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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  عزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصاديةت

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

السيدة تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،              
  اغيامارغريت سيك

  موجز    
تقدم املقرر اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيدة مارغريـت              

  .٧/٨سيكاغيا، تقريرها الثالث إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقراره 
ويتضمن الفصل الثاين من التقرير بياناً بأنشطة املقررة اخلاصـة خـالل الـسنة                

 ٢٤٦وهي توجه عناية الدول األعضاء إىل الرسـائل البـالغ عـددها        . املشمولة بالتقرير 
وترد معلومات أكثر تفصيالً عن     . رسالة، اليت أُرسلت مبوجب الوالية خالل السنة املاضية       

  . إىل هذا التقرير١هذه الرسائل يف اإلضافة 
ويف الفصل الثالث، تركّز املقررة اخلاصة على حالة النساء املدافعات عن حقـوق               

حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية، كما تركـز علـى املخـاطر             اإلنسان ومن يدافعون عن   
وبعد ختصيص جزء لإلطار    . واالنتهاكات اليت يتعرضون هلا وعلى مرتكيب تلك االنتهاكات       

وين وللنهج الذي اتبعته الوالية يف تناول التحديات اليت يواجهها أولئـك املـدافعون،              القان
وهي، . تتناول املقررة اخلاصة بالتحليل املخاطر واالنتهاكات اليت تلقّت الوالية تقارير بشأهنا          

باإلضافة إىل ذلك، تقدِّم حملة موجزة عن مدى مراعاة آليات احلماية القائمـة لالعتبـارات               
   .سانية وعن االستراتيجيات اليت يّتبعها أولئك املدافعون يف احملافظة على سالمتهماجلن

أما يف الفصل الرابع من التقرير، فتعرض املقررة اخلاصـة بإجيـاز اسـتنتاجاهتا                
وتوصياهتا للدول األعضاء وللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وآلليات احلماية اإلقليمية          

  . ة، الوطنية منها والدوليةواملنظمات غري احلكومي
  

 
 A/HRC/16/44  األمم املتحدة

 
 Distr.:.General اجلمعية العامة

20 December 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/16/44 

GE.10-17868 2 

  احملتويات
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  مقدمة  -أوالً   
هذا التقرير هو الثالث الذي تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان املقررة اخلاصة احلالية               -١

والية املدافعني عن حقوق اإلنسان     مكلَّف ب وهو التقرير املواضيعي احلادي عشر الذي يقدمه        
  .٧/٨ بقرار اجمللس م هذا التقرير عمالًويقدَّ. ٢٠٠٠منذ عام 

وقد عاجلت الوالية باستمرار خاصيات حالة املدافعات عـن حقـوق اإلنـسان               -٢
 صـراحةً ،  غري أن املقررة اخلاصة تركز يف هذا التقريـر        . والتحديات الدقيقة اليت يواجهنها   

املرأة أو القـضايا    حقوق   على من يدافعون عن    وألول مرة، على حالة املدافعات و      واقتصاراً
  . نسانيةاجل
هنج الوالية يف تنـاول احلالـة اخلاصـة         واإلطار القانوين الدويل    ستعرض التقرير   يو  -٣

وينظـر  . حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية     ن يدافعون عن  للمدافعات عن حقوق اإلنسان ومل    
ني وحيـدد طبيعـة أنـشطة        املخاطر اليت تواجه أولئك املدافع     ، يف  عالوةً على ذلك   ،التقرير
اجلهات الـضالعة يف     و املزعومة وطبيعة االنتهاكات    ا الذين وردت معلومات بشأهنم    الضحاي

بعها أولئـك   ّتيف االستراتيجيات اليت ي   ينظر التقرير يف آليات احلماية القائمة و       كما   ،هباارتكا
  .م يف احلفاظ على سالمتهاملدافعون

 الرسائل اليت بعثت هبا     وألغراض إعداد هذا التقرير، تناولت املقررة اخلاصة بالتحليل         -٤
لـدول   كما أرسلت اسـتبياناً إىل ا      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤الوالية خالل الفترة املمتدة بني عامي       

اإلقليمية بشأن حالة النساء املـدافعات عـن        احلكومية الدولية و  و احلكوميةغري  واملنظمات  
ة اخلاصة أن   وتود املقرر . حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية     من يدافعون عن  حقوق اإلنسان و  

هـذا التقريـر    ف.  اليت ردت على هذا االستبيان     تعرب عن شكرها جلميع الدول واملنظمات     
 عـن حالـة   ، ومن أجل إعطاء فكـرة أدق      من الردود اليت مت استالمها    يف جزء منه    مستمد  

 يف كـل    القضايا اجلنسانية حقوق املرأة أو     من يدافعون عن  املدافعات عن حقوق اإلنسان و    
  . تقريرإىل هذا ال ٣ج جتميع للردود يف اإلضافة منطقة، أُدر

  األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير  -ثانياً   

  الرسائل احملالة إىل الدول  -ألف   

، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨ و٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول  ١١يف الفترة ما بني       -٥
 دولة، وكان قد مت     ٧٣تلك الرسائل إىل    وقد ُوجهت   .  رسالة ٢٤٦أرسلت املقررة اخلاصة    

.  يف املائـة   ٤٠ هذا التقرير، أي أن معدل الرد مل يتجاوز          حىت حلظة حترير   رد   ١٠٠استالم  
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رسلت خالل الفترة املشمولة هبـذا       إىل هذا التقرير مجيع الرسائل اليت أُ       ١وسترد يف اإلضافة    
 / شباط ٨ و ٢٠١٠فرباير  / شباط ١١  التقرير ومجيع الردود اليت وردت عليها يف الفترة ما بني         

  .٢٠١١فرباير 

  الزيارات القطرية   -باء   
 ١٨ و١٢رت املقررة اخلاصة أرمينيـا مـا بـني    زاخالل الفترة املشمولة بالتقرير،    -٦

وقدمت تقريراً منفصالً عن هذه الزيارة إىل جملس حقوق اإلنسان يف           . ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  . إىل هذا التقرير٢فة دورته السادسة عشرة بوصفه اإلضا

  مل ُيرد عليهاطلبات     
، كانت املقررة اخلاصـة ال تـزال يف انتظـار           ٢٠١٠ديسمرب  /حىت كانون األول    -٧

، )٢٠١٠،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢(بـيالروس   : على طلبـات الزيـارة التاليـة       ردود
، )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(، الـصني    )٢٠٠٤،  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢(، تشاد   )٢٠٠٢،  ٢٠٠١( بوتان
، آيرلنـدا   )٢٠١٠(، فيجـي    )٢٠٠٢(، غينيا االستوائية    )٢٠١٠،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٣(مصر  

، ٢٠٠٣(، موزامبيــق )٢٠١٠، ٢٠٠٢(، ماليزيــا )٢٠٠٤، ٢٠٠٣(، كينيــا )٢٠٠٨(
، ٢٠٠٧، ٢٠٠٣(، باكستان )٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣(، نيبال )٢٠٠٤
ة ، سـنغافور  )٢٠٠٤(، االحتـاد الروسـي      )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(، الفلبني   )٢٠١٠،  ٢٠٠٨

، ٢٠٠٨(، اجلمهورية العربية الـسورية      )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(، سري النكا    )٢٠٠٤،  ٢٠٠٢(
، تركمنــستان )٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢(، تــونس )٢٠١٠(، تايلنــد )٢٠١٠

، مجهورية فرتويال البوليفاريـة     )٢٠٠٧،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠١(، أوزبكستان   )٢٠٠٤،  ٢٠٠٣(
ــابوي )٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧( ــت ). ٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢(، زمب وأعرب

يف أن  املقررة اخلاصة عن أسفها ملضي وقت طويل على تقدمي بعض هذه الطلبات وعن أملها               
  .  جلميع طلباهتا يف الوقت احملددُتويل الدول االهتمام الواجب

  التعاون مع منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات احلكومية الدولية  -جيم   
 على التعاون مع مجيع هيئات األمـم        جه خاص بوواصلت املقررة اخلاصة التشديد       -٨

  . معنية حبقوق اإلنسانأخرى إقليمية دولية ومنظمات حكومية مع املتحدة و
 / نيـسان  ١٥ املـؤرخ    ١٣/٢٢يف قـراره    أحاط جملس حقوق اإلنسان علماً      قد  و  -٩

ومـة   عن املساعدة التقنية املقدمة حلك     (A/HRC/13/63)بالتقرير املشترك الثاين     ،٢٠١٠ أبريل
 املكلفـني  اخلاصة وستة من     ةكما أحاط علماً باستقصاء املقرر     مجهورية الكونغو الدميقراطية  

ودعا . ة يف شرق البلد   راهنحلالة ال عن ا واليات أخرى يف إطار اإلجراءات املواضيعية اخلاصة        ب
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ـ واليات يف إطار اإلجراءات املواضيعية اخلاصة إىل تقدمي تقرير إىل اجمل          املكلفني ب اجمللس   س ل
  . تطورات تلك احلالةخالل دورته السادسة عشرة بشأن 

اصة ، حضرت املقررة اخل   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢يونيه إىل   / حزيران ٢٨ويف الفترة من      -١٠
قـد  ات اخلاصة، الذي عُ   االجتماع السنوي السابع عشر للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراء        

  . يف جنيف
 قدمت املقررة اخلاصة تقريرها الثالـث إىل        ،٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ويف    -١١

وركز التقرير على املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت         . (A/65/223)اجلمعية العامة   
ة من غري الدول، مبا يف ذلـك        علافجهات  يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان على يد         

 التقرير مبزيد من التحليل     وتناول. جمموعات مسلحة وشركات خاصة وأفراد ووسائط إعالم      
 واحتج بأنه من واجب الدولة أن حتمي املدافعني          تلك اجلهات  رتكبهاتأنواع االنتهاكات اليت    
لة من غري الـدول يف حـاالت      عا االنتهاكات اليت ترتكبها جهات ف     عن حقوق اإلنسان من   

  . بعينها
مم وضية األ ، شارك أحد موظفي مف    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩ و ٨ويف يومي     -١٢

كل  حلقوق اإلنسان يف اجتماع مشترك بني اآلليات حضره أيضاً ممثلون عن             ميةااملتحدة الس 
 وجلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان    األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوباللجنة  من  

قد االجتماع يف وارسو يف ضيافة مكتب املؤسسات        وُع. وجملس أوروبا واملفوضية األوروبية   
  . دميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروباال

  الدعوات املقدمة من احلكومات  -دال   
نـواب  ، حضرت املقررة اخلاصة جلسة عمل يف جملس ال        ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤يف    -١٣

  . اإلسباين بشأن اآلليات الربملانية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
، تلقت املقررة اخلاصة دعوةً     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ إىل   ١٧ ويف الفترة من    -١٤

من األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان لدى رئاسة مجهورية الربازيل حلضور احللقـة الدراسـية              
وحضر ذلك احلدث . الدولية بشأن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان اليت ُنظمت يف برازيليا    

 جلنة حقوق اإلنسان يف جملس الـشيوخ وجملـس          منضاء  وزير أمانة حقوق اإلنسان، وأع    
النواب ومنظمات غري حكومية دولية وأعضاء من اجملتمع املـدين، بغـرض تبـادل اآلراء               

  .واخلربات يف جمال محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

  التعاون مع املنظمات غري احلكومية  -هاء   
واليتها مع اجملتمع املدين على كل من       طار  واصلت املقررة اخلاصة تعاوهنا املثمر يف إ        -١٥

بـسبب  وتعرب املقررة اخلاصة عن أسفها لعدم متكُّنـها     .  الوطين واإلقليمي والدويل   الصعيد
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. من املشاركة يف مجيع املؤمترات واحللقات الدراسية اليت ُدعيـت حلـضورها           ضيق الوقت   
 حلقوق اإلنسان   الساميةوضية   املف من أحد املوظفني    كنيمتإىل  ، قدر اإلمكان،     جاهدةً تسعو

  . حضورهاملناسبات اليت تعذر عليهايف امن املشاركة 
، حضرت املقررة اخلاصة جلسة علنية يف الربملان        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف    -١٦

 ١٠ومن . األورويب يف بروكسل تناولت دعم االحتاد األورويب للمدافعني عن حقوق اإلنسان          
. حضرت الدورة اخلامسة ملنرب دبلن للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان     فرباير،  / شباط ١٢إىل  
ليـات  اآل تعزيز التعاون بني      حلقة العمل الدولية يف جنيف بشأن      مايو، حضرت / أيار ٣ ويف
.  املؤسسات الوطنية يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       اليت نظمتها وحدة  دولية  القليمية و اإل

بتمرب، حضرت املقررة اخلاصة دورة التشاور والتـدريب        س/ أيلول ١٠ إىل   ٦ويف الفترة من    
اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادي لفائدة املدافعني عن حقوق اإلنسان اليت ُنظِّمـت يف سـوفا،               

نوفمرب، شاركت يف املشاورة الوطنية للمدافعات عن       / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٥ومن  . فيجي
ديسمرب، شاركت املقررة اخلاصـة يف      /األول كانون   ٤ إىل   ٢ومن  . حقوق اإلنسان يف نيبال   

