
الدفاع عن 
حقوق 

اإلنسان في 
عالم متغير

ية
ول

لد
و ا

عف
 ال

مة
ظ

من
ير

تغ
 م

م
عال

ي 
ن ف

سا
إلن

ق ا
قو

 ح
عن

ع 
فا

لد
ا



منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم 
2.2 مليون شخص يناضلون في أكثر من 150 

بلداً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات 
الجسيمة لحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع 
حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية 
لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو 
إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو 

دين - ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات 
عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 
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في عالم متغير
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السكوت معناه الموت
إذا تكلمت فأنت ميت
وإذا سكّت فأنت ميت
فهلّم إذن تكلّم ومت

»ُقتل/ُقتلت هو/هي أيضاً«. قصيدة للكاتب 
والشاعر الجزائري طاهر جاووت.1

أنا بوليتكوفسكايا )1958 - 2006(



1 منظمة العفو الدولية

 مقدمة: 
هل هذا هو »عصر الحقوق«؟

»ناداني أطفالي وقالوا لي إن هناك سيدة ُقتلت في مدخل المجمع السكني الذي نقيم 
فيه، وإنها تشبهني - فهي في نفس سني وطولي، وشعرها يميل إلى البياض مثلي. 

قلت لهم إن هذه األمور تحدث في مدينتنا«، فقالوا: »ال، لقد كنت أنِت المقصودة«.

أنا بوليتكوفسكايا، الصحفية الروسية وداعية حقوق اإلنسان، في مقابلة أُجريت في عام 2001 مع »لجنة 
حماية الصحفيين«. وفي 7 أكتوبر/تشرين األول 2006، ُعثر على جثة أنا بوليتكوفسكايا وقد أُرديت بالرصاص 

داخل المصعد في المجمع السكني الذي تقطنه في موسكو

ُتعتبر فكرة حقوق اإلنسان من أبرز األفكار األخالقية التي تشكل مالمح عصرنا الحالي وتؤثر 

فيه. فبعد مرور ستة عقود على اعتماد »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«، لم تعد هناك دولة في 

العالم إال ووقَّعت رسمياً على واحدة على األقل من المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان. وأدرجت 

معظم دول العالم مبادئ حقوق اإلنسان في صلب قوانينها ودساتيرها، كما شكلت كثير من الدول 

مؤسسات رسمية لحقوق اإلنسان في أجهزتها الحكومية.

وقد أصبحت حقوق اإلنسان أحد المعايير األساسية التي تحكم بها الدول على شرعية بعضها 

البعض، وال تكاد توجد أية دولة في المجتمع الدولي اليوم تجرؤ على القول بأنها ضد حقوق 

اإلنسان، ذلك ألن إقدام أية دولة على ذلك يعرضها ألن تصبح منبوذة. وقد أصبحت التعبيرات 

المتعلقة بحقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من الخطاب القانوني والسياسي واألخالقي في كل دولة 
وفي عالقات الدول ببعضها البعض، حتى أصبح العصر الراهن ُيوصف بأنه »عصر الحقوق«.2

ولكن، إذا كانت فكرة حقوق اإلنسان »سائدة وراسخة« إلى هذا الحد، فلماذا ال يزال الدفاع عن 

حقوق اإلنسان عمالً ينطوي على الخطورة؟ فلم تكن واقعة مقتل أنا بوليتكوفسكايا األولى من 

نوعها، إذ وثَّقت منظمة العفو الدولية اعتداءات على المدافعين عن حقوق اإلنسان في معظم دول 

العالم. وتتخذ هذه االعتداءات أشكاالً شتى تتراوح بين المضايقات المستمرة والمحاوالت الماكرة 

لتسفيه أنشطة المدافعين عن حقوق اإلنسان والحط من شأنها إلى السجن دون وجه حق والتعذيب 

بل والقتل. وإذا كان هذا هو عصر الحقوق فإنه لم يصبح بعد عصر المدافعين عن الحقوق.

من حق كل شخص، بمفرده 
وباالشتراك مع غيره، أن يدعو 
ويسعى إلى حماية وإعمال 

حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية على الصعيدين 

الوطني والدولي.

المادة 1، »إعالن حماية المدافعين 
عن حقوق اإلنسان« الصادر عن األمم 

المتحدة



الدفاع عن حقوق اإلنسان في عالم متغير2

 1/حقوق اإلنسان: 
رؤية جذرية

يتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان للخطر ألنهم يسلطون الضوء على الواقع الحقيقي الذي 

قة، فهم يهتمون بالحقوق من حيث إحقاقها فعلياً أو إنكارها على مستوى  يكمن خلف األقوال المنمَّ

الخبرات الحية لألفراد، وليس باعتبارها مجرد وعود على الورق، وهم يكشفون الفجوة الشاسعة 

بين تعهدات الحكومات نظرياً بحقوق اإلنسان ومدى التزامها بها في الواقع.

وال تزال هذه الفجوة شاسعة في الوقت الراهن مثلما كانت لدى اعتماد »اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان« في عام 1948. وربما كان إنشاء نظام دولي لحماية حقوق اإلنسان واحداً من أعظم 

إنجازات القرن العشرين، ولكن ذلك القرن انتهى كما بدأ بمذابح إبادة جماعية وحروب سببت 

دماراً لم يسبق له مثيل وماليين يموتون من جراء سوء التغذية واألمراض التي كان يمكن منعها، 

وذلك بالرغم من التطورات التقنية الهائلة والثروات العالمية المتزايدة بشكل كبير.

وربما كان االلتزام بحقوق اإلنسان قد أصبح أمراً شائعاً وراسخاً، إال إن السياسات العامة التي 

تتقيد بمبادئ حقوق اإلنسان ما زالت ُتعتبر حالة جذرية ال تتحقق إال فيما ندر. ومن خالل تسليط 

الضوء على ما تفعله الحكومات فعلياً لتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وليس االكتفاء بما تتشدق 

به، فإن المدافعين عن حقوق اإلنسان كثيراً ما يميطون اللثام عن حقائق غير مرغوب فيها، وهي 

حقائق تبذل الحكومات جهوداً مستميتة في كثير من األحيان من أجل إخفائها. ومن الطبيعي، 

واألمر كذلك، أن يستمر النظر إلى دور المدافعين عن حقوق اإلنسان باعتباره عمالً تخريبياً في 

البلدان التي ال تعدو فيها حقوق اإلنسان أن تكون مجرد حبر على ورق.

وإذا كان الكثيرون ينظرون إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان باعتبارهم عناصر معارضة خطرة، 

فإن ذلك يرجع إلى أنهم يسعون إلى فتح اآلفاق الهائلة التي تنطوي عليها مبادئ حقوق اإلنسان، 

وإنجاز التغيرات االجتماعية العميقة الالزمة لتحقيق الرؤية الجذرية التي بشر بها »اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان«، والتي تتمثل في عالم ُيعامل فيه جميع البشر باعتبارهم »متساوين في 
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الكرامة والحقوق«، ويتمتع فيه الجميع »بالتحرر من الخوف والفاقة«. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية 

بالضرورة التصدي للوضع الراهن والمساس بالمصالح الخفية، سواء أكانت مصالح حكومة بعينها 

أو جيش ما أو مصالح النخب االقتصادية أو السياسية التي تمسك بزمام السلطة.

ويعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان على »تحديد وفضح« من يسيئون استغالل مواقع السلطة 

والنفوذ، ويكشفون النقاب عن االنتهاكات ويعرضونها للفحص العام ويضغطون من أجل محاسبة 

المسؤولين عن ارتكابها. كما يسعى المدافعون عن حقوق اإلنسان إلى تزويد األفراد والجماعات 

بالقوة للمطالبة بحقوقهم األساسية باعتبارهم بشراً، ويرفضون القبول بأن أي نظام سياسي أو 

اجتماعي أو اقتصادي يفرض على قطاعات بأكملها من السكان أن تعيش في فقر وخوف وِضعة 

هو نظام طبيعي أو غير قابل للتغيير.

مظاهرة للدفاع عن حقوق ملكية 

األراضي في ريف ساو باولو، 

بالبرازيل، 2000. 
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الدفاع عن حقوق اإلنسان في عالم متغير4

االختالف على األولويات

بالرغم من أن فكرة حقوق اإلنسان قد رسخت مكانتها في صميم نظام القيم الذي يحكم العالقات 

بين الدول، فإن مضمون هذه الحقوق ونطاقها ال يزاالن مثار خالف كبير.

ودائماً ما اتسمت قائمة األولويات المتعلقة بحقوق اإلنسان بالحيوية والتغير وبالتطور الدائم، 

حيث يطبق المدافعون مبادئ حقوق اإلنسان وأدواتها على شتى السياقات والنزاعات. وفي مراحل 

متباينة من التاريخ، سعى أشخاص يتحلون بالبسالة والبصيرة إلى توسيع نطاق حماية حقوق 

اإلنسان ليشمل أناساً يقعون خارج هذا النطاق، سواء أكانوا أشخاصاً يعيشون في عبودية، أو عماالً 

يفتقرون إلى الحماية من االستغالل، أو نساًء ُيحرمن من حق التصويت.
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د. بيناياك �سين، هو نائب رئي�س »االتحاد ال�شعبي 

للحريات المدنية«، وهو اأحد اأبرز المنظمات المعنية 

بحقوق الإن�سان في الهند، كما اأنه اأحد الأطباء القالئل 

الذين يعملون في اأو�ساط جماعات ال�سكان الأ�سليين 

الريفيين، والذي ُيعرفون عمومًا با�سم »الأديفا�سي«، 

من اأجل تح�سين ح�سولهم على الرعاية ال�سحية. 

ويواجه د. �سين تهمًا ذات دوافع �سيا�سية تهدف اإلى 

وقف اأن�سطته في مجال حقوق الإن�سان.
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وفي غضون العقود األخيرة، سعى المدافعون إلى تطبيق الوعود التي بشر بها »اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان« على ما ظهر من تهديدات جديدة للكرامة اإلنسانية. فقد أدرجوا مبادئ حقوق 

اإلنسان في محيط األسرة والمجتمع من خالل النضال لوقف العنف ضد المرأة بسبب النوع، 

وعملوا على إخضاع الشركات المتعددة الجنسية للمساءلة األخالقية والقانونية إذا ما أدت 

أنشطتها أو إهمالها إلى حرمان أشخاص من حقوقهم اإلنسانية األساسية. كما رسخ المدافعون 

الحق في الحصول على التعليم األولي والحصول على العالج المضاد لعودة الفيروس والالزم 

إلنقاذ الحياة باعتبارها من الحقوق األساسية وليست خدمات مرهونة بالنمو االقتصادي أو 

الهبات الخيرية.

وكثيراً ما يكون المدافعون الذين يصيغون آفاقاً جديدة لحقوق اإلنسان أكثر النشطاء عرضًة 

للخطر والسخرية منهم والتصدي ألنشطتهم. فأولئك الذين يعملون على معالجة اإلهمال التاريخي 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد يثيرون عداوات قوية إذا ما تطرقوا إلى توزيع 

الموارد االقتصادية أو دعوا إلى محاسبة من تؤدي أفعالهم إلى تأجيج الفقر والتفاوت. وبالمثل، 

فإن الرجال والنساء الذين يناضلون من أجل أن تكون لهم حرية التصرف في ميولهم الجنسية 

وقدراتهم اإلنجابية بمنأى عن التمييز قد يواجهون مقاومًة شرسة من جماعات أصولية دينية ذات 

دوافع سياسية تنكر وجود مثل هذا الحق في جميع الثقافات.

وهذا التنوع الهائل في الحركات االجتماعية التي تستخدم بشكل متزايد مصطلحات حقوق اإلنسان 

من أجل التعبير عن مطالبها، باإلضافة إلى الضراوة التي ُتواجه بها هذه المطالب وُتقمع، إنما 

يعكسان مستوى السلطة األخالقية المرتبطة بأفكار حقوق اإلنسان، كما يعكسان استمرار الخالف 

حول معنى حقوق اإلنسان ونطاقها.

وليست حقوق اإلنسان مشروعاً يتسم بالسكون، فال يمكن تحديد نطاقها على نحو واحد في 

جميع العصور. فقد تم إقرار حقوق اإلنسان وصياغتها في المواثيق القانونية الدولية التي تم 

االتفاق عليها، إال إنها ال تنبع من هذه المواثيق، بل تنبع من جوهر اإلنسانية نفسها ومغزى أن 

يكون اإلنسان إنساناً. فالمطالبة بالحقوق تنشأ من إنكار الكرامة اإلنسانية في أي شكل كان. 

