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املقدمة
 يف العام املايض، تواصلت مبادرة نساء نوبل مع بعض القيادات النسائية الشجاعة يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا، 

و دعتهم إىل مشاركة رؤيتهم و تحليالتهم حول حالة الدفاع عن حقوق اإلنسان، و خاصة من قبل النساء.

صادف عام 2021 الذكرى السنوية العارشة للربيع العريب، و هي ثورات شعبية انضمت إليها و قادتها العديد من الناشطات     
و النسويات يف العديد من البلدان، و هو وقت ميلء بتحوالت و إصالحات جوهرية يف السياسة و الثقافة يف املنطقة. 

هل تم الوفاء بالوعد و تحقيقه؟

إن تصاعد الحكم االستبدادي و العسكرة املتزايدة و محو املجتمع املدين و الوحشية املتزايدة ضد الناشطات، تشري إىل أن ذاك مل 
يحدث.

إن العديد من  املدافعات اللوايت متت مقابلتهن هن اآلن يف املنفى بسبب عملهن يف مجال حقوق اإلنسان كام تم منع سفر أو 
سجن العديد منهن.

يستمر التقدم، و لكن يتم تحقيقه تحت ضغط كبري و بتكلفة عالية. مع حظر التعاون و التجمع الجامعي بشكل مبارش أو 
خاضع للسيطرة الشديدة، يقع عبء االحتجاج أكرث فأكرث عىل عاتق األفراد، مبا يف ذلك الشابات.

تتحدث أختنا عزة سليامن، إحدى املؤسسات ملركز قضايا املرأة املرصية، عن الجميع عندما تقول: »ليس لدينا رفاهية للتوقف أو 
اي إمكانية بأن نفقد األمل. و كلام كنا أكرث مقاومة و مرونة، كلام دفعنا الدولة و الشعب لتغيري طريقة تفكريهم تجاه احرتام 

املرأة و حقوق اإلنسان.«

مبادرة نساء نوبل تستخدم األصوات املشرتكة و الرؤية للحائزات الخمس عىل جائزة نوبل للسالم لتضخيم قوة و إبراز عمل 
الحركات النسائية يف جميع أنحاء العامل. توفر هذه الصفحة األساس للتعاون يف مجال املعيشة و الدعوة يف مجال املوارد الخاصة 

بالحفاظ عىل العالقات و تضخيمها، و تعزيز املرونة بقيادة و توجيه الحركات النسائية و األفراد من الرشق األوسط و شامل 
أفريقيا.

 LGBT تشارك مبادرة نساء نوبل رؤيتها لعامل يتمتع فيه املستضعفون، مبن فيهم الالجئون و املهاجرون و أفراد مجتمع املثليني ـ
بالسالم و الكرامة. تحتاج املدافعات عن حقوق اإلنسان إىل األمن و املوارد و الحامية و االعرتاف اآلن أكرث من أي وقت مىض، 

ليك ينترصن يف الجهود الالزمة لتحقيق ذلك.

تضامنا مع:

شريين عبادي وتوكل كرمان
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لعبت النساء دوراً محورياً يف النضال من أجل حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا  قبل و أثناء و بعد 
سلسلة االنتفاضات الشعبية املعروفة باسم الربيع العريب. لقد كانوا فاعالت رئيسيات يف تلك الثورة السلمية املفعمة باألمل و غري 

املكتملة بشكل مأساوي، من تواجدهن يف احتالل ميدان التحرير يف مرص، إىل دور توكل كرمان الحائزة عىل جائزة نوبل كوجه 
عام النتفاضة اليمن عام 2011   

عىل الرغم من رد الفعل العنيف ضدهن، ال ميكن إنكار قوة و نجاح الحركات النسائية يف املنطقة. أصبحت املطالب النسوية 
اآلن جزءاً ال يتجزأ من جهود املقاومة يف املنطقة، حيث ركزت االحتجاجات األخرية عىل حقوق و احتياجات النساء املثليات             
و الالجئات و املهاجرات، و غريهن من الفئات املستبعدة. كان النضال من أجل حقوق املرأة و املساواة بني الجنسني طوال الوقت 
متشابكاً بعمق مع النضال األوسع نطاقاً من أجل حقوق اإلنسان و الحريات األساسية و الحكم الدميقراطي، و السالم يف املنطقة.

تصدير

املدافعات تعريف   

املدافعات عن حقوق اإلنسان 
هّن “النساء اللوايت يدافعن 

عن حقوق اإلنسان و يعملن يف 
مجال حقوق املرأة أو القضايا 

بالنوع االجتامعي ” املتعلقة 

- مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة 
 املدافعات عن حقوق اإلنسان

(A / HRC / 16/44)

إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعات عن 
حقوق اإلنسان يحدد الحقوق ذات الصلة 
لجميع املدافعات عن حقوق اإلنسان      

و التزامات الدول بحاميتهن ودعمهن.

التقرير حول هذا 
تم التخطيط لهذا التقرير يف البداية كخلفية ملؤمتر املدافعات عن حقوق 

اإلنسان من منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا، و الذي خططت 
مبادرة نوبل للمرأة الستضافته يف أيار 2020. لكن بسبب وباء كوفيد-19، 
تم إلغاء هذا التجمع. و يهدف هذا التقرير إىل التقاط خربات و مخاوف 

و توصيات هؤالء النساء االستثنائيات.

باالعتامد عىل مقابالت مع 13 ناشطة فردية و ائتالفا واحداً من تسعة 
بلدان، استناداً إىل التقارير األخرية حول حقوق اإلنسان و املساواة بني 
الجنسني، فإنه يسلًط الضوء عىل الوضع الفريد للمدافعات عن حقوق 
اإلنسان يف املنطقة. بدءاً من نظرة عامة عىل االتجاهات الحديثة التي 

تقيد الفضاء املدين. و يسلط الضوء عىل مساهامت النساء و حقوق 
املرأة و املساواة بني الجنسني و الدميقراطية و السالم، و حقوق اإلنسان. 

و يوثق التقرير مجموعة واسعة من التكتيكات املستخدمة إلسكات 
النساء ؛ اآلثار املدمرة التي تحدثها عىل حياتهن و منظامتهمن و أرسهن            
و االسرتاتيجيات التي متّكن املرأة من مواصلة عملها رغم املخاطر. يعرض 
القسم األخري من التقرير أفكار املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنطقة 

حول التدابري األكرث أهمية لحاميتهن و دعم نضاالتهن.

يتم تعريف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا بطرق مختلفة من 
ِقبل األنظمة املختلفة. يف هذا التقرير، يتم إدراج السودان و استبعاد 

تركيا. النساء اللوايت متت مقابلتهن من أجل هذا التقرير هن من البحرين 
و مرص و إيران و العراق و لبنان و اململكة العربية السعودية و السودان 
و سوريا و اليمن، بينام أشارت بعض املصادر الخارجية إىل دول أخرى يف 

املنطقة.
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اإلنسان حقوق  مساحة  تقليص 
األخــرية، و كانت  السنوات  اإلنسان يف  املدافعات عن حقــــوق  املتزايدة ضد  القمع  الخطر بشأن حملة  ناقــوس  املراقبون  دق 
الناشطات من بني أبرز األهداف. ال تعترب بلدان منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا فريدة من نوعها يف اضطهادها للناشطـات، 
لــكن مزيج األنظمة االستبدادية و األعراف األبوية و الرصاع و العسكرة و اإلسالم السيايس يعرضهن لخطر متزايد. منذ عام 2020، 
أضافت اآلثار الصحية و االقتصادية لكوفيد-19 عبئاً أكرب عىل النساء و زادت من التحديات التي تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان.

االستبدادي الحكم 

تحتل منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا املرتبة األدىن 
بني جميع املناطق التي يغطيها مؤرش الدميقراطية لوحدة 

االستخبارات االقتصادية، مع تصنيف غالبية بلدانها عىل 
أنها “استبدادية”. يتخذ قمع املعارضة أشكاالً عديدة، من 

االعتداءات الجسدية املبارشة و القتل خارج نطاق القضاء، إىل املراقبة الواسعة و ترسيخ القوانني التي تحد من حرية التعبري 
و التنقل و العمل الجامعي. يتًم أيضاً تنظيم وسائل اإلعالم و االنرتنت و مراقبتها عىل نطاق واسع لقمع املعارضة، و قد تم 

استخدام قوانني الجرائم االلكرتونية لتوجيه اتهامات إىل نشطاء حقوق اإلنسان و احتجازهم يف العديد من البلدان. أيضاً فقد 
شهد تحالف املدافعات عن حقوق االنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا تحواًلً جارياً يف املنطقة منذ عام 2018، مع حملة 

قمع شاملة ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان.

األبوية السلطة  البطريركية 
تتقاطع أشكال الحكم االستبدادي يف جميع أنحاء املنطقة مع املعايري االجتامعية التي تحد من صوت املرأة و قدرتها عىل 

العمل، كام أنها تضع توقعات صارمة حول كيفية ترصف النساء و الرجال. تعزز بنية األرسة و املؤسسات هيمنة الرجال عىل 
أنهم أرباب األرس، و مكتسبي الدخل، و ُصّناع القرار. و نتيجة لذلك تُعد معدالت املشاركة السياسية و االقتصادية للمرأة من 
بني أدىن املعدالت يف العامل. من بني 20 دولة يف الرتتيب األدىن عىل مؤرش الفجوة بني الجنسني الصادر عن املنتدي االقتصادي 

العاملي، توجد 21 دولة من بينها يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا، حيث يأيت العراق و اليمن يف املرتبة األخرية.

يف العديد من البلدان يتم إدخال القيود املفروضة عىل اختيارات املرأة و تحركاتها يف األطر القانونية امللزمة، مبا يف ذلك قوانني 
األرسة أو “األحوال الشخصية”، القوانني التي تحكم امللكية و املرياث،  قوانني الجنسية، و قوانني الوصاية التي تُخضع تنقل املرأة 

و خياراتها الشخصية ملوافقة أقربائها الذكور.

السيايس اإلسالم 
يظل التحكم يف الحياة الجنسية للمرأة أقوى أداة للسلطة األبوية يف معظم املجتمعات املبنية عىل املعتقدات الدينية األساسية. 
يتم تحقيق ذلك من خالل آليات معقدة من التالعب السيايس و االقتصادي و االجتامعي و الثقايف، مبا يف ذلك اإلكراه و العنف. 
يف هذا السياق، غالباً ما يتم إساءة استخدام الدين كأداة قوية للسيطرة، مام يضفي الرشعية عىل االنتهاكات ضد املدافعات عن 

حقوق اإلنسان.

