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جــنيف - يتحــلى املــدافــعون عــن حــقوق اإلنــسان بــالــشجاعــة والــقدرة الــكافــية لــلوقــوف فــي وجــه الــظلم املــتمثل 
فـي االنـتهاكـات املـختلفة ضـد حـقوق اإلنـسان، فـهم يتخـذون دومـا مـواقـف جـريـئة انـتصارا لـحقوق اإلنـسان 
لـذلـك يـتعرضـون لـالعـتداء عـلى نـطاق أخـذ فـي االتـساع عـلى نـحو مـثير لـلقلق، حـيث يـواجـهون قـمعا يـشمل: 
املـضايـقة، الـترهـيب، حـمالت الـتشويـه، سـوء املـعامـلة واالحـتجاز غـير الـقانـونـي، بـل إنـهم يـتعرضـون لـلقتل ال 
لـــشيء ســـوى مـــناصـــرتـــهم لـــلحق. وتظهـــر مـــعطيات خـــاصـــة جـــمعها مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات بـــأن 
املـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان يـــتعرضـــون ملـــخاطـــر محـــدقـــة تـــؤثـــر عـــلى طـــبيعة أعـــمالـــهم، وتـــشكل مـــساســـا 

بسالمتهم الجسدية وعائًقا أمام قدرتهم على مواصلة دورهم في مناصرة قضايا حقوق اإلنسان.
 وتـــرتـــفع وتـــيرة هـــذا االســـتهداف ضـــد املـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان، بـــصورة خـــاصـــة فـــي مـــنطقة الشـــرق 
األوسـط، املـنطقة الـتي تشهـد انـتفاضـات شـعبية وتـقلبات سـياسـية وانـقالبـات عـسكريـة ومـحاوالت اإلطـاحـة 
بـــالـــحكام، فـــضال عـــن االحـــتالل اإلســـرائـــيلي لـــألرض الفلســـطينية، األمـــر الـــذي انـــعكس ســـلبا عـــلى الـــحقوق 
والحـريـات وامـتد بـدوره لـعمل نشـطاء حـقوق اإلنـسان، لـيصبحوا عـرضـة لـحالـة اسـتهداف مـمنهجة تـمارسـها 
الســلطات فــي تــلك املــنطقة، كــون النشــطاء يــرصــدون ويــراقــبون عــن كــثب املــخالــفات واالنــتهاكــات الخــطيرة 
الـتي تـمس بـأوضـاع حـقوق اإلنـسان والـتي مـن شـأنـها أن تـفضح هـذه املـمارسـات وتـكشف زيـف االدعـاءات 
الــــحاصــــلة مــــن قــــبل الــــحكومــــات وتــــجعلهم عــــرضــــة لــــلمسائــــالت واملــــالحــــقات أمــــام الــــجهات الــــدولــــية أو محــــط 

انتقادات عاملية.
وفـــي تـــقريـــرنـــا الـــذي حـــمل عـــنوان "مـــدافـــعو حـــقوق اإلنـــسان.. فـــي دائـــرة االســـتهداف" نـــتناول حـــقيقة هـــذه 
االنـتهاكـات وطـبيعتها وصـورهـا وآثـارهـا عـلى النشـطاء والـعامـلني فـي هـذا الـحقل، مـع اسـتعراض تـداعـيات 
ذلــك عــلى األوضــاع الــحقوقــية. وركــز الــتقريــر عــلى اســتعراض أبــرز االنــتهاكــات الحــديــثة ضــد املــدافــعني عــن 
حــقوق اإلنــسان، فــي بــعض دول املــنطقة مــثل: مــصر والــسعوديــة والــيمن والــسودان والبحــريــن وإســرائــيل؛ 
كــعينة يــمكن أن تــعكس حــقيقة األوضــاع الــحاصــلة فــي املــنطقة. وقــد تــشابهــت وســائــل وصــور وآلــيات الــقمع 
فـي تـلك الـدول بـحق املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان، والـتي كـان مـنها التهـديـد بـالـقتل واالخـتطاف والـتوقـيف 
واالخــــفاء القســــري واإلذالل والــــتعذيــــب ومــــمارســــة الــــضغوط الــــنفسية ومــــصادرة املــــمتلكات واملــــعدات وتــــقييد 

حركة السفر، وذلك لثني النشطاء عن ممارسة أدوارهم تجاه رصد أوضاع حقوق اإلنسان.
ورصــــد الــــتقريــــر أكــــثر مــــن 30 نــــمطًا مــــن االنــــتهاكــــات ضــــد املــــدافــــعني عــــن حــــقوق اإلنــــسان، جــــلها شــــكلت 

انتهاكات فجة ملنظومة املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

وجــاء الــتقريــر فــي مــقدمــة وســتة مــحاور مــحاوال تــقديــم مــعالــجات مــوضــوعــية ملــسانــدة الــعامــلني واملشــتغلني 
بالدفاع عن الحقوق والحريات وذلك من خالل ما خلص إليه التقرير من جملة من النتائج والتوصيات. 

                                                    
املحور األول: املدافعون عن حقوق اإلنسان:

يـــنتمي املـــدافـــعون عـــن حـــقوق اإلنـــسان لجـــميع مـــناحـــي الـــحياة، فـــقد يـــكون مـــنهم الـــصحفيون واملـــحامـــون، 
والـــعامـــلون بـــاملـــهن الـــطبية، واملـــعلمون، والـــنقابـــيون، وكـــاشـــفو االنـــتهاكـــات، واملـــزارعـــون، وضـــحايـــا انـــتهاكـــات 
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وخــروقــات حــقوق اإلنــسان أو أقــربــاؤهــم، وقــد تــكون جــهود املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان جــزءا مــن أدوارهــم 
املهنية، وقد تدخل في نطاق العمل الطوعي، والعمل بدون أجر.

واســـتنادا إلعـــالن األمـــم املتحـــدة الـــخاص بـــاملـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان الـــصادر عـــام 1998 وغـــيره مـــن 
املـعايـير الـدولـية، فـإن املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان هـم: "أشـخاص يـعملون بـصفتهم الـفرديـة أو بـاالشـتراك 
مــع آخــريــن فــي الــدفــاع عــن حــقوق اإلنــسان وتــعزيــزهــا عــلى املســتويــات املحــلية أو الــوطــنية أو اإلقــليمية أو 

الدولية، دون اللجوء إلى الكراهية أو التمييز أو العنف أو الحض عليها".
كـما أن مـصطلح املـدافـعات عـن حـقوق اإلنـسان، يـمكن أن يـشير إلـى الـنساء املـدافـعات عـن حـقوق اإلنـسان 
الـالتـي قـد يـناضـلن مـن أجـل أي قـضية مـن قـضايـا حـقوق اإلنـسان. وتـواجـه املـدافـعات عـن حـقوق اإلنـسان 
أشـكاال مـن الـعنف الـقائـم عـلى أسـاس الـنوع االجـتماعـي إلـى جـانـب االعـتداءات الـتي قـد تـواجـه غـيرهـن مـن 

املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 وطـبقا ملـكتب املـفوض الـسامـي لـحقوق اإلنـسان الـتابـع لـألمـم املتحـدة؛ فـإن املـدافـعات عـن حـقوق اإلنـسان 
إذا كــن يــواجــهن املــخاطــر نــفسها الــتي يــتعرض لــها غــيرهــن مــن املــدافــعني فــمن املــحتمل أنــهن يســتهدفــن أو 
يـــــتعرضـــــن للتهـــــديـــــدات الـــــنوعـــــية الـــــقائـــــمة عـــــلى الـــــنوع االجـــــتماعـــــي، والـــــعنف الـــــنوعـــــي الـــــقائـــــم عـــــلى الـــــنوع 

االجتماعي. 
ويــالحــظ أن األســباب الــتي تــقف وراء اســتهداف املــدافــعات عــن حــقوق اإلنــسان مــعقدة ومــتعددة الــجوانــب، 

وتعتمد على السياق املحدد الذي تعمل فيه كل مدافعة بصفتها الفردية. 
كـما يـواجـه الشـباب املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان أخـطارا وأضـرارا نـوعـية، ويـواجـهون تـمييزا عـلى أسـاس 
الـــعمر يـــتقاطـــع مـــع أشـــكال أخـــرى مـــن الـــقمع، ونـــتيجة لـــذلـــك ونـــظرا لـــشيوع الـــقوالـــب الـــذهـــنية الـــتي تـــصور 
الشــباب عــمومــا عــلى أنــهم مــشاغــبون ومــثالــيون، أو غــير نــاضــجني، فــإن كــثيريــن مــن الشــباب املــدافــعني عــن 

حقوق اإلنسان يتعرضون ملحاوالت نزع املصداقية عنهم، وإسكات أصواتهم.
وكـــثيرا مـــا يـــكون الشـــباب ومـــنظمات املـــجتمع املـــدنـــي ذات الـــقيادات الـــشابـــة مـــن الـــعوامـــل األســـاســـية فـــي 
الــــتغيير، ولــــهم الــــقدرة عــــلى تــــقديــــم إســــهام مــــهم فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان لــــكنهم يــــظلون عــــرضــــة لــــلقيود 

 . 1واالضطهاد بصورة ال داعي لها

وتـــنص املـــادة (1) مـــن إعـــالن األمـــم املتحـــدة املـــتعلق بـــاملـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان عـــلى أنـــه مـــن حـــق كـــل 
شـــخص بـــمفرده أو بـــاالشـــتراك مـــغيره، أن يـــدعـــو ويـــسعى إلـــى حـــمايـــة وإعـــمال حـــقوق اإلنـــسان والحـــريـــات 

األساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
ويرى املجلس أنه وباالطالع على املادة (2) من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، فإنه:

يـقع عـلى عـاتـق الـدولـة مـسؤولـية وواجـب رئـيسيان فـي حـمايـة وتـعزيـز وإعـمال جـميع حـقوق اإلنـسان 1.
والحــــريــــات األســــاســــية بــــعدة طــــرق مــــنها اتــــخاذ مــــا قــــد يــــلزم مــــن خــــطوات لــــتهيئة جــــميع األوضــــاع 
الــالزمــة فــي املــياديــن االجــتماعــية واالقــتصاديــة والــسياســية وغــيرهــا مــن املــياديــن فــضال عــن اتــاحــة 
الـضمانـات الـقانـونـية املـطلوبـة لـتمكني جـميع األشـخاص الـخاضـعني لـواليـتها، بـمفردهـم وبـاالشـتراك 

مع غيرهم، مع التمتع فعال بجميع هذه الحقوق والحريات.

1 منظمة العفو الدولية، املدافعون عن حقوق اإلنسان تحت وطأة التهديد، ص38-34.
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 تتخـذ كـل دولـة الخـطوات التشـريـعية واإلداريـة والخـطوات األخـرى الـالزمـة لـضمان الـتمتع الـفعلي 2.
بـالـحقوق والحـريـات املـشار الـيها فـي اإلعـالن، جـديـر بـالـذكـر أنـه يـوجـد عـلى املسـتوى اإلقـليمي عـدد 
مــن املــؤســسات وااللــيات املــعدة لــتعزيــز املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان وتــوفــير األدوات الــالزمــة لــهم 
لــلسعي لــلحصول عــلى الحــمايــة واالنــتصاف واملــحاســبة عــلى املــخاطــر واالنــتهاكــات املــتعددة الــتي 

يواجهونها.

املحور الثاني: شواهد من مالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان 
شهـدت الـسنوات األخـيرة ارتـفاعـا مـلحوظـا فـي حجـم االنـتهاكـات بـحق نشـطاء حـقوق اإلنـسان؛ فـالسـلطات 
ال تــتورع عــن ارتــكاب جــرائــم مــروعــة بــحق مــعارضــيها ومــنهم الــعامــلني فــي املــجال الــحقوقــي عــلى اعــتبار أن 
هـــؤالء خـــصوم يـــعارضـــون ســـياســـات الـــدول ومـــعنيون بـــتسجيل املـــالحـــظات واالنـــتهاكـــات بـــكل شـــفافـــية ودون 

االلتفات لتوجيهات الدولة أو مراعاة سياساتها، التي غالبا ما تكون قاسية ومتهورة بحق معارضيها.
بــالــتالــي يــتعرضــون الســتهداف مــتكرر ومــمنهج بــغية تــعطيل أنشــطتهم او تــحييدهــم، مــع إبــقائــهم فــي حــالــة 
خـــوف يـــترقـــبون بســـبب ســـيل التهـــديـــدات الـــتي تـــقف وراءهـــا الـــحكومـــات مـــباشـــر أو مـــن خـــالل فـــرق خـــاصـــة 

مأجورة ملمارسة أعمال التعذيب واالختطاف والقتل.

مصر: مالحقات ومحاكمات
يـــتعرض املـــدافـــعون عـــن حـــقوق اإلنـــسان، غـــير املـــرتـــبطني بـــأجهـــزة لـــلدولـــة، ملـــالحـــقات مـــمنهجة فـــي الـــسنوات 
األخـيرة، سـواء عـلى صـعيد الـسماح بـعمل املـؤسـسات بحـريـة، أو عـلى صـعيد مـالحـقة الـحقوقـيني بـالتهـديـد 

واالعتقال.
وإجـماالً تـدهـورت األوضـاع الـحقوقـية والحـريـات فـي عهـد الـرئـيس املـصري الـحالـي عـبد الـفتاح الـسياسـي 
، فــقد ســعى لــقمع  •ومــالحــقة النشــطاء بــوتــيرة غــير مســبوقــة بــعد صــعود عــبد الــفتاح الــسيسي لســدة الــحكم

مــعارضــيه والــزج بــاآلالف مــنهم فــي الــسجون فــضال عــن اإلعــدامــات الــتي تــمت ســواء كــانــت فــي املــياديــن 
الــــعامــــة أو مــــن خــــالل قــــضايــــا مــــلفقة لــــهم.  ومــــن أبــــرز النشــــطاء الــــقابــــعني فــــي الــــسجون املــــصريــــة شــــادي 
الــغزالــي، وخــالــد محــمود، ومحــمد إبــراهــيم رضــوان، وعــادل صــبري، واحــمد زيــادة، وأحــمد عــماشــة، وحــنان 