ويتغير نطاق حقوق اإلنسان مع تغير أنماط القمع، ومن ثم فسوف يكون نطاقها ومغزاها على 

الدوام مثاراً للجدل. والواقع أن قائمة األولويات المتعلقة بحقوق اإلنسان دائماً ما كانت ُتصاغ 

بناًء على االنتقادات الموجهة إليها. فقد سعى أولئك الذين اسُتبعدوا من نطاق الفهم أو التعريف 

التقليدي لحقوق اإلنسان في أي سياق اجتماعي أو تاريخي معين، ومنهم على سبيل المثال 
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النساء والسكان األصليون وذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس 

اآلخر، من أجل إدراجهم في نطاق حقوق اإلنسان، وهو األمر الذي أدى تغيير وإثراء مفاهيم 

حقوق اإلنسان.

وسوف يستمر هذا التطور، وسوف تواصل أجيال جديدة من المدافعين عن حقوق اإلنسان إعادة 

النظر في التعريفات التقليدية لحقوق اإلنسان وصياغة مطالب جديدة. فهؤالء الذين يحذرون 

من تأثير التغير المناخي على استمرار الحياة على كوكبنا، وهؤالء الذين يكشفون ما تنطوي عليه 

التطورات التقنية الحيوية والجينية من تأثيرات على وجود اإلنسان، إنما يسلطون الضوء على 

بعض القضايا التي قد تشكل مالمح قائمة األولويات المتعلقة بحقوق اإلنسان في المستقبل.

مواجهة االنتكاسة

ال يكتفي المدافعون عن حقوق اإلنسان بالنضال ضد المفاهيم الساكنة والمحدودة لحقوق 

اإلنسان، بل تعين عليهم أيضاً خالل السنوات األخيرة أن يدافعوا عن هذه الحقوق في مواجهة 

هجمة أشد عمقاً تشكك في جدوى إطار حقوق اإلنسان.

فقد ذهبت بعض الحكومات، والسيما الواليات المتحدة وحكومات في أوروبا، إلى القول بأن 

»قواعد اللعبة قد تغيرت« منذ الهجمات التي وقعت في الواليات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 

2001، والهجمات التي أعقبتها في بلدان أخرى. وشككت هذه الحكومات في ضرورة أن تكون 

العتبارات حقوق اإلنسان األولوية على االهتمام بحماية مواطنيها. وأدى هذا الموقف إلى محاوالت 

لتبرير التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بدعوى محاربة اإلرهاب، وإلى التغاضي عن 

أبسط الضمانات اإلجرائية الواجبة عن طريق احتجاز آالف المشتبه فيهم ألجل غير مسمى بدون 

تهمة أو محاكمة.

وإذا كان المدافعون عن حقوق اإلنسان يعملون على توسيع نطاق هذه الحقوق، فهم يناضلون في 

الوقت نفسه من أجل الحفاظ على القيم األخالقية المتعارف عليها منذ زمن بعيد في صميم إطار 

حقوق اإلنسان، ومنها مثالً حظر التعذيب بشكل تام ومطلق وحق كل إنسان، بغض النظر عما 

ُزعم أنه ارتكبه، في أن تعامله الدولة بكرامة وبشكل عادل. وكان من شأن جهود المدافعين في 

كشف أسلوب »النقل االستثنائي« وأشكال التعذيب في سجن أبو غريب ومعتقلي بغرام وغوانتنامو 
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وغيرهما من المعتقالت المستخدمة في سياق »الحرب على اإلرهاب«، أن تساعد في التصدي 

للمحاولة الدؤوبة من أجل االنتقاص من إطار حقوق اإلنسان.

ومع ذلك، فقد كان من شأن هذه االنتكاسة أن تنبه المدافعين عن حقوق اإلنسان إلى مخاطر الرضا 

عن النفس.3 فربما حظيت فكرة حقوق اإلنسان بما يشبه اإلجماع العالمي عليها، إال إنه ال يمكن 

التسليم بأنه سيكون هناك على الدوام إقرار بأولويتها وشرعيتها. وإذا كان بمقدور »اإلجماع حول 

حقوق اإلنسان« على هشاشته أن يصمد أمام تقلبات المد والجزر السياسيين، فسوف تكون هناك 

حاجة لتوقع هجمات مستقبالً على شرعية حقوق اإلنسان وعلى القدرة العملية على تطبيقها، كما 

ستكون هناك حاجة للتصدي لهذه الهجمات مسبقاً. ويناضل المدافعون عن حقوق اإلنسان، ممن 

يعملون في سياقات وثقافات متباينة، لكي يضمنوا أال تتحول فكرة حقوق اإلنسان إلى مجرد رد 

فعل لألحداث، بل أن تكون بمثابة برنامج تقدمي من أجل مستقبل أفضل.

عشية اليوم العالمي لحقوق 

المستهلك، إحدى ناشطات 

»السالم األخضر« تعلق عيدان 

أرز ما بعد القطاف عند وزارة 

الزراعة الفليبينية في مانيال، 

مارس/آذار 2008. جزء من حملة 

لحماية األرز من التلوت الناجم عن 

لة وراثياً، الذي  المنتجات المعدَّ

يمكن أن يشكل خطراً على حياة 

المستهلكين وعلى البيئة وعلى 

مصدر رزق المزارعين. 
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أعضاء من »حركة العمال الذين 

ال يملكون أرضاً« في البرازيل خالل 

احتجاج في ريف والية ساو باولو 

)أغسطس/آب 2003(. ويقدر عدد 

أعضاء الحركة بنحو مليون ونصف 

المليون عضو من العمال الذين ال 

مين في 23 من  يملكون أرضاً منظَّ

واليات البرازيل السبع والعشرين. 
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أصبح مصطلح »المدافعون 
عن حقوق اإلنسان« ُيستخدم 

بشكل متزايد منذ اعتماد 
»إعالن حماية المدافعين عن 

حقوق اإلنسان«4 في عام 
1998، وذلك إلى جانب 
مصطلحات أخرى مثل 

»نشطاء حقوق اإلنسان«، 
و»دعاة حقوق اإلنسان«، 

و»العاملون في مجال 
حقوق اإلنسان«.

2/المدافعون عن حقوق اإلنسان: 
 حركة متنوعة

ُيستخدم مصطلح »المدافعون عن حقوق اإلنسان« في شتى أنحاء العالم لإلشارة إلى األفراد الذين 

يعملون بطرق شتى وبطاقات مختلفة من أجل حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.

ويسعى المدافعون عن حقوق اإلنسان إلى إعمال بعض أو جميع الحقوق الواردة في »اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان«، أو في غيره من مواثيق حقوق اإلنسان التي أُبرمت بفضل »اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان« واتخذت شكل عهود أو إعالنات أو مجموعات مبادئ أو تفسيرات 

ملزمة. وقد تكون الحقوق التي يدافعون عنها حقوقاً مدنية )مثل الحق في عدم التعرض 

للتعذيب، والحق في نيل محاكمة عادلة(، أو حقوقاً اقتصادية واجتماعية )مثل الحق في 

الحصول على أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والحق في التعليم(، وقد تكون حقوقاً ثقافية 

)مثل حق السكان األصليين في السيطرة على أراضيهم ومواردهم، وحق األقليات اللغوية في 

التعلم بلغاتهم األصلية(.

ويتصدى بعض المدافعين النتهاكات بعينها، مثل التعذيب أو اإلجالء القسري، بينما يدافع البعض 

اآلخر عن حقوق جماعات أو قطاعات بعينها من السكان تواجه التمييز والحرمان، مثل السكان 

األصليين، والنساء في المناطق الريفية، وأطفال الشوارع، وذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية 

والمتحولين إلى الجنس اآلخر.

وبوسع أي شخص، بغض النظر عن مهنته، أن يكون من المدافعين عن حقوق اإلنسان، فهؤالء 

ُيعرفون أساساً بما يقومون به من أنشطة وليس بالمهن التي ينتمون إليها. فقد يكون المدافعون 

عن حقوق اإلنسان متخصصين في العمل في هذا المجال، أو محامين يتولون الدفاع في قضايا 

حقوق اإلنسان، أو صحفيين، أو نقابيين، أو عاملين في مجال التنمية، إال إن بوسع أي مسؤول 
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حكومي أو أحد أفراد الشرطة أو المشاهير أن يكون أيضاً من المدافعين عن حقوق اإلنسان، من 

خالل عمله بشكل نشط على تعزيز حقوق اإلنسان.

وقد يعمل المدافعون بمفردهم أو باالشتراك مع آخرين، وبصفتهم الشخصية أو المهنية. وإذا 

كان كثيرون يدافعون عن حقوق اإلنسان من خالل مساعيهم المتواصلة، فإن البعض يصبحون 

من المدافعين عن حقوق اإلنسان بسبب عمل محدد قاموا به أو موقف اتخذوه دفاعاً عن حقوق 

اإلنسان.

وهناك عدد من الخصائص المشتركة التي تجمع بين سائر المدافعين عن حقوق اإلنسان، على 

اختالف شخصياتهم واألعمال التي ينهضون بها. فجميعهم يتمسكون بالمبدأ األساسي المتمثل في 

أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق، بغض النظر عن النوع أو الجنس أو الِعرق أو أي 

وضع آخر. وجميعهم ملتزمون بإعمال المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وباحترام حقوق اآلخرين 

وحرياتهم في سياق أنشطتهم.

صحفيون وأعضاء في جماعات 

معنية بالحقوق اإلعالمية 

ومنظمات مدنية ونقابيون 

يتجمعون في العاصمة 

السريالنكية، كولومبو، لمطالبة 

الحكومة بالتحقيق في أعمال 

القتل التي ذهب ضحيتها بعض 

اإلعالميين وكذلك بضمان حرية 

التعبير )نوفمبر/تشرين الثاني 

 .)2007
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وبغض النظر عما كان من المبرر استخدام السالح أو اللجوء إلى القوة باسم حقوق اإلنسان، فإن 

األعمال التي يقوم بها المدافعون عن حقوق اإلنسان يجب أن تكون سلمية حتى تتماشى مع مبادئ 

»إعالن حماية المدافعين حقوق اإلنسان«.

وإذا كان لدى المتخصصين من المدافعين عن حقوق اإلنسان كثير من المهارات والخبرات التي 

ُصقلت على مدى سنوات عدة، فإن الدفاع عن حقوق اإلنسان ليس عمالً محاطاً باأللغاز واألسرار، 

فلدى كل منا اإلمكانات التي تتيح له أن يصبح من المدافعين عن حقوق اإلنسان. وحماية حقوق 

اإلنسان هي مسؤولية تقع على عاتق كل شخص، وهو ما يؤكده »إعالن حماية المدافعين عن حقوق 

اإلنسان« بقوله: »على كل شخص يستطيع بحكم مهنته أو مهنتها أن يؤثر على الكرامة اإلنسانية 

وحقوق اإلنسان والحريات األساسية لآلخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل 

للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات أو األخالقيات الحرفية والمهنية«.

سبل مختلفة من أجل إعمال الحقوق

يعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها من خالل متنوعة من 

األساليب. فكثيرون منهم يمثلون ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في سعيهم من أجل العدالة 

واإلنصاف، وهناك آخرون ينشرون معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان، أو يعلمون مبادئ 

حقوق اإلنسان وقيمها من خالل مقررات دراسية، أو ينظمون المجتمعات المحلية لكي تتخذ موقفاً 

إزاء المخاطر التي تهدد سبل رزقها

ويعمل كثير من المدافعين من خالل المنظمة القانونية للمطالبة بالعدالة واإلنصاف ألشخاص 

انُتهكت حقوقهم. وهناك أمثلة ال ُتحصى من االنتصارات التي حققها المدافعون من خالل االستشهاد 

في المحاكم المحلية بمبادئ الحماية التي نصت عليها المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. كما وفر 

النظام القانوني الدولي، الذي تتزايد فاعليته، آفاقاً جديدة لإلنصاف في الحاالت التي ُيحرم فيها 

الضحايا من إقرار العدالة في بلدانهم وقد طورت بلدان إفريقيا وأوروبا واألمريكتين آليات إقليمية 

تتيح لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، ولمن يعملون لصالحهم، إخضاع حكوماتهم للمحاسبة.