  .املنتدى اإلقليمي الرابع للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف الفلبني

حقوق املـرأة    من يدافعون عن  النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان و       -ثالثاً   
  القضايا اجلنسانية أو

  طار القانوين الدويلاإل  -ألف   
ان على حقوق املرأة يف املشاركة يف احلياة العامة         ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس      -١٧

دوليـة  العاهدات  هذه احلقوق خمتلف امل   بوسائل منها تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتؤكد        
أبرزها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق من اليت  

  .ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقي
يولد مجيع الناس أحراراً    " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه         ١وتنص املادة     -١٨

 لكل إنسان حق التمتع جبميـع       أن منه   ٢بينما تؤكد املادة    " ومتساوين يف الكرامة واحلقوق   
 احلق يف حرية    ، مبا يف ذلك   ب نوع اجلنس  احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن دومنا متييز بسب       

  .التعبري وتكوين مجعيات واحلق يف التجمع ويف املشاركة يف احلكم
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ينص على          ٣ فإن املادة    ،وباملثل  -١٩

ع جبميع  أن تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمت             "
، وهو حق يضمن بدوره احلقـوق       "احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد       

 من العهد الدويل اخلـاص      ٣وعالوة على ذلك، تنص املادة      . السالفة الذكر ويوسع نطاقها   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه جيب على الدول األطراف يف العهـد أن              
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بضمان مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميـع احلقـوق االقتـصادية             ... تتعهد  "
  .يف العهد" واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          ٧من املادة   ) ج( الفقرة   قتضيوت  -٢٠
لى التمييز ضد املرأة يف احلياة      مجيع التدابري املناسبة للقضاء ع    "اختاذ   الدول األطراف    مناملرأة  

السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلـق يف               
  ".املشاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم باحلياة العامة والسياسية للبلد[...] 
مـسؤولية األفـراد     ذكر هذه احلقوق وغريها يف اإلعالن املتعلـق حبـق و           تكّررو  -٢١

واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا            
عاملياً، املسمى أيضاً اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتمدتـه اجلمعيـة              

ـ   شخص، وتسري بنود اإلعالن على كل    . ١٩٩٩مارس  / آذار ٨العامة يف    م كـان أ   الً رج
  . العاملية ونبذ العنفأي يعمل على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ما دام يقبل ويطبق مبد،امرأة

  هنج الوالية  -باء   
رغم االعتراف القانوين بشرعية العمل الذي تقوم به املدافعات عن حقوق اإلنسان،              -٢٢

السمات اخلاصة  ها   باستمرار منذ إنشائ   الوالية وتتناول. زلن يواجهن حتديات جبارة   ي  الفإهنن  
يف  ، وذلـك  )١(حلالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان والتحديات الفريدة اليت يواجهنها         

  .بعثات وغري ذلك من جوانب عملهاكل من تقاريرها املواضيعية وتقارير ال
الوالية يف مناسبات عدة أن النساء املدافعات أكثر        املكلفون ب ويف هذا الصدد، أكد       -٢٣

 والتحامـل  ،لبعض أشكال العنف وغري ذلك من االنتـهاكات        نظرائهن الذكور عرضة من   
ويعود السبب يف ذلك أحياناً إىل أنه يُنظَر إىل النساء املدافعات بوصفهن            . واإلقصاء والتطليق 

ين السنن والتقاليد واآلراء واألمناط االجتماعية والثقافية املقبولة بشأن األنوثـة وامليـل             يتحدَّ
وُينظر إىل عملهن أحياناً على أنه يتحدى املفاهيم        . )٢( اجملتمع منا  وقعهر املرأة وم  اجلنسي ودو 

 املـرأة   العنـف ضـد   تطبيع واسـتدامة    بشأن األسرة اليت ميكن أن تساعد يف        " التقليدية"
وكـذلك   ،)٣( عامـة النـاس    تأليبوقد يؤدي هذا، يف بعض السياقات، إىل        . واضطهادها
  . هلندعمهم عدم أو إىل ، عليهنالسلطات

 عـن   ومثلما أشارت املقررة اخلاصة السابقة يف تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنـسان             -٢٤
 ت قد تتخذ شكالً جنسانياً حمدداً      فإن االنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء املدافعا       ،٢٠٠٢ عام

__________ 

 .A/HRC/4/37 وE/CN.4/2006/95انظر مثالً الوثيقتني  )١(
 .E/CN.4/2002/106انظر مثالً الوثيقة  )٢(
 .E/CN.4/1999/68و A/59/401نفس املرجع أعاله، انظر أيضاً الوثيقتني  )٣(
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االعتـداء اجلنـسي    إىل   نـوع جنـسهن      على أساس استخدام الكلمات النابية    يتراوح من   
 يف  ،وحتدث حاالت من النوع األخري خصوصاً يف حاالت الرتاع اليت تتـسم           . واالغتصاب

بـل  .  فيها مرتكبو تلك االنتهاكات باإلفالت التام من العقاب        تمتع ببيئة ي  ،كثري من األحيان  
إىل املرأة املدافعة عن حقـوق اإلنـسان الـيت تتعـرض            قد ُينظر    ،يف بعض السياقات  ،  إنه

. )٤(ها على أهنا قد جلبت العار ألسرهتا وجملتمعها       بسبب عمل ي  العتداء اجلنس للالغتصاب أو   
والواقع أنه حىت عندما ال حيدث اغتصاب أو اعتداء جنسي، فإن النساء املـدافعات كـثرياً                

يتعرضن للوصم والنبذ من ِقبل زعماء اجملتمع احمللي واجملموعات الدينية واُألسر واجملتمعات             ما
  . الدين أو الشرف أو الثقافة بشكل خطراً على عملهنأناحمللية اليت تعترب 

 املقـررة   أبـرزت  ،٢٠٠٧يف عام    (A62/225)إىل اجلمعية العامة    قدَّم  ويف التقرير امل    -٢٥
 االنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء املدافعات يف سياق ممارسـتهن للحـق يف            اخلاصة كذلك 
 تواتر احلاالت اليت حدث فيها       خاص إىل  شارة بوجه  متت اإل  ،يف هذا الصدد  وحرية التجمع؛   

ن نسبة مريعة من االنتهاكات والتحرش الذي تتعرض لـه النـساء            إىل كو عنف جنساين، و  
  .)٥(املدافعات حدثت يف سياق االحتفاالت باليوم العاملي للمرأة

 أيضاً بتكليف من    اء املدافعات عن حقوق اإلنسان    هذا االهتمام حبالة النس   قد كان   و  -٢٦
، عند جتديد واليتها ملدة      الذي طلب إىل املقررة اخلاصة     ٧/٨نسان يف قراره    جملس حقوق اإل  

ـ أن تويل    و انساين يف مجيع أعمال واليته    اجلنظور  املج  أن تدر  ثالث سنوات أخرى،    اًاهتمام
  . حلالة املدافعات عن حقوق اإلنساناًخاص
إىل اجلمعيـة   يف تقريرها   ،  كررت من جديد   املقررة اخلاصة    فإنوعالوة على ذلك،      -٢٧

 وأولويات واليتها، أن النساء رؤيتها الذي عرضت فيه بإجياز  )A/63/288 (٢٠٠٨العامة لعام   
 وقالت إن ،يف جمال حقوق املرأةمنهن  أكرب، خاصة اللوايت ينشطن اًاملدافعات يواجهن أخطار

ليل أساسي  حتليل الُبعد اجلنساين يف العمل املُضطَلع به يف الدفاع عن حقوق اإلنسان هو حت             "
 احلماية وسد الثغرات املوجودة يف شرعية ذلك العمل اليت ميكن أن تؤثر على احلاجة إىلتلبية ل

  ).٢٠، الصفحة ٩املرجع نفسه، الفقرة " (املدافعات عن حقوق اإلنسان
وقد أعربت اجلمعية العامة مراراً يف قراراهتا بشأن الوالية عن قلقها الشديد إزاء بروز   -٢٨

وقد وجد هذا القلق صداه لدى جملس       . )٦(جلنساين وخماطر أخرى تواجهها املدافعات    العنف ا 
باحلاجة الفورية إىل وضع حد للتهديـدات        "١٣/١٣حقوق اإلنسان الذي اعترف يف قراره       

__________ 

محايـة حـق    : املدافعون عن حقوق اإلنسان   : "٢٩املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، صحيفة الوقائع رقم         )٤(
 . "الدفاع عن حقوق اإلنسان

 .A/62/225الوثيقة  )٥(
 .64/163و 62/152انظر قراري اجلمعية العامة  )٦(
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تعزيـز  ، وحث الدول على     "واملضايقات والعنف، مبا يف ذلك العنف القائم على نوع اجلنس         
  .لنساء املدافعات عن حقوق اإلنسانآليات التشاور واحلوار مع ا

سيما   وال ،ومثلما نصت مواد عدة يف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان            -٢٩
يف   وعن وضع تدابري حمددة    ،منه، فإن املسؤولية األوىل عن إنشاء تلك اآلليات       ) ٢(١٢املادة  

، تقع  ق اإلنسان بصفة عامة    واملدافعني عن حقو   ،الواقع حلماية املدافعات عن حقوق اإلنسان     
 جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقـوق       أشارتويف العديد من املناسبات،     . على عاتق الدولة  

 دور الدولة يف تعزيز ومحايـة       إىل أولوية  اإلنسان واجلمعية العامة يف قراراهتم املتعلقة بالوالية      
  .  اإلنسانحقوق
قوق اإلنسان إىل التركيـز علـى       وقد نزعت حتليالت سابقة حلالة املدافعات عن ح         -٣٠

حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان، أي النساء اللوايت يعملن، بصورة فردية أو باالشتراك مع              
إال أن هـذا التقريـر      . غريهن، على تعزيز أو محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املـرأة           

لك املـدافعني   كذسيكون أوسع نطاقاً إىل حد ما وسيشمل املدافعات عن حقوق اإلنسان و           
وعالوة علـى   . القضايا اجلنسانية حقوق املرأة و  الدفاع عن    يف   شطنياعن حقوق اإلنسان الن   

 أزواج كل من املدافعات واملـدافعني عـن   يف حقذلك، سيتناول التقرير انتهاكات ُترتكَب    
  .ئهم وأفراد أسرهمشركا ويف حق حقوق اإلنسان

ـ        إن اإلقرار باحلالة والدور اخلاصني        -٣١ ن للنساء املدافعات عن حقـوق اإلنـسان ومل
 يقتضي ضمناً التمسك مببدأي املساواة بـني        القضايا اجلنسانية حقوق املرأة أو     يدافعون عن 

وهذا أمر يف غاية األمهية بالنسبة لإلقرار بالتحديات واملخاطر         . اجلنسني وعدم التمييز بينهما   
  .لضمان محايتهموا هذه اجملموعة من املدافعني  اليت تواجههاخلاصة

ها املدافعات عن حقوق اإلنسان ومن يدافعون       املخاطر والتحديات اليت تواجه     -جيم   
  القضايا اجلنسانيةحقوق املرأة و عن
 يركز هذا اجلزء باألساس على حتليل الرسائل اليت بعثت هبا الوالية خـالل الفتـرة                -٣٢
سالت اليت ُبِعث هبا خالل هـذه       ويستند التحليل إىل املرا   . )٧(٢٠٠٩ و ٢٠٠٤بني عامي    ما

حقـوق املـرأة      عن واملدافعني املدافعات   ضدليت ارُتكبت   اليت تناولت االنتهاكات ا   والفترة  
 أفراد أسرهم، مع حتديد طبيعة األنشطة اليت قام هبا الضحايا املُبلَّغ   ضد أو   القضايا اجلنسانية  أو

ـ وذلـك   ها،  ورتكبان يّدعى أهنم     وم املزعومةعنهم، إىل جانب االنتهاكات      ن  تبـيُّ  رضبغ
  .االجتاهات املمكنة

__________ 

)٧( A/HRC/13/22/Add.1; A/HRC/10/12/Add.1; A/HRC/7/28/Add.1; A/HRC/4/37/Add.1; 

E/CN.4/2006/95/Add.1; E/CN.4/2005/101/Add.1; E/CN.4/2004/94/Add.3. 
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تها يف شـكل    وباإلضافة إىل ذلك، استفادت املقررة اخلاصة من املعلومات اليت تلقّ           -٣٣
ويف هـذا   . ردود على االستبيان الذي أُرسل إىل احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة          

. لذين تعاونوا مع هذه املبادرة     أن تشكر مجيع أصحاب املصلحة ا       املقررة اخلاصة  الصدد، تود 
 من التقرير، وتفادياً للتكرار، إبراز املعلومات اليت وردت عـن طريـق             قد مت يف هذا اجلزء    و

ومت، كلما اعُترب ذلـك     . االستبيانات بشكل واضح عندما اعُترب أهنا تقدم مزيداً من التوضيح         
  .ضرورياً، ذكر أعداد الرسائل والدول اليت أُرسلت إليها

إن البيانات املستخَدمة يف هذا التقرير واالجتاهات املبينة فيه جزئية بالضرورة ألهنـا               -٣٤
تستند إىل ادعاءات تسلمتها الوالية وتصرفت على أساسها باإلضافة إىل املعلومات املقدمة يف             

