www.komnasperempuan.or.id e: mail@komnasperempuan.or.id 

أفـريقيا

ص50 ص46 ص43 ص41 ص39 ص37 ص35 ص32 ص29
The East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project

    مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن األفريقي  
w: www.defenddefenders.org e: program@defenddefenders.org

ص50 ص48 ص46 ص42 ص36 Coalition for African Lesbians (CAL)  ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا  
w: www.cal.org.za e: info@cal.org.za

أِمريكا الالتينية

ص50 ص46 ص39 ص33 ص30
The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

 املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org  e: ccj@coljuristas.org

ص43 ص41 ص39 ص33 ص30
Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

  رابطة النساء النازحات – كولومبيا  
w: www.ligademujeresdesplazadas.org e: institucional@ligademujeres.org

ص49 ص41 ص39 ص33 ص30
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)
اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف غواتيامال 

w: www.udefegua.org e: udefegua@udefegua.org

 جدول:  االستجابات املتاحة
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Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org 

مجاالت العمل: املدافعون، عقوبة اإلعدام، النـزاع املسلَّح، قطاع 
األعامل و حقوق اإلنسان، حقوق الطفل، محاربة اإلرهاب، التمييز، 
الحقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية، حرية التعبري، السكان 

رون  األصليُّون، العدالة الدولية، الفقر، حقوق الالجئني، األشخاص املهجَّ
ه الجنيس و الهوية الجنسية، و العنف ضد النساء.  و النازحون، التوجُّ

من خالل حملتها لوقف العنف ضد النساء، طوَّرت منظمة العفو 
الدولية الحمالت و استخدَمتها أدواٍت إللقاء الضوء عىل عمل 

املدافعات عن حقوق اإلنسان و قضاياُهن.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل.

اللغات: للمنظمة موقع إلكرتوين باللغات العربية، و اإلنجليزية، و 
الفرنسية، و اإلسبانية.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org 

مجاالت العمل: حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون 
األخطار.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل.

اللغات: للمنظمة موقع إلكرتوين باللغات العربية، و اإلنجليزية، و 
الفرنسية، و اإلسبانية، و الروسية.

Human Rights First (HRF)

منظمة حقوق اإلنسان أوالً
w: www.humanrightsfirst.org 

e: DooleyB@humanrightsfirst.org 

مجاالت العمل: تدير منظمة حقوق اإلنسان أوالً برنامجاً خاصاً 
باملدافعني. و من بني مجاالت عملها األخرى حاميُة الالجئني، و 

التمييز، و الجرائم ضد اإلنسانية، و القانون، و األمن.

 املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل.
و قد اهتمَّ الربنامج الخاص باملدافعني بكلٍّ من كولومبيا، و كوبا، و 

غواتيامال، و مرص، و إندونيسيا، و إيران، و تايالند.

اللغات: للمنظمة موقع إلكرتوين باللغة اإلنجليزية، و ُتنرش بعُض 
املواد باإلسبانية و الفارسية.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org 

مجاالت العمل: باالشرتاك مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب 
OMCT، تدير الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان برنامجاً خاصاً 

باملدافعني، ُيدعى مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان 
)املرصد(. و من بني مجاالت عملها األخرى: العدالة الدولية، و 

اإلرهاب، و عقوبة اإلعدام، و حقوق النساء، و االختفاء القرسي، و 
حقوق املهاجرين، و العوملة، و الحقوق االقتصادية و االجتامعية و 

الثقافية.

 املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل.
و قد اهتمَّ الربنامج الخاص باملدافعني بكلٍّ من كولومبيا، و كوبا، و 

غواتيامال، و مرص، و إندونيسيا، و إيران، و تايالند.

اللغات: للفدرالية موقع إلكرتوين متاٌح بكلٍّ من اللغة العربية، و 
اإلنجليزية، و الفرنسية، و اإلسبانية، و الروسية، و الفارسية.

 املنظامت املشاركة  مجاالت العمل العامة

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.amnesty.org/ar
mailto:amnestyis%40amnesty.org?subject=
http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org?subject=
http://www.humanrightsfirst.org
mailto:DooleyB%40humanrightsfirst.org?subject=
http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
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MADRE

منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 
حول العامل

w: www.madre.org 
e: madre@madre.org 

مجاالت العمل: الحقوق اإلنسانية للنساء، مبا يف ذلك الحقوق 
الصحية و الحقوق اإلنجابية، و العنف ضد النساء، و بناء السالم، و 

م من  التنمية االقتصادية، و العدالة البيئية، و التعليم، و سوى ما تقدَّ
الحقوق اإلنسانية.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل. تعمل منظمة املطالبة بالحقوق 
و املوارد و النتائج للنساء حول العامل يف البلدان التالية: أفغانستان، 

كولومبيا، غواتيامال، هاييتي، العراق، كينيا، املكسيك، نيكاراغوا، 
فلسطني، بنام، بريو، و السودان.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغتني اإلنجليزية و اإلسبانية.

Peace Brigades International (PBI)

فرق السالم الدولية
w: www.peacebrigades.org 

e: admin@peacebrigades.org 

مجاالت العمل: حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون 
األخطار.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل. تعمل فرق السالم الدولية يف 
الوقت الحارض يف كلٍّ من كولومبيا، غواتيامال، املكسيك، و نيبال.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغتني اإلنجليزية و اإلسبانية. و 
للمجموعات املختصة بدوٍل بعينها مواقع إلكرتونية متاحة بلغات 

تلك الدول.

The Urgent Action Fund (UAF)

صندوق التحرك العاجل
w: www.urgentactionfund.org 

e: urgentact@urgentactionfund.org 

مجاالت العمل: تعزيز عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان و تقديم 
الحامية إليهن، من خالل االستجابة العاجلة يف مجال تقديم املنح، و 

البحوث، و املطبوعات، و امُلدافعة، و إقامة التحالفات.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: مثة ثالث منظامت شقيقة تابعة 
لصندوق التحرك العاجل، مقرُّها يف أفريقياا، و أِمريكا الالتينية، و 

الواليات املتحدة. و يتعنيَّ أن ُيرسل أي طلب من القارة األفريقياة إىل 
صندوق التحرك العاجل – أفريقياا. و ينبغي أن ُيرسل أي طلب من 
بلدان أِمريكا الالتينية الناطقة باإلسبانية أو الربتغالية إىل األفريقياة 

إىل صندوق التحرك العاجل –  أِمريكا الالتينية. و ُترسل جميع 
الطلبات عدا ذلك إىل صندوق التحرك العاجل – الواليات املتحدة.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلنجليزية. و ميكن تقديم 
طلبات الحصول عىل املنح بكلٍّ من اللغة العربية، و الفرنسية، و 

اإلسبانية، و الروسية، و النيبالية، و الباهاسا اإلندونيسية، و الكريولية 
الهايتية، و الرتكية، و الجورجية، و األوردية، و األلبانية، و الرصبية.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org 

مجاالت العمل: باالشرتاك مع الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
FIDH، تدير املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب برنامجاً خاصاً 

باملدافعني، ُيدعى مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان 
)املرصد(. و من بني مجاالت عملها األخرى: التعذيب، و الحقوق 

االقتصادية و االجتامعية و الثقافية، و حقوق الطفل، و العنف ضد 
النساء.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح بكلٍّ من اللغة اإلنجليزية، و الفرنسية، 
و اإلسبانية.

    مجاالت العمل العامة

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.madre.org
mailto:madre%40madre.org?subject=
http://www.peacebrigades.org
mailto:admin%40peacebrigades.org?subject=
http://www.urgentactionfund.org
mailto:urgentact%40urgentactionfund.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
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Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org 

مجاالت العمل: تعزيز مساواة النساء بالرجال و حصولَهن عىل 
م منظمة  حقوِقِهن يف املجتمعات اإلسالمية و غري اإلسالمية. و تقدِّ
نساء يف ظل قوانني املسلمني املعلومات، و الدعم، و فضاًء جمعياً 

للنساء ممن تخضع حياُتهن للرشوط التي تفرضها القوانني و األعراف 
التي ُيقال إنَّ لها أساساً يف اإلسالم.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: دويل.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح بكلٍّ من اللغة العربية، و اإلنجليزية، 
و الفرنسية، و الروسية، و الفارسية، و الصينية.

آسـيا

Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum Asia)

 امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية
)ملتقى آسيا(

w: www.forum-asia.org 
e: hrd@forum-asia.org 

مجاالت العمل: ديُر امللتقى برنامجاً خاصاً باملدافعني، يشمل أيضاً 
املدافعات عن حقوق اإلنسان. و من بني مجاالت عمله األخرى: 

العدالة االجتامعية، و التنمية اإلنسانية املستدامة، و الدميقراطية 
التشاركية، و املساواة بني الجنسني، و السالم، و األمن اإلنساين.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: آسيا.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلنجليزية.

Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

مجاالت العمل: املدافعات عن حقوق اإلنسان، االتجار بالبرش، 
الهجرة، صحة النساء، العنف ضد النساء، الحقوق االقتصادية و 
االجتامعية الثقافية، من مثل الحق يف الغذاء، و حق النساء يف 

الصحة، باإلضافة إىل تنمية الطفولة و الشبيبة، و املعيشة املستدامة، 
و التنمية املجتمعية، و برنامج chhahari )و هو مركز معني بالنساء 

الاليئ يعملن يف القطاعات غري الرسمية و يف مجال الرتفيه(.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: نيبال.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغتني اإلنجليزية و النيبالية.

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id 

مجاالت العمل: العنف ضد النساء، مبن فيهن املدافعات عن حقوق 
اإلنسان.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: إندونيسا.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح بلغة الباهاسا اإلندونيسية )يتمُّ يف 
الوقت الحارض إعداد النسخة اإلنجليزية(.

    مجاالت العمل العامة

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.wluml.org/ar
mailto:wluml%40wluml.org?subject=
http://www.forum-asia.org/
mailto:hrd%40forum-asia.org?subject=
http://www.worecnepal.org
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mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
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أفريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقياا 
و القرن األفريقيا

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org 

مجاالت العمل: حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: رشق أفريقياا و القرن األفريقيا. 
و يهتمُّ مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقياا و 

القرن األفريقيا بنحٍو خاص بكلٍّ من بوروندي، و جيبويت، و إريرتيا، 
و إثيوبيا، و كينيا، و الصومال )مع أرض الصومال(، و السودان )مع 

جنوب السودان(، و تنـزانيا، و أوغندا، و رواندا.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلنجليزية، و ميكن استخدام 
الفرنسية يف التخاطب.

Coalition for African Lesbians (CAL)

ائتالف النساء املثليات يف أفريقياا
w: www.cal.org.za 
e: info@cal.org.za 

ه الجنيس. مجاالت العمل: مساواة النساء مثلياُت التوجُّ

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: أفريقياا

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلنجليزية.

أِمريكا الالتينية

The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org 

e: ccj@coljuristas.org 

مجاالت العمل: تعزيز و حامية الحقوق املدنية، و الثقافية، و 
االقتصادية، و السياسية، و االجتامعية، و كذلك القانون اإلنساين، 

من خالل الترشيع عىل املستَوَيني املحيل و الدويل، و الرصد، و وضع 
السياسة العامة.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: كولومبيا.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلسبانية.

Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

رابطة النساء النازحات – كولومبيا
w: www.ligademujeresdesplazadas.org 

e: institucional@ligademujeres.org 

مجاالت العمل: حقوق النساء النازحات يف سياق النـزاعات املسلَّحة.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: كولومبيا.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلسبانية.

Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)

اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف غواتيامال
w: www.udefegua.org 

e: udefegua@udefegua.org 

مجاالت العمل: حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان.

املجال الجغرايف لعمل املنظمة: غواتيامال و هندوراس.

اللغات: املوقع اإللكرتوين متاٌح باللغة اإلسبانية.

    مجاالت العمل العامة
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Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org 

أنشأت منظمة العفو الدولية آليًة تتابع أحوال املدافعني، مبا يف ذلك 
إرسال املناشدات العاجلة بالنيابة عن املدافعات عن حقوق اإلنسان 
ن األفراد و املنظامت  الاليئ يواجهن األخطار؛ و أقامت نظاماً آلياً ميكِّ

من أن يبعثوا برسائل أو التامسات إىل املسؤولني الحكوميني من 
خالل املوقع اإللكرتوين. ميكنكم االطالع عىل تفاصيل إضافية يف بند 
املناشدات من أجل التحرُّك، يف القسم املعني باملدافعني من املوقع 

اإللكرتوين.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org 

أنشأت الخط األمامي آليًة تتابع أحوال املدافعني، مبا يف ذلك إرسال 
املناشدات العاجلة بالنيابة عن املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ 
ن  م موقعها اإللكرتوين مناذج للرسائل تتضمَّ يواجهن األخطار و يقدِّ

اإلجراءات التي ُتطالَُب باتخاذها السلطاُت الوطنية، و عناوين األفراد 
أو الهيئات التي ميكنها أن تتدخل يف القضية. ميكنكم االطالع عىل 

تفاصيل إضافية يف قسم تحرَّك اآلن عىل املوقع اإللكرتوين.

Human Rights First (HRF)

منظمة حقوق اإلنسان أوالً
w: www.humanrightsfirst.org 

e: DooleyB@humanrightsfirst.org 

ن اإلجراءات  م منظمة حقوق اإلنسان أوالً مناذج للرسائل تتضمَّ تقدِّ
التي ُتطالَُب باتخاذها السلطاُت الوطنية، و عناوين األفراد أو الهيئات 

التي ميكنها أن تتدخل يف القضية. ميكنكم االطالع عىل تفاصيل 
إضافية يف قسم تحرَّك اآلن عىل املوقع اإللكرتوين.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org 

قامت الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان:
بإنشاء آليٍة تتابع أحوال املدافعني، مبا يف ذلك إرسال املناشدات 	 

العاجلة بالنيابة عن املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن 
األخطار.

و بتقديم معلوماٍت عن كلِّ قضية، باإلضافة إىل اإلجراءات التي 	 
ُتطالَُب باتخاذها السلطاُت الوطنية.

و بإدراج عناوين األفراد أو الهيئات التي ميكنها أن تتدخل يف 	 
القضية. ميكنكم االطالع عىل تفاصيل إضافية يف قسم املناشدات 

العاجلة عىل املوقع اإللكرتوين.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org 

قامت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب:
بإنشاء آليٍة تتابع أحوال املدافعني، مبا يف ذلك إرسال املناشدات 	 

العاجلة بالنيابة عن املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن 
األخطار.

و بتقديم معلوماٍت عن كلِّ قضية، باإلضافة إىل اإلجراءات التي 	 
ُتطالَُب باتخاذها السلطاُت الوطنية.

و بإدراج عناوين األفراد أو الهيئات التي ميكنها أن تتدخل يف 	 
القضية. ميكنكم االطالع عىل تفاصيل إضافية يف قسم املناشدات 

العاجلة عىل املوقع اإللكرتوين.

    نداءات العاجلة
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Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org 

قامت منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني:
بإنشاء آليٍة تتابع أحوال املدافعني، مبا يف ذلك إرسال املناشدات 	 

العاجلة بالنيابة عن املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن 
األخطار.

و بتقديم معلوماٍت عن كلِّ قضية، باإلضافة إىل اإلجراءات التي 	 
ُتطالَُب باتخاذها السلطاُت الوطنية.

و بإدراج عناوين األفراد أو الهيئات التي ميكنها أن تتدخل يف 	 
القضية. ميكنكم االطالع عىل تفاصيل إضافية يف قسم التحرُّك عىل 

املوقع اإللكرتوين.

آسـيا

Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum Asia)

 امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية
)ملتقى آسيا(

w: www.forum-asia.org 
e: hrd@forum-asia.org 

ُيِعدُّ ملتقى آسيا بياناٍت تتناول االنتهاكات التي تستهدف املدافعني و 
 املدافعات عن حقوق اإلنسان.

 ميكنكم االطالع عىل قسم البيانات.
 من املوقع اإللكرتوين.

ن األفراد و املنظامت من القيام بتحرُّك. م املوقع آليًة متكِّ و ال يقدِّ

Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

يقوم مركز إعادة تأهيل النساء:
بإعداد بياناٍت تتناول االنتهاكات التي تستهدف املدافعات عن 	 

حقوق اإلنسان.
و ال يتيح املوقع تقديم املناشدات.	 

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id 

تعمل املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا عىل: 
هة إىل السلطات املحلية بشأن 	  إعداد رسائل الدعم املوجَّ

املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن التهديد.
دعم املناشدات املتعلقة باالنتهاكات التي تستهدف املدافعات 	 

عن حقوق اإلنسان.

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org 

يعمل مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي عىل: 

إعداد املناشدات يف وقتها، عندما يكون املدافعون معرَّضني إىل 	 
املخاطر.

ه رسائل إىل السلطات املحلية بشأن انتهاكات 	  كام سبق أن وجَّ
حقوق املدافعني.

و ميكن االطالع عىل املناشدات )البيانات العامة( عىل املوقع 	 
اإللكرتوين.

    نداءات العاجلة
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أِمريكا الالتينية

The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org 

e: ccj@coljuristas.org 

تقوم املفوضية الكولومبية للحقوقيني بإعداد املناشدات عندما يكون 
املدافعون معرَّضني إىل املخاطر.

Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

رابطة النساء النازحات – كولومبيا
w: www.ligademujeresdesplazadas.org 

e: institucional@ligademujeres.org 

تقوم رابطة النساء النازحات يف كولومبيا:
بإعداد املناشدات العاجلة املتعلقة باالنتهاكات التي تستهدف 	 

املدافعات عن حقوق اإلنسان.
و بتقديم معلوماٍت عن كلِّ قضية، باإلضافة إىل اإلجراءات التي 	 

ُتطالَُب باتخاذها السلطاُت الوطنية.
و بإدراج عناوين األفراد أو الهيئات التي ميكنها أن تتدخل يف 	 

القضية. ميكنكم االطالع عىل تفاصيل إضافية يف قسم النساء 
املقاِومات عىل املوقع اإللكرتوين.