وبفضل الجهود المتواصلة عبر سنوات طويلة، والتي بذلها محامون معنيون بحقوق اإلنسان من 

بلدان شتى عملوا معاً من خالل تحالف، بدأ مؤخراً ظهور بنية أساسية قضائية على المستوى 
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العالمي، وكان أبز تجلياتها اعتماد »نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية« في عام 

1998. ولدى هذه المحكمة والية قضائية على معظم الجرائم الجسيمة المؤثمة بموجب القانون 

الدولي، بما في ذلك اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. كما كان من التطورات 

المهمة التي حققها المدافعون عن حقوق اإلنسان، ممن شاركوا معاً في عمل يتجاوز حدود 

بلدانهم، إقرار مبدأ الوالية القضائية العالمية، التي تجيز للمحاكم في أحد البلدان نظر مثل هذه 

الجرائم حتى وإن كانت قد وقعت في بلد آخر.

كما سعى المدافعون إلى إيجاد بدائل خالقة للمقاضاة الجنائية في الحاالت التي تؤدي فيها 

اعتبارات سياسية أو عملية إلى استحالة مباشرة إجراءات المقاضاة ففي كثير من حاالت االنتقال 

من أوضاع النزاع أو الحكم االستبدادي، ساعد المدافعون في تشكيل »لجان الحقيقة« بهدف عرض 

خبرات الضحايا، وتحديد المسؤولين عن االنتهاكات وتقديم تعويضات للمتضررين. وبالرغم من 

بعض أوجه القصور في عمل هذه اللجان، فإن بوسعها أن تكون بمثابة خطوات مهمة نحو العدالة 

والمصالحة، وإقراراً قوياً بصنوف المعاناة التي كابدها الضحايا.

بيد أن اإلجراءات القانونية وشبه القانونية ليست سوى وسيلة واحدة إلعمال الحقوق. فرفع القضايا 

أمام المحاكم أمر باهظ التكاليف ويستغرق كثيراً من الوقت وقد ال يتسنى القيام به. وهناك 

وسائل أخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان، مثل الحمالت الجماهيرية، وأنشطة الدعاية، وكسب تأييد 

لحكومات أو المؤسسات الدولية، وبناء قدرات المجتمعات المحلية لكي تعي حقوقها وتطالب بها، 

وتقديم خدمات اإلغاثة اإلنسانية لمن ُشردوا من ديارهم بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

اإيران

�سادي ال�سدر، هي �سحفية ومحامية ومن المدافعات عن حقوق المراأة، وتواجه خطر 

ال�سجن ب�سبب ترافعها عن ن�ساء مثلن للمحاكمة ب�سبب تنظيم مظاهرة، في يونيو/حزيران 

2006، للمطالبة باإنهاء التمييز �سد المراأة في ن�سو�ص القانون في اإيران.
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3/الدفاع عن حقوق اإلنسان: 
مجموعة من التحديات

عملت منظمة العفو الدولية مع المدافعين عن حقوق اإلنسان منذ إنشائها قبل ما يقرب من 

نصف قرن. وعلى مدار هذه العقود، شهدت منظمة العفو الدولية، وعملت ضد، مجموعة كبيرة 

من األساليب القمعية التي اتبعتها الحكومات على اختالف توجهاتها السياسية من أجل إخراس 

المدافعين عن حقوق اإلنسان. وقد تنوعت أنماط القمع على مر السنين مع تنوع السياقات. ففي 

أمريكا الالتينية، على سبيل المثال، حلَّت حوادث اإلخفاء واالغتيال على أيدي فرق القتل محل 

عمليات السجن لدوافع سياسية التي شهدتها سنوات السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، 

وغدت تلك الحوادث هي األساليب المفضلة لقمع األصوات المعارضة، وهي أساليب أتاحت 

للحكومات العسكرية في ذلك الوقت التغطية على ما اقترفته وإنكار أية مسؤولية عنها.

وال تزال هذه األساليب تمثل تهديداً لحياة المدافعين عن حقوق اإلنسان ولعملهم في كثير من البلدان 

في شتى أنحاء العالم، والسيما البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة واضطرابات مدنية محتدمة.

وُتعد التهديدات بالقتل من أساليب الترهيب الشائعة، وكثيراً ما ُتوجه إلى مكاتب المدافعين أو 

منازلهم أو أقاربهم، بينما ال تتخذ الشرطة أو السلطات القضائية إجراءات فعالة للتحقيق أو 

لمعاقبة المسؤولين عن التهديدات.

وفي كثير من البلدان، يتعرض المدافعون لخطر االعتقال أو االختطاف في محاولة إلجبارهم 

على الكف عن أنشطتهم. وتعرض الكثيرون للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خالل 

احتجازهم، وكثيراً ما كان ذلك إلجبارهم على االعتراف بارتكاب نشاط إجرامي، أو إلجبارهم 

بالتراجع عما وجهوه من اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.

وكثيراً ما يتم تجاهل ضمانات االحتجاز، وقد ُيحتجز الكثيرون بدون تهمة. وقد ُتوجه إلى آخرين 

تهم زائفة، وهو نمط طالما الحظته منظمة العفو الدولية في البلدان التي تسعي فيها السلطات 
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إلى تشويه صورة المدافعين وسمعتهم، من خالل تصويرهم على أنهم مجرمون أو إرهابيون أو 

خارجون على القانون. وفي بعض الحاالت، تكون التهم ملفقًة بشكل واضح. وفي حاالت أخرى، 

كانت األنشطة المشروعة، من قبيل تنظيم مظاهرة أو تقديم شكوى رسمية، ُتصنف باعتبارها من 

جرائم النظام العام أو من أعمال التشهير.

ويتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان للمضايقة بأساليب شتى، من قبيل المراقبة اللصيقة 

والتنصت على المكالمات الهاتفية والقيود غير المبررة على السفر، وكثيراً ما تصبح هذه 

المضايقات جزءاً من حياتهم اليومية لدرجة أنه ال يتم اإلبالغ عنها. وقد تتخذ المضايقات شكل 

اعتداءات أو مداهمات تستهدف مكاتب المدافعين أو منازلهم، وكثيراً ما ُتدبر بحيث تبدو وكأنها 
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جمهورية الكونغو الديمقراطية

كثيرًا ما يمار�ص المدافعون عن حقوق الإن�سان في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية اأن�سطتهم في ظروف 

تت�سم بمخاطر ج�سام. وقد كان من بين الن�سطاء هناك 

�سحايا للتعذيب والإعدام خارج نطاق الق�ساء والعتقال 

التع�سفي. وفي معظم المناطق، تتبنى ال�سلطات ال�سيا�سية 

والع�سكرية المحلية موقفًا معاديًا لأن�سطة المنظمات المحلية 

غير الحكومية، نظرًا للتخوف من اأن تك�سف هذه المنظمات �سلوع تلك ال�سلطات في انتهاكات 

حقوق الإن�سان. وفي كثير من الأحيان، ت�ستدعى ال�سلطات الن�سطاء ل�ستجوابهم اأو لت�سوية ما ُي�سمى 

»الأمور الإدارية«، والتي ل تعدو اأن تكون في الواقع �سوى اأعمال ترهيب مقنَّعة، كما تتعر�ص مكاتب 

هذه المنظمات لمداهمات تع�سفية غير معلن عنها �سلفًا يقوم بها م�سوؤولون اأمنيون. وفي بع�ص الحالت، 

تعر�ص ن�سطاء حقوق الإن�سان للتهديد بالقتل تحت تهديد ال�سالح. وفي 31 يوليو/تموز 2005، ُقتل 

با�سكال كابونغولو كيبمبي، وهو من ن�سطاء حقوق الإن�سان البارزين، في منزله بمدينة بوكافو �سرقي 

البالد، على اأيدي بع�ص الجنود، ح�سبما ُزعم. وبالرغم من البدء فورًا في اإجراء تحقيق ق�سائي 

ع�سكري، لم يتم حتى اليوم تقديم اأي �سخ�ص اإلى �ساحة العدالة ب�سبب واقعة القتل.
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من األعمال اإلجرامية العامة. كما يتعرض المدافعون لمصادرة معداتهم وملفاتهم، ولمنع اتصالهم 

باإلنترنت أو بغير ذلك من وسائل االتصال، ومنعهم من التصرف في األصول التي يملكونها.

كما ُتستخدم أساليب التشهير وحمالت تشويه السمعة من أجل نزع الشرعية عن العمل الذي يقم به 

المدافعون عن حقوق اإلنسان، وكثيراً ما تتواطأ أجهزة اإلعالم في ذلك عن طريق ترويج اتهامات 

مسيئة ألولئك المدافعين وعن طريق االعتداء على سالمتهم الشخصية واستقاللهم السياسي.

وُتستخدم القيود اإلدارية أيضاً بطرق ذات دوافع سياسية إلعاقة أنشطة المنظمات التي تعمل في مجال 

الدفاع عن حقوق اإلنسان. فقد اسُتخدمت مختلف أنواع الذرائع لحرمان هذه المنظمات من التسجيل 

القانوني، أو لفرض قيود على اجتماعاتها، أو إلعاقة ما تقوم به من أنشطة تقصي الحقائق، بل 

وإلرغامها على التوقف عن العمل، سواء بصورة مباشرة أو من خالل منعها من الحصول على موارد.

اإيران

اعُتقل ما ل يقل عن 15 �سخ�سًا في اإيران بينما كانوا يجمعون توقيعات في اإطار »الحملة من اأجل 

الم�ساواة«، التي تهدف اإلى جمع مليون توقيع على منا�سدة تطالب بو�سع حد للقوانين التي تنطوي على 

تمييز في اإيران. وقد اعُتقلت رحيلة اأ�سغر زاده ون�سيم خ�سروي، يوم 14 فبراير/�سباط 2008، بينما 

كانتا تجمعان توقيعات في اأعقاب عر�ص م�سرحي مفتوح عن تعدد الزوجات في متنزه داني�سجو في 

طهران. واحتجزت ال�سرطة الثنتين بادئ الأمر في مركز احتجاز محلي، ثم ُنقلتا بعد يومين اإلى �سجن 

اإفين في طهران، حيث بقيتا رهن الحتجاز اإلى اأن اأُفرج عنهما بكفالة يوم 26 فبراير/�سباط 2008. 

وبلغت قيمة الكفالة 100 مليون ريال )اأي ما يعادل نحو 11 األف دولر اأمريكي( بالن�سبة لكل منهما. 

وتواجه الثنتان المحاكمة بتهمة »ترويج دعاية مناه�سة للنظام«. وفي فبراير/�سباط 2008، ُحكم على 

امراأة اأخرى، تبلغ من العمر 62 عامًا وُتدعى احترام �سادفار، بال�سجن �ستة اأ�سهر مع وقف تنفيذ الحكم 

لمدة عامين، بعد اإدانتها بتهمة »ترويج دعاية مناه�سة للنظام«. وكانت احترام �سادفار قد احُتجزت 

لمدة 24 �ساعة، في يونيو/حزيران 2007، ب�سبب اأن�سطتها في جمع توقيعات من اأجل الحملة، وهي 

ثالث �سيدة ي�سدر �سدها حكم ب�سبب جمع التوقيعات.
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أجواء معادية

ُيعد النزاع المسلح من أشد األجواء المعادية ألنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان. وقد أظهرت أمثلة ال حصر لها 

أن النزاعات المسلحة تنطوي في جميع الحاالت تقريباً على انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية، والتي تقع على 

نطاق واسع في كثير من األحيان. وسواء أكانت المواجهات بين جيوش محترفة أو جماعات مسلحة، فإن الضرر 

األساسي يقع على أرواح المدنيين وسبل أرزاقهم.

وفي مثل هذه األجواء تشتد الحاجة إلى أنشطة المدافعين عن حقوق اإلنسان، رغم أنه ال ُيقابل باحترام ُيذكر 

في كثير من األحيان. ففي ظروف تتسم باالستقطاب الشديد، قد ُتثار الشكوك حول حياد المدافعين عن حقوق 

اإلنسان. وفي ظروف النزاع المسلح أو الحروب الناجمة عن احتالل، قد يؤدي التنديد باالنتهاكات التي ترتكبها 

الحكومة إلى وصم المدافعين بعدم الوالء أو عدم الوطنية بل وبالخيانة. أما انتقاد االنتهاكات التي ترتكبها 

الجماعات المسلحة فقد يدفع من يؤيدون هذه الجماعات إلى النظر إلى المدافعين باعتبارهم أدوات في أيدي 

الحكومات، حيث يعتبرون أن المدافعين والمنظمات التي ينتمون إليها إنما تضفي الشرعية على ما تفعله 

الحكومات. وقد تسفر التصورات الخاطئة هذه عن عواقب وخيمة، فقد تسفر عن اعتبار المدافعين ومنظماتهم 

من المتحالفين مع األعداء، مما يجعلهم »هدفاً مشروعاً« للطرف اآلخر.