حقيقـة حالـة    بوجه كامل   الردود على االستبيانات اليت مت استالمها، وبالتايل فإهنا ال متثل           
وعالوة على  . القضايا اجلنسانية على الصعيد العاملي    حقوق املرأة أو      عن واملدافعنيدافعات  امل

ن املقررة اخلاصة تـود     مع أ و. ذلك، هناك إقرار بأن احلكومات أجابت على بعض الرسائل        
اإلعراب عن شكرها لتلك احلكومات اليت أجابت على الرسائل اليت ُبعث هبا إليهـا، فإهنـا              

 بالقلق إزاء االدعاءات املذكورة يف هذا التقرير، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت رمبا تزال تشعر ال
  . بعض الوقائعخالف بشأن فيها حدث
 إىل  رسـائل ، أرسلت املقررة اخلاصة     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤املمتدة بني عامي    ويف الفترة     -٣٥

وكان . اجلة يف السنة، كان من بينها رسائل ادعاء ونداءات ع          رسالة ٣٥٠ مبعدل   احلكومات
 القضايا اجلنسانية حقوق املرأة أو      عن واملدافعنيحنو الثُلث من تلك الرسائل خيص املدافعات        

  ).اجملموعة املستهَدفة(
  اجلدول

  الرسائل املتعلقة باملدافعات 

 السنة
  جمموع الرسائل اليت 

 النسبة املئوية من اجملموع اجملموعة املستهَدفة ُبعث هبا
٢٩,٥ ٩٣ ٣١٥ ٢٠٠٤ 
٣٠,٢ ٩٥ ٣١٥ ٢٠٠٥ 
٣٨,٩ ١٤٤ ٣٧٠ ٢٠٠٦ 
٢٩,٦ ١١٠ ٣٧٢ ٢٠٠٧ 
٣٦,٦ ١٧٩ ٤٨٩ ٢٠٠٨ 
٤١,٩ ١١٣ ٢٧٠ ٢٠٠٩ 

 ٣٤,٤ ٧٣٤  ٢ ١٣١ اجملموع  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٤التقارير عن املراسالت  :املصدر
ويف هذا الصدد، يرد أدناه حتليل للرسائل اليت أرسلتها الوالية يف الفترة املمتدة بـني                 -٣٦

 الواردة يف خمتلف األجزاء      هذه اجملموعة من املدافعني، واألرقامُ     بشأن ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤عامي  
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 خمتلفة من الرسائل اليت ُبعث هبا، مبا يف ذلـك           جوانب بّين   األوجههي حصيلة حتليل متعدد     
  . إىل جانب مرتكبيها املزعومنياملبلغ عنهاأنشطة الضحايا املزعومني واالنتهاكات 

  عاً اليت يقوم هبا من يتعرضون النتهاكات األنشطة األكثر شيو  -١  
باالنتـهاكات الـيت    ) ١٩٦(ق عدد كبري من الرسائل اليت أُرسلت خالل الفترة          تعلّ  -٣٧

ني، ذكوراً وإناثاً، الذين ينشطون يف الدفاع عن حقوق املـرأة           يف حق املدافع  ارتكاهبا  ُيّدعى  
 ي اجلنسني ومغايري ومشتهنيثليالسحاقيات واملالقضايا اجلنسانية، مبا يف ذلك قـضايا      أو

 يقومـون بطائفـة      ورجاالً م نساءً وهذه جمموعة شديدة االختالف، إذ تض     . اهلوية اجلنسية 
 بـاحلقوق اجلنـسية     شطني مهتمني املتعلقة حبقوق املرأة، كما تشمل ن     واسعة من األنشطة ا   

فالت مـن العقـاب     ملرأة وبإعادة التأهيل واإل   ا مبسألة العنف ضد  واإلجنابية؛ ومنظمات ُتعىن    
 النساء اليت تقدم الرعاية لـضحايا       ىيتعلق بالعنف واالغتصاب والعنف اجلنسي، ومآو      فيما

 والصحفيني وأصحاب املدونات اإللكترونية الذي يكتبون عن قضايا         الفة الذكر، ساألفعال ال 
  .حقوق املرأة

 حقوق  عندافعني  يف موضوع امل  ) ٧٢(كان العدد األكرب من الرسائل اليت ُبعث هبا         و  -٣٨
بلدان يف املنطقة اآلسيوية، أبرزهـا مجهوريـة إيـران            ىلإ موجَّهاً   القضايا اجلنسانية املرأة و 

).  رسـائل  ٦(؛ وباكستان   ) رسائل ٨(؛ نيبال   ) رسائل ١٠(؛ الصني   ) رسالة ٣١(اإلسالمية  
ـ     عن واملدافعني املدافعات   املزعومة ضد ويف هذه املنطقة، كانت االنتهاكات       رأة حقـوق امل

يف معظمها، واشتملت على عمليات توقيف ومضايقة       قضائي   طابع   ذاتالقضايا اجلنسانية   و
 جهات فاعلة مـن     قيامذلك  مع  ُيدعى  و. قضائية وحاالت احتجاز إداري وأحكام بالسجن     

تهديـد بـاملوت    انتهاكات منها التخويف واالعتـداءات ورسـائل ال       بارتكاب  غري الدول   
من األسرة واجملتمـع وأفـراد مل حتـدَّد         ص مسلحني وأفراد    وعمليات القتل على يد أشخا    

  .تهمهوي
 يف األمـريكيتني،  قـضايا ذه الملهتمني هب ذلك، يبدو أن املدافعني اوعلى النقيض من    -٣٩

، أغلبـها   للغايـة خمتلفة  خماطر  لصدد، يواجهون جمموعة     رسالة يف هذا ا    ٥١حيث أُرسلت   
وأفادت تقارير  .  وعمليات قتل وحماوالت قتل    واعتداءات جسدية هتديدات باملوت   هتديدات و 

يف بعض احلاالت،    مسلحني   وكانوا هوياهتم،   مل ُتعرف أو مل ُتحدد     املزعومني   اجلناةغالبية   أن
ارتباطهم جبهات فاعلة من غري الدول، مبا يف ذلك اجملموعات شبه           إىل   تقارير   شريوكثرياً ما ت  
  .العسكرية

إىل بلدان  ) ٣٣ (املهتمني هبذه القضايا  شأن املدافعني   رسل عدد أقل من الرسائل ب     وأُ  -٤٠
. وتناول العدد األكرب من هذه الرسائل املـدافعني يف زمبـابوي      . يف أفريقيا جنوب الصحراء   

ذه القـضايا يف     هب ني مدافعني مهتم  ضدعت تقارير حصول انتهاكات ذات طابع قضائي        داو
 ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي  عنيني حبقوق خاصة فيما يتعلق باملدافعني امل    (السودان وأوغندا   
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عث برسائل أيضاً إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى وإىل  وُب).  اهلوية اجلنسية ياجلنسني ومغاير 
مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث واجه املدافعون عن حقوق املـرأة خمـاطر مـن قبيـل                

  . واالعتداء اجلنسيوحماوالت االغتصابتهديدات باملوت  والواملدامهاتاالعتداءات 
 ١٣بالغ عددها   لوا ،اليت ُبعث هبا   ويف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تشري الرسائل        -٤١

تهديـد   إىل أن املدافعني عن حقوق املرأة يف العراق يواجهون خماطر من قبيل القتل وال  رسالة،
يف البحـرين    حقوق املـرأة     املدافعون عن بينما أبلغ الناشطون    . املسلحةواهلجمات  باملوت  

واملغرب واململكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة عن مـضايقات ذات            
  . من قبيل عمليات التوقيف وانتهاكات حرية التجمع واملنع من السفرطابع قضائي

 يف أوروبا   القضايا اجلنسانية  حقوق املرأة أو     عن رسالة بشأن املدافعني     ٢٨وأُرسلت    -٤٢
 ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي  حقوق   املدافعني عن سطى تناول معظمها الناشطني     وآسيا الو 

 مبا فيها بولنـدا     ، يف بلدان أوروبا الشرقية ووسط أوروبا       اهلوية اجلنسية  ياجلنسني ومغاير 
 حقـوق املـرأة يف      املدافعني عـن  ومولدوفا وصربيا واالحتاد الروسي، إىل جانب الناشطني        

 حقـوق   املدافعني عن  الناشطني   ضد االنتهاكات املدعى ارتكاهبا     إن. أوزبكستان وبيالروس 
يف هذه املنطقة عمومـاً       اهلوية اجلنسية  ي اجلنسني ومغاير  ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي 

حبرية التجمع أو تكوين مجعيات، كرفض إصدار تصاريح لتنظيم جتمعـات سـلمية             تعلقت  
 املـدافعني   ضداإلبالغ عن ارتكاهبا     انتهاكات أخرى مت     سمتتاو. رفض تسجيل منظمة   أو

 يف معظمها، ومشلت عمليات التوقيف واالحتجاز واملـضايقة          بطابع قضائي  عن حقوق املرأة  
  .القضائية واإلدانة

 قـضايا   عـن  رسالة ختـص املـدافعني       ٤٧وخالل تلك الفترة، أرسلت الوالية        -٤٣
 وعـدا االنتـهاكات   .  اهلوية اجلنـسية   ي اجلنسني ومغاير  ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي 

يف مخس رسـائل    املتعلقة حبرية التجمع وتكوين اجلمعيات، ُزعم       و املدعى حدوثها    املذكورة
 ي اجلنسني ومغاير  ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي باملتعلقة  قتل مدافعني عن حقوق اإلنسان      

 عن حوادث اغتصاب وعنف جنـسي،       وردت ست رسائل أخرى   ، يف حني    اهلوية اجلنسية 
وذكرت رسائل أخرى متنوعة بالتفصيل العديد من حاالت التهديد         . ا ذكور أيضاً  تعرض هل 

 جترمي املثلية   ىوعالوة على ذلك، أد   . واالعتداءات اجلسدية والعنف والوصم   تهديد باملوت   وال
اجلنسية يف بعض البلدان إىل عمليات توقيف وتعذيب وسوء معاملة، مبا يف ذلك سوء معاملة               

املـدافعني مـن    إىل منـع     يف بلدان أخرى  فعلياً   ذلك التجرمي    أدىا  ، بينم جنسي طابعذي  
 ي اجلنسني ومغاير  ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي املشاركة يف أي أنشطة دفاع عن حقوق        

  .اهلوية اجلنسية
 احلقـوق   عن املدافعني   ضد حدوث انتهاكات    تقارير تدعي وتلقت الوالية كذلك      -٤٤

مجيع الرسائل السبع اليت أرسلتها الوالية بـشأن        و. ساسهااجلنسية واإلجنابية وتصرفت على أ    
املدافعني الصينيني عن حقوق اإلنسان الذين يناهضون        تعلقت ب  حقوق جنسية وإجنابية بعينها   
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إال أن الردود على االستبيان الذي أُرسل يف مرحلـة          . استخدام اإلجهاض القسري والتعقيم   
ات بشأن املدافعني عن هـذه القـضايا يف بلـدان           إعداد التقرير قد وفرت مزيداً من املعلوم      

  .ومناطق أخرى
ني يف جمـال    شـط انوحسب املعلومات الواردة، فإن املدافعني عن حقوق اإلنسان ال          -٤٥

خماطر منها املضايقة والتمييز والوصـم والتجـرمي        عدة  احلقوق اجلنسية واإلجنابية يواجهون     
املهنيون يف جمال الطب والرعاية الصحية      وكجزء من هذه اجملموعة، يكفل      . والعنف اجلسدي 

متكني النساء من ممارسة حقوقهن اإلجنابية عن طريق تقـدمي خـدمات الـصحة اجلنـسية                
ـ  ويف بعض البلدان، يتم بانتظام استهداف هؤالء املهنيني         . واإلجنابية هـم  هم وبـسبب عمل

  اهلجمـات  تلكأدت  ويف بعض البلدان،    . يتعرضون للمضايقة والتخويف والعنف اجلسدي    
  . إىل قتل املهنيني الطبيني أو حماولة قتلهم الدول جهات فاعلة من غرياليت قامت هبا

 معرضة خلطر من نوع خاص هي جمموعة النساء        هناك جمموعة بعينها  أن   يبدو أيضاً و  -٤٦
املهـن القانونيـة   العامالت يف العامالت يف احلقل القانوين، مبن فيهن احملاميات والقاضيات و       

 رسالة تتناول حالة    ٨١، أرسلت الوالية    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ففي الفترة ما بني عامي      . رىاألخ
فعات أكثر تضرراً يف بعض   إذ يبدو أن أولئك املدا    . املدافعات املنتميات إىل هذه الفئات املهنية     

، ) رسـائل  ٨(، وكولومبيـا    ) رسائل ٩( خاصة يف مجهورية إيران اإلسالمية       البلدان وبصفة 
  ). رسائل٦(، وتونس ) رسائل٧(، واالحتاد الروسي )ل رسائ٨(والصني 

 ط اإلعالم املعنيات بقضايا   يات والعامالت يف وسائ   حف أن النساء الص   كذلكويبدو    -٤٧
قات وتضم هذه اجملموعة الصحفيات احملقِّ    .  عملهن بسببحقوق اإلنسان معرضات للخطر     

