
 

 

 
 

 
ي علينا حماية ودعم المدافعات عن حقوق االنسان 

ق األوسط وشمال أفريقيا  WHRDsمعا ينبغ  ي الشر
 
 ف

 دعوة عاجلة إىل اتخاذ إجراءات 

 
ي النضال من أجل ضمان تمتع الجميع بحقوق اإلنسان، األمر 

الذي يؤدي إىل  تعد المدافعات عن حقوق اإلنسان أطراف فعالة حاسمة ف 
 ومساواة. 

ً
ي من جعل مجتمعاتهن أكثر شموال

ق األوسط وشمال أفريقيا وف  ها من  طقة الشر ي غثر
، حيث ال تواكب معظم الدول ما تحقق ف 

 تحديات أعظم. 
ً
 أكثر أهمية، ولكنهن يواجهن أيضا

ً
، تلعب المدافعات عن حقوق االنسان دورا ي مجال المساواة بير  الجنسير 

 المناطق ف 
ق األوسط وشمال أفريقيا. عىل م ي منطقة الشر

ي العنف ضد المرأة ف 
 ف 
ً
مليئا    2020كان عام   دى السنوات القليلة الماضية شهدنا تصاعدا

ي العديد من الحاالت، مثل ما  
ي بعض الحاالت تهديدات بالقتل، وف 

بالعنف بشكل خاص، حيث تلقت المدافعات عن حقوق االنسان ف 
ِتل
ُ
ي العراق وليبيا، ق

  ت بعض المدافعات عن حقوق االنسان. حدث ف 
 

ق األوسط وشمال أفريقيا، وتزايد تجريم منارصة   1إن تصاعد أعمال العنف ي منطقة الشر
الموجهة ضد المدافعات عن حقوق االنسان ف 

ي ترعاها الحكومات،   الحقوق، أمر مروع وغثر مقبول. 
ي المنطقة مستهدفات بحمالت تشويه السمعة الت 

المدافعات عن حقوق اإلنسان ف 
ه من أشكال  ي بعض الحاالت يتم اختطافهن واختفاءهن قشيا، كما يخضعن للتعذيب وغثر

ويتعرضن للتهديد واالعتقال بشكل منتظم، وف 
لح ة  الخطثر واالنتهاكات  االعتقال،  أثناء  المعاملة  قبل سوء  االعتقال  من  مطولة  ات  فث  بعضهن  وتواجه  العادلة،  المحاكمة  ي 

ف  قوقهن 
ل المنارصة  ا.  وهن يتعرضن النتهاكات حقوقهن لمجرد أنهن تجرأن عىل مساءلة حكوماتهن والقيام بأعم3وعقوبات السجن 2المحاكمة  

ي ال
  مجتمعات والعدالة. حت  يتست  ألكثر الفئات ضعفا وتهميشا أن تتمتع بالمساواة واالندماج ف 

 
ي مناطق الرصاع، مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق معرضات لخطر االضطهاد والهجمات من ِقَبل 

إن المدافعات عن حقوق اإلنسان ف 
ي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة المتحاربة. 

تتعرض   جهات غثر حكومية بسبب قيامهن بفضح الجرائم واالنتهاكات الت 
ي والمحاكمة بتهمة اإلرهاب. 

ي تركيا لالعتقال التعسف 
ز مرص وإيران والمملكة العربية   المدافعات الكرديات عن حقوق االنسان ف  كما تثر

 بسبب اضطهادهم واستهدافهم المستمر للمدافعات عن حقوق االنسان. 
ً
ي  السعودية أيضا

كما تتعرض المدافعات عن حقوق االنسان ف 
 هديدات واالستهداف من قبل السلطات المغربية، باإلضافة إىل المضايقات القضائية.   الصحراء الغربية للت

 
عن حقوق   المدافعات  ضد  الهجمات  تشكل  السياقات  بعض  ي 

ف  ولكن  الدولية،  اماتها  الث   الحكومات  تنتهك  الهجمات  لهذه  بتنفيذها 
ي تضمن مراعاة الم

ا للقوانير  الوطنية الت  عية عىل أفعالها،  حاكمات العادلة. اإلنسان أيضا انتهاكا مباشر ة إلضفاء الشر ي محاولة غثر مستث 
وف 

ي حير  اعتمدت دول أخرى قوانير  تجرم منارصة حقوق   4تستخدم بعض الدول 
القوانير  القائمة الضطهاد المدافعير  عن حقوق اإلنسان، ف 

"  اإلنسان عىل وجه التحديد.  فقد لجأت بعض الدول عىل نحو إبداعي إىل وصف منارص  ي
ة الحقوق باعتبارها ترصفات تقوض "األمن الوطت 

  أو أنها حت  تـ"دعم اإلرهاب". 
 