بدر الدين وغيرهم كثيرون.
وفــــي اآلونــــة األخــــيرة رصــــد مجــــلس جــــنيف لــــلحقوق والحــــريــــات، الــــتجاوزات الــــتي تــــمارســــها الســــلطة ضــــد 
املـعارضـني ونشـطاء حـقوق اإلنـسان وكـان أبـرزهـا أحـكام اإلعـدام والـحبس املشـدد ومـصادرة األمـالك واملـنع 
مــــن الــــسفر وغــــيرهــــا والــــتي تــــصدر عــــن قــــضاء اســــتثنائــــي وغــــير طــــبيعي، وهــــو مــــا عــــرف بــــدوائــــر اإلرهــــاب 

والقضاء العسكري املخالفة للدستور املصري واملواثيق الدولية.

• كــان يــشغل مــنصب وزيــر الــدفــاع، عــندمــا أطــاح فــي 3 يــولــيو 2013، بــالــرئــيس املــصري األســبق محــمد مــرســي، وفــي عــام 2014 انــتخب رئــيًسا 

ملصر، وجددت 
واليته عام 2018.
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ومــن أحــدث الــحاالت الــتي تــعرضــت لــلمالحــقة الــحقوقــي الــبارز بــهي الــديــن حــسن، الــذي أصــدرت الــدائــرة 
الــخامــسة “إرهــاب”، بــتاريــخ 25/8/2020، حــكما غــيابــيا يــقضي بــسجنه 15 عــامــا؛ بــدعــوى اتــهامــه بنشــر 

أخبار كاذبة وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة.

�
الحقوقي املصري بهي الدين حسن

وحــكم الــسجن الــغيابــي، لــيس األول فــي إطــار مــالحــقة الــحقوقــي بــهي الــديــن حــسن، فــقد ســبق أن تــعرض 
للتهـديـد بـالـقتل عـام ٢٠١٤؛ مـا دفـعه ملـغادرة مـصر، وتـبع ذلـك سـلسلة قـرارات ذات صـبغة انـتقامـية عـقابـية، 
شـــملت الـــتحفظ عـــلى أمـــوالـــه، ووضـــع اســـمه عـــلى قـــوائـــم تـــرقـــب الـــوصـــول، ثـــم الـــحكم الـــغيابـــي عـــليه فـــي 19 

سبتمبر 2019، بالحبس 3 سنوات مع فرض غرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء. 
وجــاء الــحكم الجــديــد عــلى تــهمة مــماثــلة، حــيث لــوحــق بــقضيتني بــاتــهامــات مــتشابــهة فــي مــؤشــر عــلى الــنزعــة 
االنـــتقامـــية فـــي مـــالحـــقته، فـــالـــتحقيقات فـــي الـــقضية الـــتي صـــدر بـــها حـــكم جـــديـــد بـــدأت فـــي يـــولـــيو ٢٠١٨، 
بــــالــــتوازي مــــع اســــتمرار الــــتحقيقات الــــتي كــــانــــت تجــــري بــــحقه فــــي الــــقضية األولــــى الــــصادر حــــكمها فــــي 

سبتمبر ٢٠١٩.
ويـــرى املجـــلس، أن هـــذا الـــحكم الـــصادم، لـــيس إالّ قـــرارا ســـياســـيا أخـــرج بـــتغليف قـــضائـــي، ويـــأتـــي ضـــمن 
عـملية مـالحـقة مـمنهجة ضـد املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان؛ ملـحاولـة تـكميم األفـواه وإخـراس األصـوات الـتي 

تتناول انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة في الدولة املصرية والتي تعاظمت خالل السنوات املاضية.
كــما أن الــحكم صــدر عــن دائــرة إرهــاب، اســتنادا لــقانــون الــعقوبــات وقــانــون مــكافــحة الجــريــمة اإللــكترونــية، 
وكـالهـما يـنطوي عـلى مـداخـل عـديـدة لـالسـتغالل فـي تـصفية الـحسابـات الـسياسـية، واالنـتقام، وبـما يـخالـف 

أصول املحاكمة العادلة بموجب قواعد حقوق اإلنسان.

السعودية .. مملكة الخوف
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مـع تـصدر ولـي العهـد الـسعودي محـمد بـن سـلمان املشهـد الـسياسـي فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة تـفاقـمت 
أوضــــاع حــــقوق اإلنــــسان عــــبر انــــتهاجــــه ســــياســــات قــــاســــية وفــــرضــــه لــــقوانــــني مــــختلفة قــــيدت حــــريــــة األفــــراد 
وحـــرمـــتهم مـــن حـــقوقـــهم الـــطبيعية، رغـــم أنـــه جـــرى تـــصديـــره كـــراعٍ ملـــرحـــلة جـــديـــدة مـــن االنـــفتاح والـــتغيير فـــي 
املـملكة. وجـرى زج املـئات فـي الـسجون وتـعرض غـالـبيتهم لـلتعذيـب والـعنف، وتـوفـي بـعضهم نـتيجة اإلهـمال 

والتعذيب.

�
الحقوقي السعودي عبد اهلل الحامد

فــفي 24 نــيسان 2020، تــوفــي الــحقوقــي الــسعودي الــبارز عــبد اهلل الــحامــد (69 عــامــا) فــي الــسجن، بــعد 
أن أصـيب بجـلطة فـي 9 مـن الشهـر نـفسه، وبـقي يـعانـي مـن اإلهـمال حـتى وفـاتـه. وأمـضى الـحامـد األعـوام 
الســـبعة األخـــيرة مـــن حـــياتـــه فـــي الـــسجن، بـــعد إدانـــته فـــي مـــارس/آذار 2013 بســـبب نـــشاطـــه الـــسياســـي 
والـحقوقـي السـلمي. كـان الـحامـد أسـتاذا جـامـعيا، وإصـالحـيا سـياسـيا، وأحـد مـؤسـسي "جـمعية الـحقوق 
املـدنـية والـسياسـية الـسعوديـة (حـسم)". ودافـع عـن حـقوق اإلنـسان ألكـثر مـن 25 عـامـا، واحتجـزتـه السـلطات 

السعودية أكثر من ست مرّات منذ 1993. 
وال يــــزال العشــــرات مــــن املــــدافــــعني واملــــدافــــعات عــــن حــــقوق اإلنــــسان وحــــقوق املــــرأة محتجــــزيــــن؛ لــــنشاطــــهم 
الســـــلمي، والـــــحقوقـــــي، وغـــــالـــــبا مـــــا يـــــخضعون ملـــــحاكـــــمات تـــــفتقر للحـــــد األدنـــــى مـــــن الـــــعدالـــــة. ومـــــن محـــــمد 
القحــطانــي، وولــيد أبــو الــخير، ولــجني الهــذلــول، ونــوف عــبد الــعزيــز، ومــياء الــزهــرانــي، وســمر بــدوي، ونــسيمة 
الـسادة، وعـبد الـعزيـز الشـبيلي، وفـاضـل املـناسـف، وعـبد الـكريـم الـخضر، وفـوزان الحـربـي، ورائـف بـدوي، 
وصــالــح الــعشوان، وعــبد الــرحــمن الــحامــد، وزهــير كــتبي، وعــالء بــرنــجي، ونــذيــر املــاجــد، وعــيسى الــنخيفي، 

وعصام كوشك، ومحمد العتيبي، وعبد اهلل العطاوي، وفهد الفهد.
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�
ناشطات سعوديات معتقالت

 
وفي العام 2016 رصد مجلس جنيف محاكمة 12 ناشطا حكم عليهم بمدد سجن مطولة أو مشددة.