بعض املناشدات العاجلة متاحة باللغة اإلنجليزية.	 

Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)

اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف غواتيامال
w: www.udefegua.org 

e: udefegua@udefegua.org 

يقوم اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف 
غواتيامال بإرسال املناشدات العاجلة إىل اآلليات الدولية و اإلقليمية 

املعنية بحقوق اإلنسان، و إىل املنظامت الدولية غري الحكومية )التي 
لها أن تقرر إصدار مناشدة استناداً إىل املعلومات التي بعث بها 

االتحاد(. و يقوم بنرش املناشدات يف نهاية كل عام، يف تقريره السنوي.

Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org 

تقوم منظمة العفو الدولية دورياً بإرسال املناشدات العاجلة إىل املقرر 
الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان و 

غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

تعمل منظمة العفو الدولية أيضاً مع كلٍّ من:
املقرر الخاص املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 	 

أفريقيا.
املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تقوم الخط األمامي دورياً بإرسال املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص 
لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من 

املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

تعمل الخط األمامي أيضاً مع كلٍّ من:
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 
املقرر الخاص املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 	 

أفريقيا.

Human Rights First (HRF)

منظمة حقوق اإلنسان أوالً
w: www.humanrightsfirst.org 

e: DooleyB@humanrightsfirst.org

باإلضافة إىل ذلك، تعمل منظمة حقوق اإلنسان أوالً مع كلٍّ من:
املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

    العمل مع اآلليات اإلقليمية و الدولية    نداءات العاجلة
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The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

تقوم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان عىل نحٍو منتظم بإرسال 
املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع 
املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه 

طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

تعمل الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان أيضاً مع كلٍّ من:
هيئات األمم املتحدة املنبثقة عن املعاهدات الدولية.	 
املفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب، مبا يف ذلك املقرر 	 

الخاص املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.
املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
مؤسسات االتحاد األورويب و محافل الحوار املتصلة به، و بعثات 	 

الدول و سفاراتها، مبا يف ذلك:
مكتب املؤسسات الدميقراطية و حقوق اإلنسان، التابع ملنظمة 	 

األمن و التعاون يف أوروبا.
مجلس أوروبا.	 
املنظمة الدولية الفرانكفونية.	 
رابطة الكومنولث؛ و	 
تقوم بدعم تطوير اآلليات ذات الصلة مع كلٍّ من اتحاد دول 	 

جنوب رشق آسيا ) آسيان(، و جامعة الدول العربية.

MADRE

منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 
حول العامل

w: www.madre.org 
e: madre@madre.org

تقوم منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل 
بإرسال املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني 

بالعنف ضد النساء.

و قد عملت منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول 
العامل أيضاً مع:

هيئات األمم املتحدة املنبثقة عن املعاهدات الدولية )لجنة 	 
حقوق اإلنسان، و لجنة مناهضة التعذيب(.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

تقوم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب عىل نحٍو منتظم بإرسال 
املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع 
املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه 

طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

تعمل املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أيضاً مع كلٍّ من:
هيئات األمم املتحدة املنبثقة عن املعاهدات الدولية. 	 
املقرر الخاص املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 	 

أفريقيا.
املفوضية األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org

تقوم منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني عىل نحٍو منتظم بإرسال 
املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع 
املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه 

طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

و تعمد منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني إىل توجيه املناشدات إىل 
الدول و سفاراتها.

    العمل مع اآلليات اإلقليمية و الدولية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
http://www.madre.org
mailto:madre%40madre.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.wluml.org/ar
mailto:wluml%40wluml.org?subject=


االستجابات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن األخطار  32

آسـيا

Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum Asia)

 امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية
)ملتقى آسيا(

w: www.forum-asia.org 
e: hrd@forum-asia.org 

يقوم ملتقى آسيا عىل نحٍو منتظم بإرسال املناشدات العاجلة إىل 
املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق 

اإلنسان و غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي 
ارُتكبت.

يعمل ملتقى آسيا أيضاً مع:
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

يقوم مركز إعادة تأهيل النساء عىل نحٍو منتظم بإرسال املناشدات 
العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن 
حقوق اإلنسان و غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات 

التي ارُتكبت.

يعمل مركز إعادة تأهيل النساء أيضاً مع:
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 
كام أنَّه عضو يف مجموعة العمل التابعة لالتحاد األورويب، املعنية 	 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف نيبال.

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

تقوم املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا 
عىل نحٍو منتظم بإرسال املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم 

املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من 
املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

و تدعم املفوضية كذلك تطوير اآلليات املعنية بحقوق اإلنسان لدى 
اتحاد دول جنوب رشق آسيا )آسيان(.

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org 

يقوم مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي عىل نحٍو منتظم بإرسال املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص 

لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من 
املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

و يعمل مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي أيضاً مع كلٍّ من:

املقرر الخاص املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 	 
أفريقيا.

سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى. و قد اشرتك 	 
املرشوع مؤخراً مع بعثات االتحاد األورويب يف عدة بلدان، لوضع 

اسرتاتيجيات محلية إلنفاذ إرشادات االتحاد األورويب.

    العمل مع اآلليات اإلقليمية و الدولية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.forum-asia.org/
mailto:hrd%40forum-asia.org?subject=
http://www.worecnepal.org
mailto:worec.whrd%40gmail.com?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
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أِمريكا الالتينية

The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org 

e: ccj@coljuristas.org 

تقوم املفوضية الكولومبية للحقوقيني بإرسال املناشدات العاجلة 
إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق 

اإلنسان و آليات األمم املتحدة األخرى، و إىل اآلليات األمريكية البينية 
املختصة بالحامية، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

تعمل املفوضية الكولومبية للحقوقيني أيضاً مع كلٍّ من:
هيئات األمم املتحدة املنبثقة عن املعاهدات الدولية. 	 
املفوضية و املحكمة األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

رابطة النساء النازحات – كولومبيا
w: www.ligademujeresdesplazadas.org 

e: institucional@ligademujeres.org 

تقوم رابطة النساء النازحات يف كولومبيا عىل نحٍو منتظم بإرسال 
املناشدات العاجلة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع 
املدافعني عن حقوق اإلنسان و غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه 

طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

تعمل رابطة النساء النازحات يف كولومبيا أيضاً مع كلٍّ من:
املفوضية و املحكمة األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)

اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف غواتيامال
w: www.udefegua.org 

e: udefegua@udefegua.org

يقوم اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف 
غواتيامال عىل نحٍو منتظم بإرسال املناشدات العاجلة إىل املقرر 

الخاص لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان و 
غريه من املقررين، وفقاً ملا متليه طبيعة االنتهاكات التي ارُتكبت.

يعمل اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف 
غواتيامال أيضاً مع كلٍّ من:

املفوضية و املحكمة األمريكية البينية لحقوق اإلنسان.	 
سفارات االتحاد األورويب و مؤسساته األخرى.	 

    العمل مع اآلليات اإلقليمية و الدولية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.coljuristas.org
mailto:ccj%40coljuristas.org?subject=
http://www.ligademujeresdesplazadas.org
mailto:institucional%40ligademujeres.org?subject=
http://www.udefegua.org
mailto:udefegua%40udefegua.org?subject=
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Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org

جائزة مارِتن إينالز للمدافعني عن حقوق اإلنسان	 

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

جائزة مؤسسة الخط األمامي السنوية	 
جائزة مارِتن إينالز للمدافعني عن حقوق اإلنسان	 

Human Rights First (HRF)

منظمة حقوق اإلنسان أوالً
w: www.humanrightsfirst.org 

e: DooleyB@humanrightsfirst.org

وسـام روجر إن. بالدوين للحرية	 
جائزة منظمة حقوق اإلنسان أوالً	 
جائزة مارِتن إينالز للمدافعني عن حقوق اإلنسان	 

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

جائزة مارِتن إينالز للمدافعني عن حقوق اإلنسان	 

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

جائزة مارِتن إينالز للمدافعني عن حقوق اإلنسان	 

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org

تقوم برتشيح املدافعات الاليئ يواجهن األخطار لعدد من جوائز 	 
حقوق اإلنسان.