االحتجاجات الوحيدة التي تحدث 
هي احتجاجات غري قانونية ألن جميع 
االحتجاجات أصبحت اآلن غري قانونية

- نضال السلامن
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العسكرة  و  النزاعات 
مل تعرف املنطقة سوى القليل من الراحة من الرصاع يف القرن الواحد و العرشين. بالنسبة للمدافعات عن حقوق اإلنسان، يتم الشعور 
بالعواقب بشكل مبارش و غري مبارش. حتى و هم يتعرضون للعنف و التهجري أثناء الحرب بشكل مبارش، فإن عملهم يتعرض للتقويض 
من خالل اإلجراءات القمعية املربرة باسم “األمن”. العسكرة تجعل استخدام القوة و العنف طبيعياً و ترسخ الذكورية العنيفة. تم 
توثيق العنف الجنيس و الجنساين كسالح حرب يف العديد من البلدان يف املنطقة. واجه املدافعون عن حقوق اإلنسان، العاملون 
يف مناطق النزاع يف املنطقة، تهديدات و اغتياالت من قبل القوات املسلحة الحكومية و غري الحكومية. يف عام 2019، عىل سبيل 
املثال، قُتلت املدافعة عن حقوق املرأة الليبية حنان الربايس بالرصاص يف وضح النهار بعد انتقادها ترصفات الجيش الوطني الليبي.

يزيد الرصاع من تعقيد النضال من أجل حقوق اإلنسان من خالل إضعاف املجتمع املدين و استنزاف الحيز العام املتاح ملعالجة 
هذه القضايا.  ويف الوقت نفسه، تواجه النساء أيضاً آثار النزوح يف مناطق الرصاع، حيث يأوي الرشق األوسط و شامل أفريقيا 

أكرث من ربع السكان النازحني بسبب النزاع يف العامل.

كوفيد-19
لقد كشف الوباء و عّمق التفاوتات التي شجبتها املدافعات النسويات يف املنطقة عىل مدى عقود. إنه يساهم يف تعميق الحبس 

و اإليذاء الذي تتعرض له النساء يف الداخل، بينام تُدفع قضايا حقوق اإلنسان و العدالة بعيداً عن الطاولة. بالنسبة ألولئك 
اللوايت يقمن بعملهن أو املسجونات بسبب أعاملهن، فإن ذلك سيشكل نوعاً جديداً من املخاطر. يف بعض البلدان، قُدم الوباء 

كذريعة ملزيد من تقليص الحقوق و الحريات.

عن  املدافعات  مساهامت 
اإلنسان حقوق 

عىل الرغم من التضاريس الصعبة التي يعملن فيها، فام زالت 
املنظامت النسائية تعمل عىل تعزيز السالم، الدميقراطية            

و حقوق اإلنسان يف املنطقة، و تحقيق مكاسب مهمة لحقوق 
املرأة و املساواة بني الجنسني.

اإلنسان وحقوق  الدميقراطية 
كانت النساء يف طليعة االحتجاجات و الحركات املؤيدة 

للدميقراطية التي اجتاحت املنطقة مؤخراً، و قد سبّب خروجهن 
بشكل مكشوف للمشاركة يف الفضاء العام العديد من املضايقات 

و االنتهاكات التي مورست ضدهن، كمثال يف السودان، أطلق عىل 
االحتجاجات التي خرجت يف أواخر 2018 اسم “ثورة املرأة”، و قد 

أدت يف األخري ايل نهاية الحكم الديكتاتوري. شّكلت النساء %70 
من املحتجني الذين كانوا يواجهون القوات األمنية يف الشوارع.

و برغم العديد من االنتكاسات، كان أحد اإلنجازات الرئيسية يف 
العقود األخرية هو كرس املحرمات التي متنع تناول قضايا املساواة 

ميكن مالحظة املكاسب التي تحققت يف 
مجال حقوق املرأة يف بعض اإلصالحات 
القانونية يف بعض بلدان املنطقة، مثل 
التغيريات يف قوانني األرسة يف كل من 

الجزائر، مرص و املغرب، و إدخال قوانني 
لحامية املرأة من العنف يف كّل من لبنان 

و املغرب، و العديد من  اإلصالحات 
األخرى  كام شهدت النساء أيضاً بعض 

املكاسب يف التمثيل السيايس، مع إدخال 
الحد األدىن من مشاركة الحصص يف بلدان 

املنطقة  لكن التقدم ال يزال هشاً، و ال 
تزال النخب الذكورية االستبدادية تهيمن 

عىل املنطقة  و بالتايل فإن العمل عىل 
النهوض باملرأة مرتبط بالجهود املبذولة 

لتعزيز الدميقراطية، و مكافحة الفساد               
و االستبداد، و تعزيز احرتام حقوق اإلنسان 

بشكل عام 

- رشا جرهوم
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بني الجنسني. و التي تعترب اآلن من القضايا السياسية التي يتم مناقشتها علناً يف الفضاء العام و داخل مؤسسات الدولة.

ميكن مالحظة املكاسب التي تحققت يف مجال حقوق املرأة يف بعض اإلصالحات القانونية يف بعض بلدان املنطقة، مثل التغيريات 
يف قوانني األرسة يف كل من الجزائر و مرص و املغرب، و إدخال قوانني لحامية املرأة من العنف يف كّل من لبنان و املغرب،          
و العديد من اإلصالحات األخرى. كام شهدت النساء أيضاً بعض املكاسب يف التمثيل السيايس، مع إدخال الحد األدىن من مشاركة 

الحصص يف بلدان املنطقة. لكن التقدم ال يزال هشاً، وال تزال النخب الذكورية االستبدادية تهيمن عىل املنطقة. و بالتايل فإن 
العمل عىل النهوض باملرأة مرتبط بالجهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية، و مكافحة الفساد و االستبداد، و تعزيز احرتام حقوق 

اإلنسان بشكل عام.

السالم مكان عىل طاولة 

تظل املرأة عىل هامش عمليات السالم، عىل الرغم من االلتزامات الدولية لزيادة دورها يف املفاوضات و حفظ و بناء السالم. 
و مع ذلك، ما زالت النساء يسعني بنشاط للعمل عىل تحقيق العدالة و السالم يف أوطانهن، و هن يف نفس الوقت يطالنب 

بتواجدهن عىل طاولة املفاوضات.

يف اليمن، تم استبعاد النساء إىل حد كبري من عملية السالم التي تقودها األمم املتحدة منذ اندالع الحرب يف 2014. و مع 
ذلك، فإنهن يلعنب دوراً رئيسياً خارج األطر الرسمية لعملية السالم، فقد قمن بالعمل عىل إنهاء تجنيد األطفال، و فتح ممرات 

اإلغاثــة و املعونات اإلنسانية، و إجالء العائالت من خطوط الحرب األمامية، و تأمني اإلفراج عن السجناء.

و باملثل، فإن النساء السوريات ممثالت متثيالً ناقصاً يف عمليات السالم الرسمية، عىل الرغم من دورهن املتزايد يف توحيد 
املجتمع. رغم ذلك تم حرص و توجيه طاقاتهن لحد كبري 

داخل املؤسسات االستشارية. لكنه من خالل منظامت مثل 
الحركة السياسية للمرأة السورية، فإن النساء يطالنب بتمثيل 

بنسبة 30% عىل األقل يف جميع مسارات التفاوض، مبا يف ذلك 
املفاوضات الحالية نحو وضع دستور جديد للبالد.

واملقاومة القمع 

تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا أساليب ُمروّعة لرتهيبهن و إسكاتهن. و يتم تجرميهن 
بسبب طبيعة عملهن، و يتعرّضن للسـجن  و التعذيب و الخطف و االختفاء. كام أن وسائل اإلعالم املحلية تضع قيوداً ضد 

استخدامهن لالنرتنت و سبل االتصال االخرى، بينام يُفرض 
حظر سفر و تقييد عىل حرية حركتهن. أجرب القمع املامرس 
عىل تنظيم املجتمع املدين العديد من الجامعات عىل العمل 

“تحت األرض”، أي بدون تسجيل و بدون متويل. 

نحاول بناء مجتمع مدين بديل واحد ال 

يجب أن يكون مسجالً أو هيكلياً” 

- تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط    
و شامل أفريقيا

منربنا الوحيد للتأثري عىل الحكومة 

السعودية هي من خالل القنوات الدولية”

- أميمة النجار
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كام أن اللوايت يعملن فيها يواجهن احتامل االعتقال بذريعة اإلخالل باألمن، أو الجرائم االلكرتونية، أو التجمع الغري قانوين أو 
غريها من التهم.

تواجه املدافعات أيضاً تهديدات و انتهاكات خاصة بالنوع االجتامعي، مثل حمالت التشهري العامة و استخدام العنف و التحرش 
الجنسيني “لوضع النساء يف مكانهن.”

تصف النساء اللوايت متت مقابلتهن من أجل هذا التقرير تجربتهن مع هذه األساليب، و اآلثار املدمرة التي سببتها لحياتهن 
و عملهن. و تشمل هذه اآلثار النفي و النزوح، و الصدمات و اإلرهاق، و وجود بدائل قليلة  كاإلغالق أو العمل الرسي تحت 

األرض. كام أنها تحدد االسرتاتجيات التي تساعد املدافعات عن حقوق املرأة عىل االستمرار يف مواجهة االضطهاد الذي ال هوادة 
فيه. كان التضامن اإلقليمي و بناء التحالفات رضوريني لبقائهن عيل قيد الحياة. و الظهور الدويل أمر حيوي ملتابعة املساءالت   

و االنتهاكات عن حقوق اإلنسان، و إيواء أولئك اللوايت تناضلن من أجل العدالة.

النساء املدافعات عن حقوق   : ما تطلبه  خطوة لألمام 
اإلنسان

إن التزامات الجهات الفاعلة الحكومية و غري الحكومية لحامية و دعم عمل 
املدافعات عن حقوق اإلنسان منصوص عليها يف قرار األمم املتحدة رقم 

68/181، و ترتكز عىل مجموعة واسعة من القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

تُسلط النساء اللوايت متت مقابلتهن من أجل هذا التقرير الضوء عىل أربعة 
مجاالت رئيسية للدعم تعترب حيوية لدعمهن و حاميتهن.