وفي ظروف النزاع المسلح، يواجه المدافعون عن حقوق اإلنسان أيضاً مشاكل جمة ذات طابع عملي. فقد يصبح من 

المستحيل بسبب الوضع األمني الوصول إلى مناطق معينة من أجل التحقق من ادعاءات االنتهاكات، أو قد ُيستخدم هذا 

الوضع ذريعًة لمنع أنشطة حقوق اإلنسان أو المنظمات اإلنسانية. وهناك تحديات منهجية إضافية يفرضها التحقق 

من انتهاكات القانون اإلنساني الدولي )القوانين المتعلقة بالنزاعات المسلحة(، ومن ذلك على سبيل المثال التحقق من 

شرعية هجوم ما أو من »الضرورة العسكرية« له، وهو أمر قد يصبح متعذراً مع تدمير مرافق البنية األساسية وشحة 

الموارد ووجود عراقيل تعترض الوصول إلى الضحايا والتجمعات المتضررة. وقد تفرض قوانين الطوارئ قيوداً قانونية 

على حرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، مما يعوق بشدة قدرة المدافعين عن القيام بأنشطتهم.

كما كان من شأن التدابير األمنية، التي اُتخذت في شتى أنحاء العالم في أعقاب الهجمات التي وقعت في 

الواليات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أن تؤثر سلباً على األجواء التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق 

اإلنسان. فقد استخدمت حكومات كثيرة ما ُيسمى »الحرب على اإلرهاب« كمبرر أو ذريعة لفرض قيود على 

األنشطة المشروعة للمنظمات التي تدافع عن حقوق اإلنسان. وفي بعض البلدان، صدرت حديثاً تشريعات 

لمكافحة اإلرهاب أدت إلى إعاقة عمل المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان، حيث أصبح باإلمكان أن تقع أنشطتها 

المشروعة في مجال حقوق اإلنسان تحت طائلة البنود الفضفاضة والملتبسة لتلك التشريعات.
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نساء يتجمعن خارج الجمعية 

الوطنية خالل مظاهرة مناهضة 

للحرب في العاصمة الليبيرية، 

مونروفيا، 2003. 
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وقد تعين على كثير من المدافعين عن حقوق اإلنسان أن يتصدوا، على نطاق أوسع، للمقوالت 

الحكومية التي تعطي األولوية العتبارات »األمن« )والتي ُتفهم على أنها تهدف لمنع اإلرهاب( على 

اعتبارات حقوق اإلنسان، ومن ثم تنظر إليهما بوصفهما متناقضين بدالً من اعتبار أن االثنين 

يعززان معاً أهداف السياسات. وفي مثل هذه الظروف، أصبح الدفاع عن حقوق اإلنسان يساوي 

»التساهل مع اإلرهاب« أو قصر االهتمام على حقوق المشتبه في أنهم إرهابيون بدالً من االهتمام 

بضحايا اإلرهاب. وعلى هذا النحو، ُيساء تصوير عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان باعتباره عمالً 

أحادي الجانب أو غير ذي جدوى، بل إن بعض الحكومات تنظر إلى هذا العمل باعتباره مساوياً 

لإلرهاب أو التخريب.

وقد تمثل البلدان ذات أنظمة الحكم المستبدة وغير الديمقراطية مناخاً معادياً على وجه الخصوص 

ألنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان. ففي مثل هذه البلدان، كثيراً ما تواجه أنشطة المدافعين عن 
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كولومبيا

في كولومبيا، �سكل مدنيون يعي�سون في بلدية اأبارتادو »مجتمع 

�سان خو�سيه دي اأبارتادو لل�سالم« في عام 1997، وذلك 

في محاولة للتم�سك بحقهم في عدم النزلق اإلى اأتون النزاع 

الداخلي الم�سلح في كولومبيا. ومع ذلك، اتهمت قوات 

الأمن والجماعات �سبه الع�سكرية المتحالفة معها ذلك التجمع 

بالتخريب. وفي المقابل، اتهمت جماعة حرب الع�سابات 

المعروفة با�سم »القوات الم�سلحة الثورية لكولومبيا« ذلك 

التجمع بالتعاون مع الأعداء. ومنذ اإن�ساء »مجتمع �سان خو�سيه 

دي اأبارتادو لل�سالم«، تعر�ص ما يزيد عن 160 من اأع�سائه 

لعمليات قتل اأو »اإخفاء«، وقع اأغلبها على اأيدي قوات الأمن 

والجماعات �سبه الع�سكرية المتحالفة معها، بينما ارتكبت 

»القوات الم�سلحة الثورية لكولومبيا« القلة الباقية.
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حقوق اإلنسان قيوداً مشددة من خالل القوانين والسياسات التي تفرض قيوداً هائلة على حرية 

التعبير وحرية تكوين الجمعيات بدعوى الحفاظ على األمن القومي أو النظام العام.

وإذا كانت الدول المستبدة تمثل مناخاً معادياً ألنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان، فإن »الدول 

المنهارة أو المتداعية«، أي التي ال توجد بها مؤسسات حكومية عاملة، قد تفرض هي األخرى 

تحديات هائلة لعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان. فعندما تكون المؤسسات الالزمة لتلبية 

االحتياجات والخدمات العامة األساسية، من تنفيذ القانون إلى الرعاية الصحية إلى التعليم، إما 

غائبًة تماماً أو تعتمد على سلطة انتقالية ضعيفة قائمة بحكم الواقع الفعلي، يصبح لزاماً على 

المدافعين عن حقوق اإلنسان أن يعملوا بشكل خالق من خالل هياكل سياسية واجتماعية أخرى من 

أجل منع االنتهاكات ومعالجتها وإرساء إطار لضمانات الحماية على مستوى التجمعات المحلية 

وعلى المستوى العام. ومن شأن غياب سيادة القانون، وغلبة القوة على الحوار الديمقراطي كوسيلة 

أساسية للصراع السياسي، أن يضعا عقبات هائلة أمام أنشطة المدافعين.

ال�صين

في 22 دي�سمبر/كانون الأول 2006، اأ�سدرت محكمة بلدية بكين الأولى حكمًا بال�سجن لمدة ثالث 

�سنوات على المحامي ال�سيني وداعية حقوق الإن�سان غاو �سي�سنغ بتهمة »التحري�ص على التخريب«، 

وهي تهمة ف�سفا�سة في القانون الجنائي ال�سيني ُت�ستخدم عادًة ل�سجن الن�سطاء، فيما يمثل انتهاكًا 

لحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية في حرية التعبير. ويت�سمن القانون ال�سيني تعريفات ف�سفا�سة للتهم، من 

قبيل »التخريب« و»�سرقة اأ�سرار الدولة«، ومن ثم يمكن ا�ستخدامها لعتقال و�سجن اأ�سخا�ص لمجرد 

م�ساركتهم في اأن�سطة م�سروعة دفاعًا عن حقوق الإن�سان.
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4/استخالص الحقوق من المواقع 
الهامشية

في كثير من األحيان، يواجه المدافعون الذين يتبنون قضايا حقوق اإلنسان التي جرت العادة على 

تجاهلها أو تهميشها من قائمة األولويات األساسية، عقبات من نوع خاص. فقد تكون الحقوق التي 

يسعون إلى تعزيزها مثار خالف على وجه الخصوص، إما ألنها تمثل تحدياً للمعايير االجتماعية 

السائدة أو ألنها ُتعتبر تهديداً للنظم السياسية أو الدينية أو االقتصادية الراسخة. ويتناول هذا 

الجزء التحديات الخاصة التي يواجهها من يعملون في مجال الدفاع عن الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة اإلنجابية، والحقوق المرتبطة بالميول الجنسية.

المدافعون عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 
النضال من أجل العيش بكرامة

يشدد »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بنفس 

القدر الذي يشدد به على الحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فقد تضررت هذه الحقوق 

بأشكال شتى من جراء الحرب الباردة، ولم يبدأ تعزيز اإلقرار بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية وفهمها إال في مطلع التسعينات من القرن العشرين، وجاء ذلك نتيجًة لما قام به نشطاء 

الحركات االجتماعية وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني. فقد أدت الحمالت التي 

نظمتها حركات اجتماعية في شتى أنحاء العالم إلى لفت األنظار إلى اآلثار االجتماعية القاسية 

لبرامج التكيف الهيكلي،5 وآثار أعباء الديون الهائلة على قدرة الدول النامية على تلبية االحتياجات 

األساسية للسكان، ومظاهر التفاوت العميقة التي تشهدها كثير من الدول في سياق العولمة 

االقتصادية.

وعلى مدى السنوات العشرين السابقة، قام نشطاء حركات العدالة االجتماعية والعاملون في 

مجال التنمية ونشطاء حقوق اإلنسان بشكل متزايد بإدراج المصطلحات واألدوات المتعلقة 
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بالحقوق في صلب السياسات االقتصادية واالجتماعية، وواجهوا تحديات جسام في سياق 

ذلك. فقد ظلت حكومات بعض البلدان، ومن بينها الواليات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في 

العالم، معادية لمفهوم الحقوق االقتصادية واالجتماعية باعتبارها حقوقاً يمكن فرضها. وال تزال 

اآلليات القانونية للمطالبة باإلنصاف من انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

متخلفة للغاية، على المستويين الدولي والمحلي، بالمقارنة باآلليات الخاصة بالحقوق المدنية 

والسياسية. وبينما تواصل »اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان« التابعة منذ عقود تلقي شكاوى 

األفراد بشأن انتهاكات »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«، فإنه ال توجد حتى 

اآلن آلية مماثلة للشكاوى بموجب »العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية«.

وإذا كان النشطاء قد حققوا نجاحات كبيرة في وضع قضايا الفقر والتجارة غير المتكافئة 

والقروض غير المستديمة وعدم كفاية المساعدات على قائمة االهتمامات المحلية والعالمية، 

فإن المدافعين عن حقوق اإلنسان ما زالوا يواجهون مقاومة، من الحكومات ومن بعض قطاعات 

المجتمع المدني، عند الحديث عن الغذاء واإلسكان والصحة والتعليم من منطلق حقوق اإلنسان. 

وكان من شأن التحديات، المتمثلة في التعرف على االنتهاكات وتحديد المسؤولية واقتراح إجراءات 

مالئمة لإلنصاف ولمنع االنتهاكات، أن تدفع البعض إلى القول بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

أفراد من جماعة »أديفاسي«، 

وهي من جماعات السكان 

األصليين في الهند، خالل مسيرة 

في العاصمة نيودلهي لالحتجاج 

على الدعم المالي الذي قدمه 

البنك الدولي لبناء 30 سداً على 

طول نهر نارمادا )مارس/آذار 

2001(. وفي أعقاب مراجعة 

مستقلة، فرض البنك الدولي 

شروطاً أشد صرامة، وذلك 

لمعالجة بعض اآلثار الضارة بالبيئة 

المترتبة على تلك المشاريع. وقد 

انسحبت الحكومة الهندية من 

اتفاق القرض مع البنك في 1993. 
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والثقافية بطبيعتها أقل قدرة على التحقق من خالل السبل القانونية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن ثمة 

مشكلة تكمن في معالجة قضايا من قبيل تخصيص الموارد الوطنية أو السياسات االقتصادية 

الدولية، وهو األمر الذي يفرض تحدياً هائالً.

وبالرغم من ذلك، فقد حقق المدافعون عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية إنجازات كبيرة خالل 

السنوات األخيرة. فبفضل جهودهم، أقرت البرلمانات في عدد من الدول قوانين وتعديالت دستورية 

تقر مباشرًة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية كما تحققت انتصارات مشهودة من خالل دعاوى 

قضائية مثلت عالمات بارزة، مثل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، 

وأمر بتقديم العقاقير المضادة لعودة الفيروس لمنع انتقال الفيروس المسبب لمرض »اإليدز« من 

األمهات إلى األطفال، والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند، وقضى بأن الحق في العيش 

بكرامة يتطلب المساواة في الحصول على المسكن وفي التماس سبل الرزق، ومن ثم أمر بمنع 
عمليات إجالء قسري تعسفية.6

كما عكست هذه اإلنجازات العمل الذي قام به المدافعون عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية بالتعاون مع خبراء التنمية وعلماء االجتماع ومهنيين من مجاالت مثل الصحة 

والتعليم واإلسكان، من أجل وضع أدوات ومناهج جديدة لتقييم انتهاكات الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك تحديد مؤشرات وعالمات بارزة لقياس مدى الوفاء بااللتزام 

بتوفير الحدود الدنيا األساسية لهذه الحقوق، وتحليل الميزانيات الستنباط ما إذا كانت 

الحكومات تقوم بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل متقدم وفقاً ألقصى 

الموارد المتاحة لديها.