    الجوائز

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.amnesty.org/ar
mailto:amnestyis@amnesty.org
http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org?subject=
http://www.humanrightsfirst.org
mailto:DooleyB%40humanrightsfirst.org?subject=
http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.wluml.org/ar
mailto:wluml%40wluml.org?subject=
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The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

تقوم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف سياق برنامج املرصد 
املشرتك مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛ بتنفيذ بعثات تقيص 

الحقائق و زيارات التضامن. أهداف هذه اإلجراءات هي:
تقديم الدعم إىل املدافعني الذين يواجهون ظروفاً عسرية.	 
مساندتهم لتمكينهم من القيام بأعاملهم.	 
متكينهم من االلتقاء مبمثيل املنظامت الحكومية الدولية و 	 

اإلقليمية، باإلضافة إىل ممثيل السلطات األجنبية، لتعزيز 
نشاطاتهم يف مجال الضغط.

تنبيه اإلعالم الدويل إىل أوضاع املدافعني و إىل حالة حقوق 	 
اإلنسان يف البلد بعامة.

إنَّ بعثات التضامن هذه تستجيب إىل االحتياجات املحلية، و يتم 
تنظيمها بطلب من األعضاء و الرشكاء املحليني، أو بعد التباحث 

معهم.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

تقوم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، يف سياق برنامج املرصد 
املشرتك مع الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بتنفيذ بعثات تضامنية 

َعرَِضيَّة. أهداف هذه اإلجراءات هي: 
تقديم الدعم إىل املدافعني الذين يواجهون ظروفاً عسرية.	 
مساندتهم لتمكينهم من القيام بأعاملهم.	 
متكينهم من االلتقاء مبمثيل املنظامت الحكومية الدولية و 	 

اإلقليمية، باإلضافة إىل ممثيل السلطات األجنبية، لتعزيز 
نشاطاتهم يف مجال الضغط.

تنبيه اإلعالم الدويل إىل أوضاع املدافعني و إىل حالة حقوق 	 
اإلنسان يف البلد بعامة.

إنَّ بعثات التضامن هذه تستجيب إىل االحتياجات املحلية، و يتم 
تنظيمها بطلب من األعضاء و الرشكاء املحليني، أو بعد التباحث 

معهم بشأن ما ُيرجى من القيام بها.

آسـيا

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

ميكن أن تقوم املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف 
إندونيسيا باآليت:

تنفيذ زيارات املراقبة.	 
في املفوضية بالسفر للقيام بزيارة الغرُض 	  تكليف املفوَّضني أو موظَّ

منها التحقُق من املعلومات التي تمَّ تلقيها بشأن انتهاٍك ما.

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

يقوم مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي باملتابعة املستمرة ألوضاع املدافعني الذين يواجهون األخطار.

    زيارات التضامن و املراقبة

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
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Coalition for African Lesbians (CAL)

ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا
w: www.cal.org.za 
e: info@cal.org.za 

يقوم ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا بتنفيذ زيارات التضامن: 
ر االئتالف مقاربًة تختص بزيارات املراقبة هذه، تقوُم عىل 	  طوَّ

إرشاك مدافعني من الخارج ممن ميلكون معرفة و درايًة كافيتني، 
و إدامة الِصالت بينهم و بني جامعات األشخاص املثليني من 

النوعني و متحويل الجنس، التي تواجه األزمات.
ُيراد بالخربة املتأتية عن زيارات التضامن هذه أن تقوِّي و تعزز 	 

التنظيم املجتمعي، يف وقت األزمة و بعده.
و يتصل بعمل االئتالف يف زيارات التضامن برنامٌج للمنح 	 

ن ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا من توفري  الصغرية. و قد متكَّ
دفعات مالية محدودة لهذه الغاية. إنَّ من شأن هذه األموال، 

طة، أن تعزز عمل جامعات األشخاص  مع أنظمة املحاسبة املبسَّ
املثليني من النوعني و متحويل الجنس، يف وقت األزمة و بعده.

Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org

تخصص منظمة العفو الدولية أمواالً ميكن استخدامها لغايات تغطية 
تكاليف مراقبة املحاكامت، ضمن برنامجها لإلغاثة.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تقوم مؤسسة الخط األمامي: 
بإيفاد بعثات ملراقبة املحاكامت.	 
و تحثِّ املراقبني الدوليني عىل حضور املحاكامت عندما يواجه 	 

املدافعون اإلجراءات القضائية.
و يف حاالٍت مختارة، ميكن أن تقوم بإيفاد مراقبني مستقلني 	 

بالنيابة عن املؤسسة.

Human Rights First (HRF)

منظمة حقوق اإلنسان أوالً
w: www.humanrightsfirst.org 

e: DooleyB@humanrightsfirst.org

تقوم منظمة حقوق اإلنسان أوالً بإيفاد بعثات ملراقبة املحاكامت.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

تقدم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان املساعدة القانونية إىل 
املدافعني، يف سياق برنامج املرصد املشرتك مع املنظمة العاملية ملناهضة 
التعذيب. و ميكن تقديم املساعدة القانونية أيضاً مبوجب حزمة أخرى 

من الربامج. و تتضمن هذه املساعدة تغطية التكاليف القانونية 
للمدافعني ممن هم ضحايا املضايقات القانونية، و تعيني محاٍم.

    مراقبة املحاكامت    زيارات التضامن و املراقبة

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.cal.org.za
mailto:info%40cal.org.za?subject=
http://www.amnesty.org/ar
mailto:amnestyis@amnesty.org
http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org%20?subject=
http://www.humanrightsfirst.org
mailto:DooleyB%40humanrightsfirst.org?subject=
http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
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The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

ذ املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، يف سياق برنامج املرصد  تنفِّ
املشرتك مع الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بعثاِت مشرتكة للمراقبة 

القضائية.

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org

تقوم منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني بإحالة املدافعني إىل 
الجهات التي ميكنها تقديم املساعدة إليهم.

آسـيا

Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum Asia)

 امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية
)ملتقى آسيا(

w: www.forum-asia.org 
e: hrd@forum-asia.org 

يقوم ملتقى آسيا بإيفاد بعثات ملراقبة املحاكامت:
م املساعدة إىل املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان 	  يقدِّ

ممن يواجهون االتهامات أمام القضاء، سواٌء أكانت جهة االدعاء 
من مؤسسات الدولة أم من سواها.

يكون مراقبو املحاكامت من بني أعضاء شبكة رشكاء ملتقى آسيا، 	 
من ذوي الخربة يف مراقبة القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان.

يقدم امللتقى دعاًم مالياً ملراقبة املحاكامت، يصل إىل ألَفي دوالر 	 
أمرييك.

يتعنيَّ أن يكون املدافعون من أعضاء شبكة ملتقى آسيا، أو ممن 	 
يعملون مع امللتقى بشكل مشرتك يف شؤون حقوق اإلنسان.

Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

يقوم مركز إعادة تأهيل النساء بحضور وقائع املحاكامت و جلساتها، 
بغرض مراقبتها.

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

قوم املفوضية بإحالة املدافعني إىل الجهات التي ميكنها تقديم املساعدة 
إليهم، و تعمل عىل مراقبة املحاكامت من خالل شبكات املدافعني.

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

ملرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي  بعثاٌت مختصة مبراقبة املحاكامت، يتمُّ إيفادها يف الحاالت 

التي تتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي، لضامن توافق اإلجراءات القضائية مع املعايري الدولية 

للمحاكمة العادلة.

    مراقبة املحاكامت

االستجابات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن األخطار 

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.wluml.org/ar
mailto:wluml%40wluml.org?subject=
http://www.forum-asia.org
mailto:hrd%40forum-asia.org?subject=
http://www.worecnepal.org
mailto:%20worec.whrd%40gmail.com?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
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Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تقوم مؤسسة الخط األمامي بتقديم املساعدة املالية إىل املدافعني، 
لتغطية أتعاب املحامني، و قيمة الكفالة، و الزيارات يف السجن، و 

تقديم الثياب إىل املدافعني السجناء، من خالل برنامجها للمنح األمنية.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

تقدم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان املساعدة القانونية إىل 
املدافعني، يف سياق برنامج املرصد املشرتك مع املنظمة العاملية 

ملناهضة التعذيب. و ميكن تقديم املساعدة القانونية أيضاً ضمن حزمة 
أخرى من الربامج. 

تتضمن املساعدة تغطية التكاليف القانونية للمدافعني ممن هم 
ضحايا املضايقات القانونية، و تعيني محاٍم.

MADRE

منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 
حول العامل

w: www.madre.org 
e: madre@madre.org

تقوم املنظمة بتقديم الدعم القانوين إىل املجموعات الوطنية.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

م املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب املساعدة القانونية إىل  تقدِّ
املدافعني، من خالل صندوقها لتقديم اإلغاثة العاجلة إىل ضحايا 
التعذيب، باإلضافة إىل عملها يف سياق برنامج املرصد. و تتضمن 

املساعدة تغطية التكاليف القانونية، و تقديم الدعم يف تقديم طلبات 
اللجوء السيايس )يف الحاالت التي ُيخىش فيها أن يتم ترحيل طالب 
اللجوء إىل بالده(، باإلضافة إىل تغطية أتعاب االستشارة القانونية و 

املحامني، لصالح املدافعني الذين يواجهون اإلجراءات القضائية بسبب 
عملهم يف مجال حقوق اإلنسان.