كـما وثـق املجـلس اسـتمرار السـلطات الـسعوديـة فـي سـجن الـناشـط خـالـد أبـو الـخير حـيث حـكم عـليه بـ15 
سـنة عـلى خـلفية انـتقاداتـه لـالنـتهاكـات الـحقوقـية الـتي تـرتـكبها السـلطات. ووثـق املجـلس اعـتقال عـلي بـرنـجي 

والحكم عليه بالسجن 5 سنوات واملنع من السفر8 سنوات، وذلك على خلفية انتقاداته لالنتهاكات.
وأقــدمــت الســلطات الــسعوديــة فــي الــعام نــفسه، عــلى حــظر وإغــالق جــمعيات ومــراكــز حــقوقــية ومــنها إغــالق 
جـمعية الـحقوق الـسياسـية واملـدنـية، واعـتقلت جـميع مـؤسـسيها وحـاكـمتهم أمـام مـحكمة مـا يـسمى بـاإلرهـاب 
فـي ذات الـعام، وفـي سـبتمبر 2017 وثـق املـركـز انـتهاكـات أخـرى حـيث اعـتقلت السـلطات الـسعوديـة عـددا 
مـــن النشـــطاء فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان ومـــنهم عـــبداهلل املـــالـــكي وعـــصام زامـــل حـــيث اعـــتقلوا بـــتاريـــخ 12 
أيــــلول/ ســــبتمبر 2017 كــــما تــــم اعــــتقال عــــبدالــــعزيــــز ال شــــبيلي وعــــيسى ال حــــامــــد وذلــــك فــــي 16 أيــــلول/ 

سبتمبر 2017.
واطـلع املجـلس عـلى الـتهمة الـتي نسـبت إلـيهم وهـي الـتواصـل مـع مـنظمات دولـية مـن أجـل نشـر صـورة سـيئة 
عـن املـملكة، وفـي الـعام 2018 وبـالتحـديـد فـي 15 مـايـو/أيـار شـرعـت السـلطات بـاعـتقال نـاشـطات حـقوقـيات 
بـارزات واتـهمت الـعديـد مـنهن بجـرائـم خـطيرة مـثل الـخيانـة وبسـب هـذه الـتهمة فـقد تـصل االحـكام بـالـسجن 

الى 20 عاما ومنهم ميساء الزهراني ونسيمة السادة وأمل الحربي.
والتـزال املـملكة تشهـد تـصاعـدا كـبيرا فـي عـدد املـعتقلني فـي سـجونـها، اذ شـنت سـلسلة مـن الحـمالت الـتي 

طالت حتى أمراء ووزراء ودعاة وعلماء ونشطاء حقوقيني عربا من جنسيات مختلفة.
وفـعليا بـاتـت الـسعوديـة تـوصـف بـأنـها مـملكة الـخوف، حـيث يـقمع كـل مـن يـفكر أن يـعارض الـسياسـات ويـزج 

به الى السجن.

البحرين.. حبس وإهمال
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 وفـي البحـريـن ال يـزال النشـطاء يـقبعون فـي الـسجون ومـن هـؤالء حـسن مـشيمع وعـبد الـوهـاب حسـني وعـبد 
الـهادي الـخواجـة وهـو مـدافـع بـارز فـي مـجال حـقوق اإلنـسان والـدكـتور عـبد الجـليل الـسنكيس، ونـبيل رجـب 
ونـاجـي فـتيل، حـيث يـعانـي هـؤالء البحـريـن مـن اإلهـمال والـحبس فـي ظـروف قـاسـية ومـذلـة بسـبب نـشاطـهم 

الحقوقي املعارض واملنتقد لسياسات السلطات الحاكمة.

السودان .. مالحقات قبل الثورة وبعدها
 وفـي الـسودان اطـلع املجـلس عـلى الـعديـد مـن االنـتهاكـات خـصوصـا فـي فـترات االحـتجاجـات قـبل اسـقاط 
الــرئــيس الــسابــق عــمر الــبشير وبــعده، حــيث رصــد مجــلس جــنيف الــعديــد مــن االنــتهاكــات الخــطيرة لــحقوق 

اإلنسان ضد النشطاء منذ ديسمبر/ كانون األول 2018.
فـقد اسـتخدمـت قـوات األمـن الـحكومـية الـذخـيرة الـحية واحتجـزت نـاشـطني ومـعارضـني وفـرضـت الـرقـابـة ملـنع 

نشر هذه االنتهاكات ومنعت الوصول لإلنترنت.
كــما اعــتقل جــهاز االمــن واملــخابــرات الــوطــني العشــرات مــن املــعارضــني والــناشــطني وأخــضعوا لــلعديــد مــن 
االنـــتهاكـــات ومـــنها االحـــتجاز والـــضرب فـــي ظـــروف غـــير إنـــسانـــية فـــي مـــنشأة تـــدعـــى (الـــبراد) وغـــيرهـــا مـــن 

عشرات االنتهاكات.

اليمن .. قتل واعتقال وإخفاء قسري
يـــتعرض املـــدافـــعون عـــن حـــقوق اإلنـــسان فـــي الـــيمن الـــتي تـــعيش أوضـــاعـــا بـــالـــغة الـــصعوبـــة فـــي أتـــون نـــزاع 
مســلح مــتعدد األبــعاد واألطــراف، وفــي الــنتيجة يــدفــع املــدنــيون الــثمن، بــالــقتل واالعــتقال واإلخــفاء القســري 

والتجويع.
ومـن بـني ضـحايـا هـذا الـواقـع املـريـر، يـأتـي املـدافـعون عـن حـقوق اإلنـسان، الـذيـن دفـعوا ثـمنا بـاهـظًا فـقد قـتل 

61 منهم خالل خمس سنوات من 2014-2019، وفق ما وفقه تقرير ملنظمة سام للحقوق والحريات. 
وأصــــدرت المنظمة تــــقريــــرا حــــقوقــــيا بــــعنوان "مــــهنة خــــطرة" رصــــدت فــــيه أكــــثر مــــن "1586" انــــتهاكــــا ضــــد 
املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان ومـنظمات املـجتمع املـدنـي واملـؤسـسات اإلعـالمـية ومـراسـلي الـصحف ونشـطاء 