النفيس  الدعم  و  الحامية 
يطلبون من الحلفاء الدوليني دعم مجموعة واسعة من التدابري لضامن سالمة 

و رفاهية املدافعات، مبا يف ذلك التمويل الطارئ و البيوت اآلمنة ألولئك الذين يتنقلون؛ الضغط من أجل إطالق رساح السجناء 
و تقديم الدعم النفيس ملعالجة الصدمات التي يتعرض لها كل من املدافعات والناجيات.

التمويل
تحتاج املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنطقة إىل متويل رسيع و مرن و طويل األمد ميكن تخصيصه الحتياجات املنظامت 

الصغرية التي ال تتناسب بسهولة مع متطلبات املانحني املعتادة.

اإلدراج يف محادثات السالم
تطالب النساء بالتمسك بااللتزامات الدولية لزيادة مشاركتهن يف عمليات السالم يف املنطقة.

الدويل والتضامن  االعرتاف 
يطلبون أن نبقي عمل ومحنة املدافعات عن حقوق اإلنسان مرئية، و أن نحّمل األنظمة و الجهات الفاعلة غري الحكومية 

املسؤولية عن االنتهاكات ضدهم.

تحّدث عن النساء اللوايت 
يواجهن حظر السفر            

و السجن و التحرش  افعل ما 
يف وسعك لالحتفاظ بأسامئهن 
يف األماكن العامة حتى ال يتم 

نسيانها ” 

- مزن حسن

تصدير
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مقابلتهن  متت  اللوايت  النساء 
التقرير من أجل هذا 

اعتمد هذا التقرير عىل مقابلالت مع 13 ناشطة استثنائية و ائتالف واحد من 9 دول يف إقليم الرشق األوسط و شامل أفريقيا  
يعيش العديد منهن اآلن يف املنفى، و يواصلن نضالهن عرب الشبكات الدولية مع البقاء عىل االتصال بالحركات النسوية يف 

أوطانهن  و قد طلب البعض منهن عدم ذكر أسامئهن بشكل مبارش أو شخيص 

الدكتورة ليىل عيل كرامي هي محامية إيرانية معروفة و مدافعة عن حقوق اإلنسان و خبرية يف 
حقوق املرأة. يف عام 2006، عملت السيدة عيل كرامي مع زمالئها النشطاء إلطالق حملة املليون 

توقيع من أجل املساواة إلنهاء التمييز القانوين ضد املرأة اإليرانية. تم تكرميها من قبل االتحاد األورويب 
بصفتها زميلة ساخاروف يف حقوق اإلنسان لعام 2016، و حصلت عىل جائزة آنا بوليتكوفسكايا يف 

عام 2009 من منظمة “الوصول إىل جميع النساء يف الحرب”. و هي متحدثة بشكل متكرر و نرشت 
مقاالت إعالمية يف جميع أنحاء العامل. صدر كتابها املرأة و القانون و النشاط يف إيران عام 2019. 

الكاتبة و الشاعرة و الصحفية انتصار امليايل عضوة يف أمانة جمعية املرأة العراقية و ممثلة عن 
تحالف 1325 للمرأة و السالم و األمن. و هي مدربة و بّناءة قدرات يف مجال الالعنف و املفاوضات 
و بناء السالم، و ال سيام دعم مشاركة النساء والشباب يف عمليات السالم. و هي أيضا عضو يف هيئة 

تحرير جريدة نضال املرأة.

املدونة و الناشطة السعودية أميمة النجار هي ممرضة وطبيبة. يف عام 2011، انتقلت أميمة إىل 
الصني و حصلت عىل اللجوء و درست الطب و الجراحة يف جامعة جيلني. تحصل حاليًاً عىل دبلوم 

الدراسات العليا يف الجراحة من الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا. عملت أميمة كوسيط ثقايف         
و مرتجمة يف مركز تراما دي تريا لالجئني يف إيطاليا.

نضال السلامن هي القائم بأعامل رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان الذي يوثّق و يبلّغ عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين. عىل الرغم من أمر الحكومة الصادر يف ترشين الثاين 2004 

باإلغالق، إال أن املركز يواصل العمل، حيث قام مؤخرًا بنرش “البحرين: النساء، املساهمون األقوياء يف 
بناء السالم”. تم استهدافها بسبب عملها، مبا يف ذلك العيش يف ظل حظر السفر من 2016 إىل 2019.

فهيمة هاشم املديرة السابقة ملركز ساملة ملصادر املرأة يف الخرطوم، السودان، و الذي أغلقته 
السلطات الحكومية بالقوة يف عام 2014. ركز املركز عىل توثيق العنف ضد املرأة و املطالبة 

بإصالحات يف النظام القانوين يف السودان، و ال سيام قوانني االغتصاب يف البالد و قوانني النظام العام 
التي تنظم طريقة لبس املرأة و ترصفها يف األماكن العامة. خوفاً عىل سالمتها و سالمة طفلتها الصغرية، 

اضطرت فهيمة هاشم ملغادرة السودان و تعيش اآلن يف كندا. وهي حاليًاً عضوة يف مجلس إدارة 
نظرة للدراسات النسوية وعضو مجلس استشاري يف صندوق دوريا النسوي، وهو أول صندوق نسوي 

يستهدف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأكملها.
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مزن حسن هي املديرة التنفيذية ملؤسسة نظرة للدراسات النسوية يف مرص، و التي تقوم بحمالت 
من أجل حقوق املرأة، و تقدم الدعم للناجيات من العنف الجنيس، و تستخدم النهج النسوي لبناء 

السالم و مكافحة العنف و التطرف. مستهدفة لعملها كمدافعة عن حقوق اإلنسان، تخضع مزن 
حسن حاليًاً لحظر من السفر ألكرث من أربعة سنوات، و تم تجميد أصولها، و تواجه تهامً بـ “دعم 

الحرية غري املسؤولة للمرأة” و التي تصل عقوبتها إىل 25 عاماً يف السجن.

بصفتها ممثلة لتحالف املعارضة السورية لدى األمم املتحدة يف نيويورك، تقود مريم الجلبي 
املشاركة الدبلوماسية مع البعثات الدامئة للدول األعضاء لدى األمم املتحدة و قسم الشؤون 

السياسية باألمم املتحدة و مكتب األمني العام لألمم املتحدة. يركز عملها عىل إرشاك املرأة يف 
السياسة و صنع القرار. أثبتت دعوتها و قيادتها دورها يف إعادة صياغة الرسد حول سوريا داخل 
مجتمع األمم املتحدة. عملت السيدة جلبي كعضو يف اللجنة االستشارية للمرأة يف اللجنة العليا 
للمفاوضات. كانت عضواً مؤسًساً يف حركة الالعنف السورية و الحركة السياسية للمرأة السورية.

 خبرية النوع االجتامعي و السالم و األمن رشا جرهوم هي مديرة مبادرة مسار السالم التي 
يستضيفها مركز أبحاث حقوق اإلنسان و التعليم يف جامعة أوتاوا. تم إنشاء مبادرة مسار السالم 

إليجاد مساحة ملساهامت النساء و الشباب و منظامت املجتمع املدين يف عمليات السالم. السيدة 
جرهوم هي أيضاٌ عضو مؤسس يف شبكة التضامن النسايئ. تدافع عن حقوق النساء و األطفال        

و الالجئني.  

منى لقامن هي مؤسسة مشاركة لشبكة التضامن النسايئ التي تعد أكرب شبكة نسائية يف اليمن.    
و هي رئيسة مؤسسة الغذاء من أجل اإلنسانية اليمنية، و أيضاً عضوة يف التحالف النسايئ للقيادة 

األمنية. وقد أطلعت السيدة لقامن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، و أعضاء الكونجرس األمرييك، 
والعديد من املنظامت األخرى، عىل الدعوة إىل إنهاء الحرب و مشاركة املرأة يف عملية السالم 

اليمنية. يف عام 2019، حصلت عىل جائزة الدميقراطية اليوم الدولية للشابات للسالم و حقوق 
اإلنسان. و هي زميلة أبحاث غري مقيمة يف معهد جوان يب كروك للسالم و العدالة بجامعة سان 

دييغو.

الناشطة النسائية و الصحفية العراقية ينار محمد هي مؤسسة مشاركة و مديرة منظمة حرية 
املرأة يف العراق ، و التي تعمل عىل تعزيز حقوق املرأة يف سياق تستهدف فيه جامعات املعارضة 
اإلسالمية و املؤسسات الحاكمة و امليليشيات النساء و ترتكب العنف ضدهم عىل نطاق واسع. يف 
إطار عملها إلنهاء العنف ضد املرأة، قادت السيدة محمد افتتاح أول مالجئ للنساء يف العراق. يف 

عام  2008، حصلت عىل جائزة جروبر لحقوق املرأة و يف عام 2016، حصلت عىل جائزة رافتو 
الرنويجية لجهودها نيابة عن النساء و الالجئني يف العراق. تعيش اآلن يف كندا.
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الناشطة و املحامية السورية جامنة سيف هي رئيسة اليوم التايل التي تعمل عىل دعم التحول 
الدميقراطي يف سوريا. و هي أيضاً إحدى مؤسيس شبكة النساء السوريات و الحركة السياسية للمرأة 

السورية. ذهب والدها، وهو عضو معارض يف الربملان، إىل السجن عدة مرات النتقاده نظام األسد، 
و فرضت رضيبة عىل مصنع املنسوجات الخاص بالعائلة. يف عام 2012، هربت السيدة سيف إىل 

برلني، أملانيا، حيث تعمل بال كلل لجلب أصوات النساء إىل مفاوضات السالم إلنهاء الحرب املدمرة 
يف سوريا. منذ عام 2017، عملت مع برنامج الجرائم الدولية و املحاسبة التابع للمركز األورويب 

للحقوق الدستورية و حقوق اإلنسان، مع الرتكيز عىل العنف الجنيس و الجنساين املرتكب يف مرافق 
االحتجاز السورية. شاركت مؤخراً )مع وجدان ناصيف( يف تأليف تقرير “كلامت ضد الصمت”،      

و هو تقرير عن سجن النشطاء يف سوريا.