فيات املـدافعات عـن حقـوق     قات الصح حقوق اإلنسان واملعلِّ  قضايا متس   اللوايت يتناولن   
غن عنـها   اإلنسان، واملراسالت الصحفيات اللوايت يرصدن انتهاكات حقوق اإلنسان ويـبلِّ         

 قضية تتعلق هبذه الفئـة      ٧٠وأرسلت الوالية رسائل بشأن     . وكاتبات املدونات اإللكترونية  
نـساء  ويف بعض البلدان، كانت نسبة كبرية من الرسائل تعين ال         . خالل فترة الست سنوات   

حفيات وكانت الص . بوسائط اإلعالم ذات صلة   الصحفيات أو اللوايت يقمن بأنشطة أخرى       
، ) رسائل٧(، وكولومبيا ) رسائل ٧( إىل بلدان كتونس     أيضاً موضوع رسائل خمتلفة ُبعث هبا     

، واالحتـاد الروسـي   ) رسـائل ٥(، وبـيالروس   ) رسـائل  ٧(ومجهورية إيران اإلسالمية    
  ).رسائل ٥(

 اإلفـالت   املهتمات بقضايا  رسالة بشأن حالة املدافعات      ٦٤ الوالية أيضاً    وأرسلت  -٤٨
قوق اإلنـسان   من العقاب والوصول إىل العدالة، مبن فيهن الشاهدات وضحايا انتهاكات ح          

ـ  من ميثلوهنن    إىل جانب    اللوايت يلتمسن االنتصاف،   حمـامني وأفـراد     مـن    هننساندوأو ي
ضة خلطر شديد يف بعض البلدان يف أوروبا ويف وسط     ويبدو أن هذه اجملموعة معرَّ    . ومنظمات

 إىل االحتاد الروسي    شأنوقد أُرسل ما يزيد على نصف الرسائل يف هذا ال         . آسيا واألمريكيتني 
  ). حاالت٩(وإىل املكسيك )  حالة١٤(وإىل كولومبيا )  حالة١٥(
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 ني عـن مدافعني شطان رسالة بشأن حاالت مدافعات و    ٥٨وأرسلت الوالية كذلك      -٤٩
 يف سياق الرتاعات العـسكرية      ت عن اعتداءات حدث   ا بلغو القضايا اجلنسانية حقوق املرأة أو    

وتضم هذه اجملموعة املـدافعني  . ومكافحة اإلرهاب وغري ذلك من حاالت العنف املستشري      
 كجمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان وكولومبيـا       اترتاعبرة  أثني يف البلدان املت   شطانال

ويف ) وبشكل أخص يف صـربيا    (االت ما بعد الرتاعات كبلدان البلقان       حب و ، القوقاز ومشال
 عنها ومن يقدمون املعونة واملساعدة نيبلغامل االنتهاكات ويصداروتضم هذه اجملموعة . نيبال

للضحايا ومن يعاجلون األبعاد اجلنسانية للرتاع ومن يكافحون اإلفالت من العقاب، بوسائل            
ا أمام هيئات دولية كمحكمة العدل الدولية واحملكمـة األوروبيـة حلقـوق             منها رفع قضاي  

  .اإلنسان
 رسالة بـشأن    ٤٢، أرسلت الوالية كذلك     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ويف الفترة بني عامي       -٥٠

تتعلق بالسجن، ومن مجلتها قضايا     و قضايا متداخلة هتم حقوق اإلنسان       نشطن يف مدافعات ي 
  .ممارسة التعذيب أو سوء املعاملةزعم استشراء م واملعتقلني السياسيني وعقوبة اإلعدا

  املدافعني عـن   ويبدو كذلك أن النساء العامالت يف النقابات وغريهن من الناشطني           -٥١
هـذا  ، رغم أنه    م عمله بسببن النتهاكات منتظمة وملخاطر شديدة      وحقوق العمل يتعرض  

نـت هـذه اجملموعـة      وكا.  يف بعض املناطق أكثر من مناطق أخرى       يبدو، حيدث، على ما  
 ضـد  انتهاكات مزعومـة     تناولت رسائل   ست رسالة أرسلتها الوالية، منها      ٤٠موضوع  

وأُرسلت النسبة الكربى من    .  حقوق العمل  دافعني عن ني م شطقريبات وشريكات نقابيني ونا   
 إىل غامبيـا وغواتيمـاال       املتبقية إىل كولومبيا بينما أُرسلت البقية    )  رسالة ١٣(هذه الرسائل   

  . وبلدان أخرىندوراس وميامنار وزمبابويوه
 مـدافعات   ضـد  ادُّعي ارتكاهبا  رسالة بشأن انتهاكات     ٤٠وأرسلت الوالية أيضاً      -٥٢

وتنشط األغلبية الساحقة من أولئك املدافعات يف بلدان من القـارة األمريكيـة كالربازيـل             
ال سـيما   ،دان أخرىوكولومبيا وشيلي وبوليفيا وإكوادور وغواتيماال ومكسيكو كما يف بل  

  . وبلدان أخرىاهلند والفلبني
 قضايا   الدفاع عن  وهناك جمموعة أخرى ذات صلة من املدافعات اللوايت ينشطن يف           -٥٣

 رسـالة   ٣٣البيئة ومن مجلتها احلصول على األراضي، وقد كانت هذه اجملموعة موضـوع             
ومـن  . تنييان يف األمـريك   بلـد   ىلإ اً أغلبها موّجه  وكانأرسلتها الوالية خالل هذه الفترة      

م هبا أولئك النساء عادةً الدعوة إىل احلفاظ على األراضي واجملتمعات اليت قد         األنشطة اليت تقو  
يتعلق األمر عموماً بالصناعات االستخراجية والـصناعات       و مشاريع صناعية ضخمة،     هاددهت

  . ب نقل الغاز أو النفطذات الصلة بإنتاج الطاقة، كاملناجم وسدود الطاقة الكهرمائية وأنابي
 الذكور  باإلضافة إىل قريبات  ومن الشائع أيضاً استهداف أفراد أسر النساء املدافعات           -٥٤

ُتعّبـر  ويف بعـض الظـروف،      .  أنشطة املـدافعني   كبحلم كوسيلة   من املدافعني وشريكاهت  
لنـساء   املدافعات وأطفاهلن عن أمناط جنسانية تقليدية بوصـف ا         االعتداءات على أفراد أسر   
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وقد أعربت الوالية يف عدة مناسبات عن قلقهـا إزاء الـسالمة            . أمهات وراعيات ألسرهن  
ويف الفترة بني عامي    . موشريكاهت املدافعني اجلسدية والنفسية ألفراد أسر املدافعات ولقريبات     

 قربـاء  رسالة أرسلتها الوالية االنتهاكات اليت طالـت أ        ٨٦، تناولت حنو    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤
  .مأو شريكاهت/و  أو قريبات املدافعني عن حقوق اإلنسانهن، أو شركائاملدافعات

  املخاطر واالنتهاكات املُبلَّغ عنها  -٢  

  وعمليات القتلتهديدات باملوت التهديدات وال  )أ(  
فيها  رسالة أعربت    ٢٩٢، أرسلت الوالية    )٢٠٠٩-٢٠٠٤(خالل الفترة املذكورة      -٥٥

  عـن  املـدافعني  املدافعات أو    ت باملوت اليت ُوجهت إىل    تهديداعن القلق إزاء التهديدات وال    
تناولـت    من تلك الرسـائل    ١٣٠ وهناك. محقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية وأفراد أسره      

  .قتل بالهتديدحاالت بوضوح 
 اليت قد تتم شخـصياً أو عـرب         -تهديدات باملوت   التهديدات وال وميكن اعتبار أن      -٥٦

ب أو بالوسائل اإللكترونيـة     مطبوعة أو بواسطة نشر نعي كاذ      منشوراتاهلاتف أو بواسطة    
 متثل أخطاراً ولكن ميكن أيـضاً اعتبارهـا         -النصية أو الربيد اإللكتروين     اهلاتف  رسائل  عرب  

انتهاكات يف حد ذاهتا قد ُتلحق ضرراً كبرياً بالسالمة النفسية للمدافع إىل جانب احتمـال               
توجَّه ه هذه التهديدات للمدافعات أنفسهن فقط وإمنا        وال توجَّ . كوهنا تسبق حدوث اعتداء   

  . املدافعني عن حقوق اإلنسانوإىل قريباتأفراد أسرهن إىل  أيضاً
 نصف الرسائل السالفة الذكر املتعلقة بالتهديـدات والتهديـدات          إن ما يربو على     -٥٧

، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤اليت أُرسلت يف الفترة ما بني عـامي         و رسالة   ٢٩٢لغ عددها   ، البا املوت
وكانت أعداد كبرية من تلك الرسـائل تتعلـق         . تنييات يف األمريك  شطاتناول املدافعات الن  

، والربازيـل   ) رسـالة  ١٨(، وغواتيمـاال    ) رسالة ٢٧(، واملكسيك   ) رسالة ٤٥(بكولومبيا  
. باإلضافة إىل بلدان أخـرى    ،  ) رسائل ١٠(، وبريو   ) رسالة ١٢(، وهندوراس   )رسالة ١٤(

  . بشكل خاص يف هذه املنطقةاًهديدات الصرحية باملوت ملحوظ التوقد كان شيوع
 تعرَّضـوا  ن ماضطلع هبااألنشطة يف جمال حقوق اإلنسان اليت   بشكل كبري توتنوع  -٥٨

 مكافحـة   يفاملدافعات الناشـطات    ويبدو أن   . ت وهتديدات باملوت يف األمريكتني    لتهديدا
 ُعرضـة   األشدمن اجملموعات    نساناإلفالت من العقاب على انتهاكات مزعومة حلقوق اإل       

 يبدووعالوة على ذلك،    . ، خاصة يف الربازيل وكولومبيا وغواتيماال واملكسيك وبريو       للخطر
 للخطر أيضاً، خاصة يف الربازيل وشيلي       يتعرضون حقوق الشعوب األصلية     املدافعني عن أن  

دافعون امل و نقابيون؛ كما يتعرض لالنتهاكات ال    وكولومبيا وإكوادور وغواتيماال وهندوراس   
أو السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنس اآلخر ومغايري اهلوية اجلنـسية          /عن حقوق املرأة و   

  .خاصة يف كولومبيا وغواتيماال
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ومت كذلك اإلبالغ عن هتديدات وهتديدات باملوت يف مجيع املناطق األخرى، رغـم         -٥٩
بالغ عن إرسـال هتديـدات يف بلـدان         ففي البلدان اآلسيوية، مت اإل    . أن األرقام أقل بكثري   

مخـس  (، سري النكـا     )مخس رسائل (، الفلبني   )مثان رسائل (كجمهورية إيران اإلسالمية    
، باإلضافة إىل   )أربع رسائل (، باكستان   )أربع رسائل (، الصني   )مخس رسائل (، نيبال   )رسائل

نسان اللـوايت   وتنوعت األنشطة اليت قامت هبا النساء املدافعات عن حقوق اإل         . بلدان أخرى 
 من بلد إىل آخر، ومن ضـمنهن الناشـطات          اً كبري تنوعاًتعّرضن لتهديدات يف هذه املنطقة      

 عـن   اتفعاداملرية إيران اإلسالمية؛ والناشطات      عن حقوق املرأة، خاصة يف مجهو      اتفعادامل
حقوق الشعوب األصلية وغريها من األقليات، خاصة يف مجهورية إيران اإلسالمية والـصني             

ومت اإلبالغ عن إرسال هتديدات صـرحية بـاملوت يف          . الفلبني، باإلضافة إىل بلدان أخرى    و
، ويف مجهورية إيران    )رسالتان(، ونيبال   )رسالتان(، ويف سري النكا     )ثالث رسائل (الفلبني  

  .، ويف الصني وملديف وماليزيا)رسالتان(، ويف باكستان )رسالتان(اإلسالمية 
اليت أُرسلت بشأن هتديـدات      من الرسائل السبعة والثالثني      ٢٣يف أوروبا، فإن    أما    -٦٠

ففي االحتاد  . وهتديدات باملوت، كانت تعين مدافعني يعملون يف االحتاد الروسي وأوزبكستان         
 رسالة، يبدو أن أكثر املدافعني ُعرضة للخطـر هـم مـن             ١٣الروسي، الذي أُرسلت إليه     

حقوق اإلنسان املتعلقة بالرتاع يف الشيـشان       ينشطون يف جمال اإلفالت من العقاب وقضايا        
رفع قضايا أمام قومون بن يم األقليات ومن ينشطون يف قضاياومشال القوقاز عموماً، وكذلك 

ومن مجلة تلك التهديدات هتديدات باملوت وهتديـدات        . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   
  .باملالحقة اجلنائية

هتديـدات  ما يـّدعى أهنـا       رسائل بشأن    ١٠ليها  ويف أوزبكستان، اليت أُرسلت إ      -٦١
 من املدافعات إىل جانب عدد كـبري  جمموعة كبريةستهداف زعم أنه مت اوهتديدات باملوت، ي  

صرحية باملوت  قد كانت من بني تلك التهديدات العديد من التهديدات ال         و. من أفراد أسرهن  
شفيات نفـسية والتهديـدات     إىل جانب هتديدات أخرى من قبيل التهديد باإليداع يف مست         