مواقع التواصل االجتماعي والوكاالت.
وبـالـرغـم مـن وجـود فـوارق واضـحة بـني أعـدد االنـتهاكـات املـرصـودة فـي الـعام 2015 مـقارنـة بـالـعام 2019، 

إال أنها ماتزال مرتفعة بشكل كبير. 
وتــعددت االنــتهاكــات الــتي تــعرض لــها املــدافــعون عــن حــقوق اإلنــسان فــي الــيمن، مــا بــني الــقتل، واالعــتداء 
الجســـدي، والـــتعذيـــب حـــتى املـــوت، واإلخـــفاء القســـري، واالحـــتجاز الـــتعسفي، واملـــحاكـــمات بســـبب الـــرأي، 

عالوة على تدمير املؤسسات اإلعالمية والعبث بمحتوياتها ونهبها، أو إغالقها.
ووفــــق الــــتقريــــر؛ فــــقد كــــان عــــام 2015، أشــــد األعــــوام قــــتامــــة بــــحق اإلعــــالم فــــي الــــيمن إذ رصــــدت "319" 
انـتهاكـا مـن بـني ضـحايـاهـا "10" قـتلى، يـليه عـام 2017 حـيث سجـلت "300" انـتهاك مـن بـني ضـحايـاهـا 
"3" قــــتلى، ثــــم عــــام 2016 حــــيث رصــــدت "205" انــــتهاكــــات مــــن بــــني ضــــحايــــاهــــا "10" قــــتلى، وفــــي عــــام 
2018 رصدت سام "135" انتهاكا، وسجل العام 2019 أقل األعوام حيث سجلت فيه "134" انتهاكا.
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فلسطني .. تشويه وتحريض ومالحقات
تــقترف قــوات االحــتالل اإلســرائــيلي، انــتهاكــات مــبرمــجة ضــد املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان، فــي األراضــي 

الفلسطينية املحتلة، ضمن انتهاكاتها العامة ضد السكان.
ويــتعرض املــدافــعون عــن حــقوق اإلنــسان فــي األراضــي الفلســطينية املــحتلة إلــى أعــمال املــضايــقة، وتــقييد 
حـــريـــة الـــتنقل، وتـــشويـــه الـــسمعة، واالخـــتطاف، ومـــدد طـــويـــلة مـــن االعـــتقال الـــتعسفي -عـــادة بـــموجـــب أوامـــر 
اعــتقال إداريــة، وعــمليات تــفتيش غــير قــانــونــية ملــنازلــهم ومــكاتــبهم. وفــي بــعض الــحاالت يــكون املســتوطــنون 

اإلسرائيليون أيضا مرتكبي أعمال العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ازدادت وتــــيرة هــــذا االســــتهداف فــــي أعــــقاب عــــمل هــــذه املــــؤســــسات عــــلى مــــلف مــــالحــــقة مجــــرمــــي الحــــرب 
اإلسـرائـيليني، وخـاصـة بـعد الـعدوان اإلسـرائـيلي عـلى قـطاع غـزة عـام 2014، الـذي لـحقه انـضمام فلسـطني 

للمحكمة الجنائية.
وفـي فـبرايـر 2019، أصـدرت وزارة الـشؤون االسـتراتـيجية والـدبـلومـاسـية الـعامـة فـي إسـرائـيل عـدة تـقاريـر 

ضد مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في األرض املحتلة كان آخرها تقرير «ارهابيون في بدالت ». 

�
شعوان جبارين مع املدعية العامة للمحكمة الجنائية (وسط)

ويـــــدعـــــي الـــــتقريـــــر وجـــــود روابـــــط صـــــلة بـــــني مـــــدراء هـــــذه املـــــؤســـــسات مـــــثل راجـــــي الـــــصورانـــــي مـــــديـــــر املـــــركـــــز 
الفلســـطيني لـــحقوق اإلنـــسان وشـــعوان جـــباريـــن مـــديـــر مـــؤســـسة الـــحق لـــحقوق اإلنـــسان، والجـــماعـــات الـــتي 
وصـــفها بـ «اإلرهـــابـــية». واســـتند الـــتقريـــر عـــلى مـــعلومـــات مـــفبركـــة تـــربـــط بـــني املـــؤســـسات الـــحقوقـــية وحـــركـــة 
حـــــماس والـــــجبهة الـــــشعبية، مـــــن خـــــالل االدعـــــاء أن املـــــدافـــــعني عـــــن حـــــقوق اإلنـــــسان يتســـــترون خـــــلف هـــــذه 

املنظمات لتدمير إسرائيل.
وفــــي هــــذا اإلطــــار، جــــاءت حــــملة الــــتشويــــه فــــي مــــطلع ســــبتمبر 2020، ضــــد الــــدكــــتور رامــــي عــــبده، رئــــيس 
املـــرصـــد األورومـــتوســـطي لـــحقوق اإلنـــسان، مـــن خـــالل مـــا ذكـــرتـــه وســـائـــل إعـــالم إســـرائـــيلية عـــن تـــوقـــيع وزيـــر 
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الــدفــاع اإلســرائــيلي بــيني غــانــتس 4 أوامــر حجــز وتــقييد بــالنســبة ألمــوال ومــمتلكات تــابــعة حســب ادعــائــهم 
لحـركـة حـماس فـي غـزة وحـول الـعالـم. واشـتمل الـقرار عـلى أمـر يـقضي بـتقييد نـقل املـمتلكات واألمـوال إلـى 
كـــل مـــن رامـــي عـــبده وخـــالـــد طـــرعـــانـــي الـــلذان اعـــتبر أنـــهما أعـــضاء إدارة مـــنظمة "آي بـــالســـتايـــن – املـــنصة 
الـدولـية ملـنظمات املـجتمع املـدنـي الـعامـلة ألجـل فلسـطني"، الـتي تنشـط فـي بـريـطانـيا، وتـتبع لحـركـة حـماس 
حسـب اّدعـاء االحـتالل. كـما وقّـع "الـوزيـر" عـلى أمـر مـشابـه ضـد محـمود الـحنفي الـذي يـتولـى مـنصب املـديـر 

العام للمؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان، التي تنشط في لبنان، بدعوى تبعيتها لحركة حماس.
ولــم يســلم مــركــز املــعلومــات اإلســرائــيلي "بــتسيلم" مــن حــمالت الــتشويــه واملــالحــقة اإلســرائــيلية؛ لــدوره فــي 

توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية.
وفــــي 15يــــونــــيو2020، أعــــربــــت مــــيشيل بــــاشــــيليت، املــــفوضــــة الــــسامــــية لــــحقوق اإلنــــسان، أمــــام الــــدورة 43 
ملجلس حقوق اإلنسان، عن املخاوف إزاء تقلص مساحة املجتمع املدني في األرض الفلسطينية املحتلة.