ُحكم عىل الناشطة اإليرانية يف مجال حقوق اإلنسان مريم شفيبور يف مارس 2014 بالسجن 
سبع سنوات بسبب آرائها السياسية و نشاطها. أطلق رساحها يف متوز 2015 بعد الضغط من قبل 
منظامت حقوق اإلنسان. تدافع عن حقوق طالب الجامعات املمنوعني من التعليم العايل بسبب 

نشاطهم، و اإلفراج عن السجناء السياسيني. عند إطالق رساحها، أطلقت السيدة شفيبور حملة لدعم 
األمهات السجينات. يف عام 2016، أطلقت حملة #حرروا نرجس  بعد الحكم عىل الناشطة النسوية 

و حقوق اإلنسان نرجس محمدي بالسجن 16 عاًما. اآلنسة شفيبور مقرها يف تورونتو، كندا.

 املحامية املرصية و املدافعة عن حقوق اإلنسان و الناشطة النسوية عزة سليامن هي أحد 
مؤسسات مركز قضايا املرأة املرصية و لها وضع استشاري خاص يف املجلس االقتصادي و االجتامعي 

لألمم املتحدة. عملت يف قضايا حقوق املرأة ألكرث من 25 عاماً. 

تأسس ائتالف املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا عام 2015، و يعمل 
عىل حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املجال العام، و تسليط الضوء عىل االنتهاكات املرتكبة 

ضدهن، و تقديم الدعم من خالل املنارصة و تبادل املعـــرفة، و تحدي ثقافة النظام األبوي التي متيز ضد املرأة. قدم التحالف 
مدخالت لهذا التقرير من خالل ممثل منسق.



تصدير
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“مشاركة املجتمع املدين هي رشيان الحياة ألي دميقراطية و مجتمع سليم ]...[ عندما 
تتدفق قنوات املجتمع املدين بحرية، فهذا يعني نقاشاً حيوياً، و حرية الفكر و الرأي،     

و املشاركة العامة يف السياسة.”

 ميشيل باتشيليت ، مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان1

لطاملا كان النضال كبرياً من أجل ترسيخ حقوق اإلنسان و الدفاع عنها يف إقليم الرشق األوسط و شامل أفريقيا. يف حني أن 
املنطقة متنوعة يف تاريخها و ثقافتها، فهي اليوم منطقة ُمنقِّسمة تهيمن عليها أنظمة استبدادية تُقيّد بشدة تنظيامت املجتمع 

املدين. تعترب أوجه عدم املساواة بني الجنسيني من أعمق حاالت عدم املساواة يف العامل، و تعزز ثقافة أبوية راسخة. و منذ العام 
2011، حدثت ردود الفعل ضد موجات االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية تقريباً يف كل دول املنطقة. يف معظم البلدان اآلن 

اختفت مساحة العمل املدين.

تاريخياً و منذ عرشينيات القرن املايض نجحت النساء يف تنظيم أنفسهن من داخل الحركات املناهضة لالستعامر و الحركات 
القومية، حيث كان االستقالل و سيادة الدولة هو الهدف الرئييس، وليس املساواة بني الجنسيني أو حقوق املرأة. أكّد الرتابط بني 

الحركات النسائية و الحركات القومية يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا املكاسب التي ميكن للمرأة تحقيقها من خالل 
املشاركة يف الحركات القومية و حركات مناهضة االستعامر. و سمحت الحركات القومية و الوطنية للمرأة باكتساب مساحة 

من املقاومة، و عزز قدراتها و ثقتها بنفسها من خالل منحها الحق يف التعليم، العمل، املشاركة السياسية، و التواجد يف الفضاء 
العام.

حدد تحالف املجتمع املدين منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا عىل أنها متتلك أسوأ سجل يف الحريات املدنية يف العامل3. 
ففي العام 2019، قُّدر أن يف كل عرشة أشخاص مثانية منهم يعيشون يف بلدان تنتهك حكوماتها حرية التعبري، و التجمـــع 

السلمــي و تكوين الجمعيات.

بالنسبة للمدافعات عن حقوق اإلنسان، اللوايت كن يف طليعة االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية والنضال من أجل املساواة بني 
الجنسني ، فإن مساحة املعارضة مقيدة بشكل أكرب باملعايري األبوية الراسخة بعمق يف العالقات االجتامعية و الهياكل السياسية   

و األطر القانونية، و يف بعض الحاالت تم تعزيز هذا التقييد بالعقيدة الدينية األُصولية. يف عام 2018 وحده، وجدت منظمة 
العفو الدولية أن العرشات من املدافعات عن حقوق اإلنسان قد تم استهدافهن بسبب منارصتهن لحقوق املرأة أو التحرر من 

العنف و التحرش الجنسيني، ال سيام يف مرص و إيران و اململكة العربية السعودية.5

الرشق األوسط و شامل أفريقيا: 
مساحة تغلق برسعة أمام املــدافعات 

عن حقوق اإلنسان

1
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ت مزن حسن، املديرة التنفيذية ملؤسسة نظرة للدراسات النسوية،  بشكل مبارش لهذه الحملة القمعية. تصف مزن  تعرضِّ
االضطهاد الذي واجهته و األساليب املمنهجة وراء استهداف الناشطات يف مرص، فتقول: “إحدى التهم املوجهه إيلَّ هي “دعم 
النساء للتمتع ِبُحرية غري مسؤولة”. هكذا يرون املدافعات عن حقوق اإلنسان و النسويات يف مرص،  إنهم يرونني “كقوادة” 

و امرأة تريد أن متارس “الدعارة” . إنهم يرون عميل ].....[ عىل أنه يُشجع عىل “الحرية غري املسؤولة” للنساء . يُسمح للنساء 
يف الدول االستبدادية بالحصول عىل بعض الحريات فقط. هذا هو تعريف النظام األبوي و الحفاظ عىل األمن.  يف الدولة 

االستبدادية يتَعنّي عىل النساء الترصف بطريقة معينة، و إذا مل نفعل ذلك فنحن العدو”.

 “إحدى التهم املوجهة إيّل هي “دعم النساء يف التمتع بحرية غري مسؤولة”. هكذا يرون 
املدافعات عن حقوق اإلنسان والنسويات. إنهم يرونني “كقوادة” و امرأة تريد أن متارس 

“الدعارة”. إنهم يرون عميل ]...[ عىل أنه يشجع عىل “الحرية غري املسؤولة” للنساء. 
يُسمح للنساء يف الدول االستبدادية بالحصول عىل بعض الحريات فقط. هذا هو تعريف 

النظام األبوي و الحفاظ عىل األمن يف الدولة االستبدادية، يتَعنّي عىل النساء الترصف 
بطريقة معينة، و إذا مل نفعل ذلك، فنحن العدو.” 

إن دول الرشق األوسط و شامل أفريقيا ليست فريدة من نوعها يف اضطهادها للمدافعات عن حقوق اإلنسان، و لكن انتشار 
األعراف األبوية، إىل جانب النزاعات اإلقليمية و العسكرة و الستبداد املتزايد، يعرض املدافعات للخطر بشكل متزايد. يف العام 

2020، أضافت اآلثار الصحية و االقتصادية لوباء كوفيد-19 املستجد أعباء إضافية عىل النساء و التحديات التي تواجه املدافعات 
عن حقوق اإلنسان يف مثل هذه البيئة املعادية.

هنا نستكشف كيف تعمل هذه االتجاهات عىل تقييد الفضاء املدين يف املنطقة، و تقويض الجهود املبذولة للدفاع عن حقوق 
اإلنسان و حقوق املرأة و تعزيز املساواة بني الجنسيني. هنا نستكشف كيف تعمل هذه االتجاهات عىل تقييد الفضاء املدين يف 

املنطقة، و تقويض الجهود املبذولة للدفاع عن حقوق املرأة وتعزيز املساواة بني الجنسني.

)االستبداد( السلطوية  تزايد 
تحتل منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا املرتبة األدىن بني جميع املناطق التي يغطيها مؤرش الدميقراطية التابع لوحدة 

االيكونوميست انتليجنس. و بناًء عىل تقييمها لخمس فئات هي العملية االنتخابية و التعددية، عمل الحكومة، املشاركة 
السياسية، الثقافة السياسية، و الحريات املدنية فقد احتلت ستة بلدان يف املنطقة املرتبة العرشين يف العامل. و مل يتم تصنيف 
أي منها عىل أنها “دميقراطية كاملة”، بينام تم تصنيف ارسائيل و تونس فقط عىل أنها “دميقراطيات تشوبها العيوب”. يحتل 

الباقون النصف السفيل من الرتتيب مع تصنيف الغالبية عىل أنهم “سلطويون”، مبا يف ذلك جميع دول الخليج العريب.6

يجد املؤرش املنطقة يف حالة محفوفة باملخاطر بشكل عام، مع احتجاجات عامة واسعة النطاق تدعو إىل إصالح جذري لألنظمة 
السياسية، و يف بعض الحاالت تغيري النظام. يف الجزائر و السودان، تم طرد القادة االستبداديني الذين كانوا يحكمون منذ فرتة 

طويلة، و لكن يف معظم البلدان، فإن احتامالت التغيري السيايس ما تزال بعيدة.

ارتفعت اآلمال يف اإلصالح الدميقراطي مع ما أطلق عليه يف الغرب اسم “الربيع العريب”، و الذي بدأ يف تونس يف كانون األول 
2010. و لكن مع انتشار حركات االحتجاج يف جميع أنحاء املنطقة، تشجعت الدول يف استخدام اإلجراءات القمعية لسحق 

املعارضة. ال تزال تونس الدولة الوحيدة يف الربيع العريب التي انتقلت من الديكتاتورية إىل الحريات الدميقراطية الحقيقية، 
حيث عقدت الجولة الثانية من االنتخابات الحرة يف عام 2019، مبشاركة مجموعات سياسية و فاعلني جدد. و يف أماكن أخرى، 
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اقرتن تراجع أداء الحكومة بسبب الفساد و سوء اإلدارة بزيادة املشاركة السياسية، مام يعكس إرادة الشعوب املحرومة يف 
التحول إىل أشكال أخرى من التعبئة تتجاوز املشاركة االنتخابية. و من املفارقات أن املؤرش وجد أن هذه التعبئة، التي ولدت 

من اإلقصاء الشعبي، هي إحدى العالمات القليلة للتقدم الدميقراطي يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا.7

تتحدى البيئة االستبدادية جميع املدافعات عن حقوق اإلنسان، لكن تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط   
و شامل أفريقيا شهد تحّوالً جارياً يف املنطقة منذ عام 2018، مع حملة قمع شاملة ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان عىل وجه 

الخصوص. شجع اعتقال السعودية ملا ال يقل عن 12 ناشطة يف ذلك العام دوالً أخرى يف املنطقة عىل قمع الجامعات النسائية. 
قبل ذلك، و بحسب ما قالته ممثلة عن التحالف، “اقترصت االنتهاكات عىل دول معينة هي مرص و السعودية. األمر املختلف 

اآلن هو أن كل دولة يف املنطقة لديها ليس واحداً فقط بل أكرث من عرشات االنتهاكات عىل األقل ضد ]النساء املدافعات[. لدينا 
انتهاكات يف املغرب، يف الكويت، يف البحرين، يف اليمن. لقد تم تعميم االنتهاكات يف كامل املنطقة”.