فيها   نشهد  منطقة  ي 
ف  أمنها  تذكر لضمان  تتخذ إجراءات  لم  اإلنسان،  للمدافعات عن حقوق  المعادية  الدول  فإن ردة فعل  ومع ذلك، 

ي ش
ي ذلك ف 

ايدة بالعدالة االجتماعية، بما ف  ض فيها المواطنون عىل عقود من صيحات ومطالب شعبية مث   كل احتجاجات جماعية يعث 
  السياسات القمعية وانعدام األمن، وسوء اإلدارة والفساد السياسي واالقتصادي. 

 
ق   ي منطقة الشر

ي عىل المدافعير  عن حقوق اإلنسان وتجريم منارصة الحقوق بعد سنوات من السياسات القمعية ف  ي الهجوم المنهجر
ويأت 

الحكومية   األوسط وشمال المنظمات غثر  ي ذلك من خالل فرض القيود عىل 
، بما ف  ي تستهدف المجتمع والفضاء المدنيير 

أفريقيا الت 
  والصحافة وإغالقها، ومن خالل الهجمات عىل الحريات األكاديمية. 

 
ي مرص وإيران والمملكة العربية ويشمل ذلك تصاعد  1

ي العراق وليبيا، وزيادة االعتقاالت ف 
السعودية وتركيا، وزيادة االعتقاالت  تهديدات االغتيال وقتل المدافعات عن حقوق االنسان ف 

ي المغرب ولبنان واليمن. 
، إضافة إىل الحمالت العنيفة للتشهثر وتلطيخ السمعة ف  ي فلسطير 

  اإلدارية ف 
2now-defenders-all-and-seif-sanaa-abdelfattah-esraa-magdy-solafa-release-egypt-https://www.ishr.ch/news/hrc44  
3  upheld-sentences-unjust-vironmentalistsen-https://www.hrw.org/news/2020/02/19/iran  
ي استخدمت القوانير  القائمة أو اعتمدت قوانير  جديدة لتقييد المشاركة المدنية واستهداف المدافعير  عن الحقوق أ 4

: ومن أمثلة البلدان الت  مرص وإيران واألردن   و اضطهادهم ما يىلي
ي بلدان مثل الجزائر ولبنان والعراق والسودان كذريعة للمضايقات القضائية   وباإلضافة والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا. 

إىل ذلك، استخدمت االحتجاجات الجماعية ف 
 واستهداف المدافعير  عن حقوق اإلنسان. 

https://www.ishr.ch/news/hrc44-egypt-release-solafa-magdy-esraa-abdelfattah-sanaa-seif-and-all-defenders-now
https://www.hrw.org/news/2020/02/19/iran-environmentalists-unjust-sentences-upheld


 

 

 
ي سياق من تصاعد جرأة األفكار الفاشية واأل 

ي وزيادة انتهاكات الحقوق يحدث ف 
صولية والقومية والسلطوية عىل إن إغالق الحثر  المدت 

ي الضغط عىل آليات وضمانات حقوق اإلنسان الدولية، وكذلك الهيئات المكلفة بمساءلة  
مستوى العالم.  ويتمثل جزء من هذه الصورة ف 

مناهضة للحقوق لسنوات عديدة، كانت الجهات الفاعلة التابعة وغثر التابعة للدولة تدعو إىل وضع أجندة  الدول عن انتهاكات الحقوق. 
وقد عملت   تهدف إىل إضعاف لغة الحقوق وضماناتها، كما تهدف إىل تفكيك أنظمة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة وإلغاء تمويلها. 

الخاصة لألمم   هذه الجهات الفاعلة المناهضة للحقوق بثبات عىل إضعاف قدرة أنظمة حقوق اإلنسان، وخاصة عمليات اإلجراءات 
ق األوسط وشمال أفريقيا، نرى الجهات   المتحدة، ي سياق منطقة الشر

عىل المطالبة بمساءلة الدول عن انتهاكات حقوق اإلنسان.  وف 
ي فضاءات حقوق اإلنسان الدولية تستخدم أساليب التسلل  

ي تشارك ف 
الفاعلة الحكومية وغثر الحكومية المناهضة لحقوق اإلنسان الت 

االنتقام من المدافعات عن حقوق االنسان، وكل ذلك كأساليب لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إىل إغالق  والمراقبة وتقويض لغة الحقوق، و 
، وإنشاء إطار مواز لحقوق اإلنسان ينكر الحقوق ويقوض مساءلة الدولة.  ي

 المجال المدت 
 

ق األوسط وشمال أفريقيا لم يلق إال قد ي منطقة الشر
،  ومما يثثر القلق أن تدهور الحقوق ف  ر ضئيل من اإلدانة من جانب المجتمع الدوىلي

ي  
حيث اختارت العديد من الحكومات أن توىلي األولوية ألهداف سياسية أخرى، مثل أمن مصالحها التجارية أو االقتصادية أو العسكرية ف 

تدفق الهجرة إىل أوربا من  فقد غض البعض الطرف عن انتهاكات الحقوق عىل أمل أن تتمكن من وقف  المنطقة وأرباح مبيعات األسلحة. 
ي اندالع الحروب، وعدم االستقرار، واألزمات االقتصادية، والقمع. 