وقـــال: "مـــا زلـــنا نـــتلقى تـــقاريـــر مـــقلقة عـــن حـــظر الـــسفر واالعـــتقاالت وإســـاءة مـــعامـــلة املـــدافـــعني عـــن حـــقوق 
اإلنــــسان وعــــن الحــــمالت املــــنظمة لــــلغايــــة الــــتي تهــــدف إلــــى تــــشويــــه ســــمعتهم، وهــــذا يــــقيّد املــــساحــــة املــــدنــــيّة 
املحـــدودة أصـــال. مـــع تـــصاعـــد الـــتوتـــر والـــعنف، أصـــبح املـــدافـــعون عـــن حـــقوق اإلنـــسان واملـــنظمات هـــم خـــط 

االستجابة األول ودعوات املساءلة".
ولـم تـتوقـف الحـملة اإلسـرائـيلية ضـد املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان، عـلى حـمالت التحـريـض والـتشويـه ونشـر 
الـــتقاريـــر املـــفبركـــة، بـــل شـــملت املـــالحـــقة، واالحـــتجاز غـــير الـــقانـــونـــي، والـــطرد واإلبـــعاد فـــضال عـــن الـــقوانـــني 

واألوامر املقيدة للعمل.
فــفي 25 نــوفــمبر 2019، أبــعدت إســرائــيل عــمر شــاكــر، مــديــر مــكتب مــنظمة "هــيومــن رايــتس ووتــش" فــي 

إسرائيل وفلسطني.

�
الناشط عمر شاكر قبيل إبعاده
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وجــاء اإلبــعاد عــبر قــرار قــضائــي يســتند عــلى تــعديــل فــي قــانــون الــدخــول إلــى إســرائــيل عــام 2017، يــمنع 
دخول إسرائيل واألراضي الفلسطينية املحتلة ألي شخص يدعو إلى مقاطعتها.

وشـاكـر أمـريـكي مـن أصـل عـراقـي، مـن مـوالـيد واليـة كـالـيفورنـيا عـام 1984، حـاصـل عـلى دكـتوراه مـن معهـد 
الـــقانـــون بـــجامـــعة ســـتانـــفورد، ومـــاجســـتير فـــي الـــدراســـات الـــعربـــية املـــعاصـــرة مـــن معهـــد الـــشؤون الـــخارجـــية 

بجامعة جورج تاون، وبكالوريوس في العالقات الدولية من جامعة ستانفورد.
وحســـب "هـــيومـــن رايـــتس ووتـــش"، عـــمل شـــاكـــر عـــلى إجـــراء تـــحقيقات فـــي انـــتهاكـــات حـــقوق اإلنـــسان فـــي 

إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وفــــي 6/ 4/2020 رحــــلت الســــلطات اإلســــرائــــيلية، وفــــدا مــــن الــــفيدرالــــية الــــدولــــية لــــحقوق اإلنــــسان وهــــددت 
بـــاحـــتجازهـــم ملـــدة أربـــعة ســـاعـــات، وضـــم الـــوفـــد كـــل مـــن: رئـــيس الـــفدرالـــية الـــدولـــية لـــحقوق اإلنـــسان الـــسيد 
صــديــقي كــابــا، والــسكرتــير الــعام لــلفدرالــية الــسيد ادريــس الــيازمــي، إضــافــة الــى الــرئــيس الشــرفــي لــلرابــطة 
الـفرنـسية لـحقوق اإلنـسان والـخارجـية الـفرنـسية الـسيد هـنري لـيكلريـك، حـيث تـم اعـتقال الـوفـد لـعدة سـاعـات 

وأفرج عنهم بعد عدة ساعات بعد تدخل العديد من املنظمات الحقوقية. 

املحور الثالث: األسباب التي أدت لالنتهاكات الخطيرة: 

مـــــن خـــــالل اســـــتقراء الـــــسياقـــــات الـــــتي تـــــعرض فـــــيها املـــــدافـــــعون عـــــن حـــــقوق اإلنـــــسان، لـــــعمليات املـــــالحـــــقة 
واالنــتهاكــات املــبرمــجة، يــتبني أن غــالــبيتها نــاجــمة عــن أســباب مــركــبة ومــعقدة اســتوطــنت فــي مــنطقة الشــرق 

األوسط، وتفاقمت مع الوقت. وقد رصد املجلس ثمانية أسباب وراء تصاعد هذه االنتهاكات:
أوالً: افتقار أغلبية دول املنطقة لألساس الديمقراطي وغياب معايير الشفافية والنزاهة في الحكم.

ثانيا: تعطيل الدساتير والقوانني أو التعامل معها بانتقائية.
ثالثا: فرض سياسات تمييز مع املعارضني.

رابعا: انهيار منظومة العدالة وبناء مؤسسات قضائية موالية وغير مستقلة.
رابعا: فرض ظروف وأحوال الطوارئ بدعوى محاربة اإلرهاب ومالحقة التطرف واالنحراف.

خامسا: عدم التزام الدول باملعاهدات التي توجب احترام الحقوق والحريات.
سادسا: غياب الردع الدولي لالنتهاكات.

ســابــعا: افــتقار األحــكام الــصادرة مــن املــحاكــم الــدولــية لــقوة اإللــزام فــيما يــتعلق بــمذكــراتــها وأحــكامــها ضــد 
املتورطني باالنتهاكات في هذه الدول.

ثـامـنًا: وجـود االحـتالل اإلسـرائـيلي فـي األرض الفلسـطينية املـحتلة، شـكل عـامـال مـن عـوامـل االنـتهاك مـتعدد 
األتجاهات، مع غياب املساءلة واملحاسبة الدوليني.

ويـعتقد املجـلس أن السـلطات فـي مـنطقة الشـرق األوسـط ارتـكبت وتـرتـكب افـعاال مـروعـة بـحق املـدافـعني عـن 
حقوق اإلنسان، ألسباب تتركز أبرزها في خمسة بنود رئيسة:

أوال: اعــتبار نشــطاء حــقوق اإلنــسان بــأنــهم أعــداء لــلدولــة، وتــصنيفهم كــمعارضــني، وبــالــتالــي يــجب تــقييدهــم 
ومالحقتهم ووقف أنشطتهم.
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ثانيا: الخشية من املالحقة واملحاسبة أمام الجهات القضائية الدولية.
ثالثا: الخوف من اإلساءة لدولهم وتشويه صورتها وسمعتها أمام املجتمع الدولي.

رابعا: الرغبة في تضليل املجتمع الدولي واملنظمات والهيئات الدولية.
خامسا: التمكن من االستفراد باملعارضني وتنفيذ سياسات قمعية دون اعتراض.