وثّق التحالف العرشات من حاالت االعتقال و السجن للناشطات يف أنحاء املنطقة، و قد ُوصف عام 2019 بأنه األسوأ عىل 
اإلطالق بالنسبة للمدافعات. و يشري إىل أنه بينام واجهت حركة حقوق اإلنسان بشكٍل عام ردود فعل عنيفة، فقد تم استهداف 

املدافعات بشكٍل خاص. “الجديد هو أن الهجامت عىل املدافعات عن حقوق اإلنسان يتم جعلها طبيعية يف جميع أنحاء 
املنطقة. تستخدم الحكومات قوانني مكافحة اإلرهاب بشكٍل متصاعد لقمع املدافعات عن حقوق اإلنسان. كانت هذه القوانني 

موجودة يف الدساتري يف جميع أنحاء املنطقة، و لكنه منذ العام 2019، عىل وجه التحديد، يتم استخدام هذه القوانني ضد 
املدافعات عن حقوق اإلنسان”.

يتخذ قمع املعارضة أشكاالً عديدة ترتاوح من االعتداءات الجسدية املبارشة و التصفية الجسدية بدون محاكمة، إىل عمليات 
املراقبة الواسعة، بجانب ترسيخ القوانني التي تحد من حرية التعبري و إمكانية التنقل و العمل الجامعي. استخدمت الحكومات 
يف مرص و املغرب اتهامات ذات دوافع سياسية بالعنف أو اإلرهاب ملعاقبة املدافعات عن حقوق اإلنسان عىل عملهن. تعرضت 
املدافعات لالحتجاز املطول يف مرص و السعودية و اليمن و السودان، و غالباً ما يتم احتجازهن مبعزل عن العامل الخارجي، مع 

استخدام التعذيب و سوء املعاملة النتزاع اعرتافات قرسية و تفاصيل ميكن استخدامها ضد اآلخرين. كام شوهدت حاالت اختفاء 
قرسي للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف مرص و اليمن و سوريا و السعودية.9

محاكمة املدافعات عن حقوق اإلنسان منترشة يف جميع أنحاء املنطقة، و هناك العديد من القيود عىل منظامت املجتمع املدين. 
عىل سبيل املثال، األحكام الغامضة لقانون العقوبات الجديد يف ُعامن، و التي تقوم بتقييد حرية تكوين الجمعيات و حرية 

التعبري، كام تحظر إنشاء أو عضوية أي منظمة يُنظر إليها عىل أنها تهاجم “ املبادىء السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية أو 
األمنية للدولة”. يواجه املخالفون أحكاماً بالسجن تصل إىل عرش سنوات، يف حني أن أي شخص ينضم إىل تجمع عام يضم أكرث 

من عرشة أشخاص قد يُسجن أيضاً بإعتباره تحّد للنظام العام.10 قطر، التي مل توقع عىل االتفاقية الدولية للحقوق السياسية     
و املدنية و ال عىل االتفاقية الدولية للحقوق االجتامعية و الثقافية و االقتصادية، ال تسمح  للمنظامت املستقلة الغري حكومية     

 و التي تعمل يف مجال حقوق اإلنسان بالعمل عىل أراضيها .11
يف األردن، عىل الرغم من اإلصالحات الدستورية يف العام 2011، فقد تواصلت عمليات تقييد حرية تكوين الجمعيــات            

هلت التغيريات القانونية يف 2009 عىل  و التعبــري و التجمع السلمي تحت ستار األمن القومي و مكافحة اإلرهاب. و قد سَّ
املجموعات التسجيل كمنظامت غري حكومية، لكن تم إضافة فقرة جديدة تتطلب موافقة مجلس الوزراء عىل التمويل األجنبي. 

تراقب السلطات الحكومية بشكل روتيني االجتامعات التي تعقدها املنظامت غري الحكومية. نتيجة لهذة القيود و تَدخل 
األجهزة األمنية يف أنشطة املنظامت متارس العديد من منظامت حقوق اإلنسان الرقابة الذاتية وتتجنب القضايا الحساسة.12
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يتم أيضاً تنظيم وسائل اإلعالم و االنرتنت و مراقبتها لقمع 
املعارضة. ِوفقاً ملنظمة العفو الدولية فإنه خالل عام 2018، 

استخدمت السلطات يف الجزائر و املغرب و مرص و السودان 
أحكام قانون العقوبات الحتجاز الصحفيني و مقاضاتهم  و سجنهم 
يف بعض الحاالت، يف حني َصّدقت مرص عىل قانونني يقيدان وسائل 

اإلعالم املستقلة من خالل منح الدولة ما يقرب السيطرة الكاملة 
عىل وسائل اإلعالم املطبوعة و االلكرتونية و املذاعة13. تسمح 

لوائح اإلعالم الجديدة يف مرص باإلرشاف الحكومي عىل أي حساب 
عىل وسائل التواصل االجتامعي يزيد عن 5000 متابع. قد يتم 

حظر مثل هذه الحسابات من قبل املجلس التنظيمي للدولة إذا 
تم اعتبارها تبث أخباراً كاذبة أو تحرض عىل أي انتهاك لقانون 

الوالية. تم استخدام قوانني الجرائم االلكرتونية لتوجيه االتهام إىل 
املدافعات عن حقوق اإلنسان و احتجازهن يف لبنان و الجزائر 

والبحرين و إيران و اإلمارات و السعودية14. يف أواخر عام 2018، 
تلقت وئام شوقي، الناشطة النسوية الشابة و املدافعة عن حقوق 
املرأة، تهديدات بالقتل و إمكانية السجن بعد ظهورها يف برنامج 

تلفزيوين يناقش وضع املرأة يف السودان. و كانت وئام قد تحدثت 
عن التحرش و املساواة بني الجنسني، و واجهت ضيفاً آخر يف 

الربنامج كان يشغل منصب رئيس هيئة علامء السودان.15

وصفت عدد من املدافعات اللوايت متت مقابلتهن أثناء إعداد 
هذا التقرير كيف شعرن بالقمع يف بلدهن. يف إيران، وفقاً    

للمحامية و املدافعة عن حقوق اإلنسان ليىل عيل كرامي، فإن 
نفوذ  الحكومة ميتد ليشمل رشيحة واسعة من املجتمع املدين: 
“الحكومات تراقب و تسيطر عىل جميع األنشطة. يفعلون هذا 

ألنهم خائفون. إنهم يراقبون و يتحكمون يف كل يشء. حتى 
لو كنت تعمل من أجل البيئة. حتى لو كنت تعمل عىل تربية 
األطفال. حتى لو كنت تعمل عىل رفع مستوى الوعي بحقوق 

اإلنسان. تشعر الحكومة بعدم األمان و عندها تقوم بإغالق 
الفضاء املدين”. 

تصف عزة سليامن، املؤسسة املشاركة ملركز قضايا املرأة املرصية 
كيف تستخدم الدول االستبدادية، مثل مرص، األرس للضغط عىل 
املدافعات. “ميكن أن يتعرض العديد من أفراد األرسة املبارشين 

لالعتقال التعسفي أو التعذيب إذا كانوا يدعمون املدافعات عن 
حقوق اإلنسان. يف حاالت أخرى، يتم “تسليم” املدافعات الشابات 

إىل عائالتهن إلجبار األرسة عىل إسكاتهن. ميكن للعائالت يف مثل 
هذه الحاالت استخدام اسرتاتيجيات عنيفة متعددة “لتأديبهن” 

مبا يف ذلك العزلة أو التعذيب أو القتل باسم الرشف.” 

محب: هانيا 
إبراز العنف الجنيس يف ثورة مرص

أحدثت الثورة الشعبية التي اندلعت يف ميدان التحرير بالقاهرة 
يف عام 2011 صدمة يف جميع أنحاء املنطقة. و لو لفرتة قصرية 
فقط، بدت هذه املساحة انعكاساً مثالياً السمها، و الذي يعني 
يف اللغة اإلنجليزية “التحرير”. لكن العديد من النساء تعرضن 

العتداءات وحشية أثناء مشاركتهن يف احتجاجات الشوارع 
بتحرير بالدهن.. للمطالبة 

يف يناير 2013، يف الذكرى الثانية للثورة املرصية، انضمت 
الصحفية هانيا محب إىل آالف املتظاهرين يف ميدان التحرير. 

كانت هناك للدعوة إىل التمييز القائم عىل النوع االجتامعي 
يف ظل جامعة األخوان املسلمني املنتخبة حديثاً. تعرضت هنية 
لالعتداء العنيف ألكرث من نصف ساعة من قبل مجموعة كبرية 
من الرجال فيام بدا أنه جهد منسق منع اآلخرين من التدخل. 

كانت واحدة فقط من بني 20 امرأة تعرضن للهجوم يف تلك 
الليلة.

و قالت يف مقابلة مع مبادرة نساء نوبل: “حارص الرجال النساء 
يف دوائر ضيقة للغاية و انتهكوا كل شرب منهن”. “ليس هناك 

شك يف أن مثل هذه املجموعات منظمة لخدمة غرض سيايس.”

لطاملا انترش العنف الجنيس يف مرص. وفقاً ملسح أجرته األمم 
املتحدة عام 2013، أفادت 99.3٪ من النساء املرصيات أنهن 

تعرضن للتحرش الجنيس، مع 91٪ قلن إنهن شعرن بعدم األمان 
يف الشارع نتيجة لذلك.

كصحفية، كانت هانيا من أوائل من كرسوا الصمت عىل 
اعتدائها. “يف ذلك الوقت، مل أستطع تقريباً تصديق ما حدث 

]...[ و لكن منذ اللحظة التي وضعوين فيها يف سيارة اإلسعاف 
قررت أنني سأقاوم.”

