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 بیان مشتركك صادر عن ائتالف حمایة المدافعین

 أبطال التغییر
 المدافعون عن حقوق اإلنسان على الجبھة األمامیة للدیمقراطیة والتنمیة

 
لم یتوقف وضع الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في  – 2017نوفمبر /تشرین الثاني 9بروكسل، 

ة فالمساحات السیاسیة والمدنی. أنحاء العالم عن التدھور بوتیرة تثیر الجزع خالل العام الماضي
افیة قتزداد تقلًصا في عدد كبیر من البلدان، وغالبًا ما تكون التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والث

وفي أعداد متزایدة من البلدان، یزداد الضغط المتواصل على . متفاوتة وال تشمل الفئات الضعیفة
المدافعین عن حقوق اإلنسان مع إخفاق المجتمع الدولي في جلب االستقرار والسالم إلى مناطق 
میة الصراع، وھذا یتناقض تناقًضا صارًخا مع الجھود المبذولة من أجل تحقیق أھداف التن

 .  المستدامة
 

إّن المدافعین عن حقوق اإلنسان، بمن فیھم المدافعون عن حقوق المرأة والمثلیات والمثلیین 
ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسیة وحاملي صفات الجنسین، ھم أبطال التغییر 

إلى التصدي على مستوى القواعد الشعبیة، وھم الجھات الفاعلة المحوریة الحاسمة الساعیة 
ولمعالجة األسباب الجذریة لھذه األزمات، مثل انتشار . لألزمات التي یواجھھا المجتمع الدولي

الصراع الذي یؤدي إلى التشرید القسري وتنقل الالجئین، والتطرف واالنھیار البیئي، یتعین علینا 
ق التنمیة التغییر اإلیجابي وتحقیتقدیم الدعم إلى أولئك الناشطین في المیدان الذي یحاربون من أجل 

 .الشاملة
	

غالبًا ما یجازف المدافعون عن حقوق اإلنسان في كل أنحاء العالم بأرواحھم ورفاھھم في الدفع 
 .باتجاه تعزیز الحكم الدیمقراطي وتحقیق التنمیة المستدامة والمساواة بین الجنسین والحد من الفقر

 650، واجھ ما یزید على 1نظمات دولیة لحقوق اإلنسانووفقًا للتحذیرات الصادرة عن أربع م
مدافع لمضایقات  400اعتداءات وتھدیدات عدیدة، وتعرض ما ال یقل عن  2017مدافع في عام 

ال یُمكن إرساء الدیمقراطیة وإعمال حقوق اإلنسان إال عندما یتحلى األفراد والمجتمعات . قضائیة
ا ما یجعل المدافعین حجر أساس محوري في التنمیة وبناء وھذ. بالشجاعة واالستعداد للدفاع عنھا

 .السالم وإرساء الدیمقراطیة والقدرة على التكیّف
 

لقد أصبحت األنظمة االستبدادیة والقمعیة في كل أنحاء العالم أفضل تنظیًما، وأشد تعقیًدا، وأكثر 
ات بة والتشھیر والتشریعفعالیة في إعاقة عمل المدافعین عن حقوق اإلنسان بلجوئھا إلى المراق

التقییدیة التي تشمل الحصول على التمویل، والترھیب، والمضایقات، باإلضافة إلى االعتقاالت 
وكثیًرا ما تتورط الشركات المتعددة الجنسیات والمصالح الخاصة في . واإلخفاء والتعذیب والقتل

 . أعمال القمع وانتھاك حقوق اإلنسان لتحقیق مكاسب اقتصادیة
	

ما كان المدافعون یواجھون تھدیدات متزایدة فال بدّ من توفیر الحمایة لھم كي یتمكنوا من مواصلة ل
) في تشرین ProtectDefenders.euعملھم: ومنذ إطالق ائتالف حمایة المدافعین (

، وھو یضم منظمات المجتمع المدني التي تطبق آلیة حمایة المدافعین عن 2015األول/أكتوبر 
ان في االتحاد األوروبي: دأب االئتالف على تقدیم الدعم للمدافعین عن حقوق اإلنسان حقوق اإلنس

المعرضین لتھدید متزاید، مع االعتراف في الوقت عینھ بدورھم األساسي في تعزیز التنمیة 
وإضفاء الشرعیة علیھ. وفي خالل العامین الماضیین، قدم ائتالف حمایة المدافعین الدعم العاجل 

من المدافعین عن حقوق اإلنسان المعرضین للخطر، ومنح المساعدة المالیة لما  600رب لما یقا
منظمة من منظمات حقوق اإلنسان التي تعمل في أشد البیئات صعوبة. كما نُقل  65یزید على 