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org

تقوم منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني بإحالة املدافعات إىل 
الجهات التي ميكنها تقديم املساعدة إليهن، و تقيم الصالت بينهن و 

بني املحامني يف الحاالت املتعلقة باللجوء.

آسـيا

Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum Asia)

 امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية
)ملتقى آسيا(

w: www.forum-asia.org 
e: hrd@forum-asia.org 

يقدم ملتقى آسيا مساعدة مالية لتغطية أتعاب املحامني، تصل إىل 
ألَفي دوالر أمرييك.

يتعنيَّ أن يكون املدافعون من أعضاء شبكة ملتقى آسيا، أو ممن 	 
يعملون مع امللتقى بشكل مشرتك يف شؤون حقوق اإلنسان.

    املساعدة القانونية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org?subject=
http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
http://www.madre.org
mailto:madre%40madre.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.wluml.org/ar
mailto:wluml%40wluml.org?subject=
http://www.forum-asia.org
mailto:hrd%40forum-asia.org?subject=
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Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

يقدم مركز إعادة تأهيل النساء املساعدة القانونية: 
يغطي أتعاب املحامني و يقوم مبتابعة سري القضية معهم عىل 	 

نحو دوري.

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

تقوم املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا 
بإحالة املدافعني إىل الجهات التي ميكنها تقديم املساعدة إليهم، و 

هة إىل املؤسسات القضائية. تقدم كذلك رسائل الدعم املوجَّ

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

يقدم مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي املشورَة القانونية و الدعم إىل املدافعني ممن هم يف حاجة 

إىل التدخل القانوين.

أِمريكا الالتينية

The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org 

e: ccj@coljuristas.org 

تقدم املفوضية الكولومبية للحقوقيني التوجيه و املشورة يف املسائل 
القانونية. و توفر يف بعض الحاالت التمثيل القانوين للمدافعني. 

Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

رابطة النساء النازحات – كولومبيا
w: www.ligademujeresdesplazadas.org 

e: institucional@ligademujeres.org 

تقدم رابطة النساء النازحات يف كولومبيا املساعدة القانونية إىل 
املدافعات عن حقوق اإلنسان من ضحايا التهجري و العنف الجنيس.

Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)

اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف غواتيامال
w: www.udefegua.org 

e: udefegua@udefegua.org

يقدم اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان 
يف غواتيامال الدعم لتغطية األتعاب القانونية، أو يعني محامني 

متطوعني للعمل عىل قضايا معينة. و يقدم املساعدة أيضاً يف تطوير 
اسرتاتيجيات للرتافع يف القضايا.

    املساعدة القانونية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.worecnepal.org
mailto:worec.whrd%40gmail.com?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
http://www.coljuristas.org
mailto:%20ccj%40coljuristas.org?subject=
http://www.ligademujeresdesplazadas.org
mailto:institucional%40ligademujeres.org?subject=
http://www.udefegua.org
mailto:udefegua%40udefegua.org?subject=
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Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تقدم مؤسسة الخط األمامي املساعدة املالية إىل املدافعني و املدافعات 
عن حقوق اإلنسان، ممن هم يف حاجة إىل املساعدة الطبية و 

االستشارة النفسية، من خالل برنامجها للمنح األمنية.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

تقدم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان املساعدة الطبية إىل املدافعني، 
يف سياق برنامج املرصد املشرتك مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب. 

و ميكن تقديم املساعدة الطبية أيضاً ضمن حزمة أخرى من الربامج. 

MADRE

منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 
حول العامل

w: www.madre.org 
e: madre@madre.org

مت منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل  قدَّ
الدعم املايل لغايات املساعدة الطبية إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان 

يف عدة حاالت.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

تعمل املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب من خالل برنامجها ملساعدة 
ضحايا التعذيب مع أعضاء الشبكة و مراكز إعادة تأهيل ضحايا 

التعذيب عىل املستوى الوطني، من أجل تقديم املساعدة الطبية إىل 
املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان.

و ميكن أن يغطي الدعم التكاليف املتصلة بالعالج الجسدي أو 
النفيس، و تكاليف النقل إىل املراكز املتخصصة، و تكاليف تغطية 

الحاجات األساسية يف الحاالت التي ال تقتيض إبقاء املريض يف 
املستشفى.

آسـيا

Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

يقدم مركز إعادة تأهيل النساء االستشارة النفسية إىل املدافعات عن 
حقوق اإلنسان يف املقاطعات. و عندما تستدعي حالتهن استشارة 

متقدمة، فإنه ُيطلب إليهن املجيء إىل كتمندو، حيث ميكنهن البقاء 
بضعة أيام، يلتقني خاللها االستشاريني املتخصصني.

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

تعمل املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا يف 
الوقت الحارض عىل تطوير برنامج شفايئ.

    املساعدة الطبية و االستشارة النفسية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org?subject=
http://www.fidh.org
mailto:fidh%40fidh.org?subject=
http://www.madre.org
mailto:madre%40madre.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.worecnepal.org
mailto:worec.whrd%40gmail.com?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
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أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

يعمل مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي مع أعضاء شبكته، الوحدة الطبية – القانونية املستقلة 

يف كينيا، و مركز ضحايا التعذيب يف أوغندا، عىل تقديم املساعدة 
إىل املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان، ممن هم يف حاجة 
إىل االستشارة يف حاالت ما بعد الصدمة. و يف بعض الحاالت، تتم 

االستعانة باستشاريني خصوصيني ليقوموا بتقديم الدعم الالزم.

أِمريكا الالتينية

Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

رابطة النساء النازحات – كولومبيا
w: www.ligademujeresdesplazadas.org 

e: institucional@ligademujeres.org 

تقدم رابطة النساء النازحات يف كولومبيا االستشارة النفسية إىل 
املدافعات عن حقوق اإلنسان من ضحايا التهجري و العنف الجنيس.

Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)

اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف غواتيامال
w: www.udefegua.org 

e: udefegua@udefegua.org

قدم اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف 
غواتيامال الدعم النفيس إىل املدافعني و املدافعات عن حقوق 

اإلنسان، ممن يواجهون األخطار.
يقوم استشاري نفيس يعمل مع املنظمة بتقديم هذا الدعم إىل 	 

األفراد و املنظامت، بل إىل جامعات بأكملها يف بعض الحاالت. 
و يف حاالت أخرى، ميكن أن ُيحال املدافعون إىل استشاري نفيس 

متخصص.
يعمل اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف 	 

غواتيامال عىل تطوير شبكة دعٍم وطنية لتقديم هذا النوع من 
املساعدة إىل املدافعني.

    املساعدة الطبية و االستشارة النفسية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
http://www.ligademujeresdesplazadas.org
mailto:institucional%40ligademujeres.org%20?subject=
http://www.udefegua.org
mailto:udefegua%40udefegua.org?subject=
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Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تعمل مؤسسة الخط األمامي يف الوقت الحارض عىل تطوير برنامج 
للتعامل مع التوتر، لتقديم هذا النوع من الدعم إىل املدافعني 

املعروفني لديها:
يتقرر تقديم املساعدة ضمن هذا الربنامج كل حالة عىل حدة.	 
يف بعض الحاالت، كان من بني اإلجراءات التي اُتخذت تقديم 	 

الدعم إىل العاملني لدى إحدى املنظامت غري الحكومية 
لالبتعاد عن مكان عملهم لبضعة أيام، يتلقون خاللها االستشارة 
االجتامعية، أو يقومون ببعض املامرسات املتعلقة باالسرتخاء، أو 

يحصلون عىل االستشارة بشكل فردي.
تحصل املدافعات عن حقوق اإلنسان عىل الدعم لتمكينهن من 	 

تلقي العالج أو من أخذ إجازة قصرية.
يقدم الربنامج الدعم إىل العائالت فضاًل عن األفراد.	 

آسـيا

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

تعمل املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء يف إندونيسيا 
يف الوقت الحارض عىل تطوير برنامج شفايئ للمدافعات عن حقوق 

اإلنسان، و بخاصٍة منهن اللوايت يعملن يف مناطق النـزاع أو فرتات ما 
بعد النـزاع.

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org

تقوم منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني بإحالة املدافعات إىل 
الجهات التي ميكنها تقديم املساعدة إليهن.

آسـيا

Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com 

أقام مركز إعادة تأهيل النساء مرافق تابعة ملقرِّه، ميكن للمدافعات 
عن حقوق اإلنسان أن يبقنَي فيها لفرتات قصرية، عندما يواجهن 

التهديدات و املضايقات.

أفـريقيا

Coalition for African Lesbians (CAL)

ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا
w: www.cal.org.za 
e: info@cal.org.za

يعمل ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا يف سياق برنامجه الخاص 
باملدافعني عن حقوق اإلنسان، عىل إنشاء بيت آمن للمدافعات عن 
حقوق اإلنسان، و يستفيد منه أيضاً األشخاص املثليون من النوعني و 

متحولو الجنس يف أفريقيا.