Standard Eveningاملصادر: مبادرة نساء نوبل، 
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حتى يف البحرين، التي يُنظر إليها دولياً عىل أنها بيئة أكرث تقدماً للمرأة، تستشهد نضال السلامن، القائم بأعامل رئيس مركز 
البحرين لحقوق اإلنسان، بحملة قمع تعود إىل عام 2015. “ليس لدينا مساحة مدنية. ال يوجد فضاء للعمل السيايس. و أيضاً 

ليس لدينا حتى مساحة مادية وخاصة للعمل. ال ميكننا تنظيم أحداث أو استضافة نساء أخريات. و ال يُسمح حتى بالتجمعات 
الصغرية ألن حتى تلك التجمعات تحتاج إىل إذن من الحكومة. االحتجاجات الوحيدة التي تحدث هي احتجاجات غري قانونية 

ألن جميع االحتجاجات غري قانونية اآلن”. و هي تقر بأن وجود املرأة يف الربملان كدبلوماسية قد يعطي مظهراً أكرث انفتاحاً. 
“لكنها مجرد مستحرضات تجميل”، كام تقول. “إنهم ليسوا صناع قرار حقيقيني. يجب أن يكونوا موالني و عليهم أن يتبعوا أوامر 

امللك.”

للجنسني الصارمة  واألدوار  األبوية 
يف تقريره للعام 2019 عن وضع املدافعات عن حقوق اإلنسان، استكشف املقرر الخاص لألمم املتحدة ميشيل فورست 

الديناميكيات االجتامعية املعقدة التي تؤدي إىل استهداف املدافعات. من بينها النظام األبوي، االمتياز االجتامعي للرجال، 
و التوقعات الجنسانية غري املتجانسة التي تفرض قواعد صارمة حول كيفية ترصف الرجال و النساء. يستبعد النظام األبوي 

النساء و يقلل من صالحياتهن، يف حني أن املوامئة غري املتجانسة تهمش أفراد مجتمع امليم و غريهم ممن ال يلتزمون باملعايري 
السائدة بني الجنسني. املدافعات عن الحقوق الذين يُنظر إليهن عىل أنهن يشككن يف األدوار التقليدية للجنسني أو عىل أنهن 

يقمن بتعطيل عالقات القوة السائدة بني الجنسني، قد يتّعرضن للهجوم أو النبذ باعتبارهن “غري طبيعيات” أو “رشيرات” 
أو “منحرفات”. أيضاً يتم إثارة النعرات الوطنية ضد املدافعات، عندها يواجهن اتهامات بأنهن عميالت أجانب أو عىل األقل 

للوطن”.16 معاديات 

يف العديد من البلدان يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا، وفقاً للينا أبو حبيب، كبرية مستشاري النوع االجتامعي يف 
معهد األصفري للمجتمع املدين و املواطنة يف الجامعة األمريكية يف بريوت، تتفاعل القواعد األبوية و املتغايرة مع العقيدة 

الدينية األصولية و تعززها مع انتشار األشكال االستبدادية للحكومة. تحد هذه األفكار األبوية من كيف و متى ميكن للمرأة 
أن تصبح مستقلة و صوتها مسموع، يف حني أن املعايري الجنسانية التقليدية متيل كيف يجب عىل النساء و الرجال التعبري عن 

الجنسية و جنسانيتهم.17 حياتهم 

تنطلق القوانني املناهضة للعالقات املثلية أو املتحولني جنسياً من تفسري الدولة املعتمد للرشيعة )القانون اإلسالمي( الذي يعترب 
مصدراً رئيسياً للقوانني يف معظم دول الرشق األوسط و شامل أفريقيا. تستخدم العديد من البلدان يف املنطقة قوانني أخالق 

محايدة. يف مرص، تم استخدام قانون عام 1961 الخاص بالبغاء يف سبتمرب 2017 ضد الشباب املشتبه يف قيامهم برفع علم قوس 
قزح يف حفل موسيقي يف القاهرة. كانت إحداهم سارة حجازي، و هي اشرتاكية و كاتبة و ناشطة مثلية مرصية18. خالل فرتة 

احتجازها التي استمرت ثالثة أشهر، تعرضت للتعذيب و االعتداء الجنيس. تركها هذا تقاتل اضطراب ما بعد الصدمة، و دفعها 
إىل إنهاء حياتها يف يونيو  2020، تاركة وراءها املالحظة التالية:

“إىل أخويت: حاولت النجاة و لكني فشلت، سامحوين  إىل أصدقايئ: كانت التجربة قاسية و أنا أضعف من أن أقاومها، سامحوين  
إىل العامل: لقد كنت قاسياً لحٍد كبري، لكني أُسامح” 19

تعكس بنية األرس و املؤسسات بدورها التسلسالت الهرمية األبوية الراسخة. تعزز قوانني األرسة الدينية سيادة الرجل عىل رأس 
األرسة و كسب الدخل و صناعة القرار. عىل هذا النحو، يتم تنظيم و مراقبة جميع جوانب حياة املرأة بشكل صارم من قبل 

أفراد األرسة الذكور. و نتيجة لذلك، تعد معدالت املشاركة السياسية و االقتصادية للمرأة يف دول الرشق األوسط و شامل أفريقيا 
من بني أدىن املعدالت يف العامل.20
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تعد الفجوة النوعية املستمرة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا، وفقاً ملؤرش الفجوة النوعية بني الجنسني 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، واحدة من أوسع الفجوات النوعية يف العامل. يدرس التقدم الذي أحرزته البلدان يف سد 
عدم املساواة بني الجنسني يف املشاركة االقتصادية الفرص، التحصيل التعليمي، الصحة و البقاء و التمكني السيايس. من بني 20 
دولة يف الرتتيب األدىن، توجد 12 دولة يف املنطقة، و يتنافس العراق و اليمن عىل املركز األخري. عىل الرغم من تحقيق التكافؤ 
القريب بني الجنسني يف التعليم و الصحة، فقد أغلقت املنطقة 10.2٪ فقط من الفجوة يف املشاركة السياسية للمرأة و ٪42.5 

من الفجوة يف املشاركة االقتصادية.21 تكاد تكون املرأة غائبة متاماً عن الحياة السياسية يف ُعامن و اليمن، و مل تكن هناك رئيسة 
للدولة يف الخمسني عاماً املاضية يف 17 من أصل 19 دولة يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا املدرجة يف املؤرش.22

يف بعض البلدان، يتم ترميز الهياكل و االفرتاضات األبوية التي تقيد خيارات النساء و حركاتهن يف األطر القانونية. و تشمل هذه 
قوانني الوصاية الذكورية يف اململكة العربية السعودية، و التي تلزم املرأة بالحصول عىل إذن من قريب ذكر من أجل السفر أو 

الزواج أو الدراسة يف الخارج أو طلب الرعاية الصحية. خففت الدولة جوانب من قوانني الوصاية يف عام 2019، بينام سجنت يف 
الوقت نفسه الناشطات اللوايت دفعن من أجل اإلصالحات. و كان من بينهن لجني الهذلول التي أفرج عنها اآلن بسبب الضغوط 

الدولية. كان لها دور فعال يف الحملة من أجل حق املرأة يف القيادة.23 كان هذا أحد أكرث التغيريات وضوحاً، و الذي انتقدته 
العديد من املدافعات باعتباره مجرد نافذة لتشجيع االستثامر األجنبي.

ووفقاً ملا تقوله املدافعة عن حقوق املرأة أميمة النجار، فقد أثار هذا التغيري املتواضع رد فعل عنيف: “اآلن بعد أن أصبحت 
النساء قادرات عىل القيادة، كانت هناك حاالت كثرية يحاول فيها الرجال بشكل عشوايئ معرفة أماكن سكنهن، ثم يعودون ليالً 

إلحراق السيارات التي تقودها النساء ]...[ و ال يزال نظام والية الرجل قامئاً. مل يتم إلغاؤه بالكامل. ال يزال يتعني عىل النساء 
طاعة أزواجهن وآبائهن، بغض النظر عن القانون الحايل.” العديد من البلدان األخرى يف املنطقة، مبا يف ذلك اليمن، تتميز 

بجوانب والية الرجل يف أنظمتها القانونية.

تخضع حقوق املرأة أيضاً لقوانني الرجل يف األرسة أو قوانني “األحوال الشخصية”. يف البحرين، عىل سبيل املثال، ال يُعرتف قانوناً إال 
بالزواج الذي يتم مبوجب الرشيعة اإلسالمية، و الذي يسمح تقليدياً للرجال فقط بطلب الطالق. ال ميكن للمرأة الطالق إال إذا كان 
هذا الحق منصوصاً عليه يف العقد املوقع قبل الزواج، و يقبل القايض الرشعي الطالق عادة فقط يف الظروف القصوى. يف البحرين، 

للمرأة الشيعية و السنية حقوق قانونية مختلفة يف حضانة األطفال، لكن كالهام محروم من الحضانة القانونية ألطفالهام.24

يف السودان، ينترش زواج األطفال )10 سنوات مؤكدة يف قانون األحوال الشخصية لعام 1991( و ختان اإلناث، و كان القانون 
مسموحاً به حتى وقت قريب جداً.25 و يف الوقت نفسه، تُنظّم قوانني “النظام العام” كيفية لبس النساء، و تغطية شعرهن      

و التحرك خارج منازلهن، مع جلد املخالفات ملخالفتهن القواعد. تقول فهيمة هاشم، املديرة السابقة ملركز ساملة ملصادر           
و دراسات املرأة يف الخرطوم “إذا مل تكن ترتدي ما يسمونه الزي “اإلسالمي”، تتطبق عىل النساء عقوبة الجلد 40 جلدة يف 
األماكن العامة”. و مع ذلك تم إلغاء قانون النظام العام يف عام 2019 عندما تم تشكيل الحكومة االنتقالية بعد الثورة. تم 

تنفيذ أول قانون وطني إلنهاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف أيار 2020. و ال يزال قانون األحوال الشخصية لعام 1991     
يف انتظار اإلصالح أو التغيري.

