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المدافعون عن حقوق اإلنسان لیسوا مجرمین 	

	

2016تشرین الثاني/نوفمبر  29بروكسل،   

في أنحاء العالم بانتظام إلى المضایقات وتوّجھ إلیھم التّھم یتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان 
مجال حقوق اإلنسان ونزع الشرعیة عنھا. إذ الجنائیة، وذلك بھدف ترھیبھم وشّل أنشطتھم في 

یواجھ المدافعون صعوبات شتى أثناء عملھم في بیئات تشریعیة وإداریة تزداد قیودھا وتنكر الحق 
في حریة تكوین الجمعیات وحریة التعبیر والتجّمع السلمي. فُتلغى التراخیص الممنوحة للمنظمات 

ّمد حساباتھا المصرفیة، وُینتھك حقھا في الحصول على غیر الحكومیة المعنیة بحقوق اإلنسان، وُتج
المال من الخارج. كذلك طّور عدد متزاید من الدول نمًطا منھّجًیا من العقبات التي تعترض حریة 
المدافعین عن حقوق اإلنسان في التنقل (ال سیما اللجوء إلى تدبیر المنع من السفر) في محاولة 

واضحة لعزلھم.  

ألولى للمشروع، رأى ائتالف حمایة المدافعین، الذي یضم منظمات المجتمع المدني في خالل السنة ا
الدولیة التي تطبق آلیة حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان في االتحاد األوروبي، في ھذه الظاھرة 

فقط،  2016نزعة عالمیة متنامیة تقّوض وجود بیئة مؤاتیة للمدافعین عن حقوق اإلنسان. ففي عام 
مدافًعا مضایقات  425قا للنتائج التي توصل إلیھا ائتالف حمایة المدافعین، واجھ ما یزید على ووف

مدافًعا أو ُحكم علیھم بالسجن.  193قضائیة، ولُفقت التھم ضد   

إن إلساءة استخدام نظم العدالة الجنائیة المحلیة، ووضع التشریعات واألحكام التنظیمیة التي تقّید 
ق اإلنسان تأثیًرا ثالثي الجوانب في عملھم. أوًال، یتعارض ذلك عملًیا مع المدافعین عن حقو

أنشطتھم الیومیة في مجال حقوق اإلنسان. إذ ُیجبرون مثًال على تلبیة االستدعاءات والحضور 
دورًیا، وقضاء فترات احتجاز طویلة رھن المحاكمة، أو تنفیذ أحكام تمنعھم من ممارسة أنشطتھم 

. ثانًیا، ُیسھم ذلك في وصم المدافعین عن حقوق اإلنسان والمنظمات ووصفھم في حال إدانتھم
بالمجرمین، ومن ثّم نزع الشرعیة عن دورھم اإلیجابي في المجتمع. ثالًثا، إن تجریم المدافعین 
وتعّرضھم للمضایقة القضائیة یولّدان تأثیًرا سلبًیا في المجتمع المدني عموًما، ال سیما داخل 

أو الجماعات التي ینتمي إلیھا المدافعون، وقد یؤدي ذلك في حاالت عدة إلى التفكك  المجتمعات
االجتماعي وعزل المدافعین أنفسھم.   

لقد استھدفت الجھات الفاعلة من الدول وغیر الدول مجموعات بعینھا من المدافعین أكثر من غیرھا 
لتھم الجنائیة بحق ھؤالء المدافعین، وال و جّرمتھا بسبب القضایا التي تھتم بھا. وغالبا ما ُتلفق ا

سیما المدافعون عن حقوق األرض والبیئة، والمدافعون عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
والثقافیة، وحقوق المرأة (من بینھا الحقوق الجنسیة واإلنجابیة)، وحقوق المثلیین والمثلیات 



في میلھم الجنسي، وحریة التعبیر،  ومزدوجي المیل الجنسي والمتحولین جنسیا والمترددین
والقضایا المتعلقة بسیادة القانون والمساءلة.  

عموًما، ترافق التجریم انتھاكات جسیمة للحق في محاكمة عادلة. إذ غالبا ما تتسم االجراءات 
الجنائیة بعدم استقاللیة القضاء، واالجراءات المستعجلة، والفشل في إطالع المتھمین على التھم 

سوبة إلیھم، والعراقیل التي تعترض حقھم في الدفاع والحصول على محاٍم، واالفتقار إلى المن
الترجمة وعدم االمتثال لمبدأ علنیة جلسات االستماع، فضال عن جملة من االنتھاكات األخرى.   