و يدير ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا أيضاً عدداً من برامج الزمالة 
السنوية قصرية األمد، مع برنامجه الخاص بالبيت اآلمن. و من شأن 
هذا أن يقيم صالت بني املدافعات عن حقوق اإلنسان و املنظامت 

و املؤسسات املحلية، لغايات التعلُّم، و تبادل الخربات، و تأسيس 
املعارف النسوية التي تضعها املدافعات عن حقوق اإلنسان، ممن 

يندر أن يكون لديهن ما يكفي من الوقت لكتابة أفكارهن و خرباتهن 
و تحليالتهن، أو توثيقها بأي طريقة أخرى.

    البيوت اآلمنة    برامج التعامل مع التوتر

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة
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أِمريكا الالتينية

Liga de Mujeres Desplazadas-Colombia (LMDC)

رابطة النساء النازحات – كولومبيا
w: www.ligademujeresdesplazadas.org 

e: institucional@ligademujeres.org 

أقامت رابطة النساء النازحات يف كولومبيا بيوتاً آمنة للمدافعات عن 
حقوق اإلنسان من ضحايا التهجري و العنف الجنيس.

Peace Brigades International (PBI)

فرق السالم الدولية
w: www.peacebrigades.org 

e: admin@peacebrigades.org

ذ فرق السالم الدولية بعثات املرافقة ألغراض الحامية: تنفِّ
يقف املتطوعون جنباً إىل جنب مع املدافعني عن حقوق اإلنسان 	 

الذين يواجهون األخطار، و يرافقونهم بينام يقومون بأعاملهم
عند حدوث اعتداء أو تهديد جدي ضد أحد املدافعني، ميكن أن 	 

عة رفيعة املستوى،  تقوم فرق السالم الدولية بتفعيل شبكٍة موسَّ
من الربملانيني، و نقابات املحامني، و وكاالت التنمية، و األكادمييني، 

و العامة يف العامل أجمع، لحمل هؤالء عىل الضغط عىل حكومة 
البلد املعني.

ميكن تنفيذ بعثات املرافقة هذه يف املدن و يف املناطق الريفية 	 
عىل السواء. و عندما يكون مستوى التهديد مرتفعاً، ميكن أن تتمَّ 

املرافقة عىل مدار الساعة. يف بعض األوضاع، يظلُّ املتطوعون 
مع الجامعات املهددة أو يبَقون يف مكاتب املنظامت، و يرافقون 

الناشطني املهددين عندما يسافرون. 
من بني أشكال املرافقة األخرى االتصاالت الهاتفية الدورية مع 	 

املنظامت للتأكد من سالمتها.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

أقامت مؤسسة الخط األمامي خطَّ هاتٍف ساخناً لتقديم الدعم إىل 
املدافعني الذين يواجهون الخطر الداهم.

 	+353 1 21 00 489
االتصال بالخط الساخن متاٌح بعدة لغات: العربية، و اإلنجليزية، 	 

و الفرنسية، و الروسية، و اإلسبانية.
ُيراد به التعجيل بتحريك الدعم الدويل و ما ميكن اتخاذه من 	 

إجراءات.

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

ملرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي رقم هاتف للحاالت الطارئة، ميكن االتصال به عىل مدار 

ساعات اليوم األربع و العرشين، ملساعدة املدافعني الذين يواجهون 
األخطار.

    الخط الساخن للحاالت الطارئة

    املرافقة ألغراض الحامية

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة
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Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org

ن املدافعني و املدافعات عن حقوق  تدير املنظمة برنامج انتقال ميكِّ
اإلنسان من االبتعاد عن مواضع الخطر.

تقوم منظمة العفو الدولية يف إسبانيا:
بتسهيل منح املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان ترصيحاً 	 

باإلقامة يف إسبانيا.
ميكن أن مُينح ترصيح اإلقامة ملدة بني ثالثة شهور و سنة واحدة 	 

)و ميكن أن ُيجدد لسنة إضافية، غري أنَّ برنامج الحامية لدى 
منظمة العفو الدولية يدوم ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر و عام 

واحد و حسب(.
تقدم املنظمة الدعم املادي و العميل إىل املدافعات عن حقوق 	 

اإلنسان طوال إقامتهن، مبا يف ذلك إجراءات الحصول عىل تأشرية 
)و قد يتطلب استصدارها وقتاً يرتاوح بني شهرين و ثالثة شهور(، 
و استقبال املدافعات يف املطار، و تأمني املسكن لهن و لعائالتهن.

تغطي املنظمة أيضاً الشؤون املتعلقة بسالمة املدافعني )الجسدية 	 
و النفسية(.

ن املدافعني من مواصلة عملهم الحقوقي 	  و تعمل عىل ضامن متكُّ
بينام يقيمون يف إسبانيا )بأن تنقل املدافعني للعمل مع الفروع 

املحلية ملنظمة العفو الدولية، و بإقامة الصالت بينهم و بني 
املنظامت األخرى العاملة يف مجال حقوق اإلنسان(.

يستفيد من هذا الربنامج سنوياً أربعة أو خمسة مدافعني، و أفراد 	 
عائالتهم.

كان معظم املدافعني الذين استفادوا من هذا الربنامج من أِمريكا 	 
الالتينية )كولومبيا باألخص(.

ليس يف مقدور املدافعني عن حقوق اإلنسان أن يقدموا طلباتهم 	 
إىل فرع منظمة العفو الدولية يف إسبانيا مبارشًة، و تتم عملية 

االختيار يف األمانة العامة الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تقوم مؤسسة الخط األمامي بتسهيل منح املدافعني تأشريات لدخول 
أيرلندا عىل أساس إنساين. 

ن هذا اإلجراء املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان من 	  ميكِّ
السفر إىل أيرلندا و اإلقامة فيها لثالثة شهور.

ينظر هذا الربنامج إىل وضعني رئيسيني: الحاالت الطارئة التي فيها 	 
ة و داهمة؛ والحاالت التي فيها يكون  يواجه املدافعون مخاطر جمَّ

لة يف مواجهة األخطار، بحيث  املدافعون قد عملوا لفرتاٍت مطوَّ
يكونون يف حاجة إىل االبتعاد عن ذلك السياق لبعض الوقت. 

ال يغطي هذا الربنامج أفراد عائلة املدافعني.	 

م الخط األمامي الدعم املايل لالنتقال يف البلد ذاته أو إىل بلدان  تقدِّ
ِتها: ثالثة يف إطار برنامج املنح خاصَّ

تقوم املنظامت غري الحكومية أو املدافعون عن حقوق اإلنسان 	 
باتخاذ الرتتيبات الالزمة بأنفسهم.

الحدُّ الزمني للدعم الذي تقدمه مؤسسة الخط األمامي هو ثالثة 	 
شهور.

ميكن أن تغطي املنح تكاليف النقل، و النفقات الطبية، و نفقات 	 
املعيشة، للمدافعات عن حقوق اإلنسان.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

تدعم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان انتقال املدافعني يف سياق 
برنامج املرصد املشرتك مع املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب. و ميكن 

تقديم املساعدة إىل الضحايا مبوجب حزمة أخرى من الربامج. 

تتضمن املساعدة يف هذا السياق االتصال باملؤسسات الرشيكة عىل 
املستويات الدولية و الوطنية، من أجل استصدار التأشريات يف الحاالت 

الطارئة، و تقديم الدعم العميل و املايل.

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة
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MADRE

منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 
حول العامل

w: www.madre.org 
e: madre@madre.org

م منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل  قدِّ
املساعدة عىل االنتقال بواسطة صندوق بقاء النساء األفغانيات: 

تتلقى املنظمة الطلبات من خالل إحدى منظامتها الرشيكة يف 	 
أفغانستان.

تغطي تكاليف انتقال املدافعة عن حقوق اإلنسان و أفراد عائلتها. 	 
ميكن أن تغطي املساعدة تكاليف املسكن املؤقت، و كذلك 	 

نفقات االنتقال و رسوم جوازات السفر )يف حدود خمسة آالف 
دوالر أمرييك تقريباً(.

The Urgent Action Fund (UAF)

صندوق التحرك العاجل
w: www.urgentactionfund.org 

e: urgentact@urgentactionfund.org

م صندوق التحرك العاجل املساعدة املالية لنقل املدافعات عن  يقدِّ
حقوق اإلنسان، بواسطة برنامجه ملنح االستجابة العاجلة )خمسة آالف 

دوالر أمرييك كحدٍّ أعىل(.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

م املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب املساعدة عىل االنتقال من  قدِّ
خالل صندوقها لتقديم اإلغاثة العاجلة إىل ضحايا التعذيب، باإلضافة 

إىل عملها يف سياق برنامج املرصد، املشرتك مع الفدرالية الدولية 
لحقوق اإلنسان.

تغطي املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب تكاليف اإلجالء إىل بلد 
مضيف، و تكاليف املعيشة للمدافعني و أفراد عائالتهم.