ترى املحامية اإليرانية و املدافعة عن حقوق اإلنسان و األكادميية ليىل عيل كرامي أن النظام األبوي ميثل تحدياً رئيسياً يف جميع 
أنحاء املنطقة، مرّبراً جزئياً تحت غطاء الدين: “التحدي يف معظم الرشق األوسط هو نفسه”، كام تقول: “النظام األبوي موجود 
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عىل الرغم من أن الترشيعات قد تغريت. عىل سبيل املثال، ]حتى[ يف املغرب و تونس حيث يكون الوضع ذو ميزة نسبية للمرأة 
مقارنة باململكة العربية السعودية أو الكويت أو البحرين، فإن النظام األبوي متَجّذر يف التقاليد الدينية ]...[ و من املهم أن 

نقول أنه يعترب تفسري للنص الديني. ففي دول مثل إيران، تستند الترشيعات إىل الرشيعة، لكن يتم تفسريهــا بشكـل ُمتزّمت   
و صارم”. 

و تعتقد أن جذور التفسري الديني الُمتزّمت هذا تقوم بتعقيد جهود اإلصالح التي تبذلها املدافعات. “من الصعب عىل املرأة 
تحدي الرشيعة ألنها تستند إىل التفسري الحكومي لإلسالم. إذا انتقدت النساء القواعد اإلسالمية، فهذا يعني أنهن ينتقدن النظام 
نفسه”. و نتيجة لذلك، فإن عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان، الذي يتحدى الصور النمطية للجنسني، يُقابَل مبقاومة و عداء 

تفرضه الدولة. تتهم النساء اللوايت يَعملن من أجل تغيري القوانني و التمييز، أو تقديم الخدمات للنساء الناجيات من العنف، أو 
الدعوة إىل إنهاء الرصاع و الحرب، بالعمل ضد الدولة و األعراف االجتامعية و رشف األرسة.

تقول السيدة ليىل عيل كرامي: “نريد أن يتمتع الرجال و النساء بوضع متساٍو و حقوق متساوية”. لكن كل يشء مرتبط ببعضه 
البعض؛ األبوية والدين والتفسري العقائدي. إن تعقيد الهياكل السياسية و القانونية هو الذي يجعل من الصعب عىل املدافعات 

عن حقوق اإلنسان املطالبة بحقوقهن.”

والرصاع  العسكرة 
مل يعرف الرشق األوسط و شامل أفريقيا سوى القليل من الراحة من الرصاع يف القرن الحادي و العرشين، بدءاً من الحروب 

األهلية يف العراق و ليبيا و السودان و سوريا و اليمن، إىل إرث حروب الخليج، و الحرب العراقية اإليرانية، و مترد داعش،        
و االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية، و التنافس املستمر بني اململكة العربية السعودية و إيران، مام أدى إىل نشوب حروب 

بالوكالة يف جميع أنحاء املنطقة.

و مع استمرار الرصاع، تبنت العديد من الحكومات إجراءات مثل “مكافحة اإلرهاب” كوسيلة لسحق املعارضة املدنية. وجد 
تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2019 حول حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا26 أّن الحكومات لجأت إىل 

االعتقال التعسفي و املحاكامت الجائرة و التعذيب و سوء املعاملة و إلغاء الجنسية و مراقبة الحدود باسم األمن، ويف مرص 
توسع النطاق باستخدام األسلحة املحظورة و عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء ضد املعارضني. يف غضون ذلك، واجه 

املتظاهرون السلميني يف إيران الذخرية الحية و الغاز املسيل للدموع و خراطيم املياه.

 تشعر املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املناطق املتأثرة بالنزاع بالعواقب املبارشة و غري املبارشة. حتى و هن يتعرضن للعنف    
و النزوح من الحرب بشكل مبارش، فإن عملهن يتقوض بسبب اإلجراءات “األمنية” القمعية. الحظت املقررة الخاصة لألمم 

املتحدة كيف استُخدمت مثل هذه اإلجراءات لوصف املدافعات بأنهن إرهابيات محتمالت، و كيف ميكن للعسكرة أن تجعل 
استخدام القوة و العنف أمراً طبيعياً و ترّسخ الذكورية العنيفة.27

يف اليمن، وفقاً لرشا جرهوم من مبادرة مسار السالم، “استهدف الحوثيون املدافعات عن حقوق اإلنسان و الناشطات السياسيات 
و بناة السالم و احتجزوهن بشكل تعسفي. تعرضت النساء النتهاكات جسيمة، مبا يف ذلك االغتصاب املتكرر من قبل امليليشيات 

املسلحة، و ساعدتهم لألسف عضوات امليليشيات اللوايت زعمن أن االغتصاب كان يطهر النساء.”

سلط فريق الخرباء الدوليني و اإلقليميني البارزين املعنيني باليمن الضوء عىل استخدام العنف الجنيس و العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي كسالح حرب يف عام28 2020. و أشارت إىل أن العديد من أطراف النزاع قد استخدمت أيضاً مزاعم كاذبة 
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لتشويه سمعة املدافعات عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التشكيك يف أخالقهن من خالل التلميح الجنيس. و بالنظر إىل وصمة 
العار الناتجة عن ذلك، فإن هذه الجهود تقوض املساهامت املهمة للمدافعات عن حقوق اإلنسان، “مام يجعلهن و عائالتهن 

عرضة لإلقصاء االجتامعي و العنف املجتمعي و الرضر طويل األمد.”29

يف سوريا، أدى الرصاع الذي طال أمده و عسكرة املجتمع إىل ترسيخ العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املجالني العام         
و الخاص. تعرضت املدافعات لالعتداء الجنيس و االعتقال التعسفي و التعذيب و األخذ كرهائن. تم استخدام العنف الجنيس 
من قبل جميع أطراف النزاع إليذاء النساء و األرس و املجتمعات. يرتدد العديد من الناجيات يف التَحدث عن تجاربهن بسبب 

الوصمة االجتامعية الشديدة املرتبطة بهذه االنتهاكات.30

الناشطة السورية املنفية جامنة سيف تصف وصم الناجيات من الرصاع. “تتم معاملة الرجال و النساء بشكل مختلف يف سوريا. 
“عند إطالق رساح الرجال من السجن، يعاملون كأبطال. ]...[ عند خروج املرأة من السجن تطرح العائالت سؤاالً واحداً: هل 

فعلوا شيئاً لك؟ إنه اليشء الوحيد الذي يسألون عنه، ألن االغتصاب سيجلب العار لألرسة”. تقول السيدة سيف إن العواقب عىل 
النساء تستمر لفرتة طويلة بعد إطالق رساحهن. “بالنسبة للشابات، من الصعب جداً أن يكون لديهن رشيك أو تتم خطبتهن أو 

زواجهن، ألن الرجال ال يريدون االرتباط بسجينة سابقة ]...[ لسوء الحظ، هذا جزء من العقلية السورية و املجتمع السوري.”

تالحظ مريم جلبي، ممثلة األمم املتحدة يف ائتالف املعارضة السورية، كيف أدى ما يقرب من عقد من الرصاع والعسكرة يف 
سوريا إىل قلب املجتمع، تاركاً النساء ليجمعن عائالت دون أي من سلطات صنع القرار: “مع قتال الرجال أو اختفائهم أو 

قتلهم، تصبح النساء ربات أرسهن، و يشغلن وظائف، و يفتحن أعامال” تجارية، و هن مقدمات الرعاية الوحيدات لكبار السن           
و أطفالهن. و يتعاملن مع الدمار الذي خلفته الحرب”. و مع ذلك، “لقد تم تهميشهن متاماً. ليس لديهم رأي. ليس لديهم تأثري. 

ليس لديهم وكالة يف إحداث التغيري.”

واجهت املدافعات عن حقوق اإلنسان العامالت يف مناطق النزاعات تهديدات و اغتياالت من قبل القوات املسلحة الحكومية 
و غري الحكومية. خالل عام 2018 وحده، وثّقت فرونت الين ديفندرز مقتل صحفيني و محامني و مدافعني آخرين، مبن فيهم 

نشطاء يف مجال حقوق املرأة يف ليبيا و العراق و سوريا و اليمن، و األرايض الفلسطينية املحتلة. إن توثيق هذه االنتهاكات 
يف مناطق الحرب محفوف بالكثري من املخاطر ملن يحاولون ذلك. يف اليمن، عىل سبيل املثال، تعرض املراقبون و قادة منظمة 

مواطنة لحقوق اإلنسان لالعتقال و التهديد بشكل متكرر من قبل الحكومة و املتمردين الحوثيني. يف ليبيا، واجهت املدونات و 
املدافعات، اللوايت َحاولن مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان، تهديدات و اعتقاالت من قبل كل من الجيش الوطني الليبي املعلن 

من جانبه و امليليشيات املسلحة األخرى31. يف ترشين الثاين 2020، قُتلت املدافعة عن حقوق املرأة حنان الربايس،  و هي 
منتقدة رصيحة لالنتهاكات يف املناطق الرشقية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، بالرصاص يف سيارتها يف وضح النهار 

وسط مدينة بنغازي. جاء مقتلها يف أعقاب اختفاء سهام رسقيوة يف متوز 2019، و هي ناشطة بارزة أخرى يف مجال حقوق املرأة 
كانت قد انتقدت هجوم الجيش الوطني الليبي.32

يزيد النزاع، أو حتى التهديد به، من تعقيد النضال من أجل حقوق اإلنسان من خالل فرض مصاعب متزايدة عىل الناس، و بالتايل إضعاف 
املجتمع املدين و استنزاف الحيز العام املتاح ملعالجة هذه القضايا. يف إيران، تقول ليىل عيل كرامي: “لطاملا دافعت النساء و املجتمع املدين 

عن تطبيع العالقات بني إيران و الواليات املتحدة. و لكن مع ازدياد صعوبة حياة اإليرانيني العاديني و بذل كل جزء من الوقت و الطاقة 
تقريباً لتغطية نفقاتهم، تتقلص مساحة النشاط و تصبح املشاركة يف الحياة السياسية ]...[ رفاهية ال يستطيع إال القليلون تحملها. لذلك أصبح 
املجتمع املدين أضعف و أضعف. تزعم الحكومة أن للناشطات عالقات تربطهم بجهات أجنبية أو بالواليات املتحدة االمريكية، و أيضاً يتهمون 

باستالم متويل من املعارضة. و عليه ففي حالة انعدام األمن، يتم إغالق الفضاء املدين”.