 إىل  إضـافية  رسالة   ١٤وأُرسلت  . خالء والتهديدات باإل  ةسرباستخدام العنف ضد أفراد األُ    
صـربيا  (بلدان أوروبية أخرى منها أربعة إىل صربيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية السابقة            

  .ورسالتان إىل تركيا) واجلبل األسود
 رسـالة   ٢٩، أرسلت الوالية حنو     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤دة بني عامي    وخالل الفترة املمت    -٦٢

ة من املدافعني يف بلدان أفريقيا      هت إىل هذه الفئ   بشأن التهديدات والتهديدات باملوت اليت ُوجّ     
. وتناول نصف هذه الرسائل الناشطني يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة         . جنوب الصحراء 

املستهدفني بانتظام أعضاء املنظمـات الناشـطة يف    ويف هذا السياق، كان من مجلة املدافعني        
الدفاع عن قضايا املرأة، وخاصة اإلفالت من العقاب على العنف اجلنسي وغريه من أشكال              

 زوجـات   العنف ضدأفراد أسرهن إىل جانبضد العنف ضد املرأة يف سياق الرتاع املسلح و 
التهديدات هتديـدات   تلك   بني   منكان  و. املدافعني عن حقوق اإلنسان وقريباهتم األخريات     
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. ني املعنـي  نياعتداءات أو اقتحامات ملـسكن املـدافع      تها   صحب عديدة باملوت اليت كثرياً ما    
 عن أشخاص مسلحني وأعضاء يف مجاعـات         هذه التهديدات يف كثري من األحيان      وصدرت

تابعـة  ف يف الرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قـوات             اطرمسلحة من األ  
 ىلإ من التهديـدات الـيت توّجـه         هيف زمبابوي منط مشاب   وحظ  ول. الشرطةقوات  لدولة و ل

 ضـد توّجه باألساس   ون حقوق املرأة، رغم أنه ُيبلّغ عنها بشكل أقل،          عملدافعني  الناشطني ا 
وقد أُرسلت رسائل أخرى كذلك إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى        . فعني عن حقوق املرأة   ااملد

  .نداوكينيا وأوغ
ُوّجهـت إىل   هتديـدات بـاملوت      رسالة بشأن هتديدات و    ١٨وختاماً، مت إرسال      -٦٣

الناشطني املدافعني   مثانية منها باملدافعني     تتعلَّقو. الناشطني يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا     
املرأة بينما تناولت رسائل أخرى متنوعة املدافعات الناشطات يف جماالت كحقوق      عن حقوق   
  . والالجئني إىل جانب حاالت االختفاء القسري وغري الطوعياألقليات

 من النساء الناشطات يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وأقربـائهن  هائلوقد دفع عدد      -٦٤
 ٣٩، أُرسـلت    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤في الفترة املمتدة بني عـامي       ف. مثناً باهظاً لقيامهن بعملهن   

املدافعني عن حقوق   الذكور من    قريبات   أفراد أسرهم أو   وأرسالة بشأن قتل مدافع أو أكثر       
  . رسالة بشأن حماوالت قتل٣٥اإلنسان، باإلضافة إىل 

 عـن حقـوق املـرأة أو        واملدافعنيويبدو أن النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان          -٦٥
. ت قتل  بالفعل حملاوال  واتعرضأهنم قد    عرضة للقتل أو     كثرجلنسانية يف األمريكيتني أ   االقضايا  
 ١١ رسالة بشأن عمليات قتـل، و      ١٢(لعدد األكرب من هذه الرسائل إىل كولومبيا        ل ا وأُرس

رسالتني بشأن  (، بينما مت اإلبالغ عن حاالت أخرى يف الربازيل          )رسالة بشأن حماوالت قتل   
رسالتان بشأن عمليـات قتـل،      (؛ وغواتيماال   ) رسائل بشأن حماوالت قتل    ٤عملييت قتل، و  

رسالتان بشأن عملييت قتل، ورسـالتان بـشأن        ( وهندوراس   ،)ورسالتان بشأن حماولة قتل   
، وشـيلي   )حماولتـان (، كما مت اإلبالغ عن حماوالت قتل جرت يف املكسيك           )حماوليت قتل 

ويبدو أن أشد املدافعني عرضة للخطر      ). حماولتان(، وبريو   )حماولتان(، وإكوادور   )حماولتان(
لعمال خاصة يف كولومبيـا وغواتيمـاال؛       هم النساء النقابيات والناشطات يف جمال حقوق ا       

والنساء الناشطات يف الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية خاصة يف كولومبيا واملكـسيك             
وشيلي وغواتيماال؛ والنساء الناشطات يف محاية البيئة واحلقوق املتعلقة باألراضي، خاصة يف            

  .ورين آنفاً وشركائهماملدافعني املذكمجيع الربازيل وكولومبيا، إىل جانب أفراد أسر 
يف ،   بالسنوات السابقة   مقارنةً ،اً ارتفاعاً مريع  ٢٠٠٩يكيتني، شهد عام    وخارج األمر   -٦٦

  عن ومدافعنيعدد االدعاءات اليت مت استالمها بشأن قتل نساء مدافعات عن حقوق اإلنسان             
ءات قتل أُرسلت  رسائل بشأن ادعاأربع: حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية يف االحتاد الروسي

ويف هذا الصدد، كان من مت استهدافهم يف كثري من األحيان ينـشطون يف              . ٢٠٠٩يف عام   
ومت اإلبالغ . جمال حقوق اإلنسان يف الشيشان ويف مشال القوقاز عموماً، إىل جانب صحفيني           
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اق والعر،  )رسائلمثان  (عن عمليات قتل وحماوالت قتل أخرى يف رسائل ُبعث هبا إىل الفلبني             
، وإسـرائيل   )رسالتان(وسري النكا   ،  )رسالة واحدة (، ونيبال   )رسالتان(، واهلند   )رسالتان(
مت اإلبالغ عن حماوالت قتـل أخـرى يف         كما  ،  )رسالة واحدة (، والكونغو   )رسالة واحدة (

، والواليات املتحـدة    )رسالة واحدة (، وبنغالديش   )رسالتان(رسائل ُبعث هبا إىل باكستان      
رسـالة واحـدة،    (، وفرنسا   ) بشأن العراق حتت اإلدارة األمريكية     الة واحدة رس (األمريكية

  ).٢٠٠٩ و٢٠٠٤خالل الفترة ما بني عامي ) بشأن غيانا الفرنسية
وخالل نفس الفترة، مت استالم ادعاءات باالعتداء على السالمة اجلسدية هلذه الفئـة            -٦٧

وأفادت .  رسالة٥٢ يف متت معاجلتهاومن املدافعني على يد جمموعات وأفراد من غري الدول،     
 . أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبيـة      نصف تلك احلاالت حدثت يف بلدان يف       تقارير أن حنو  

صحفيات، كـاللوايت ينتقـدن     ال عرضة للخطر يف هذه املنطقة       كثر األ ه من الفئات  ويبدو أن 
املكـسيك، إىل   العمـال يف    اجملموعات شبه العسكرية يف كولومبيا، واملدافعات عن حقوق         

وأفادت . الداعيات إىل الدميقراطية   عن حقوق الشعوب األصلية و      احملاميات واملدافعات  جانب
، والشرق  ) رسائل عشر(جسدية يف أوروبا وآسيا الوسطى      تقارير كذلك حدوث اعتداءات     

  ). رسائلثالث(، وأفريقيا ) رسائلمخس(، وآسيا ) رسائلست(األوسط ومشال أفريقيا 
 مصادر التهديدات والتهديدات باملوت وعمليات القتـل   جهل هوية  تُ ،لعموموعلى ا   -٦٨

د بأن األمر   يفأو ال ُيكشف عنها، رغم ورود تقارير ت       وحماوالت القتل واالعتداءات اجلسدية     
يتعلق بأفراد أو جمموعات تتأثر أو ترتبط مبن يتأثر بالعمـل الـذي يقـوم بـه املـدافعون                   

كثرياً ما تكون اجملموعات شـبه العـسكرية وغريهـا مـن            ويف هذا الشأن،    . املستهدفون
ـ  اجملموعات املسلحة، خاصة يف سياق ما حيدث يف        ، مـصدر عمليـات القتـل       ا كولومبي

والتهديدات باملوت، اليت قد تستهدف شرائح واسعة من اجملتمع املدين، تكون مـصحوبة يف              
". أهداف عسكرية"ن عن أهنم كثري من األحيان بوصم العمل الذي يقوم به املدافعون واإلعال   

ظفني  موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني ومـو      إثبات أن يف حاالت قليلة يف األمريكيتني،      مت،  و
ويف هـذه   .  هتديدات وهتديدات بـاملوت    أرسلواعمليات قتل و  عسكريني أيضاً قد ارتكبوا     

قة باإلفالت مـن     املتعل يف القضايا ن عموماً   نت النساء املدافعات املعنيات ينشط    احلاالت، كا 
وباملثل، ال تزال هويات    .  قد ارتكبوها   لدى الدولة   أن موظفني  مُيزعالعقاب على انتهاكات    

 بـأن   ات تفيـد  ادعـاء ليات القتل يف أوروبا جمهولة؛ ووردت من وقت آلخر          مرتكيب عم 
 ويف بعض األحيان ناشطون يف      ،املسؤولني عن التهديدات واالعتداءات موظفون لدى الدولة      

  .دينيةعات السياسية املتشددة ومجااملتطرف ت اليمني تيارا
تهديـدات بـاملوت يف آسـيا    ال نسبة كبرية من التهديدات و وجتدر اإلشارة إىل أن     -٦٩

ا ُنسبت إىل موظفني لـدى       والشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت وردت تقارير بشأهن        وأفريقيا
باإلضافة إىل جهات فاعلة غري تابعـة       ،   الشرطة وغريها من السلطات     أفراد الدولة، مبن فيهم  

وباإلضافة إىل ذلك، تقول تقارير أخرى إن مرتكيب عمليات القتل وحماوالت القتل            . للدولة
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فراد من   وأ ني سياسي نينشطاء ومتطرف باإلضافة إىل   واالعتداءات اجلسدية أفراد جمهولو اهلوية      
  .سرمن األُُاجملتمع احمللي و

  تجرميالتوقيف واالحتجاز وال  )ب(  
 عن اجتاه ٢٠٠٩ و٢٠٠٤يكشف حتليل الرسائل اليت أُرسلت يف الفترة ما بني عامي   -٧٠
  عـن  واملدافعونقلق حنو جترمي األنشطة اليت تقوم هبا النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان             ُم

 أحناء العامل، على الرغم من أن هذا األمـر ميـس            مجيعحقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية يف       
 رسالة  ٤١٧ويف الفترة اآلنفة الذكر، أرسلت الوالية حنو        .  مناطق العامل أكثر من غريها     بعض

 رسالة  ٢٥٦تلك الرسائل،   ن بني   وم. تناولت ادعاءات توقيف أولئك النسوة وجترمي عملهن      
 رسالة أفادت حدوث أفعال جترمي أخرى منها إجراء         ١٦٦ عمليات توقيف و   حدوثأفادت  

هتم وإجراء حماكمات والنطق بأحكام تراوحت بني غرامات واحتجاز        حتريات جنائية وتوجيه    
  .لفترات طويلةوالسجن إداري 
خمالفات تتعلق بإجراءات احملاكمة العادلة ومبراعـاة  شاعت خالل تلك الفترة أيضاً    و  -٧١

 خمالفـات    رسالة أرسلتها الوالية ادعاءات ارتكـاب      ٨٧وتضمنت حنو   . األصول القانونية 
 التوقيف إىل جانب انعدام بعض العناصر األساسية يف أصول احملاكمة منها ادعاء           إجرائية بعد   

إجـراء   االنفرادي وعدم االعتراف باالحتجاز ومنع االتـصال مبحـام و          احلبسيداع يف   اإل
  .أحكام جائرةإصدار حماكمات غري عادلة و

 بوجه خاص   ملعّرضةبعثت هبا الوالية، ميكن حتديد الفئات ا      واستناداً إىل الرسائل اليت       -٧٢
وخبالف أمريكا الوسطى واجلنوبية حيث     . بسبب عملها للتوقيف وغريه من أشكال التجرمي      

تشيع التهديدات والتهديدات باملوت أكثر منها يف أي مكان آخر، فإن حـاالت التوقيـف               
 رسـالة حـاالت   ١٢٧والتجرمي أكثر شيوعاً يف آسيا ومنطقة احمليط اهلندي، حيث تناولت          

 رسالة أفعال جترمي أخرى، مع بعض التداخل بني القضايا املتعلقة بكـل مـن               ٦٤وتوقيف  
  .التوقيف والتجرمي

 رسالة بـشأن    ١٧ رسالة إىل الصني بشأن حاالت توقيف مزعومة و        ٣٦وأُرسلت    -٧٣
دافعات عـن حقـوق     املنساء  الومن األشخاص املعرضني لذلك     . أشكال أخرى من التجرمي   