تايلند

لوان �سري�سونغ بونغ، هو مزارع تايلندي �سافر م�سافة 450 كيلومترًا حتى و�سل اإلى بانكوك في اإطار 

حملة »مجل�ص الفقراء«، الذي ُعقد لمطالبة الحكومة باتخاذ اإجراءات ب�ساأن اآثار م�سروعات التنمية على 

الفقراء والمحرومين.
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بيد أن التقدم الذي تحقق على صعيد إقرار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمطالبة 

بها لم يكن فقط نتيجًة ألحكام المحاكم، أو للتعاون والتشاور فما بين المختصين بحقوق اإلنسان 

والخبراء العلميين، أو حتى للحمالت التي شنتها منظمات دولية غير حكومية، بل كان في المقام 

األول نتيجًة للنضال المحدد الذي خاضته تجمعات بعينها من أجل الدفاع عن سبل رزقها في 

مواجهة األعمال الضارة التي نفذتها سلطات حكومية، أو مؤسسات صناعية قوية، أو نخب فاسدة.

وقد عبر أحد النشطاء الهنود عن ذلك، عندما ُسئل عما إذا كانت جهود المجتمع المدني العالمي 

مهمًة في تحسين ظروف األشخاص الذين تضرروا من بناء سد نارمادا، حيث قال:

»إذا كانت عبارة »المجتمع المدني العالمي« تعني القرويين والمزارعين وأبناء األديفاسي 

]التجمعات القبلية[، فبوسعي اإلجابة بنعم: فقد أدى هذا »المجتمع المدني العالمي« إلى تغيير 

األوضاع. وإذا كانت بعض التسويات قد تحققت، بالنسبة لبعض المشكالت التي تواجهها تلك 

الفئات، فإن الفضل يرجع إلى ذلك »المجتمع المدني العالمي«، الذي نظم نفسه وتصدى لحكومات 

الواليات وحكومة الهند والبنك الدولي والقائمين على بناة السد. وإذا كان قد تم اإلقرار اآلن ببعض 
الحقوق، فإن ذلك يرجع إلى نضالنا«.7

تجسيد الحقوق: المدافعون عن الحقوق اإلنجابية والجنسية

من أهم الجبهات التي تشهد النضال من أجل حقوق المرأة تلك الجبهة المتعلقة بالحق في التحكم 

في الميول الجنسية والقدرة اإلنجابية، بما في ذلك وسائل اإلكراه التي ُيقمع بها هذا الحق، والتي 

تتسم بالعنف في كثير من األحيان.

ويهدف جانب كبير من العنف بسبب النوع، والذي يمارسه الرجال على النساء، إلى تقييد ميولهن 

الجنسية وقدراتهن اإلنجابية والسيطرة عليها، وتتراوح أشكال هذا العنف بين ما ُيسمى »جرائم 

القتل بدافع الشرف«، والتي تستهدف النساء والفتيات الالئي يمارسن عالقات جنسية خارج إطار 

الزواج، إلى اغتصاب الزوج لزوجته، أو استهداف النساء الحوامل في معسكر »األعداء« باعتبار ذلك 

من إستراتيجيات النزاع. وتقع هذه وغيرها من انتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية على نطاق 

واسع في شتى أنحاء العالم، وهي محظورة صراحة بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فهي ُتعد 

من أبرز القضايا التي تمثل تحدياً لعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان.
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اجتماع إلحدى اللجان المحلية 

لمناهضة ختان اإلناث في بنين 

)نوفمبر/تشرين الثاني 2003(.
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الدفاع عن حقوق اإلنسان في عالم متغير28

ويكمن أحد األسباب األساسية لذلك في التباين الشاسع بين القيم الثقافية والدينية عندما يتعلق 

األمر بالميول الجنسية أو بحق المرأة في التحكم في الخيارات المتعلقة باإلنجاب. وتذهب بعض 

اآلراء إلى القول بأن ما ُيعتبر مقبوالً اجتماعياً فيما يتعلق بالعالقات الجنسية وتنظيم األسرة يعتمد 

على المواقف الثقافية والدينية في كل سياق، وهي مواقف متباينة إلى حد ال يمكن معه إقرار الحق 

في التحكم في الميول الجنسية والقدرات اإلنجابية باعتباره حقاً عالمياً.

وكثيراً ما تستند مثل هذه اآلراء إلى نظرة نمطية ثابتة لمفهوم »الثقافة« أو »التقاليد«، وهي نظرة 

تنكر ما قد يوجد في أي معتقد ديني أو سياق ثقافي من تنوع وتباين في اآلراء. فالقول بأن ما 

يجب أن ُيعُتبر حقاً فيما يتعلق بميل المرأة الجنسي أو مسلكها إنما يعتمد على االعتبارات الثقافية 

أو الدينية هو قول يتغافل حقيقة مؤداها أن مجتمعات سائر األديان قد استهدفت ميل المرأة 

الجنسي وقدرتها اإلنجابية كوسيلة أساسية إلبقائها خاضعًة اجتماعياً. وتجاهلت مجتمعات كثيرة 

حتى أكثر التجليات عنفاً لهذا النوع من التمييز.

ممثلة لمكتب حقوق المرأة في 

الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق 

اإلنسان والدفاع عنها، في يوم 

حقوق اإلنسان 2006.
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وعلى مدى العقدين األخيرين، بدأت هذه المواقف في التغير بفضل أنشطة الحمالت وكسب 

التأييد والدعاية التي قامت بها المدافعات عن الحقوق اإلنسانية للمرأة. فقد بذلن جهوداً 

لتتبع الصالت بين الميول الجنسية والقدرة اإلنجابية والعنف القائم على النوع والتمييز، 

وهي جهود أكملتها أنشطة المدافعين الذين يتصدون لالنتهاكات ضد ذوي الميول الجنسية 

المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر، وجهود أولئك الذين يسعون لوقف االنتهاكات 

المتعلقة باإلصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( والفيروس المسبب له، وجهود 

النشطاء المعنيين باآلثار الصحية والتنموية لمسائل من قبيل وفيات األمهات واالفتقار إلى سبل 

الحصول على وسائل منع الحمل.

وتمثل أحد اإلنجازات األساسية التي حققها ذلك االئتالف من المدافعين والمدافعات في التأثير 

على المجتمع الدولي لإلقرار بالحقوق الجنسية واإلنجابية باعتبارها حقوقاً إنسانية في عدد 

من اإلعالنات والمواثيق الصادرة باإلجماع عن األمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال »برنامج 

العمل«، الذي اعُتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقد في القاهرة في عام 1994؛ 

و»برنامج عمل بكين«، الصادر عن »المؤتمر العالمي للمرأة« الذي عقدته األمم المتحدة في العام 

التالي. وتسرد هذه المواثيق بمزيد من التفصيل ما يتعين على الدول فعله من أجل احترام الحقوق 

اإلنجابية والجنسية للمرأة وحمايتها وإعمالها، وقد تعززت منذ ذلك الحين بفضل عمل الهيئات 

المختصة في األمم المتحدة.

وتحققت إنجازات مماثلة على المستويين الوطني واإلقليمي. ففي ديسمبر/كانون األول 2006، 

على سبيل المثال، احتفل المدافعون بإدراج بنود تقر بالصحة اإلنجابية والحقوق اإلنجابية 

باعتبارها حقوقاً أساسية في الدستور المؤقت في نيبال، والتي تفيد األنباء بأن عدد النساء الالئي 

ُتوفين فيها خالل العقد الماضي بسبب مشاكل تتعلق بالحمل يفوق عدد القتلى من النساء والرجال 
بسبب النزاع المسلح.8

إال إن المدافعين الذين يعملون على المستوى الوطني كثيراً ما يواجهون مقاومة قوية، ليس من 

الجهات الرسمية فحسب، بل من مؤسسات سياسية ودينية قوية أيضاً، ومن وسائل اإلعالم، بل ومن 

قطاعات أخرى في حركة حقوق اإلنسان.

وكثيراً ما يتعرض المدافعون، من األفراد والجماعات، عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية 
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نساء من ذوات الميول الجنسية 

المثلية والثنائية يحملن علماً ضخماً 

بألوان قوس قزح أثناء مشاركتهن 

في مسيرة خالل أسبوع »كبرياء 

المثليين«، في مدينة تورونتو، بكندا 

)يونيو/حزيران 2005(.
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والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر لخطر تشويه السمعة في مجتمعاتهم. ويواجه هؤالء 

المدافعون طائفًة متنوعة من االنتهاكات على أيدي السلطات الحكومية، من الحرمان من التسجيل 

القانوني إلى الموت على أيدي فرق القتل إلى السجن بتهمة »ارتكاب جريمة ضد الطبيعة 

البشرية«. كما يتعرض أولئك المدافعون لتهديدات واعتداءات، فضالً عن النبذ، من آخرين في 

مجتمعاتهم.

وفي كثير من البلدان، ُتقابل الشكاوى الرسمية التي يقدمها المدافعون عن حقوق ذوي الميول 

الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر بالالمباالة، التي تؤدي بدورها إلى إفالت 

مرتكبي االنتهاكات من العقاب. فكثيراً ما يواجه المدافعون الذين يطلبون الحماية من التهديدات 

بالقتل أو غيرها من االعتداءات موقفاً مؤداه »أنهم يستحقون ما يحدث لهم« وفي البلدان التي 

ُتعتبر فيها العالقات الجنسية المثلية جريمة جنائية، والبالغ عددها 70 بلداً أو نحو ذلك، قد ُيعد 

الدفاع عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر بمثابة 

تشجيع على الجريمة، ومن ثم قد يتعرض أولئك المدافعون للمحاكمة بسبب قيامهم بأنشطة 

للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية وعن هوياتهم.
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هندورا�س
دوني ري�س، هو اأمين ال�سندوق في »جمعية قو�ص قزح«، وهي منظمة 
لذوي الميول الجن�سية المثلية والثنائية والمتحولين اإلى الجن�ص الآخر في 

هندورا�ص. وقد اعتقلته ال�سرطة في العا�سمة تيغوثيغالبا، في مار�ص/
اآذار 2007. واأفادت الأنباء اأن �سباط ال�سرطة اعتدوا عليه بال�سرب 
ثم و�سعوه في زنزانة باأحد مراكز ال�سرطة لمدة �ست �ساعات ون�سف 

ال�ساعة، وخاللها قام معتقلون اآخرون باغت�سابه مرارًا والعتداء عليه 
بال�سرب بت�سجيع من اأحد �سباط ال�سرطة، ح�سبما ُزعم. وقد اأُطلق 

�سراحه بعد عدة �ساعات.
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كما ناضل المدافعون عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس 

اآلخر من أجل إدراج هذه القضايا على قائمة أولويات حقوق اإلنسان على المستوى الدولي. وفي 

بعض الحاالت، منعت حكومات تتخذ مواقف معادية مشاركة أولئك المدافعين في مؤتمرات دولية 

عن حقوق اإلنسان. وفي مثل هذه المنتديات، كانت محاوالت المدافعين لضمان اإلقرار بأنماط 

االنتهاكات التي يواجهها ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس اآلخر 

في مختلف أنحاء العالم ُتواجه مراراً باالستبعاد من البرامج والقرارات الرسمية المتعلقة بحقوق 

اإلنسان، وذهبت بعض الحكومات إلى القول بأن مثل هذه القضايا »ليست مالئمًة للنظر« في 

هيئات دولية معنية بحقوق اإلنسان.

ومع ذلك، فقد بدأ عمل المدافعين عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى 

الجنس اآلخر في بلدان شتى يحظى باإلقرار وينعكس في تحليالت بعض هيئات المراقبة المؤلفة 

من خبراء التابعة لألمم المتحدة، ومن بينها »الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني 

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان«، باإلضافة إلى هيئات الخبراء المعنية بقضايا من قبيل العنف ضد 

المرأة، والحق في الصحة، ومنع التعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء.