املحور الرابع: أشكال وصور خاصة لالنتهاكات:

 اســتطاع مجــلس جــنيف رصــد مــا يــزيــد عــلى (30) انــتهاكــا يــتعرض لــه املــدافــعون عــن حــقوق اإلنــسان فــي 
بــــلدان مــــختلفة فــــي مــــنطقة الشــــرق األوســــط والــــتي تــــتورط بــــها الســــلطات: وهــــي املــــس بــــالــــحق فــــي الــــحياة 
والسـالمـة الـبدنـية، مـن خـالل الـقتل، واإلصـابـات، والتهـديـد بـاالعـتداء، والـتعذيـب. وتـشمل االنـتهاكـات أيـضا: 
االخـــــتطاف، واإلخـــــفاء القســـــري، واالعـــــتقال الـــــتعسفي، ومـــــصادرة األمـــــوال، واالحـــــتجاز فـــــي أمـــــاكـــــن غـــــير 
قـانـونـية، وإغـالق مـكاتـب الـعمل، واملـنع مـن الـسفر، ووضـع آخـريـن عـلى قـوائـم تـرقـب الـوصـول، واالسـتهداف 
املــعنوي للنشــطاء وتــشويــه صــورتــهم، والــتوقــيف ملــدد تــخالــف الــقانــون فــي أمــاكــن غــير مــؤهــلة وغــير صــالــحة 
لــالســتخدام االدمــي، واألحــكام الــغيابــية، وإســناد الــتهم الــباطــلة، وإصــدار أحــكام مشــددة، ومــنع الــزيــارة، 

وعدم تمكينهم من حق الدفاع.   
 كـما يـتعرض املـدافـعون لـلتعذيـب بـأنـواعـه مـن خـالل الشـبح لـساعـات أو أيـام، والـضرب عـلى أنـحاء الجسـد، 
والــصعق بــالكهــربــاء، وخــلع األظــافــر واألســنان، والــكي بــالــنار، وهــتك الــعرض، واالغــتصاب، والحــرمــان مــن 
الــــنوم، واســــتغاللــــهم فــــي أعــــمال شــــاقــــة فــــي الــــسجون، بــــاإلضــــافــــة لــــصور أخــــرى تــــلحق بــــذويــــهم مــــن خــــالل 
املــداهــمات املــتكررة، واالهــانــة واالذالل املســتمر واإلرهــاب فــي ســاعــات مــتأخــرة مــن الــليل، وســاعــات الفجــر 
األولــى، ووقــف الــزيــارات للنشــطاء داخــل الــسجون، وحــرمــانــهم مــن ادخــال الــطعام، بــاإلضــافــة إلــى صــورا 
أخــــرى لــــالنــــتهاكــــات تــــتعلق بــــاإلجــــراءات الــــتي يــــتعرض لــــها النشــــطاء تــــحت مــــظلة الــــقانــــون طــــرف الــــنيابــــات 
والـــقضاء، وتـــتمثل فـــي الـــتالعـــب بـــاملـــحاضـــر، واســـتنطاق شـــهود زور تـــحت اإلرهـــاب، والـــخوف، أو الـــتحفيز 

املالي، إلدانة النشطاء،
                                   

  وتــلجأ بــعض الــدول التــخاذ ســياســات احــتيالــية مــن خــالل تــخفيض املــالحــقة للنشــطاء، ولــكن تــعمد إلخــفاء 
الـتقاريـر واملـعلومـات عـن النشـطاء، أو فـي بـعض األحـيان تـزويـدهـم بـتفاصـيل ومـعلومـات وإحـصائـيات غـير 
دقـيقة مـن شـأنـها حـرف مـسار الـعمل الـحقوقـي، وإخـفاء حجـم االنـتهاكـات، بـاإلضـافـة إلـى إصـدار قـرارات 
عـــليا بـــتشكيل مـــجالـــس حـــقوقـــية مـــوازيـــة، أو بـــاملـــعنى االصـــح مـــوالـــية يـــكون دورهـــا بـــروتـــوكـــولـــيا لـــلتغطية عـــلى 
الجــرائــم الــتي تــرتــكبها الســلطات، ويــكون دور هــذه املــراكــز مــهاجــمة املــنظمات الــحقوقــية املســتقلة املــوجــودة 
محــليا، أو الــعامــلة عــلى مســتوى دولــي، والــتشكيك فــي تــقاريــرهــا، واتــهامــها بــاالفــتقار لــلمهنية واملــوضــوعــية، 
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه الـــتقليل مـــن قـــيمة الـــتقاريـــر الـــتي تتحـــدث عـــن االنـــتهاكـــات، والـــسعي لتجـــميل مـــمارســـات 

السلطات، واإلشادة بدورها. 
وتـعد هـذه األعـمال غـير مشـروعـة مـن شـأنـها التسـتر عـلى الجـرائـم، وتـشجيع السـلطات ودفـعها لـلتغول عـلى 

الحقوق والحريات ما يعد انتهاكا خطيرا والتفافا واضحا على عمل املراكز الحقوقية.
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املحور الخامس: املعايير الدولية لحماية املدافعني عن حقوق اإلنسان:
تـرتـكز حـمايـة املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان، عـلى مجـموعـة مـن املـواثـيق الـدولـية واإلجـراءات الـخاصـة بـاألمـم 

املتحدة؛ لضمان حماية هذه الفئة، حارسة حقوق اإلنسان في املجتمع.
ففـــي 10 ديـــسمبر/كـــانـــون األول 1998، أقـــرت لجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة، اإلعـــالن الـــعاملـــي لحـــمايـــة 
املـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان، والـــذي يـــختص بـــحق ومـــسؤولـــية األفـــراد والجـــماعـــات وهـــيئات املـــجتمع فـــي 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
وتحــدد هــذه الــوثــيقة الــحقوق والحــمايــة الــالزمــة لــدعــم الــعمل الــحيوي لــلمدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان، كــما 

تشجع الحكومات على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.

وفــي عــام 2000، أنــشأت لــجنة حــقوق اإلنــسان (بــاعــتبارهــا إجــراًء مــن اإلجــراءات الــخاصــة) الــواليــة املــعنية 
بــــحالــــة املــــدافــــعني عــــن حــــقوق اإلنــــسان فــــي عــــام 2000 مــــن أجــــل دعــــم تــــنفيذ إعــــالن عــــام 1998 املــــتعلق 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان. 
وفـي عـام 2014 قـرر مجـلس حـقوق اإلنـسان وبـموجـب الـقرار 18/25 فـي حـزيـران/ يـونـيو مـن الـعام 2014 
تـم تـعيني رئـيس مجـلس حـقوق اإلنـسان الـسيد مـيشيل فـورسـت (فـرنـسا) مـقررا خـاصـا لـألمـم املتحـدة مـعنيا 

بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وكــــان قــــد عــــني ســــابــــقا الــــسيد مــــارغــــريــــت ســــيكا غــــيا املــــقررة الــــخاصــــة املــــعنية بــــحالــــة املــــدافــــعني عــــن حــــقوق 
اإلنـــسان (2008_2014) والـــسيدة هـــينا جـــيالنـــي املـــمثلة الـــخاصـــة لـــألمـــني الـــعام املـــعنية بـــحالـــة املـــدافـــعني 

.(2008-2000)

كــما تــتركــز حــمايــة املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان، عــلى مــضمون االعــالن الــعاملــي لــحقوق اإلنــسان  الــعام 
1948، والعهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق املــدنــية والــسياســية لــلعام 1996، واالتــفاقــية األوروبــية لحــمايــة 
حــــقوق اإلنــــسان والحــــريــــات الــــسياســــية لــــلعام1950، وقــــانــــون هــــلسنكي الــــنهائــــي لــــلعام 1975، واإلعــــالن 
الـــصادر عـــن األمـــم املتحـــدة بـــشأن الـــقضاء عـــلى جـــميع أشـــكال الـــتعصب والـــتمييز الـــقائـــمني عـــلى أســـاس 