ي أسهمت ف 
 قبل الالجئير  الفارين من السياسات اإلقليمية الفاشلة الت 

ي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول األوربية للسياسات واألنظمة االستبدا
ي المنطقة. وكان األكثر فظاعة هو تبت 

 دية ف 
 

  :توصيات
o   ي سياسات عادلة اجتماعيا تركز

ها وتبت  ق األوسط وشمال أفريقيا عىل االستجابة لنداء جماهثر ي منطقة الشر
نحث الحكومات ف 

ي  عىل حقوق اإلنسان. 
ء عىل قدرة الدول عىل تلبية احتياجات المواطنير  ورغبتها ف  ي

القيام  إن أمن الدولة يقوم أوال وقبل كل سر
وعند قيامها بذلك، يمكن للدول أن تعتمد عىل المدافعات عن حقوق االنسان ومنظماتهن وأن تكون مسؤولة أمامهن،  بذلك. 

ي وضع يسمح لهن بأن يعكسن مخاوف المجتمعات ومتطلباتها. 
  ألنهن ف 

 
o  ،ي الحياة المدنية

ي المشاركة ف 
امها بضمان وحماية حقوق المرأة ف  ق األوسط وشمال أفريقيا بالث    دول منطقة الشر

ً
ونذكر أيضا

مختلف   ي 
ف  وكذلك  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  ي 

ف  الواردة  والتجمع،  والتعبثر  الجمعيات  تكوين  حريات  ذلك  ي 
ف  بما 

ي مقدمتها الع
، والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق (ICCPR)هد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  المعاهدات الدولية، وف 

، والمعاهدات (CEDAW)، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميثر  ضد المرأة   (ICESCR) االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ي لحقوق اإلنسان وا

ي ذلك بروتوكول الميثاق األفريف 
ي أفريقيا )بروتوكول مابوتو(اإلقليمية، بما ف 

   . لشعوب بشأن حقوق المرأة ف 
ي اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع  

وقد تكرر تأكيد هذه الحقوق، ضمن حقوق أخرى، ف 
ف بها عالميا، والمعروف أيضا باسم اإلعالن ا ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعث 

لمتعلق بالمدافعير   ف 
ي  
يعمل عىل تعزيز وحماية    فرد  وينطبق اإلعالن عىل كل . 1999مارس    8عن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة ف 

ي بالمدافعات  حقوق اإلنسان ما دامت تقبل وتطبق مبادئ عالمية الحقوق والالعنف. 
وعالوة عىل ذلك، ُيلزم اإلعالن المعت 

ي تواجهها المدافعات عن حقوق اإلنسان، ووضع سياسات  عن حقوق اإلنسان الد
اف بالمخاطر والتميثر  والعنف الت  ول باالعث 

 وبرامج ملموسة تراعي الفوارق بير  الجنسير  من أجل حمايتهم. 
 

o ي سياساتها ونهجها تجاه المنطقة.   العالم  ونحن ندعو الحكومات حول
ي منطقة الشر  بإعادة النظر ف 

ق إن السياسات المتبعة ف 
العدالة  تعزز  ي 

الت  اإلنسان  مبادئ حقوق  كثر  عىل  الث  وإىل  اإلنسان  ألمن  األولوية  إعطاء  إىل  تحتاج  أفريقيا  وشمال  األوسط 
  االجتماعية وتتمسك بها. 

 
o اماتها بحقوق االنسان، أن تدعم وتعزز األدوار واآلليات الحقوقي ي األمم المتحدة، نظرا اللث  

ة  ويتعير  عىل كل الدول األعضاء ف 
ي 
ي ذلك ضمان التمويل الكاف 

ي تقوم بعمل بالغ األهمية.  لإلجراءات الخاصة لألمم المتحدةلألمم المتحدة، بما ف 
  الت 

 
o   المانحة  ونحن نحث ي  الجهات 

الت  اآلليات  وإنشاء ودعم  االنسان،  المدافعات عن حقوق  لتمويل عمل  األولوية  عىل إعطاء 
ات  تساعد عىل ضمان سالمة األشخاص الذين يتعرض  ي ذلك تيسثر طلبات الحصول عىل التأشثر

ون ألعظم التهديدات، بما ف 
ي تتعرض فيها األرواح للخطر. 

ي الحاالت الت 
عىل دعم برامج الرعاية    الجهات المانحةكما نشجع   لكي يتمكنوا من اإلجالء الشيــــع ف 

المتكامل عىل األمن   التدريب   عن 
ً
الذاتيةالنفسية االجتماعية، فضال المدافعات عن حقوق  ،  والرعاية  لمساعدة  محاولة  ي 

ف 
ي يعانير  نتيجة للضغوط عىل مستويات متعددة. 

  االنسان الالت 