ولفت هؤالء المدافعون أنظار الرأي العام إلى أن األشخاص الذين تختلف ميولهم أو هوياتهم 

الجنسية عن األعراف السائدة ُيحرمون بأشكال شتى من أن يعيشوا حياتهم وأن يتمتعوا بالحقوق 

والحريات التي يتمتع بها اآلخرون باعتبارها أمراً بديهياً. فقد سلطوا الضوء على األنماط المحددة 

لالنتهاكات التي يتعرض لها المتحولون إلى الجنس اآلخر، والتمييز المزدوج الذي تواجهه النساء 

المثليات، بسبب نوعهن وبسبب ميولهن الجنسية، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى أن تظل 

معاناتهن مخفيًة عن األنظار.

اأوغندا

في اأكتوبر/ت�سرين الأول 2004، ُفر�ست غرامة على اإحدى المحطات الإذاعية بعد اأن اأذاعت برنامجًا 

حواريًا مبا�سرًا ناق�ص فيه بع�ص الن�سطاء في مجال الحقوق الجن�سية ق�سية التمييز �سد ذوي الميول الجن�سية 

المثلية والثنائية والمتحولين اإلى الجن�ص الآخر وحاجتهم اإلى خدمات تتعلق بمر�ص نق�ص المناعة المكت�سبة 

والفيرو�ص الم�سبب له. وقد قرر مجل�ص الإذاعة معاقبة المحطة بغرامة مقدارها نحو األف دولر اأمريكي، 

وقال اإن البرنامج كان »متنافيًا مع الأخالق العامة« ومخالفًا للقوانين القائمة. وفي اأعقاب الواقعة، وا�سل 

الم�سوؤولون الأمنيون م�سايقة ذوي الميول الجن�سية المثلية والثنائية والمتحولين اإلى الجن�ص الآخر، مما اأدى 

ببع�ص المدافعين عن حقوق الإن�سان من المعنيين بحقوق ذوي الميول الجن�سية المثلية والثنائية والمتحولين 

اإلى الجن�ص الآخر في اإحدى الجامعات الكبرى اإلى الخوف على �سالمتهم ال�سخ�سية.
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وتبين التحديات التي يعرضها هذا الجزء أهمية تبني منهج شامل يتسم باالنفتاح بخصوص مفهوم 

»المدافع عن حقوق اإلنسان«، وقيمة االعتراف بأولئك الذين يعملون مع الفئات المهمشة باعتبارهم 

من المدافعين عن حقوق اإلنسان. وقد شهدت منظمة العفو الدولية نموذجاً لما يوفره هذا االعتراف 

من قوة للحماية، وذلك في مدينة غواياكيل في إكوادور، حيث كان المدافعون عن حقوق ذوي 

الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر قد اتصلوا بمنظمة العفو الدولية 

معبرين عن تخوفهم من احتمال قيام الشرطة بأعمال انتقامية إزاء أول مظاهرة تشهدها المدينة 

دفاعاً عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر، وهي 

مظاهرة كانت على وشك االنطالق ولكن السلطات رفضت في آخر لحظة منحها تصريحاً رسمياً. 

وقد حمل المدافعون والمتظاهرون الفتات حملت مقتطفات من مناشدات عاجلة أرسلها أعضاء 

منظمة العفو الدولية وطالبوا فيها باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات وفي الدفاع عن حقوق 

اإلنسان، واتخذوا من هذه الالفتات ساتراً يقيهم من أية اعتداءات بدنية. وقد سارت المظاهرة بشكل 

سلمي ولم تقع أية حوادث.

وإذا كان المدافعون عن الحقوق الجنسية واإلنجابية يسعون لوضع حد لوحشية الشرطة وللعنف 

بسبب النوع وغير ذلك من االنتهاكات، فإنهم يرسخون في الوقت نفسه رؤية تحريرية لحقوق 

اإلنسان، تعتبر أن السالمة الجنسية هي جزء ال يتجزأ من صالح الفرد وكرامته، شأنها شأن حرية 

الضمير واالعتقاد. بل إن حرية الفرد في التصرف في عالقاته الحميمة وحياته العاطفية واألسرية 

هي في حد ذاتها قضية تتعلق بالضمير.

�سري لنكا

في �سري لنكا، ُتعد العالقات الجن�سية المثلية جريمًة ُيعاقب عليها بال�سجن لمدة اأق�ساها 12 عامًا. وفي 

اأغ�سط�ص/اآب 1999، ن�سرت �سحيفة »ذا اأيالند« )الجزيرة( ر�سالة تحتج على موؤتمر للن�ساء المثليات 

كان �سُيعقد في مدينة كولومبو. وقد تقدمت جماعة »رفيقات في رحلة«، وهي من الجماعات المعنية 

بحقوق المراأة في �سري لنكا، ب�سكوى ب�ساأن الر�سالة اإلى مجل�ص ال�سحافة في �سري لنكا. اإل اإن المجل�ص 

رف�ص اإدانة ال�سحيفة وق�سى باأن من حق الكاتب اأن يعبر عن راأيه، واأن هذا الراأي مبرر لأن العالقات 

الجن�سية المثلية بين الن�ساء هي »عمل من اأعمال التلذذ بتعذيب الآخر«، كما اأنها ُتعد جريمة بموجب 

قانون العقوبات في البالد.
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5/اإلطار الدولي

على مدى السنوات العشر الماضية، وافق المجتمع الدولي على إطار دولي يقر بدور كل فرد في 

الدفاع عن حقوق اإلنسان. فقد أقرت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي ينهض به 

المدافعون عن حقوق اإلنسان وتعهدت بحمايتهم. 

كما تم اإلقرار بأن من حق المجتمع المدني ومن واجبه أن يعمل بشكل مستقل لحماية حقوق 

اإلنسان. وبالرغم من أن التعهدات المنصوص عليها في المواثيق ال ُتنفذ في الواقع العملي في كل 

األحوال، فإن ذلك اإلطار يوفر فرصاً جديدة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.

»إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« الصادر عن 
األمم المتحدة

اعُتمد »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« الصادر عن األمم المتحدة في 9 ديسمبر/

كانون األول 1998، عشية االحتفال بمرور 50 عاماً على صدور »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«. 

وقد عبر ذلك اإلعالن عن إقرار عام فيما بين الدول األعضاء في األمم المتحدة بأن المبادئ والمثل 

الواردة في »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« ال يمكن أن تصبح حقيقًة ملموسة إال إذا شارك كل 

فرد في تطبيقها، وتسنى لمن يعملون على تعزيزها أن يمارسوا أنشطتهم بدون تدخل أو عراقيل 

أو ترهيب أو تهديد.

وقد وافقت الحكومات على أن جهود المدافعين عن حقوق اإلنسان في رصد أوضاع حقوق اإلنسان 

وفحصها وتقديم مقترحات لتحسينها ال تتماشى فحسب مع تعهدات الدول بااللتزام بالقوانين 

والمعايير المحلية والدولية لحقوق اإلنسان، بل إنها تسهم إلى حد كبير أيضاً في تحقيق هذه الغاية 

وتعزيزها.

ويلزم »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« الحكومات بحماية الحقوق التي ُتعد أساسية 
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لعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان. ومن بين الحقوق التي تم اإلقرار بأنها أساسية للمدافعين عن 

حقوق اإلنسان الحق في حرية التعبير، والحق في إبداء آراء تنتقد سياسات الحكومات، والحق 

في التجمع السلمي وفي الدعوة إلى التغيير بطرق سلمية، والحق في تلقي ونقل المعلومات وفي 

االتصال بالمنظمات المحلية والدولية. ويشير »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« بشكل 

خاص إلى حق أولئك المدافعين في العمل بشكل جماعي لحماية الحقوق.

وتم اإلقرار بأن المدافعين عن حقوق اإلنسان كثيراً ما يعرضون أنفسهم للخطر بانتقاد 

الحكومات أو العناصر األخرى ذات النفوذ، ومن ثم فإن الحكومات ملزمة بأن تضمن للمدافعين 

عن حقوق اإلنسان أن يمارسوا أنشطتهم دون تدخل أو عراقيل أو تمييز أو خوف من األعمال 

االنتقامية. وإذا ما ثارت ادعاءات عن وقوع مثل هذه االنتهاكات، فإن من حق المدافعين عن 

حقوق اإلنسان أن يتقدموا بشكاوى وأن ُتنظر هذه الشكاوى أمام هيئة قضائية، أو أي سلطة 

أخرى، مختصة ومستقلة وحيادية، وإذا ما ثبت وقوع انتهاك فإن من حقهم الحصول على 

إنصاف.

ويلزم »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« الحكومات بأن تعزز فهم حقوق اإلنسان، 

بما في ذلك توزيع المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتوفير برامج حقوق اإلنسان، وإنشاء 
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اأوليغ اأورولوف، هو رئي�ص منظمة »الذكرى«، وهي منظمة رو�سية 

بارزة تعمل على تعزيز حماية حقوق الإن�سان عن طريق ر�سد 

انتهاكات حقوق الإن�سان وتوثيقها. وقد اخُتطف، مع ثالثة �سحفيين، 

ع�سية مظاهرة غير مرخ�ص لها احتجاجًا على وح�سية قوات الأمن 

وغير ذلك من ق�سايا حقوق الإن�سان. وذكرت الأنباء اأن المختطفين 

الأربعة اقتيدوا اإلى خارج المدينة وتعر�سوا لل�سرب وُهددوا باإطالق 

النار عليهم، ثم ُتركوا في اأحد الحقول.
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مؤسسات محلية معنية بحقوق اإلنسان. كما حثت »لجنة حقوق اإلنسان« التابعة لألمم المتحدة 

الحكومات على تسهيل تطبيق »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« وتقديم تقارير عن 

جهودها في هذا الصدد، وأهابت بجميع هيئات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان أن تأخذ بنود 

اإلعالن في االعتبار.

الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني 
بالمدافعين عن حقوق اإلنسان

في عام 2000، عيَّن األمين العام لألمم المتحدة ممثالً خاصاً للمساعدة في تطبيق »إعالن 

حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان«. وقد اختيرت حنة جيالني، وهي محامية باكستانية ومن 

النشيطات في مجال حقوق اإلنسان، لتكون أول من يشغل هذا المنصب. وتشمل صالحيات 

»الممثل الخاص لألمين العام المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان« تقديم تقارير، 

ورصد األوضاع، والقيام بزيارات للبلدان، واتخاذ إجراءات منفردة بشأن حاالت االنتهاكات، 

وتقديم توصيات لتحسين حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان. وفي إبريل/نيسان 2008، تغير 

اسم هذا المنصب ليصبح »الممثل الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق اإلنسان«، وُعينت 

مارغريت سيكاغايا لتشغله.

وعندما يتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان لخطر معين، يمكن لمكتب »المثل الخاص المعني 

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان« أن يتخذ إجراًء عاجالً بالنيابة عنهم. وعادًة ما يعتمد مكتب »الممثل 

الخاص« لدى اتخاذ مثل هذا اإلجراء، على المعلومات الواردة من المدافعين عن حقوق اإلنسان على 

المستوى المحلي أو من المنظمات الدولية التي تعمل لصالحهم. ومنذ عام 2000، أرسل مكتب 

»الممثل الخاص« ما يزيد عن 1500 رسالة إلى حكومات، أعرب فيها عن القلق بخصوص بعض 

المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر.9 

كما قامت »الممثلة الخاص« بزيارات إلى البلدان للتعرف بشكل أكثر شموالً على األوضاع التي 

يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان في بلدان بعينها. ومنذ عام 2000، زارت »الممثلة الخاص« 

10 دول. ولألسف، لم تتعاون جميع الدول بشكل كامل مع »الممثلة الخاص«، حيث أحجمت 21 

دولة عن إصدار دعوات للسماح بزيارات »الممثلة الخاص«، بينما أحجمت دول أخرى عن الرد على 
الرسائل التي وجهتها.10
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مسؤولية الحكومات عن حماية المدافعين عن حقوق 
اإلنسان

يقضي »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« وغيره من المواثيق الدولية واإلقليمية لحقوق 

اإلنسان، بخضوع الحكومات للمحاسبة عن االعتداءات والمضايقات والتهديدات وغيرها من االنتهاكات 

التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان على أيدي موظفين حكوميين، بما في ذلك أفراد قوات 

األمن. ويتعين على الدول اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه االنتهاكات، وكذلك إجراء تحقيقات وافية 

ونزيهة على وجه السرعة، فضالً عن تقديم تعويضات للضحايا، في حالة االدعاء بوقوعها.