ية وعن حقوق املرأة، مبا يف ذلك تنظيم األسرة واحلقوق اإلجنابيـة،            األقليات الوطنية والدين  
واحلق يف السكن، واإلصالح الدميقراطي، واإلفالت من العقاب على االسـتخدام املزعـوم             

لقلق بوجه خاص تواتر االدعاء بأنه ُحكم علـى         ومما يثري ا  . للتعذيب، إىل جانب أمور شىت    
يف وتـسّمى    فترات قضوها رهن االحتجاز اإلداري،     بالسجن، مبا يف ذلك    أولئك املدافعني 

  ".بية عن طريق العملالترإعادة "كثري من األحيان 
حقوق املـرأة    عن   واملدافعنيويبدو كذلك أن النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان           -٧٤
القضايا اجلنسانية معرضون بوجه خاص للتوقيف أو للمقاضاة يف مجهورية إيران اإلسالمية             أو
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 رسالة بـشأن  ١٨و  رسالة بشأن ادعاءات توقيف أولئك املدافعني    ٣٠ أُرسلت إليها حنو     اليت
، وقد  حقوق املرأة املدافعون عن    للخطر الناشطون    ةًعرضومن أشد أولئك املدافعني     . همجترمي
ت العديد من عمليات التوقيف املدعى حدوثها يف سياق العمل العام السلمي كاملظاهرات             مت

  .ات على عرائض احتجاجت مجع التوقيعمحالأو أثناء 
 توقيـف واملزيـد مـن        عمليات ومت أيضاً إرسال رسائل بشأن ادعاءات حدوث        -٧٥

مثان رسـائل   (؛ اهلند   ) رسالة وسبع رسائل، على التوايل     ١٢(املضايقات القضائية إىل ميامنار     
مخس (الفلبني ، ) على التوايل،ست رسائل ورسالتان(؛ باكستان ) على التوايل،وثالث رسائل

، )على التوايل وثالث رسائل،   ثالث رسائل   (، فييت نام    ) على التوايل  ،رسائل وثالث رسائل  
  .، باإلضافة إىل حاالت أخرى)مخس حاالت توقيف واحتجاز مت التبليغ عنها(ونيبال 
وكانت أعداد حاالت التوقيف وغري ذلك من أفعال التجرمي املبلغ عنها أقل بكـثري                -٧٦

  رسالة إىل دول   ٣٥أُرسلت  ،  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤وخالل الفترة ما بني عامي      . أخرىيف مناطق   
هذه الفئـة مـن     ت  لطاآسيا الوسطى بشأن عمليات توقيف واحتجاز مزعومة        ا و  أوروب يف

التجرمي، مع تداخل    رسالة بشأن املضايقات القضائية وغري ذلك من أشكال          ٤٣املدافعني، و 
  .بينهما يف بعض احلاالت

 الرسـائل إىل    معظـم تعلق حباالت التوقيف واالحتجاز والتجرمي، أُرسلت       فيما ي و  -٧٧
ويف هذا الصدد، يبدو أن الفئات      ). ٨(، وأوزبكستان   )٨(، وبيالروس   )١٠(االحتاد الروسي   

 خلطر التوقيف تضم النساء املدافعات الناشطات يف قضايا حقوق اإلنسان ذات            ةًاألكثر عرض 
لدميقراطية، خاصة يف بيالروس، واملدافعني عن حقوق       ة ا ، ودعا الصلة بالرتاع يف مشال القوقاز    

املرأة يف بيالروس وأوزبكستان، ومن يبلِّغون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان باالنتهاكات،           
 ويف بلدان   .هامجيع البلدان الثالثة املذكورة   خاصة يف االحتاد الروسي؛ والنساء الصحفيات يف      

 ها تركيا بينمن، توقيف واحتجازأقل من الرسائل بشأن ادعاءات دد ، أُرسل ع ىأوروبية أخر 
وُبعث برسائل تتعلق بأشكال أخـرى مـن التجـرمي          . وإسبانيا وتركمانستان قريغيزستانو

  . واملضايقة القضائية إىل أذربيجان وفرنسا واليونان وقريغيزستان ومجهورية مولدوفا وتركيا
 حاالت توقيف يف أفريقيا جنوب الصحراء،       لتتناو رسالة   ٣٨وأرسلت الوالية حنو      -٧٨

 رسالة تتعلق بأشكال أخرى من املضايقة القضائية والتجـرمي مـع بعـض              ١٨إىل جانب   
ت افعني الناشطني يف زمبابوي اليت ُوجه     وتناول العدد األكرب من تلك الرسائل املد      . التداخل

خذت ة أخرى اتُُّ  نونياقتوقيف وتسع رسائل بشأن إجراءات       رسالة بشأن حاالت ال    ١٨إليها  
مدافعني عن حقوق  نشطاء بشأن تلك الرسائل جلوكان . تداخل كبريوجود  مع ،يف حقهم
 ة وتعلقت التهم عـادةً    يممظاهرات عامة سل   يف سياق    اًعموم ت عمليات التوقيف  املرأة، ومت 

ـ  أفعـال وكانت حاالت توقيف و   . زعم أهنا تطال النظام العام أو حركة املرور       جبنح يُ  رمي  جت
، ) على التوايل  ،سبع رسائل ورسالتان  (أخرى موضوع رسائل ُوجهت إىل بلدان كالسودان        
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 ،ثـالث رسـائل ورسـالتان   (، وغامبيا ) على التوايل،أربع رسائل ورسالة واحدة (وإثيوبيا  
  ).التوايل على
 رسالة تعلقت حبـاالت     ٢٨، أُرسلت   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤  عامي وخالل الفترة ما بني     -٧٩

حقوق املرأة أو القـضايا       عن ومدافعنيز نساء مدافعات عن حقوق اإلنسان       توقيف واحتجا 
.  رسالة تعلقت بتجرمي مدافعني عن حقوق اإلنسان       ٢٢اجلنسانية يف األمريكيتني، إىل جانب      

 عن حقوق الشعوب    اتفعادامل وفيما يتعلق حباالت التوقيف واالحتجاز، يبدو أن الناشطات       
شـيلي، إىل جانـب زعيمـات       يف واالحتجاز، خاصة يف     رضة للتوق األصلية هن األكثر ع   

ناشطات ال، و افريات عن حقوق الفالحني وسكان األ     فعاداملناشطات  ال، و  احمللية تمعاتاجمل
 حقوق الـشعوب  املدافعات عنوباملثل، يبدو أن الناشطات  . امياتاحمل البيئة و  محاية من أجل 

 ٢٠٠٤ املمتـدة بـني عـامي        وخالل الفترة .  خاصة يف شيلي   ،األصلية معرضات للخطر  
 قـضايا   املدافعات عن  رسائل بشأن جترمي النساء الناشطات       ست، أرسلت الوالية    ٢٠٠٩و

 إىل   فيها نداسُتهم وحماكمات   وانطوى ذلك التجرمي عادة على تُ     . الشعوب األصلية يف شيلي   
باإلرهاب على هتم تتعلق     إخالل بالنظام العام تتعلق باحلق يف التجمع و        افتراض ارتكاب جنح  

  .أحياناً
 رسالة إىل الدول بشأن حـاالت       ٢٣ ُوجهتويف الشرق األوسط ومشال أفريقيا،        -٨٠

ويبدو أن أشد املدافعني عرضة لتلك احلاالت    . توقيف واحتجاز طالت هذه الفئة من املدافعني      
لن موضوع مخـس رسـائل؛ والناشـطات        الناشطات الصحراويات يف املغرب اللوايت شكّ     

لن موضوع ثالث رسائل؛     حقوق املرأة يف اململكة العربية السعودية اللوايت شكّ        ناملدافعات ع 
جهت إليها أربع رسائل بشأن حاالت      واملدافعات عن حقوق اإلنسان عموماً يف تونس اليت وُ        

ـ يف مرحلـة    أما فيما يتعلق بتجرمي أنشطة أولئك املدافعني        . توقيف واحتجاز  ، فقـد   ةالحق
ونس تناولت أربع منها بالتفصيل حماكمـات وإدانـات نـساء           أُرسلت مخس رسائل إىل ت    

اكمـات  إىل املـضايقة القـضائية واحمل      ومتت اإلشارة أيضاً  . مدافعات عن حقوق اإلنسان   
وإىل اململكة العربيـة الـسعودية      ) ثالث رسائل ( إىل البحرين    ُوجهت يف رسائل    واإلدانات

  .ارات العربية املتحدةوإىل اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب واإلم) رسالتان(
أثناء لتعذيب وأشكال أخرى من سوء املعاملة       ادعاء استشراء ا   كذلكلقلق  اثري  ا ي ومم  -٨١

املرأة أو القـضايا    عن حقوق   واملدافعني  النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان      ضد  االحتجاز  
 بعثت هبـا     ادعاء من ذلك القبيل يف رسائل      ١٤٩ ذُكروخالل الفترة املذكورة،    . اجلنسانية

باملدافعني احملتجـزين أو املـسجونني يف       ) ٢٢(وتعلقت عدة قضايا    . الوالية يف هذا الشأن   
الصني، وكان من ضمنها عدد كبري من حوادث االعتداء والضرب علـى يـد املـساجني                

ومن االنتهاكات األخرى اليت    .  من حراس السجن   وا أوامر بذلك   قيل إهنم تلقّ   ناآلخرين الذي 
 بشأن حدوثها يف الصني حوادث الضرب على يد املوظفني املكلفـني بإنفـاذ         تقارير تورد

القوانني واستخدام التعذيب كإجراء تأدييب واحلرمان من الرعاية الطبية الكافية أثناء االحتجاز            
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تلـك املعاملـة    خضعوا ل وممن ُيّدعى أهنم    . واإلرغام على تناول األدوية واحلرمان من النوم      
 احلقوق اإلجنابية واحلق يف السكن    دميقراطية ومدافعون ينشطون يف جمال      لمن دعاة ا  ناشطون  

  . وحقوق األقليات الدينية والوطنية واإلثنية
 رسالة بشأن ادعاءات تعذيب وغريه مـن        ١١رسلت إليها   ويف أوزبكستان، اليت أُ     -٨٢

 يف  اتاملـدافع إيـداع   زعـم   ضروب سوء املعاملة، ظهر اجتاه يبعث على القلق ويتمثل يف           
ن على تناول أدوية كشكل من أشـكال العقـاب علـى    غَممؤسسات نفسية، حيث قد ُير    

إىل جانب أشكال أخرى من سوء املعاملة كاالعتداءات والضرب، اليت ُيّدعى أهنـا             عملهن  
محل زوجة أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان، أو كاحلرمان من          إحدى احلاالت   ت يف   سقطأ

سيلة املتمثلة يف حبس املدافعات يف مرافق نفسية قد اسـُتخدمت  وُيّدعى كذلك أن الو . النوم
  .يف بلدان كاالحتاد الروسي وفييت نام

 مـن    ذلك لقوة وغري  ا استخداميف  ط  افراإل وتناول عدد كبري من الرسائل ادعاءات       -٨٣
ويف هـذا   .  الشرطة أثناء فترات التوقيف واالحتجاز     على أيدي رجال  أشكال سوء املعاملة    

يف  العديد من االنتهاكات     عووقوردت تقارير عن    وإىل جانب البلدان اآلنفة الذكر،      الصدد،  
شيلي واهلند املرأة، ويف الناشطني املدافعني عن حقوق مجهورية إيران اإلسالمية خاصة يف حق   

ضـد  عنف حىت   خدم ال اسُتأعاله،  إليه  ومثل ما سبقت اإلشارة     . ن من البلدا  ا وغريه وميامنار
وأثناء الفترة املذكورة، مت إبالغ املقرر اخلاص بثالث حوادث ُيـّدعى أن            . واملاملدافعات احل 

موظفني مكلفني بإنفاذ القانون قد استخدموا العنف اجلسدي فيها ضد نساء حوامل أدت إىل        
وتفيد تقارير بأن انتهاكات عديدة أخرى حدثت أثناء وبعد محالت القمـع            . سقوط محلهن 

ويف هذا الشأن، كان هناك عدد كبري مـن         . ظاهرات واحتجاجات اليت قامت هبا الشرطة مل    
  .الرسائل اليت تعلقت بزمبابوي وكذلك ببيالروس وشيلي وميامنار ونيبال وبلدان أخرى

 ميـل إىل  الفترة املذكورة، تشري إىل وجـود  خالل ،يبدو أن الرسائل اليت أُرسلت   و  -٨٤
 حقوق املـرأة    عنواملدافعني  إلنسان  استخدام العنف اجلسدي يف حق املدافعات عن حقوق ا        
 يف منطقة الـشرق األوسـط       نيانوأو القضايا اجلنسانية على يد املوظفني املكلفني بإنفاذ الق        

 أن هـذه    غري.  يف اجلزائر والبحرين ومصر واملغرب     يف تونس باألساس كما    ،ومشال أفريقيا 
لضرب ا أهنا جزء من منط  بدو يف سياق عملية توقيف واحتجاز وإمنا ي       عادةًرتكب  األفعال مل تُ  

اجتماعـات أو   انعقاد  من حني آلخر كشكل من أشكال العقاب أو التخويف وأحياناً ملنع            
  .جتمعات

  الوصم   )ج(  
 مـن   نالذي تتعرض له النساء املدافعات ونظـراؤه      " السياسي"إىل جانب الوصم      -٨٥