الدين أو املعتقد 1981.
وبــالــنظر لــلميثاق الــتأســيسي لــألمــم املتحــدة فــإنــنا نجــد أن مــصطلح "حــقوق اإلنــسان" ورد ســبع مــرات فــي 
ذلــك املــيثاق  مــما يــجعل تــعزيــز حــقوق اإلنــسان وحــمايــته غــرضــا رئــيسيا ومــبدأ  تــوجــيهيا لــلمنظمة. ويــدعــم 
مـــكتب املـــفوضـــية الـــسامـــية لـــحقوق اإلنـــسان الـــجهود الـــتي تـــبذلـــها األمـــم املتحـــدة فـــي ســـبيل تـــعزيـــز حـــقوق 
اإلنـسان وحـمايـتها ويـدلـي املـفوض الـسامـي لـحقوق اإلنـسان بـتعليقاتـه املـتصلة بـالـحاالت والـقضايـا املـتعلقة 
بـحقوق اإلنـسان فـي كـل أنـحاء الـعالـم، كـما أن لـه صـالحـيات الـتحقيق فـي الـحاالت والـقضايـا ورفـع تـقاريـر 

عنها.
ويــــعتقد مجــــلس جــــنيف لــــلحقوق والحــــريــــات أن مــــسألــــة حــــمايــــة حــــقوق اإلنــــسان واملــــدافــــعني عــــنه مــــن أهــــم 

القضايا التي يضطلع بها املجتمع الدولي ويسعى لحمايتها، وينبغي أن تحظى باالهتمام.

املحور السادس: النتائج والتوصيات
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: النتائج:    أوالً
 مـن خـالل اسـتقراء وقـائـع االنـتهاكـات الـتي يـتعرض لـها املـدافـعون عـن حـقوق اإلنـسان، تـبرز 

أهم النتائج اآلتية:
أوضـــاع حـــقوق اإلنـــسان فـــي مـــنطقة الشـــرق األوســـط مـــتدهـــورة ومـــتفاقـــمة بـــشكل كـــارثـــي ومـــدافـــعو 1)

حقوق اإلنسان يقعون تحت التهديد واملالحقة.
تـمارس السـلطات الـحاكـمة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط أفـعاال مـروعـة وتـتمادى بـشكل مـتسارع فـي 2)

معاقبة مدافعي حقوق اإلنسان.
اسـتهداف املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان، يـأتـي فـي إطـار سـياسـة تـكميم األفـواه، والحـد مـن قـدرتـهم 3)

على فضح االنتهاكات التي تقترفها السلطات الحكمة لحقوق اإلنسان في مجتمعاتها.
رصــد أكــثر مــن 30 نــمط انــتهاك تــمارس ضــد املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان، مــن أبــرزهــا التهــديــد 4)

والحز التعسفي واإلبعاد.
يـــخضع كـــثير مـــن املـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان ألحـــكام قـــاســـية بـــلغت ذروتـــها فـــي بـــعض الـــبلدان 5)

تراوحت بني الحبس املؤبد وأحكام اإلعدام.
تـــم اغـــالق املـــؤســـسات الـــخاصـــة بـــأنشـــطة حـــقوق اإلنـــسان ومـــصادرة الـــتقاريـــر واألجهـــزة واملـــعدات 6)

الخاصة بالعمل في العديد من الدول.
بــــعض الــــدول، مــــثل: مــــصر والــــسعوديــــة، والــــيمن، والبحــــريــــن وإســــرائــــيل، تــــمارس فــــيها انــــتهاكــــات 7)

مبرمجة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.
الســـلطات تـــخفي الـــحقائـــق عـــن املـــجتمع الـــدولـــي عـــن حـــقيقة االنـــتهاكـــات وتنشئ مـــجالـــس حـــقوقـــية 8)

موازية وموالية لها.
عــلى الــرغــم مــن الــجهود املــبذولــة لــتنفيذ اإلعــالن الزال املــدافــعني يــتعرضــون لــالنــتهاكــات وبــالــرغــم مــن 9)

مضي 12 عاما على اعتماده ال يزال أداة غير معروفة بما فيه الكفاية.

ثانيا: التوصيات:

1-تـفعيل دور املـالحـقة واملـحاسـبة لـكل األشـخاص مـهما بـلغت درجـتهم الـحكومـية املـتورطـني فـي االنـتهاكـات 
وذلك من خالل الجهات القضائية الدولية

2_تــعزيــز دور املــدافــعني مــن خــالل إضــفاء رعــايــة وحــمايــة دولــية لــهم وعــدم الــسماح لــلدول بــاالعــتداء عــليهم 
بأي صورة.

3_دعوة الدول من جديد لاللتزام باالتفاقيات وااللتزام باملعايير الدولية ذات العالقة
4_ اصدار قرارات أممية بفرض عقوبات قاسية على الدول التي تستهدف نشطاء حقوق اإلنسان

5- فـــتح تـــحقيق دولـــي فـــي كـــل الـــبالغـــات حـــول تـــعرض أشـــخاص لـــالنـــتهاكـــات واتـــخاذ خـــطوات مـــلزمـــة لهـــذه 
الدول باالستعانة باملنظمات الحقوقية الدولية.
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6_ تــخفيض الــعالقــات مــع الــدول الــتي تــخالــف املــعايــير الــدولــية وتــعليق الــكثير مــن املــساعــدات الــدولــية لــها 
لحثها على وقف االنتهاكات وتصويب أوضاعها.

7- تــــشكيل لــــجان تــــقصي حــــقائــــق دولــــية مــــدعــــوة مــــن األمــــم املتحــــدة ومجــــلس االمــــن لــــالطــــالع عــــلى حــــقيقة 
أوضــاع حــقوق اإلنــسان فــي الــبلدان الــتي تــرد تــقاريــر عــنها بــوجــود انــتهاكــات بــحق النشــطاء لــيشمل ذلــك 

اجراء مقابالت معهم والتفتيش على األماكن التي يتم احتجازهم بها وإلزام السلطات باإلفراج عنهم.
8_تـــفعيل األلـــيات الـــدولـــية الـــالزمـــة لـــلضغط عـــلى الـــدول لـــوقـــف مـــالحـــقتها لـــلمدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان 

وتمكينهم من أداء أدوارهم بكل حرية ومسؤولية.
9_عـلى املـؤسـسات الـوطـنية لـحقوق اإلنـسان الـقيام بـتعزيـز صـالحـياتـها الـقانـونـية بـموجـب قـانـونـها أوال ومـن 
ثـم تحـليل املـخاطـر والتهـديـدات الـتي يـتعرض لـها املـدافـعني وبـناء اسـتراتـيجيات وخـطط فـعالـة لـتوفـير االمـن 

والحماية لهم.
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+41 225934701 
info@genevacouncil.com 
http://genevacouncil.com 
Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center,  
6ème étage, Genève-Switzerland     
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