كما يجب على الدول منع األعمال التي يرتكبها أفراد بصفتهم الشخصية، أو ترتكبها شركات أو 

غيرها من العناصر غير الرسمية، من قبيل تهديد المدافعين عن حقوق اإلنسان أو االعتداء عليهم 

أو إيذائهم بأية صورة أخرى أو السعي إلعاقة عملهم. وإذا ما تقاعست الدولة عن العمل بالحرص 

الواجب لمنع هذه االنتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، فمن الممكن أن تخضع للمحاسبة 

بموجب القانون الدولي.

وبالرغم من هذه االلتزامات، فإن المدافعين عن حقوق اإلنسان كثيراً ما يجدون أنفسهم هدفاً 

لالضطهاد من الحكومات أو ضحية لتقاعسها عند تعرضهم لتهديدات من عناصر غير حكومية. 

وإزاء أفعال الحكومات، قد ُيقدم المدافعون عن حقوق اإلنسان على كشف حقائق غير مرغوب فيها 

بخصوص السياسات الحكومية، أو تأييد الفئات المهمشة أو الخصوم السياسيين للحكومات، إال إن 

ذلك ال يضفي الشرعية على االنتهاكات التي ُترتكب ضدهم.

اآلليات اإلقليمية

في أمريكا الالتينية وإفريقيا وأوروبا، عملت بعض الحكومات معاً على حماية المدافعين عن 

حقوق اإلنسان، وكان من شأن هذا التعاون ما بين الحكومات أن يؤدي إلى فهم أعمق للظروف التي 

يعمل فيها المدافعون عن حقوق اإلنسان في منطقة معينة، وأن يساعد الحكومات على التعامل 

معها على نحو مالئم. ومع ذلك، لم يتحقق بعد توفير الحماية الكاملة على المستوى اإلقليمي. فما 

زالت منطقة الشرق األوسط تفتقر إلى آليات لحماية حقوق اإلنسان عموماً ولحماية المدافعين عن 

حقوق اإلنسان على وجه الخصوص.
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وقد تعهدت حكومات األمريكتين صراحًة بتعزيز »إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان« من 

خالل القرارات التي ُتعتمد سنوياً في الجمعية العامة »لمنظمة الدول األمريكية« منذ عام 1999. 

وفي داخل »لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان«، تتولى تنسيق األعمال المتعلقة بالمدافعين 

عن حقوق اإلنسان وحدة متخصصة، هي »وحدة المدافعين عن حقوق اإلنسان«. وترصد الوحدة 

وتحلل المعلومات الخاصة بأوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان، كما تقدم المشورة إلى »لجنة 

الدول األمريكية لحقوق اإلنسان« بخصوص االلتماسات الفردية المقدمة من المدافعين عن حقوق 

اإلنسان من أجل اتخاذ إجراءات وقائية، وهي إجراءات يجوز للجنة أن تأمر بها إذا تعرض شخص 

»ألذى جسيم ال يمكن عالجه«. وتشمل هذه اإلجراءات الوقائية إجراءات أمنية وأخرى للتحقيق في 
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نساء يتظاهرن للمطالبة بحق 

التصويت في الكويت )2002(. 

وقد نجحت نساء الكويت في 

 حملتهن لنيل حق االقتراع في 

عام 2005.
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التهديدات وغيرها من االنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان، وذلك بغرض معالجة األسباب 

الجذرية لالنتهاكات ومنع تكرارها.وفي عام 2005، أمرت اللجنة باتخاذ مثل هذه اإلجراءات في 
11 حالة تتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان. 11

وفي عام 2004، اعتمدت »اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب« قراراً بشأن حماية 

المدافعين عن حقوق اإلنسان في إفريقيا، يحث الدول األطراف على تنفيذ »إعالن حماية المدافعين 

عن حقوق اإلنسان« بشكل كامل. كما نص القرار على إنشاء »مكتب المقرر الخاص المعني 

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان في إفريقيا«.12 وبالرغم من أن عمل هذا المكتب ما زال محدوداً حتى 

اآلن، بسبب قلة الموارد أساساً، فإن المبادرات التي اتخذها مؤخراً تبعث األمل في إمكان تعزيز 

الجهود اإلقليمية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان في إفريقيا. ومن هذه المبادرات إصدار 

بيانات صحفية تدعو الحكومات المعنية إلى توفير حماية كافية للمدافعين عن حقوق اإلنسان، 

وإصدار »نشرة المقرر اإلخبارية« في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وتعهد االتحاد األوروبي صراحًة بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان. وتوفر »المبادئ التوجيهية 

لالتحاد األوروبي بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان«، التي اعُتمدت في يوليو/تموز 2004، 

إطاراً ألنشطة دول االتحاد األوروبي لتقديم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في 

بلدان أخرى، بما في ذلك دعم عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنتديات المتعددة األطراف، 

والتدخل لصالح المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر، ودعم اآلليات الدولية واإلقليمية 

لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان. وقد نظم االتحاد األوروبي حمالت عالمية بشأن قضايا 

معينة تتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان، من بينها الحق في حرية التعبير والمدافعات عن 

حقوق اإلنسان. 

وأعرب ميثاق »رابطة بلدان جنوب شرق آسيا«، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، عن 

االلتزام بإنشاء آلية إقليمية لحقوق اإلنسان، وُعينت لجنة من الخبراء لصياغة صالحيات تلك 

الهيئة المعنية بحقوق اإلنسان. وتسعى منظمة العفو الدولية، ومنظمات المجتمع المدني في 

المنطقة، من أجل إقامة هيئة لحقوق اإلنسان، تتسم بالقوة والمهنية، وتطبق المعايير الدولية 

لحقوق اإلنسان.
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6/حركة عالمية: عالم من 
اإلمكانات

يعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان، من خالل رؤيتهم وثباتهم وبسالتهم، على التغلب على 

العقبات التي تواجههم، وإحداث تغييرات دائمة. فهم يكشفون االنتهاكات ويناضلون من أجل 

إنصاف الضحايا؛ ويزودون األفراد والتجمعات بالقوة للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ ويتعاملون 

مع القضايا العالمية بسبل تؤكد كرامة جميع البشر. ويبادر المدافعون إلى القيام بتحركات حيثما 

يرون أن هناك حاجة لذلك، وكثيراً ما يكونون أول من يرفع صوته إذا ما وقع انتهاك للحقوق، 

كما أنهم ال يتوقفون عن مساعيهم بعد أن يتحول انتباه العالم إلى اتجاه آخر. ومن خالل هذه 

السبل وغيرها، يمثل المدافعون عن حقوق اإلنسان عنصراً جوهرياً في عصرنا، ويستخدمون شتى 

الوسائل من أجل إحداث التغيير.

وكثيراً ما تكون الحمالت وعمليات الحشد الواسعة على المستوى الدولي أمراً ضرورياً إلرساء 

الشرعية وإقناع الحكومات باتخاذ إجراءات بشأن قضايا حقوق اإلنسان. فقد طالب أكثر من مليون 

شخص باتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع األسلحة في أيدي من ينتهكون حقوق اإلنسان. وتزايد 

بشكل كبير عدد الحكومات التي تؤيد وضع معاهدة دولية بشأن تجارة األسلحة منذ أن بدأت 

الحملة بهذا الصدد، ومن ثم وافق المجتمع الدولي على بدء العمل لوضع تلك المعاهدة، التي سوف 

تلزم الحكومات الضالعة في تجارة األسلحة بأن تعمل وفق المعايير اإلنسانية الدولية والمعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان. ويتضح أثر مثل هذه الحمالت من الخبرات السابقة المستقاة من »الحملة 

الدولية لحظر األلغام األرضية«، والتي انضمت فيها شبكة من المنظمات غير الحكومية إلى بعض 

الحكومات المساندة من أجل القيام بتحرك. وقد صدقت 153 دولة على »اتفاقية أوتاوا« لعام 

1997، التي تحظر استعمال األلغام األرضية وإنتاجها وتصديرها، كما أصبح استعمال األلغام 
األرضية ُيقابل باإلدانة على نطاق واسع.13

وبالمثل، تواصل الحركة المعنية بحقوق المرأة جهودها على المستوى العالمي من أجل القضاء 

على العنف والتمييز ضد المرأة، ووضع حد إلفالت مرتكبي االنتهاكات ضد المرأة من العقاب. 
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مجموعة من الشابات خالل حلقة 

دراسية عن حقوق المرأة واألوضاع 

الصحية في إقليم غوجارات 

الهندي، 2001. 
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وشاركت المدافعات عن الحقوق اإلنسانية للمرأة في شتى أنحاء العالم في حمالت لوقف 

االنتهاكات ضد المرأة، وكثيراً ما تصدت هذه الحمالت لألعراف االجتماعية أو الثقافية أو الدينية. 

وبالرغم من تحقيق انتصارات عديدة، فما زالت المدافعات عن الحقوق اإلنسانية للمرأة عرضًة 

للخطر في بعض البلدان.

وإذا كان ذلك الحشد الدولي ال يزال فعاالً، فإن الدفاع عن حقوق اإلنسان يبدأ من مستوى األفراد 

في مجتمعاتهم. وقد يكون للحلول التي يتم التوصل إليها في هذا السياق آثاراً أوسع على المستوى 

العالمي. وقد عبَّر محمد يونس، مؤسس »مصرف الفقراء«، عن ذلك بقوله: »لقد شاركت ألن الفقر 

كان يحيط بي من كل جانب، ولم يكن بوسعي أن أغض الطرف عنه«.14 وكان من شأن مشروع 

اإلقراض الصغير الذي بدأه، من خالل تقديم قروض صغيرة للفقراء، أن يؤدي إلى تزويد قطاعات 

مهمشة من األفراد والمجتمعات بالقدرة على الحصول على عدد كبير من الحقوق. كما أدى هذا 

المشروع إلى تطوير الفهم العالمي للحقوق باعتبارها كالً ال يتجزأ، وكذلك للفقر باعتباره انتهاكاً 

لحقوق اإلنسان.

وتصدى المدافعون عن حقوق اإلنسان لآلثار المتزايدة ألنشطة الشركات على حقوق اإلنسان، 

عن طريق وضع إستراتيجيات للتصدي لالنتهاكات التي ترتكبها الشركات، ومطالبتها باحترام 

حقوق اإلنسان. ورغم أن الشركات ليست ملزمة قانوناً بأحكام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، 

فإنها تتحمل، كحد أدنى، مسؤولية احترام جميع حقوق اإلنسان، كما يمكن أن يتسع نطاق هذه 

المسؤولية: ففي ظروف معينة تتحمل الشركات أيضاً مسؤولية حماية حقوق اإلنسان وإعمالها 

وتعزيزها.

وال يزال النظام القانوني الدولي لمحاسبة الشركات ضعيفاً، إال إن المدافعين عن حقوق اإلنسان 

نجحوا في رفع الوعي ززيادة الفحص العام لسياسات الشركات وممارساتها. فقد شاركت 

منظمات دولية غير حكومية وحكومات مع نشطاء في »عملية كيمبرلي« لوضع مدونات سلوك 

طوعية فيما يتعلق باالتجار في الماس، وذلك للحيلولة دون تسبب هذه التجارة في تأجيج الحروب 

واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. بيد أن كثيراً من المدافعين عن حقوق اإلنسان ما برحوا 

يطالبون بأال يقتصر األمر على إخضاع الشركات لمبادئ طوعية فحسب بل يمتد إلخضاعها لمبادئ 

ملزمة قانوناً أيضاً. وقد يواجه المدافعون عن حقوق اإلنسان، ممن يتصدون للقوى االقتصادية، 

لمقاومة عنيفة من جانب الشركات التي يسعون إلى محاسبتها وكذلك من جانب الحكومات التي 

تحمي مصالح القطاع الخاص. 