لقد ھیأت أعداد متزایدة من الدول حول العالم بیئات قانونیة قمعیة تقّوض ممارسة الحق في حریة 
تكوین الجمعیات (ویشمل ذلك الحق في الحصول على التمویل)، والحق في التعبیر والتجّمع 
السلمي. إن ھذه القیود ال تنتھك معاییر حقوق اإلنسان الُمعترف بعا عالمًیا وحسب، إنما تؤثر بشدة 
ى في مساعي المجتمع المدني الرامیة إلى تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتھا، وضمان االستماع إل

صوت ضحایا االنتھاكات. إن ھذه القوانین واألحكام التنظیمیة، باإلضافة إلى الممارسات 
واالجراءات الرسمیة المقیِّدة ُتلحق بالغ الضرر في عمل المنظمات غیر الحكومیة، وتؤدي إلى تقیید 

ُتھدد ھذه أنشطتھا وتجریم موظفیھا، و/أو حتى ربما إغالق المنظمة وحلّھا. وفي كثیر من البلدان، 
السیاسات والقوانین الجدیدة كینونة المجتمع المدني لحقوق اإلنسان.  

إن ائتالف حمایة المدافعین یھیب بشدة بالسلطات المحلیة كافة القیام بما یلي:  

- االعتراف العلني بالدور المشروع والھام الذي یؤدیھ المدافعون عن حقوق اإلنسان،  
وأعمال العنف التي یتعرضون لھا.والشجب المنتظم لكل المضایقات  	

- حمایتھم من كل أشكال المضایقات، السیما على المستوى القضائي، لتمكینھم من ممارسة  
األنشطة المتعلقة بحقوق اإلنسان من غیر عوائق. 	

- إزالة كل العقبات القانونیة واإلداریة المفروضة على أنشطة المدافعین عن حقوق اإلنسان.  	
- قید أو شرط عن جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان المعتقلین تعسفًیا اإلفراج الفوري دون  

وإسقاط كل التھم الموّجھة إلیھم، ذلك أن الھدف من احتجازھم كان ردعھم عن ممارسة 
أنشطتھم لیس إال.  	

- ضمان تمتع جمیع المدافعین المعتقلین بالحق في الدفاع، وذلك عن طریق رفع كل العقبات  
ھم إلى محامیھم، ووضع حد لبعض الممارسات مثل حرمان التي تحول دون وصول

المدافعین من مساندة محامیھم الُمعّینین، واستدعاء المحامین بوصفھم شھوًدا في القضیة. 	
- إجراء تحقیق فّعال وشفاف ومستقل، ُیعاقب بنتیجتھ المسؤولون الحكومیون المتورطون في  

المدافعین عن حقوق اإلنسان، وضمان  قضایا االستخدام غیر المبرر للنظم الجنائیة ضد
وصول الضحایا إلى العدالة واإلنصاف.  	

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیھ إلى: أیًضا ائتالف حمایة المدافعینُیدعو   



- االعتراف العلني بالنزعة إلى تجریم المدافعین عن حقوق اإلنسان بوصفھا قضیة ملحة ال  
ُیھدد سالمة المدافعین وعملھم، وتضمین ذلك في  بّد من معالجتھا ألنھا أكبر خطر

استراتیجیات مناصرة حقوق اإلنسان مع منحھ أولویة التركیز.  	
- العمل على وضع مقاربة استراتیجیة للنھوض بحقوق اإلنسان من منظور عالمي، وإدانة  

كل أشكال تجریم المدافعین عن حقوق اإلنسان. 	
- البلدان المعنیة، والمراقبة المنتظمة للمحاكمات رصد اتجاھات التجریم بدقة وعن كثب في  

التي یخضع لھا المدافعون عن حقوق اإلنسان في البلدان التي تضم بعثات االتحاد 
األوروبي. 	

- اتخاذ ما یلزم من تدابیر لمنع المسؤولین الحكومیین من وصم المدافعین عن حقوق اإلنسان  
ھؤالء المسؤولون والتي تؤثر سلبا في ومنھا: إدانة التصریحات العامة التي یدلي بھا 

صورة المدافعین عن حقوق اإلنسان وسمعتھم والتشدید على األثر الُمدمِّر الناجم عن ذلك؛ 
والعمل على تعزیز الوعي اإلیجابي وحث الحكومات على حذو حذوھم. وتشجیع الحكومات 

عن حقوق اإلنسان  وأجھزة اإلعالم على اتخاذ اجراءات إیجابیة لتبرئة ساحة المدافعین
ودعم عملھم وصون سمعتھم ومنحھم الشرعیة. 	

- إیالء اھتمام خاص للجماعات المھّمشة بسبب ھویتھا، مثل النساء، والمثلیین والمثلیات  
ومزدوجي المیل الجنسي والمتحولین جنسیا والمترددین في میلھم الجنسي، والجماعات 

نواع المضایقات، بما فیھا التجریم. العرقیة أو األصلیة، والمعّرضة بنحو خاص لكل أ 	
	

-   

 

# المدافعون عن حقوق اإلنسان لیسوا مجرمین  
- إّن ائتالف حمایة المدافعین ھو آلیة للمدافعین عن حقوق اإلنسان أنشأھا االتحاد األوروبي  

لحمایة المدافعین الذین یتعرضون لمخاطر جسیمة ویواجھون أصعب األوضاع في أنحاء 
العالم.  

- منظمة دولیة ذات سجل حافل في مجال حمایة المدافعین  12اآللیة اتحاد من  وُیطبق  ھذه 
عن حقوق اإلنسان وتنظیم الحمالت ومناصرتھم. 	

	