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني
w: www.wluml.org 

e: wluml@wluml.org

تقوم منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني بإحالة املدافعني إىل 
الجهات التي ميكنها تقديم املساعدة إليهم.

آسـيا

Asian Forum for Human Rights and 
Development (Forum Asia)

 امللتقى اآلسيوي لحقوق اإلنسان و التنمية
)ملتقى آسيا(

w: www.forum-asia.org 
e: hrd@forum-asia.org 

أنشأ ملتقى آسيا برنامجاً يخدم انتقال املدافعني و املدافعات عن 
حقوق اإلنسان يف آسيا:

يقدم الربنامج منحًة تصل إىل أربعة آالف دوالر أمرييك ملدة بني 	 
ثالثة شهور و ستة، لدعم تغيري محل اإلقامة.

يساعد املدافعني يف إجراءات الحصول عىل تأشرية.	 
يتخذ الرتتيبات لتمكني املدافع أو املدافعة من مواصلة عملهم 	 

الحقوقي مع إحدى املنظامت األعضاء يف شبكة امللتقى يف آسيا.
يقوم امللتقى بالتنسيق مع املنظمة املضيفة لتأمني املسكن 	 

للمدافع، و التخاذ الرتتيبات املتعلقة بالتحويالت املالية املنتظمة، 
بغرض تغطية تكاليف املعيشة.

يفرض الربنامج أيضاً أن يكون املدافع الذي يتقدم بطلب للحصول 	 
عىل املساعدة يف تغيري محل إقامته عضواً يف شبكة ملتقى آسيا، 

أو أن يكون قد عمل مع أحد أعضاء الشبكة أو رشكاء امللتقى.
يتعنيَّ عىل املدافعني الذي يتقدمون بطلبات للحصول عىل هذه 	 

املنحة أن يبيِّنوا للملتقى أنَّ إجراءات الحامية األخرى ليست 
بذات نفع. 

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة
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Women’s Rehabilitation Center (WOREC)

مركز إعادة تأهيل النساء
w: www.worecnepal.org 

e: worec.whrd@gmail.com

يقوم مركز إعادة تأهيل النساء بتسهيل االنتقال املؤقت للمدافعات 
عن حقوق اإلنسان يف نيبال:

بتيسري االنتقال املؤقت للمدافعات من املقاطعات إىل كتمندو 	 
لفرتة قصرية.

م املساعدة املالية لتمويل سفر املدافعات و إقامتهن يف 	  و يقدِّ
كتمندو.

ُذ برنامج االنتقال بالتعاون مع املفوضية الوطنية لحقوق 	  ُيَنفَّ
اإلنسان يف نيبال، و املكتب الوطني للمفوَّض السامي املعني 

بحقوق اإلنسان.

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

م مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن  يقدِّ
األفريقي املساعدة عىل انتقال املدافعني و املدافعات عن حقوق 

اإلنسان من رشق أفريقيا و القرن األفريقي:
يعمل عىل متكني املدافعني من مواصلة عملهم الحقوقي مع 	 

إحدى املنظامت يف اإلقليم، أثناء انتقالهم املؤقت.
يقدم املساعدة املالية للسكن و سواه من النفقات األساسية. أما 	 

ذ باعتباره خياراً أخرياً. االنتقال إىل بلد آخر، فُيَنفَّ

Coalition for African Lesbians (CAL)

ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا
w: www.cal.org.za 
e: info@cal.org.za

الئتالف النساء املثليات يف أفريقيا موازنٌة محدودة لتمويل االنتقال 
املؤقت يف ظروف محددة للغاية. و يقيم أيضاً صالٍت بني الناشطني 

الذين يتعني نقُلهم و املنظامت التي تقدم دعاًم من هذا النوع.

أِمريكا الالتينية

The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org 

e: ccj@coljuristas.org 

املفوضية الكولومبية للحقوقيني جزٌء من برنامج “نحن مدافعون”، 
و هو مبادرٌة غري حكومية من أجل حامية املدافعني الذين يواجهون 

األخطار.

م هذه املبادرة إىل املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان،  تقدِّ
و كذلك إىل القادة املجتمعيني، ممن يواجهون املخاطر، إمكانية 

االلتحاق بربامج الزمالة، و االنتقال مؤقتاً إىل أقاليم أخرى من البالد، 
أو إىل بلدان أخرى. ملزيد من املعلومات ميكن االطالع عىل الموقع 

اإللكتروني للبرنامج.

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.worecnepal.org
mailto:worec.whrd%40gmail.com?subject=
http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
http://www.cal.org.za
mailto:info%40cal.org.za?subject=
http://www.coljuristas.org
mailto:ccj%40coljuristas.org?subject=
http://www.somosdefensores.org
http://www.somosdefensores.org
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    املنح و برامج اإلغاثة

Amnesty International (AI)

منظمة العفو الدولية
w: www.amnesty.org 

e: amnestyis@amnesty.org

ملنظمة العفو الدولية برنامج إغاثة يقدم الدعم املايل إىل األفراد يف 
الحاالت الطارئة:

ميكن أن يغطي التمويل جملًة من صنوف املعونة، مبا يف ذلك 	 
املساعدة القانونية، و رحالت الطريان يف حاالت الرضورة، و 
التكاليف األساسية للمعيشة و املسكن و الطعام، و مراقبة 

ات األمنية، و غريها. املحاكامت أو املعدَّ
و ميكن أن يدعم برنامج اإلغاثة أيضاً استخدامات غري ذات 	 

طبيعة عاجلة، عىل سبيل تقديم الدعم يف مجال بناء القدرات و 
املرشوعات املحدودة، ملنظامت حقوق اإلنسان الصغرية.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

تقدم مؤسسة الخط األمامي املنح للغرض املخصوص املتعلق بتعزيز 
أمن و حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون األخطار.

صل قيمة املنحة الواحد إىل ستة آالف يورو كحٍد أعىل.	 
ينظر مجلس األمناء يف الطلبات غري العاجلة عىل أساس ربع 	 

سنوي. 
من املمكن يف حاالت الخطر الداهم املوافقة عىل املنح العاجلة 	 

بتوجيه من املدير خالل بضع ساعات أو أيام قليلة.
تتلقى الخط األمامي الطلبات بالعربية، و الروسية، و اإلنجليزية، 	 

و الفرنسية، و اإلسبانية. 
ملزيد من املعلومات، ُيرجى االطالع عىل قسم املنح و الربامج 

التدريبية عىل املوقع اإللكرتوين ملؤسسة الخط األمامي.

The International Federation for Human Rights 
(FIDH)

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
w: www.fidh.org 
e: fidh@fidh.org

يف سياق برنامج املرصد، تقدم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان املنح 
إىل املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان للغرض املخصوص 

املتعلق بتعزيز أمن و حامية املدافعني الذين يواجهون األخطار. و من 
خالل حزمة أخرى من الربامج، تقدم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
الدعم إىل منظامت حقوق اإلنسان ُبغية تعزيز قدرتها عىل التواصل و 
عىل القيام بأعاملها )كأجهزة الحاسوب، و الهاتف، و الربمجيات، إلخ(.

MADRE

منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء 
حول العامل

w: www.madre.org 
e: madre@madre.org

يقوم صندوق بقاء النساء األفغانيات:
بدعم شبكَة إنقاٍذ رسية للنساء يف أفغانستان، تلتـزم بتوفري املالذ 	 

و االنتقال اآلمَنني للنساء الاليئ يواجهن األخطار.
ال إلدامة التواصل 	  و ميكن أن يقدم أيضاً أجهزة الهاتف النقَّ

بني الرشكاء يف شبكة اإلنقاذ، و أن يغطي نفقات العالج الطبي 
الطارئ، و الطعام، و املسكن، و النقل املحيل و الدويل، و اللباس 
و مسائل شخصية أخرى، للنساء اللوايت ُيجربن عىل الرحيل رسيعاً.
ملزيد من املعلومات، ميكنكم االطالع عىل قسم مرشوعاتنا من املوقع 

اإللكرتوين.

يقوم صندوق اإلغاثة للحاالت الطارئة و الكوارث:
بضامن مشاركة الجامعات النسائية العاملة عىل املستوى الشعبي 	 

يف وضع الخطط لجهود اإلغاثة و تنفيذها، و حامية حقوق النساء 
يف أوقات األزمات.

ملزيد من املعلومات، ميكنكم االطالع عىل قسم كيف نعمل/االستجابة 
إىل االحتياجات العاجلة من املوقع اإللكرتوين.

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.amnesty.org/ar
mailto:amnestyis@amnesty.org
http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org?subject=
http://www.fidh.org
mailto:%20fidh%40fidh.org?subject=
http://www.madre.org
mailto:madre%40madre.org?subject=
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    املنح و برامج اإلغاثة

The Urgent Action Fund (UAF)

صندوق التحرك العاجل
w: www.urgentactionfund.org 

e: urgentact@urgentactionfund.org

م صندوق التحرك العاجل املنح يف ثالث فئات: يقدِّ
االستجابة إىل النـزاع املسلَّح، أو التصعيد يف العنف، أو البيئات 1. 