 حركـات  جبهات متثـل هنم  بأمالذكور يف بعض السياقات، باإلضافة إىل كيل االهتامات هل        
 واإلرهابيني واملتطرفني السياسيني واالنفصاليني والبلدان أو املصاحل األجنبية،        حرب العصابات 
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 بسبب نـوع جنـسهن أو     اً أكرب كثرياً ما تواجه النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان وصم        
سـبقت  ومثـل مـا     . لكون احلقوق اليت يدافعن عنها تتعلق بنوع اجلنس أو بامليل اجلنسي          

نن أو التقاليد االجتماعية والثقافية الراسخة      اإلشارة، قد ُينظر إىل عملهن باعتباره يتحدى السُّ       
ونتيجة لذلك، كثرياً مـا جتـد النـساء    .  وموقعها منه  اجملتمع لدور املرأة يف اجملتمع     ةأو نظر 

 تابعـة جهات فاعلة غري     املدافعات أنفسهن وعملهن موضوع وصم من جانب الدولة ومن        
 حقوق املرأة   املدافعني عن  للناشطني   اًه خصوص التهم الشائعة اليت توجَّ    بعض   وتتمثل. لدولةل

يف  ية اجلنس ي اهلوية يراومغانية وحقوق السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني       والقضايا اجلنس 
 "غربيـة "أو  " أجنبية"تأكيد أن أولئك املدافعني يناصرون بشكل ما أو حياولون استرياد قيم            

 أن مـوظفي أو ممثلـي       ،يف كثري من األحيان   وُيّدعى،  . ة الوطنية أو اإلقليمية    والثقاف ضتتناق
  .الدولة مسؤولون عن ذلك الوصم

  العنف اجلنسي واالغتصاب  )د(  
 خمتلفـة، تتعـرض النـساء       املكلفتان بالوالية تكراراً ويف مناسبات     تومثلما أشار   -٨٦

الـذكور  من  نظراؤهن  نوع خاص ال يتعرض هلا      ر من   املدافعات عن حقوق اإلنسان ألخطا    
القدر الكبري، وعلى رأسها خطر التعرض لالغتصاب واالعتداء اجلنـسي وغـري       ذلك  بنفس  

، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤وخالل الفترة ما بني عـامي       . ذلك من أشكال العنف واملضايقة اجلنسيني     
ك من أشكال    رسالة بشأن حاالت اغتصاب وهتديد باالغتصاب وغري ذل        ٢٦أرسلت الوالية   

 أن ستة من تلك الرسـائل تناولـت         بيد.  املدافعات ني تعرضت هلا  العنف اجلنسي  و املضايقة
 عن حقوق الـسحاقيات واملثلـيني       ني مدافع نيناشطضد  كبت  اعتداءات من هذا النوع ارتُ    

  . يةاجلنساهلوية اجلنسيني ومشتهي اجلنسني ومغايري 
ن االستخدام املنهجي للعنف اجلنـسي      ، أرسلت الوالية رسالة بشأ    ٢٠٠٥ويف عام     -٨٧

وإىل جانب  .  مجهورية الكونغو الدميقراطية   كال العنف ضد النساء املدافعات يف     وغريه من أش  
 وحماولـة    باالغتـصاب  حالتني أخريني مت فيهما التهديـد     وقوع  ذلك، وردت تقارير عن     

كانـت   حـدة  وا االغتصاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، إىل جانب حماولة اغتـصاب         
ضحيتها ابنة إحدى املدافعات عن حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسـطى والتهديـد              
باغتصاب أحد الناشطني املدافعني عن حقوق السحاقيات واملثليني اجلنسيني ومشتهي اجلنسي           

ووردت تقارير أيضاً عن حدوث اعتداءات جنسية، مبا يف         .  يف كينيا  يةاجلنساهلوية  ومغايري  
حاالت اغتصاب مجاعي أثناء احتجاز ناشطني مدافعني عن حقوق السحاقيات واملثليني           ذلك  

، يف إكوادور وهنـدوراس واملكـسيك       ية اجلنس  اهلوية اجلنسيني ومشتهي اجلنسني ومغايري   
أو مل يـتم    جمهولـة   عى ارتكاهبم هذه األفعـال      أغلب من يدَّ  ظلت هويات   و. واهلند ونيبال 

اجملموعـات املـسلحة     وأاجليش   وأد من الشرطة    امن بينهم أفر   غري أنه كان     التعرف عليهم 
  . أفراد من اجملتمع احمللي أو
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املواضـيع  وال تزال القضايا املتعلق باالغتصاب واالعتداء اجلنسي على النساء مـن              -٨٨
وكثرياً ما تواجه النساء الناشطات بشأن هذه القضايا،        . اتتمعواجملثقافات   يف بعض ال   ةاحملرم
نظمات الـيت متثـل الـضحايا       املهن ضحايا تلك األفعال الساعيات إىل االنتصاف و       مبن في 

 اجلنس وغريهم، موقفاً معادياً من      املدافعة عن العاملني يف جمال    متنحهم املأوى واملنظمات     أو
  رسالة بـشأن ١٩ويف هذا الصدد، مت إرسال . اجملتمع والدولة على حد سواء بسبب عملهن  

ووردت يف ستة من تلك     . قضايا االعتداء اجلنسي واالغتصاب والدعارة    باملدافعات املهتمات   
ضحايا االغتـصاب الـساعيات     ضد  لة لالنتهاكات املدعى ارتكاهبا     الرسائل عروض مفصَّ  

رسـلت رسـالتان إىل     ن، فأُ هحمـامي ضد   لالنتصاف أو اللوايت يتحدثن عن املسألة علناً، أو       
 وتـشمل . ملكة العربية السعودية وغواتيمـاال     إىل اهلند ومصر وامل    ورسائل أخرى باكستان  

 واملضايقة واملنع   اتالتهديدإرسال   التوقيف و   عمليات  يف هذه احلاالت   املزعومةاالنتهاكات  
  . من السفر

  آليات احلماية واستراتيجيات احملافظة على السالمة  -دال   
 املـصلحة   يف هذا اجلزء من التقرير موجز للمعلومات اليت قدمها خمتلف أصـحاب             -٨٩

والحتياجات بشأن آليات احلماية القائمة ومدى تلبيتها لالحتياجات اخلاصة للنساء املدافعات 
وهنـا  بعّتوكذلك بشأن االستراتيجيات اليت ي     القضايا اجلنسانية املرأة أو    عن حقوق    املدافعني

ه ترسـل ت هذه املعلومات من الردود على االستبيان الذي أ        قيواسُت. للمحافظة على سالمتهم  
  . إىل الدول وغريها من أصحاب املصلحةة اخلاصةاملقرر

  آليات احلماية الوطنية  -١  
إىل أنه مل تكن هناك يف الغالبيـة العظمـى مـن       الواردة  على العموم، تشري الردود       -٩٠

املـرأة أو القـضايا     عن حقـوق    واملدافعني  احلاالت آليات حمددة حلماية النساء املدافعات       
ضعف اإلرادة   وأ التنفيذ   عدمعوقها  ي وجدت، كثرياً ما      أن تلك اآلليات، إنْ    نسانية أو إىل  اجل

  . مراعاة املنظور اجلنساينعدم السياسية أو 
ومتت اإلشارة يف كثري من األحيان إىل األطر التشريعية العامة وإىل الربامج وقواعـد              -٩١

ومتت اإلشارة أيضاً   . التمييزالنساء من العنف و   كافة  البيانات اخلاصة املعدة خصيصاً حلماية      
عـن  واملدافعني   النساء املدافعات    ألوضاعي  دتصالإىل برامج حلماية الضحايا والشهود بغية       

ومع أن هذا األمر يلقى التقدير، فإن املقررة اخلاصة ترى          . املرأة أو القضايا اجلنسانية   حقوق  
  . ه الفئة بشكل فعالة التحديات وتلبية االحتياجات اخلاصة هلذاهبأنه ال يكفي جمل

وعلى وجه أدق، كثرياً ما تكون تدابري وآليات احلماية القائمة حمـدودة وكـثرياً                -٩٢
فقد أفادت تقارير، يف منطقة األمريكيتني، بأن أحد العوامل األكثر . تفتقر إىل هنج جنساين    ما

اجلهـات   أن ب ارهاقرإحلماية املتاحة حالياً يتمثل يف عدم       تقييداً اليت تؤثر على كفاءة آليات ا      
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 حقـوق   عنواملدافعني   حقوق النساء املدافعات     ي منتهك الفاعلة غري التابعة للدول من ضمن     
  . املرأة أو القضايا اجلنسانية

وأفادت تقارير بأن حكومة املكسيك تعمل حالياً على وضع برنامج وآليـة محايـة      -٩٣
 عترفواضح ما إذا كانت اآلليـة سـت  إال أنه من غري ال. لفائدة املدافعني عن حقوق اإلنسان 

عن حقوق املرأة أو    وملن يدافعون   للنساء املدافعات     األمن واحلماية  منباالحتياجات اخلاصة   
ومع أن املقررة اخلاصة ترحب هبذه املبادرة، فإهنا تأمل يف أن تتم مراعـاة              . القضايا اجلنسانية 

 حقـوق املـرأة أو      ن يدافعون عن   ومل املخاطر واالحتياجات األمنية اخلاصة للنساء املدافعات     
  .  وتنفيذ أي آلية من ذلك النوعاستحداثالقضايا اجلنسانية أثناء 

وحسب املعلومات الواردة، صرحت احملكمة الدستورية الكولومبية بـأن النـساء             -٩٤
املدافعات يواجهن خماطر غري عادية ترتبط بكل من وضعهن كنساء ومبشاركتهن الفاعلة يف              

ويف هذا الشأن، أصدرت احملكمة الدستورية أوامـر مـن          . يف احلركات االجتماعية  اجملتمع و 
عات املشردين داخليـاً كمـا      االنساء اللوايت يتزعمن مج   أجل توفري احلماية الكافية ألولئك      

  .اعها النساء املدافعات يف سياق الرتاملخاطر املرتبطة بنوع اجلنس اليت تواجه أبرزت احملكمة
أن حكومة كولومبيا قد بذلت جهوداً من       ب فيدقررة اخلاصة معلومات ت   واستلمت امل   -٩٥

وىل أجل مراعاة البعد اجلنساين يف برنامج احلماية املعّد للنساء املشردات داخلياً، وهو برنامج أَ    
وقد اشتملت تلك اجلهود على     . عناية خاصةً ألولئك النساء اللوايت يتزعمن جمتمعاهتن احمللية       

ومع .  اجملموعة من النساء املدافعات أثناء إعداد وتنفيذ تدابري احلماية اخلاصة          شاور مع هذه  الت
ـ   كوني س هأن هذا األمر يستحق الترحيب، تود املقررة اخلاصة أن تشري إىل أن            ضروري  من ال

  .جهود مشاهبة حلماية جمموعات أخرى من النساء املدافعات يف البلدبذل 
أن هناك عامالً آخر يعـوق وضـع أو تنفيـذ           ويف مناطق أخرى، أفادت تقارير ب       -٩٦

حقوق املرأة   عنواملدافعني  سياسات أو ممارسات من جانب الدولة حلماية النساء املدافعات          
 ويتمثل ذلك العامل يف ضعف إرادة السلطات احلكومية، مبـا فيهـا             .أو احلقوق اجلنسانية  

رطة أنفسهم آراء اجملتمـع     ، قد يشاطر موظفو احلكومة أو الش      ةهذه احلال مثل  ويف  . الشرطة
حقـوق املـرأة أو      عناملدافعني  إزاء   النساء املدافعات و   إزاءظة واألبوية السائدة عموماً     احملاِف

بتاتاً للتدخل  قد ال يتحّمسون     قليالً أو    سون إالّ القضايا اجلنسانية، وبالتايل فإهنم قد ال يتحمّ      
  . همالفعال من أجل محايتهن على الرغم من أن ذلك من واجب

  آليات احلماية اإلقليمية  -٢  
حقوق املـرأة أو     عنوبعض املدافعني   نظر بعض النساء املدافعات     يف األمريكيتني، ت    -٩٧

االحترازية اليت وضعتها حمكمة البلـدان      اإلجراءات  إىل اإلجراءات املؤقتة و    القضايا اجلنسانية 
 باعتبارهـا   ، على التوايل  ،نساناألمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإل       

وتفيد تقارير بأن هذه اإلجراءات تسلط ضوءاً أكرب على قضاياهم وقد      . وسيلة انتصاف فعالة  
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 عدداً من القيود الـيت    هناك، حسب مصادر خمتلفة،    إال أن . تساعد يف توفري املوارد حلمايتهم    
النساء املدافعات ومـن     كون   وصصمنها باخل  بصورة فعالة، و    تلك اإلجراءات  حتد من تنفيذ  

ون احلماية من نفس املؤسـسات     عن حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية كثرياً ما يتلقّ         ونفعايد
عوامل أن حتبط هـذه    هذه ال ومن شأن   . عى أهنم انتهكوا حقوقهم   ّدأو موظفي الدولة الذين يُ    