طالب جامعة ميتشيغان 

يتظاهرون ضد الشركات التي 

تستخدم المالبس المصنعة فيما 

ل  وراء البحار في مصانع تشغِّ

العمال في ورشات عمل شاقة 

للغاية، أبريل/نيسان 1999. 
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7/الوقوف إلى جانب المدافعين 
عن حقوق اإلنسان

»نحن... محظوظون ألن هناك عيوناً مسلطة علينا، فهناك آالف األشخاص الذين يسعون 
إلى حماية الحقوق اإلنسانية لآلخرين، وهم يضحون بأرواحهم في سبيل ذلك. فشكراً 

لهذه العيون«.15

د. مضوي إبراهيم آدم، »المنظمة السودانية للتنمية االجتماعية«

بالرغم من إنشاء آليات دولية وإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، فما زال الكثيرون 

يتعرضون للمضايقة والترهيب وغير ذلك من االنتهاكات. ويعمل المدافعون الذين يمارسون 

أنشطتهم في مثل هذه الظروف على وضع إستراتيجيات وأساليب لحماية أنفسهم وحماية 

اآلخرين، استناداً إلى خبراتهم اليومية. وإذا كانت هذه اإلستراتيجيات تمثل الشكل المباشر من 

الحماية، فإن المنظمات الدولية غير الحكومية، والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية تلعب 

دوراً مهماً من خالل تأييد هذه اإلستراتيجيات وتعزيزها متى أمكن ذلك.

وبفضل إنشاء شبكات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، أصبح بوسع المدافعين عن 

حقوق اإلنسان تحديد أنماط االنتهاكات، وإيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وتعزيز أنشطة الدعاية 

وبناء القدرات. كما يمكن للمشاركة في شبكات وطنية أو إقليمية أن تؤدي إلى تسهيل االستعانة 

بآليات الحماية اإلقليمية والدولية، وتعزيز شرعية المدافعين عن حقوق اإلنسان، والسيما من 

يتبنون قضايا كانت ُتقابل عادة بالتجاهل من حركة حقوق اإلنسان، ومن يواجهون التمييز من 

جانب السلطات في بلدانهم.

وتتسم المنظمات الدولية بثقل سياسي، ويمكنها فعالً حشد الجهود لرفع الوعي بخصوص حاالت 

فردية، وكذلك بخصوص االنتهاكات المنظمة وما يتصل بها من قوانين وممارسات. ويمكن لهذه 
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المنظمات أن تستعين بشرعيتها ونفوذها المعنوي للضغط على مسؤولين أساسيين في الحاالت 

التي يتعرض فيها المدافعون عن حقوق اإلنسان لالضطهاد. فقد تضامنت بعض المنظمات الدولية 

مع المدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدان مثل ميانمار، حيث يمكن أن تتعرض األصوات التي 

تنادي بأبسط الحقوق األساسية لإلخراس.

وتتيح التقنيات الحديثة فرصاً جديدة لالتصال فيما بين المدافعين عن حقوق اإلنسان، فقد كان 

من شأن تزايد سرعة اإلنترنت، وقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع، أن تجعل من القضايا 

المحلية لحقوق اإلنسان قضايا تحظى باالهتمام على المستوى العالمي في غضون ساعات. إال 

إن هذه اإلمكانات التي تتمتع بها شبكة اإلنترنت لم تفلت من قبضة بعض الحكومات، التي سعت، 

بمساعدة عدد من أكبر الشركات في مجال تقنيات المعلومات، إلى الحد من حرية التعبير. ففي 

الصين وفيتنام وتونس وغيرها، تعرض بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان للمضايقة والسجن 

بسبب أنشطتهم على اإلنترنت.

وتدعم بعض المنظمات الدولية غير الحكومية برامج التدريب التي تتناول بشكل خاص حماية 

المدافعين عن حقوق اإلنسان وأنشطتهم. وتتضمن هذه البرامج التوعية بمضمون »إعالن حماية 

المدافعين عن حقوق اإلنسان«، وكيفية االستعانة بآليات الحماية الدولية واإلقليمية، وتقييم 

المخاطر، وتأمين المعلومات، ووضع إستراتيجيات للحد من المخاطر، وغير ذلك من المعلومات 

المتعلقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان. ففي إبريل/نيسان 2008، على سبيل المثال، تعاونت 

منظمة العفو الدولية مع ائتالف للمنظمات النسائية في كولومبيا في تنظيم حلقة نقاشية بشأن 

المدافعات عن حقوق المرأة، شاركت فيها ناشطات من 18 منطقة مختلفة في كولومبيا. وتضمنت 

الحلقة مناقشة إستراتيجيات لتحسين حماية الناشطات ومنظماتهن، كما ساهمت في تعزيز 

الصالت بين المدافعات عن حقوق المرأة. وتبين خبرة هذه الحلقة إلى أي مدى يمكن لمنظمة العفو 

الدولية والمنظمات المحلية وجماعات النشطاء أن تتعاون معاً لدعم أنشطة فعالة.

وعملت بعض المنظمات األخرى، والسيما »كتائب السالم الدولية«، على التواجد الميداني في 

مناطق ينشط فيها المدافعون عن حقوق اإلنسان. ويمكن لهذا التواجد أن يقلل من المخاطر التي 

يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان، مما يتيح لهم مواصلة عملهم. وتعتمد فاعلية هذا 

التواجد الدولي على عدد من العناصر المحلية والدولية. وقد طلب المدافعون عن حقوق اإلنسان 

في عدد من البلدان، مثل كولومبيا وغواتيماال وإندونيسيا، مراراً بهذا التواجد باعتباره عنصراً في 

إستراتيجيتهم لتأمين أنفسهم وأنشطتهم.
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يوافق »اليوم الدولي للسكان 

األصليين في العالم« يوم 9 

أغسطس/آب من كل عام. وفي 

عام 2007، التقت عدة منظمات 

في عاصمة بنغالديش، دكا، 

لالحتفال بهذه المناسبة، وتعهدت 

بضمان الحقوق اإلنسانية 

لجماعات السكان األصليين، البالغ 

عددها 41 جماعة. 
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ويمكن للحكومات والبعثات الدبلوماسية والهيئات المانحة 

أن تتخذ خطوات لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 

وأنشطتهم حتى في بلدان أخرى. فبوسع الحكومات أن 

تعرض بواعث القلق بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق 

اإلنسان من خالل المنتديات الثنائية والمتعددة األطراف، 

ويمكنها تقديم الدعم لآلليات الدولية واإلقليمية. ويمكن 

للجهات المانحة إدراج القضايا المتعلقة بالمدافعين عن 

حقوق اإلنسان في جميع مراحل وضع المشروعات وتنفيذها 

وتقييمها، وأن تعطي األولوية لبناء قدرات المدافعين عن 

حقوق اإلنسان. وقد أدرجت بعض الحكومات مسألة حماية 

المدافعين عن حقوق اإلنسان على المستوى المحلي في 

خططها لمواجهة الظروف الطارئة. كما يمكن للحكومات 

اإلسراع في إجراءات استخراج تأشيرات الدخول، بما 

يتيح تنقل المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين ُيضطرون 

للتنقل بسبب تهديدات خطيرة. وفي بعض البلدان، قام 

أعضاء البعثات الدبلوماسية بزيارة مكاتب المدافعين عن 

حقوق اإلنسان أو دعوهم لزيارتهم في منازلهم أو مقارهم 

الدبلوماسية. ويمكن لمثل هذه اإلجراءات أن تؤثر تأثيراً كبيراً وأن تكون بمثابة رسالة قوية مؤداها 

أن االنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان ستؤدي إلى عواقب دولية.
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أعضاء من »كتائب السالم 

الدولية« يصحبون األخت سيسيليا، 

من »اللجنة الكنسية للعدل 

والسالم«، خالل زيارة إلى أحد 

تجمعات النازحين في يكوامياندو، 

بكولومبيا )2007(. وتوثِّق اللجنة 

انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدم 

شكاوى قانونية بشأنها. 
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8/حماية مستقبل حقوق 
اإلنسان

»... إن قمع المدافعين عن حقوق اإلنسان هو مؤشر دال على سياق أوسع من عدم 
احترام حقوق اإلنسان داخل دولة ما، كما أنه يتناسب طردياً مع هذا السياق األوسع«.

حنة جيالني، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 
 2007 ،)2008-2000(

يرتبط مستقبل حقوق اإلنسان ارتباطاً وثيقاً بقدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان على العمل 

بحرية ودون خوف. فقد كان مقتل الصحفية أنا بوليتكوفسكايا مؤشراً قوياً ومريراً على مدى 

المخاطر التي يواجهها من يرفعون أصواتهم ضد القمع في روسيا، كما كان بمثابة رسالة مفادها 

أن أنجع وسيلة للهجوم على حقوق اإلنسان هي الهجوم على من يدافعون عن حقوق اإلنسان، وهي 

رسالة كثيراً ما تردد صداها في مختلف أنحاء العالم. ولحسن الحظ، فإن هناك أشخاصاً لديهم 

من البسالة ما يكفي لمواجهة تلك الهجمات، ومن بينهم أولئك الذين شاركوا في إحياء ذكرى أنا 

بوليتكوفسكايا بعد عام من مقتلها، وهؤالء هم من المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين ال تزال 

التهديدات وأشكال الترهيب واقعاً يومياً بالنسبة لهم.

وبالرغم من تحقيق كثير من االنتصارات، فإن مستقبل الحماية الحقَّة لحقوق اإلنسان يكمن 

في قدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان على العمل بحرية، دون ترهيب أو اضطهاد أو اعتداء. 

ويواصل المدافعون ابتكار أساليب جديدة وخالقة لمواجهة الظلم، ساعين في الوقت نفسه إلى 

تقليل األخطار المحيطة بهم وبعائالتهم ومجتمعاتهم. وعلى مدى األعوام الستين الماضية، حدث 

تطور ملموس في اآلليات القانونية المحلية والدولية لحماية حقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق 

اإلنسان، وهي تمثل التزاماً عاماً بضمان سالمتهم. ولكن بالرغم من التقدم الذي تحقق من خالل 

النصوص المكتوبة، فإن العبارات المنمقة لم تتحول بعد إلى احترام وحماية للمدافعين في الواقع 



الدفاع عن حقوق اإلنسان في عالم متغير52

 )
A

P
 P

ho
to

/M
ic

ha
el

 P
ro

bs
t 

©

الفعلي. وثمة حاجة ألن تجد النظم القضائية في العالم سبالً جديدة ومحددة لحماية المدافعين 

عن حقوق اإلنسان، من خالل تفعيل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية القائمة لحماية المدافعين 

عن حقوق اإلنسان. وثمة حاجة ألن تحتضن حركة حقوق اإلنسان المدافعين الذين يعملون في 

مجاالت جديدة ومثار خالف. وتواصل منظمة العفو الدولية جهودها من أجل مزيد من اإلقرار 

بمكانة ودور المدافعين عن حقوق اإلنسان وجميع من يتصدون النتهاكات حقوق اإلنسان وإفالت 

مرتكبيها من العقاب.

ويظل الوقوف إلى جانب الحركة العالمية للمدافعين عن 
حقوق اإلنسان أمراً مهماً على الدوام.



53 منظمة العفو الدولية

©
 A

P
 P

ho
to

/G
ur

in
de

r 
O

sa
n



الدفاع عن حقوق اإلنسان في عالم متغير54

1  لم يحالفنا الحظ، رغم المحاوالت، في أن نعثر على أثر 
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع كبير تُسلط 
عليه األضواء، أو بركن منسي في الكرة 

األرضية، فإن منظمة العفو الدولية 
تناضل في سبيل العدالة والحرية 

للجميع، وتسعى لحشد الجهود من 
أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

 أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard       Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
 )انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات 

عن عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 

 وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة 
 إلى األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:

Amnesty International, International Secretariat,
Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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 الدفاع عن حقوق اإلنسان 
في عالم متغير

بعد انقضاء ستين عاماً على تبني اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لم يعد 
هناك ولو دولة واحدة من دول العالم لم توقع على واحدة على األقل من 
معاهدات حقوق اإلنسان. ولكن، طالما أن الدول قد اتفقت على حماية 

حقوق اإلنسان، ما الذي يجعل المدافعين عن حقوق اإلنسان عرضة حتى 
يومنا هذا لمواجهة الترهيب واالعتقال والتعذيب، وحتى القتل؟ 

من هم المدافعون عن حقوق اإلنسان؟ وما هي الضمانات الموجودة لحماية 
عملهم؟ إن منظمة العفو الدولية تستكشف أبعاد هذه األسئلة وتتفحص 
السبل التي ما انفكت أجندة حقوق اإلنسان تتطور وفقها مع وضع األجيال 

الجديدة من المدافعين عن حقوق اإلنسان التأويالت التقليدية لحقوق اإلنسان 
موضع التساؤل وطرحها رؤيتها لما يجب أن تكون عليه األمور. 

www.amnesty.org
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