املضطربة سياسياً.

اإلجراءات القانونية أو الترشيعية التي من شأنها أن تكون سابقًة يف 	. 
مجالِها، أو اإلجراءات التي ترمي إىل حامية سابقٍة تقررت بالفعل.

أمن و حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان.3. 

ن من ثالثة أشخاص 	  يعمل لدى صندوق التحرك العاجل فريٌق مكوَّ
ٌل باالستجابة  مختص باملنح، يقوم مبراجعة الطلبات، و هو مخوَّ

خالل اثنتني و سبعني ساعة. 
مة بلغة سوى العربية، و اإلنجليزية، و 	  قد تستلزم الطلبات املقدَّ

اإلسبانية، و الروسية، و األوردية، وقتاً إضافياً لغايات الرتجمة.
ميكن رصف مبلغ املنحة خالل أسبوع واحد من صدور املوافقة 	 

عليها. 
ملزيد من املعلومات، ميكنكم االطالع عىل أحد املواقع اإللكرتونية 

لصندوق التحرك العاجل، أو صندوق التحرك العاجل – أِمريكا 
الالتينية، أو صندوق التحرك العاجل – أفريقيا.

The World Organisation Against Torture (OMCT)

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
w: www.omct.org 

e: omct@omct.org

م املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بواسطة صندوقها لتقديم  تقدِّ
اإلغاثة العاجلة إىل ضحايا التعذيب، باإلضافة إىل عملها يف سياق 

برنامج املرصد، املساعدة االجتامعية إىل ضحايا التعذيب، مبن فيهم 
املدافعون و املدافعات عن حقوق اإلنسان:

ن 	  هذا النوع من املساعدة ذو طابع مؤقت، و ُيراد به أن ميكِّ
الضحية و عائلته أو عائلتها من مواجهة أوضاٍع يف غاية الصعوبة، 
لتمكينهم عىل سبيل املثال من مغادرة البالد، أو لتغطية نفقات 

املعيشة يف بلد املدافع أو يف بلد مضيف.
م التمويل لتغطية تكاليف املساعدة القانونية	   ميكن أن يقدَّ

و الطبية.

آسـيا

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

تقوم املفوضية بتلقي طلبات الحصول عىل املنح التي تلتمس دعم 
املعالجة الطبية للمدافعات عن حقوق اإلنسان.

أفـريقيا

Coalition for African Lesbians (CAL)

ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا
w: www.cal.org.za 
e: info@cal.org.za

ُيرجى االطالع عىل قسم زيارات التضامن و املراقبة, 36.

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.urgentactionfund.org
mailto:urgentact%40urgentactionfund.org?subject=
http://www.omct.org
mailto:omct%40omct.org?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
http://www.cal.org.za
mailto:info%40cal.org.za?subject=
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    برامج الزمالة    املنح و برامج اإلغاثة

أِمريكا الالتينية

Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala (UDEFEGUA)

اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف غواتيامال
w: www.udefegua.org 

e: udefegua@udefegua.org

قام اتحاد حامية املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان يف 
غواتيامال بتطوير مرشوٍع لإلغاثة يف الحاالت الطارئة، ملساعدة 

املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون األخطار:
ه إىل املدافعني العاملني يف املناطق الريفية و املناطق 	  الربنامج موجَّ

شبه الحرضية، حيث يكونون أكرث تعرضاً للمخاطر، و أقل قدرة 
عىل تلقي الدعم الذي تقدمه املنظامت اإلقليمية أو الدولية.

ُيقدم هذا املرشوع الدعم لتغطية نفقات االنتقال املؤقت 	 
لعائلة املدافع، و نفقات املعيشة، و املواصالت، و رسوم املدارس 
لألطفال، و التكاليف الطبية، و النفقات املتعلقة بتأمني املكاتب. 

و يغطي املرشوع أيضاً نفقات الجنائز يف الحاالت حيث ينتمي 
املدافعون أو القادة املجتمعيون إىل عائالٍت متدنية الدخل.

Front Line (FL)

مؤسسة الخط األمامي
w: www.frontlinedefenders.org 
e: info@frontlinedefenders.org

يقدم برنامج الزمالة للمدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان 
ممن يواجهون املخاطر إمكانية االبتعاد عن عملهم املعهود للعمل 
يف مشاريع من شأنها أن تساهم يف تعزيز حاميتهم و قدرتهم عىل 

مواصلة عملهم الحقوقي.
م الخط األمامي ثالثة برامج زمالة أو أربعة كل عام، يف دبلن، 	  تقدِّ

أو بروكسل، أو جنيف، أو يف موضع آخر، إذا كان لهذا ما يربره.
م الخط األمامي باإلضافة إىل ذلك برنامج زمالة يختص باألمن 	  تقدِّ

الرقمي، ميكن املدافعني من السفر إىل دبلن و العمل مع منسق 
نظام املعلومات يف املؤسسة و االستفادة من خرباته. و تكون 
املشاركة يف برامج الزمالة هذه عىل أساس توجيه الدعوة إىل 

الزميل الذي يقع عليه اختيار الخط األمامي.
ملزيد من املعلومات، ُيرجى االطالع عىل قسم املنح و الربامج 

التدريبية عىل املوقع اإللكرتوين ملؤسسة الخط األمامي.

آسـيا

The National Commission on Violence against 
Women in Indonesia (Komnas Perempuan)

 املفوضية الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء
يف إندونيسيا

w: www.komnasperempuan.or.id 
e: mail@komnasperempuan.or.id

أنشأت املفوضية برنامج زمالة، غري أنه ال يـزال يف طور اإلعداد.

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.udefegua.org
mailto:udefegua%40udefegua.org?subject=
http://www.frontlinedefenders.org/ar
mailto:info%40frontlinedefenders.org?subject=
http://www.komnasperempuan.or.id
mailto:mail%40komnasperempuan.or.id?subject=
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    برامج الزمالة

أفـريقيا

The East and Horn of Africa Human Rights 
Defenders Project (EHAHRDP)

مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا 
و القرن األفريقي

w: www.defenddefenders.org 
e: program@defenddefenders.org

يعمل مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا و القرن 
األفريقي  ضمن إطار رشاكٍة مع جامعاٍت يف أوغندا، و كينيا، و 

الواليات املتحدة، و إنجلرتا؛ عىل إلحاق املدافعني الذين يواجهون 
األخطار بربامج أكادميية فيها، و متكينهم من التخصص يف مجال محدد 

يتصل بعملهم الحقوقي.

Coalition for African Lesbians (CAL)

ائتالف النساء املثليات يف أفريقيا
w: www.cal.org.za 
e: info@cal.org.za

رجى االطالع عىل قسم البيوت اآلمنة ُيرجى.

أِمريكا الالتينية

The Colombian Commission of Jurists (CCJ)

املفوضية الكولومبية للحقوقيني
w: www.coljuristas.org 

e: ccj@coljuristas.org 

رجى االطالع عىل قسم التغيري املؤقت ملحل اإلقامة.

للرجوع إىل جدول االستجابات امُلتاحة

http://www.defenddefenders.org
mailto:program%40defenddefenders.org?subject=
http://www.cal.org.za
mailto:info%40cal.org.za?subject=
http://www.coljuristas.org
mailto:ccj%40coljuristas.org?subject=


قامت بإعداد هذا العرض املتعلِّق باملصادر املتاحة للمدافعات 
عن حقوق اإلنسان إمناكوالدا بارشيا )املستشارة املسؤولة عن هذه 

املبادرة(، و تمَّ تيسري وضع التقرير من قبل جمعية حقوق النساء يف 
التنمية AWID، كجانب من عملها كرئيسة ملجموعة العمل املعنية 
باالستجابات العاجلة للمدافعات عن حقوق اإلنسان الاليئ يواجهن 

األخطار، التابعة لالئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان.

تضم مجموعة العمل املعنية باالستجابات العاجلة يف عضويتها:
منظمة نساء يف ظل قوانني املسلمني

منظمة العفو الدولية
منظمة املطالبة بالحقوق و املوارد و النتائج للنساء حول العامل 

MADRE
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
مؤسسة الخط األمامي

ملتقى آسيا لحقوق اإلنسان و التنمية
منظمة Baobab للحقوق اإلنسانية للنساء

APWLD ملتقى آسيا و الباسيفييك للنساء و القانون و التنمية
األعضاء من األفراد:

قة لدى االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق  ماري جني ريل، املنسِّ
اإلنسان؛ و إدنا آكوينو.

ه جمعية حقوق النساء يف التنمية و املؤلِّفة بالشكر إىل جميع  تتوجَّ
موا  أعضاء االئتالف الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان، ممن قدَّ

مساهامت قيِّمة يف إصدار هذه املطبوعة.

 عن االئتالف الدويل عىل املوقع اإللكرتوين:
www.defendingwomen-defendingrights.org

معلوماٍت إضافية عن جمعية حقوق النساء يف التنمية عىل املوقع 
 اإللكرتوين:

www.awid.org
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