  . ب التصدي هلاجيهي عوامل الفئة من املدافعني وتثنيهم عن االستفادة من تلك اآلليات و
 أفرقة عاملة يف عدد من البلدان هتتم بتنفيذ         ه مت إنشاء  وتشري املعلومات املتوفرة إىل أن      -٩٨

مبادئ االحتاد األورويب التوجيهية بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان بغرض وضع استراتيجية     
ايا اجلنـسانية   حقوق املـرأة أو القـض      عنواملدافعون  وتلجأ النساء املدافعات    . تنفيذ حملية 

  .ها خمتلف أصحاب املصلحةوفّرضني النتهاكات إىل وسائل دعم متنوعة ياملعّر

  بعة للمحافظة على السالمةاالستراتيجيات املّت  -٣  
حقوق  عنواملدافعني   الدولة حلماية النساء املدافعات      اليت توفرها نظراً لندرة املوارد      -٩٩

 االعتماد على أنفسهم يف اختاذ    ني كثرياً ما يكون عليهم      املرأة أو القضايا اجلنسية، فإن املدافع     
 عـن واملدافعني وقد أشارت الردود إىل أن النساء املدافعات        . تهم للمحافظة على سالم   تدابري

ن من األسر واجملتمع احمللي      شبكات تتكوّ  يتلقون الدعم من  حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية      
ضروري ترك منازهلم أو نقل أطفاهلم إىل أمـاكن آمنـة           من ال ومدافعني آخرين إذا رأوا أن      

خمصصة للنساء   ىمآوويقال إن النساء املدافعات يف بعض بلدان املنطقة يستخدمن          . ما لفترة
  . سرهنذات آمنة هلن وُأل كمالاملعتدى عليهن

 يف هندوراس وماليزيا ونيكاراغوا وبلدان      نيوحسب املعلومات الواردة، فإن املدافع      -١٠٠
 الشجب العلـين  ها منمرى قد استخدموا استراتيجيات عامة متنوعة للحفاظ على سالمته      أخ

 على املدعي   م وعرض قضاياه  ةم عن طريق احلمالت العلني    هنشاطوزيادة تسليط الضوء على     
 وإنشاء حتالفات استراتيجية مع منظمات أخرى وطنية ودولية من أجل تبادل املعلومات             العام

ا على جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان طلبـاً الختـاذ تـدابري             املفيدة وعرض القضاي  
  . احترازية
عن حقوق املرأة واملدافعني  املدافعات عن حقوق اإلنسان ويف بعض احلاالت، تضطر    -١٠١

ا من املخاطر حىت يقللوأنشطتهم يف جمال حقوق اإلنسان إىل التكتم على أو القضايا اجلنسانية 
اجتماعاهتم االجتماعية "ففي بعض البلدان، مثالً، كثرياً ما يعلنون عن عقد      . اليت يتعرضون هلا  

كرب من  أتلقى قدراً    رعاية الطفل أو ما شابه ذلك من مواضيع ألهنا           حتت عنوان " أو السياسية 
ويف بلـدان  . تفادي بعض الضغط وبغية   لدور اجلنساين بسبب مالءمتها ل   يف جمتمعاهتم    القبول

وكـثرياً  . يهـا  لفـت االنتبـاه إل     لتجنب ناً عن مناقشة أنشطتهم عل    افعون املد أخرى، ميتنع 
أفراد من  تهم من ِقبل     مبا يف ذلك حراس    ، للحفاظ على سالمتهم   همأسريستخدمون موارد    ما

  . أسرهم
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وقد بلورت بعض املنظمات غري احلكومية الفاعلة على املستويات الدويل واإلقليمي             -١٠٢
افقة املدافعني املعرضني للخطر وتنظيم دوريات أمنية غري رمسية         والوطين أدوات وبرامج كمر   

ودورات تدريب وإصدار منشورات وإنشاء شبكات حملية حلماية املدافعني وغري ذلك مـن             
ومع أن هذه . األدوات والربامج بغية حتسني محاية املدافعني وزيادة قدرهتم على محاية أنفسهم        

غين عن سياسات أو برامج      تكون يف غاية الفعالية، فإهنا ال تُ       املبادرات تستحق الثناء وكثرياً ما    
  . الدولة الضرورية لتلبية االحتياجات األمنية هلذه الفئة من املدافعني على حنو فعال

 أعاله واليت تتعرض هلـا      تلف املخاطر والتحديات املوجزة   وجتدر اإلشارة إىل أن خم      -١٠٣
حقوق املرأة والقضايا اجلنسانية أثنـاء       عنن  ودافعواملالنساء املدافعات عن حقوق اإلنسان      

حماولتهم القيام بأنشطتهم املشروعة والسلمية يف جمال حقوق اإلنسان ال ميكن تصورها مبعزل             
ظمية اليت تنتج   عن العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية وغريها من العوامل النُّ         

املساواة والعنف واملواقف واملمارسات األبوية اليت هـي        وتعيد إنتاج الرتاع والتشريد وعدم      
سـالمة جمتمعـاهتم وال ميكـن       وتالزم  سالمة أولئك املدافعني ت   و. س مجيع هذه التحديات   أُ

 الدميقراطيـة   جـذور  يف سياق هنج مشويل ينطوي علـى تعميـق   حتقيقها بصورة كاملة إالّ   
قتصادية والسعي إىل حتقيـق العدالـة       ومكافحة اإلفالت من العقاب واحلّد من التفاوتات اال       

  . االجتماعية والبيئية، وأمور أخرى

   والتوصيات اتاالستنتاج  -رابعاً   
 إزاء املخاطر البالغـة الـيت تتهـدد النـساء     ئهااستياقررة اخلاصة عن  امل بعرت  -١٠٤

حقوق املرأة أو القضايا اجلنـسانية بـسبب    عن واملدافعنياملدافعات عن حقوق اإلنسان    
ومتس أغلب تلك املخاطر مباشرة سالمتهم البدنية وكذلك سـالمة أفـراد            . شطتهمأن

  . أسرهم
وبناًء على استعراض الرسائل اليت بعثت هبا الوالية خـالل الفتـرة مـا بـني                  -١٠٥
حقوق املرأة والقضايا    عن واملدافعني، يبدو أن النساء املدافعات      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ عامي

  وللقتل يف منطقة األمريكيتني أكثر     ،يف ذلك التهديد باملوت    عرضة للتهديد، مبا     اجلنسانية
أشكال واألخبار الواردة عن حاالت التوقيف وغريه من        . منها يف مناطق أخرى من العامل     

يف آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبـا       شيوعاً  املضايقة القضائية وجترمي العمل أكثر      
ئك املدافعون أيضاً خلطر التعذيب وسوء       أول يتعرض على ذلك،    وعالوةً. وآسيا الوسطى 

وفـضالً  .  التوقيف واالحتجاز  أثناءاستخدام موظفي الدولة املفرط للقوة      شيوع  املعاملة و 
  .الغتصابني ولللتحرش والعنف اجلنسي عرضةر ث النساء املدافعات أككونعن ذلك، ت

دية  التهديدات والتهديدات بـاملوت واالعتـداءات اجلـس        معظمسبت  ُنقد  و  -١٠٦
ويف . هويتـهم إىل أفراد مل حتـدَّد      وعمليات القتل وحماوالت القتل إىل أفراد جمهولني أو         
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العديد من تلك احلاالت، خاصة عندما يتعلق األمر بعمليات القتل وحمـاوالت القتـل،              
أو / تابعون جلهات غـري الدولـة، كاجملموعـات املـسلحة و           اجلناةأفادت التقارير بأن    

  .رية، وباألخص يف األمريكيتني وأجزاء من أفريقيااجملموعات شبه العسك
ويساور املقررة اخلاصة القلق إزاء العدد الكبري من االنتهاكات الـيت يبـدو أن                -١٠٧

رتكبها، كأفراد الشرطة واجليش ومـوظفي احلكومـة        ن ا موظفني أو ممثلني للدولة هم م     
عمليات تشمل ك االنتهاكات تل وتفيد املعلومات الواردة بأن. والقضاء، على سبيل املثال

توقيف وسوء املعاملة والتعذيب والتجرمي وإصدار األحكام القضائية اجلائرة وكـذلك           ال
  . الوصم والتهديدات والتهديدات باملوت والقتل

نبغي قراءهتا باالقتران مـع     يوتود املقررة اخلاصة أن تقدم التوصيات التالية اليت           -١٠٨
 اليت قدمتها سابقاً بشأن برامج محاية املدافعني عن حقـوق           املبادئ التوجيهية والتوصيات  

  .اإلنسان بصفة عامة
  :توصي املقررة اخلاصة الدول األطراف مبا يلي  -١٠٩

 واملـدافعون االعتراف علناً بالدور اخلاص واهلام الذي تؤديه النساء املدافعات           •
جامعـة  حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية يف توطيد جمتمعـات تعدديـة             عن

  كخطوة أوىل لدرء املخاطر اليت يواجهوهنا أو للحد منها؛والنهوض هبا 
حقوق املرأة أو القضايا اجلنـسانية مـن         عن واملدافعنيمحاية النساء املدافعات     •

االنتهاكات اليت ترتكبها الدولة وجهات فاعلة غري تابعة للدول عـن طريـق             
  عالة؛اإلقرار بتلك االنتهاكات واختاذ تدابري أمنية ف

اليت ترتكبها الدولة أو موظفون      ضمان التحقيق الفوري والرتيه يف االنتهاكات      •
حقوق املرأة أو القضايا     عن واملدافعنيالنساء املدافعات    ضدغري تابعني للدولة    

إذ ال غـىن عـن      . اجلنسانية وضمان إنزال العقاب املناسب باملسؤولني عنـها       
   أمن هذه اجملموعة من املدافعني؛مكافحة اإلفالت من العقاب من أجل ضمان

حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية حتديداً       عن واملدافعنيإشراك النساء املدافعات     •
يف أي مشاورات ُتجرى مع مدافعني عن حقوق اإلنسان سواء يف سياق برامج             

  احلماية أو يف سياق آخر؛
ن ومحاية املدافعني   ضمان إدراج املنظور اجلنساين يف الربامج املدعومة لضمان أم         •

عن حقوق اإلنسان والتصدي للمخاطر اخلاصة وتلبية االحتياجـات األمنيـة           
  حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية؛ للنساء املدافعات وملن يدافعون عن

تشجيع مشاريع حتسني توثيق االنتهاكات اليت تتعرض هلا النـساء املـدافعات             •
  اجلنسانية وزيادة تطويره؛حقوق املرأة أو القضايا  دافعون عنوامل
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ختصيص مزيد من املوارد املادية ألغراض توفري احلماية الفورية للنساء املدافعات            •
حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية وضمان املرونة يف حـشد           ومن يدافعون عن  

  تلك املوارد من أجل ضمان احلماية اجلسدية والنفسية الفعالة للمدافعني؛
مؤهلني من املنظور اجلنساين مبعاجلة حـاالت العنـف         ضمان تكليف موظفني     •

وجتب استشارة الضحية يف كل خطوة      . اجلنسي الذي ُيرتكب يف حق املدافعني     
  .من هذه العملية

  :وتوصي املقررة اخلاصة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يلي -١١٠
ري ذلـك مـن     إدراج الُبعد اجلنساين يف عملييت ختطيط وتنفيذ مجيع الربامج وغ          •

التدخالت املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان، بوسائل منها التـشاور مـع            
  املنظمات املعنية؛

ـ دعم توثيق قضايا االنتهاكات اليت ُترتكب يف حق النساء املدافعات            •  نيدافعوامل
  .حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية عن

  : مبا يليوتوصي املقررة اخلاصة آليات احلماية اإلقليمية -١١١
ضمان إدراج املنظور اجلنساين يف الربامج الرامية إىل ضمان أمن ومحاية املدافعني           •

 واملدافعني املدافعات   تواجهعن حقوق اإلنسان والتصدي للمخاطر اخلاصة اليت        
  عن حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية وتلبية احتياجاهتم األمنية؛

ثيق االنتهاكات اليت تتعرض هلا النـساء       تشجيع املشاريع الرامية إىل حتسني تو      •
  .حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية وزيادة تطويره دافعون عناملاملدافعات و

  :وتوصي املقررة اخلاصة املنظمات غري احلكومية الوطنية منها والدولية مبا يلي -١١٢
قـوق  عن ح دافعون  املوتقوية الشبكات الرمسية وغري الرمسية ملساندة املدافعات         •

املرأة أو القضايا اجلنسانية يف حال تعرضهم العتداءات إذ إن تلك الـشبكات             
  قد تكون ضرورية لضمان سالمتهم على الفور وقت الضرورة؛

 إىل تصحيح األفكار املسبقة عـن عمـل وأنـشطة           هتدفتشجيع شن محالت     •
  حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية؛ عن نيدافعاملواملدافعات 

 ونشر األدوات واملواد لتوفري احلماية للمدافعات وملن يـدافعون   مواصلة تطوير  •
  عن حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية؛

االشتراك، كلما كان ذلك مناسباً، مع اهليئات احلكومية واحلكومية الدولية يف            •
وضع وتنفيذ برامج حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان مراعاة حالـة            

  .حقوق املرأة أو القضايا اجلنسانية عن نيواملدافعاملدافعات 

        