مدافع ممن یواجھون تھدیدات خطیرة، مع أفراد أسرھم إلى مقر مؤقت.  250ما یزید على 
مدافع في  3500االئتالف دورات تدریبیة وبناء للقدرات لما یزید على عالوة على ذلك وفر 

أنحاء العالم، وأوفد بعثات لتقصي الحقائق والدعوة والتوعیة في البلدان التي تعاني أوضاعا 
صعبة. واستطاع أعضاء االئتالف تطویر العمل الحالي في مجال الرصد والمرافقة في المیدان، 

 .ات والتھدیدات التي تطال المدافعین في كل أنحاء العالموالرصد الدوري لالعتداء
 

                                                
والفیدرالیة الدولیة  -مدافعو الخط األمامي، ومراسلون بال حدود، والمنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب  1 

 لحقوق اإلنسان في إطار مرصد حمایة  المدافعین عن حقوق اإلنسان

ProtectDefenders.eu  

منظمة غیر حكومیة تُطبق  12ائتالف یضم 
حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان في االتحاد 

 األوروبي، وھي:

 األماميمدافعو الخط 

 مراسلون بال حدود

 المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب

 الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان

الرابطة الدولیة للمثلیات والمثلیین ومزدوجي 
المیل الجنسي ومغایري الجنس وحاملي صفات 

 الجنسین

المؤسسة األورومتوسطیة لدعم المدافعین عن 
 حقوق اإلنسان

 اإلنسان والتنمیةالمنتدى اآلسیوي لحقوق 

 منظمة الحمایة الدولیة

 المنظمة الدولیة لكتائب السالم

الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
 والثقافیة

 صندوق التحرك العاجل للحقوق اإلنسانیة للمرأة

مشروع المدافعین عن حقوق اإلنسان في شرق 
 أفریقیا والقرن االفریقي
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یتعین على االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیھ، بالتعاون مع المدافعین والمنظمات الدولیة 
لحقوق اإلنسان، مواصلة العمل بعزم أقوى على وضع أجندة تقدمیة لحمایة الدفاع عن حقوق 

تقدیم الدعم إلى المجتمع المدني المستقل والمدافعین عن حقوق اإلنسان في سیاق التنمیة، وجعل 
 .اإلنسان أولویة استراتیجیة

 
لذا ثمة حاجة إلى إحداث تغییر جوھري من جانب الدول والشركات وكل الجھات الفاعلة المعنیة 
والنظر إلى المدافعین عن حقوق اإلنسان بصفتھم أصول حیویة وشركاء أساسیین في التنمیة، 

ویتعین على المجتمع المدني واالتحاد االوروبي والدول األعضاء فیھ التصدي لھذا . س تھدیًداولی
التحدي باعتباره أولویة، وتكثیف جھودھم لتوفیر الحمایة للمدافعین عن حقوق اإلنسان المعرضین 

 .للخطر
 

 یدعو ائتالف حمایة المدافعین االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیھ إلى:
 

ة االستثمار في دعم عمل المدافعین عن حقوق اإلنسان، وضمان إنشاء آلیات زیاد )1
حمایة طویلة األمد متاحة لدعمھم، فضًال عن ضمان الوفاء بااللتزامات المالیة تجاه 

 المدافعین عن حقوق اإلنسان المعرضین للخطر.
من أھداف التنمیة  16وضع اجراءات محددة تضمن التنفیذ الفعال للھدف رقم  )2

المستدامة حول تعزیز المجتمعات السلیمة الشاملة، ال سیما عن طریق ضمان تھیئة 
بیئة آمنة ومؤاتیة للمدافعین عن حقوق اإلنسان، والحرص على وقف ممارسة قتل 

 المدافعین عن حقوق اإلنسان، ومالحقة الجناة ومساءلتھم.
یا ي تقییًما إلزامالحرص على أن تطبق كل المنح والقروض في مجال التعاون األنمائ )3

ألثر حقوق اإلنسان، وضمان وضع سیاسات حمایة للمدافعین عن حقوق اإلنسان 
 العاملین في سیاق مشروعات التنمیة.

 االنخراط البنّاء في وضع آلیات ملزمة قانونًا بشأن األعمال التجاریة والشركات. )4

 
س االتحاد األوروبي، تأس	في	اإلنسان	حقوق	عن	المدافعین	لحمایة	آلیة	ھو	المدافعین	حمایة	ائتالف

 المعرضین لمخاطر عالیة والذین یواجھون أصعب المواقف في كل أنحاء العالم.لحمایة المدافعین 
منظمة دولیة تملك سجًال حافًال في مجال حمایة المدافعین عن  12یقود ھذه اآللیة اتحاد مكّون من 

 حقوق اإلنسان وتنیظم حمالت الدعوة والمناصرة.
	
 

 