ثورات الربيع العريب: ثورة مل تكتمل بعد! املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل إفريقيا

23 ثورات الربيع العريب:ثورة مل تكتمل بعد! املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل إفريقيا

كام تشهد ينار محمد، مديرة منظمة حرية املرأة يف العراق، عىل الرتاجع عن حقوق املرأة الذي رافق االحتالل العسكري لبلدها 
بقيادة الواليات املتحدة. أصبح العراق مكاناً يتم فيه تشجيع تعدد الزوجات، حيث يُسمح بجرائم الرشف، و زواج األطفال 

هو أمر يحدث يوميًا. كل هذه املامرسات كادت أن تُنىس يف تاريخ العراق الحديث. لقد قلب االحتالل يف عام 2003 كل هذا        
و سمح للجامعات األكرث تطرفا يف العراق بالحكم و تقرير كيفية انتهاك حقوق املرأة.” 

تواجه املدافعات أيضاً آثار النزوح يف مناطق النزاع، حيث تأوي منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا أكرث من ربع السكان 
النازحني بسبب النزاع يف العامل.33

وفقاً للتحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق االنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا، فإن هذه هي القضية األكرث إلحاحاً 
التي تواجه املنطقة حالياً. و بحسب أحد ممثالت االئتالف “لدينا الجئون من اليمن و العراق و سوريا، و يستمر األمر”، ترافقت 

موجات النزوح هذه مع حمالت عنرصية رصيحة. “لقد كانت لدينا دامئًا حكومات ميينية، لذلك ال ميكننا القول أن هناك 
صعوًدا لليمني. لكن هناك تصاعد يف الخطاب شديد العنرصية و يتم التمييز أيضاً لتربير األعامل الوحشية. الستهداف العمل يف 
مجال حقوق اإلنسان”. و تشري إىل لبنان جرّد الالجئيني من حق العمل يف عام 2019، و أجرب مجموعة من املنظامت الحقوقية 

عىل اإلغالق. يف غضون ذلك، كان الالجئون السودانيون و اليمنيون يف مرص تحت املراقبة املستمرة. كام أُجربت املدافعات 
السودانيات اللوايت كن يقمن بعمل حيوي لتوثيق العنف الجنيس عىل مغادرة البالد. “كان عىل تلك الالجئات أن يحزمَن 

حقائبهن و يغادرن.”

كوفيد-19 لوباء  املركب  التأثري 

لقد كشف فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( و عّمق التفاوتات التي لطاملا شجبتها النسويات يف املنطقة عىل مدى عقود، و ال 
سيام الحدود االجتامعية التي تقرص النساء عىل املجال الخاص، حيث يتم الحفاظ عىل خضوعهن للرجل.34

شهدت ينار محمد، الناشطة النسوية العراقية التي قادت افتتاح أول مالجئ للنساء يف العراق، تأثري الوباء عىل زيادة حجم 
العنف اليومي الذي تعاين منه النساء. “نحن تحت ضغط كبري اآلن. نتلقى طلبات كل يوم من النساء اللوايت ال يستطعن تحمل 

حالة سوء املعاملة يف املنزل بعد اآلن. يقلن أنهن سيقتلن أنفسهن إذا مل يتمكّن من الحصول عىل املساعدة.” 

حتى يف الوقت الذي تكافح فيه منظمتها ملساعدة ضحايا الوباء من النساء، كان رد الدولة هو مضاعفة إجراءاتها األمنية 
القمعية: “لدينا قضية يف املحكمة تتهمنا بقبول النساء يف مالجئنا و يقولون أن ما نقوم به من توفري لتلك الحامية ليس قانوين. 

كان علينا أن نتخذ قراراً صعباً بعدم قبول املزيد من النساء ألننا نحن و العامالت و النساء يف امللجأ كنا تحت املراقبة و كانوا 
يشاهدون كل خطوة نقوم بها.”

تم ربط فريوس كورونا املستجد بزيادة العنف املنزيل يف العديد من البلدان35 36. كام تحملت النساء العبء األكرب 
من آثاره الصحية و االقتصادية، بسبب دورهن كعامالت يف مجال الصحة و التعليم و تواجدهن يف الخطوط 

األمامية كمقدمات رعاية أساسيني يف وقت أغلقت فيه املدارس   و دور الحضانة يف العديد من القضائيات اإلدارية 
أو عرب االنرتنت. يتفاقم هذا العبء يف مناطق النزاع، حيث أنظمة الرعاية الصحية متوترة بالفعل و حيث تكافح 
العائالت من أجل البقاء عىل قيد الحياة يومياً. يف اليمن، يعمل الرصاع  واألزمة االقتصادية و وباء فريوس كورونا 

عىل إحداث أعىل املستويات املسجلة من سوء التغذية عىل اإلطالق يف أجزاء من البالد. تُقدر وكاالت األمم املتحدة 
أن ما يقرب من 100 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر املوت من الجوع.37
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و بحسب رشا جرهوم، تقوم منظمتان 
تابعتان لشبكة التضامن النسايئ بتوفري 

املعدات و اإلمدادات و التدريب 
لدعم العيادات املحلية يف االستعداد 

لكوفيد-19. “كانوا رسيعني يف االستجابة. 
حتى قبل الحكومة. حتى قبل املنظامت 
غري الحكومية ]الدولية[”. لكنها تضيف 

أن “النساء يف الخطوط األمامية، 
مقدمات الرعاية الصحية و املمرضات، 
ليس لديهن اإلمدادات و ليس لديهن 

أي معدات حامية شخصية. املستشفيات 
غري مستعدة للتعامل مع مرىض 

كوفيد-19”. ونتيجة لذلك، عىل حد 
قولها، تقوم املستشفيات بإبعاد الناس. 

و هناك تقارير غري مؤكدة أنه يف مناطق 
الحوثيني، يُقتل األشخاص املصابون 

بأعراض كوفيد-19 بدالً من مساعدتهم.

كام يعمل الوباء أيضاً عىل تقليل 
التمويل و تضييق حيز املنارصة من أجل 

حقوق النساء و تغيري طبيعة استبعاد 
النساء من عملية السالم اليمنية. 

تقول السيدة رشا جرهوم: “مع فريوس 
كوفيد-19، تم إلغاء جميع االجتامعات 

املبارشة مع األمم املتحدة. و ينتقلون 
اآلن إىل االجتامعات عرب اإلنرتنت. كان 
من املعتاد أن يتم استبعاد النساء من 

عملية السالم، و قد قالوا لنا حرفياً أنه ال 
يوجد ما يكفي من الكرايس  الستيعابنا 

يف غرفة االجتامعات. و اآلن بعد ان 
أصبحت االجتامعات عرب اإلنرتنت 
يقولون: ليس لنا النطاق الرتددي 

إلدماج النساء حالياً”. و يف نفس الوقت 
تسبب وباء كورونا يف تأخري التحويالت 

البنكية و اإلجراءات املالية و اآلن تكافح 
املنظامت لدفع الرواتب.

ستوده نرسين 
 تحمل فريوس كورونا وباب سجن دّوار

ترضرت إيران بشدة من فريوس كورونا. نظراً للضغط عىل النظام الصحي يف البالد، فإن 
جميع اإليرانيني يف خطر. لكن أولئك املسجونني يواجهون خطراً شديدا بسبب االزدحام 

و الظروف غري الصحية.

دخلت محامية حقوق اإلنسان نرسين ستوده السجون اإليرانية و خرجت منها منذ 
عام 2010 لدفاعها عن حقوق النساء واألطفال. إن الوباء هو آخر اختبار لتصميمها يف 

الدفاع عن حقوق اإلنسان.

بعد اتهامها بـ “التآمر عىل أمن الدولة” و سجنها ملدة ثالث سنوات، شنت إرضابني عن 
الطعام احتجاجاً  عىل سجنها. يف حزيران 2018، تم سجنها مرة أخرى، بعد دفاعها عن 

امرأة تم القبض عليها بسبب احتجاجها عىل إلزامية ارتداء الحجاب. يف عام 2019، 
أدينت السيدة ستوده غيابيا مبجموعة من جرائم األمن القومي و “بتشجيعها عىل 

الفساد والفجور”. و حسب منظمة العفو الدولية، فقد ُحكم عليها يف املجموع بـ 148 
جلدة إىل جانب 38 عاماً و ستة أشهر يف السجن.

يف أعقاب إرضابها عن الطعام يف آب 2020 للمطالبة باإلفراج عن السجناء يف ظل 
تفيش الوباء، تدهورت صحة السيدة ستوده بشدة. أطلق رساحها مؤقتاً من سجن 

قرجك يف ترشين الثاين، و أثبتت إصابتها بكوفيد-19 يف غضون أيام. يف كانون األول، 
أعيدت إىل السجن لتطلب العالج مرة أخرى يف الشهر التايل.

عىل مر السنني، دافعت السيدة ستوده عن العديد من املدافعات األخريات عن 
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم شريين عبادي. حازت عىل 

شهرة عاملية لعملها، وحصلت عىل جائزة يب إي إن / باربرا جولدسميث لحرية الكتابة        
و جائزة الربملان األورويب املرموقة ساخاروف لحرية الفكر. يف عام 2020، أثناء وجودها 
يف السجن، حصلت عىل جائزة “ذا رايت اليفليهود” - املعروفة أيضاً باسم “جائزة نوبل 

البديلة” - تقديراً اللتزامها الثابت بالعدالة.

 Sources: World Health Organization, Amnesty International, 

Nobel Women’s Initiative, Al Arabiya, The Law Society Gazette

املصادر: منظمة الصحة العاملية، منظمة العفو الدولية، مبادرة نساء نوبل، العربية، 
القانون مجلة جمعية 
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الناشطة السعودية أميمة النجار قلقة من أن التحول يف الرتكيز الدويل بعيداً عن حقوق اإلنسان سيشجع الحكومة. و تقول أنه 
مع إلغاء اجتامعات األمم املتحدة و الربملان األورويب، “مل يعد لدينا حضور بعد اآلن. ال ميكننا االلتقاء و الدفاع عن حقوق املرأة. 

ستستغل الحكومة السعودية هذا الوضع ملزيد من انتهاك الحقوق يف اململكة العربية السعودية ألن العامل مشغول بكوفيد- 19.” 

و يف الوقت نفسه، استجابت الدول االستبدادية يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا للوباء بالعسكرة، و شددت القيود 
عىل تنقل الناس و حرياتهم، دون تقديم أي شكل من أشكال الحامية االجتامعية أو الدعم ملن ترضروا بشدة من الوباء. أصدرت 

اململكة العربية السعودية38، إىل جانب دول الخليج األخرى التي تقمع حق التعبري بالفعل، بيانات منذ اندالع الوباء تحذر 
من املالحقة الجنائية ملن ينرشون “أخباًرا كاذبة” أو “ينرشون معلومات مضللة”، و هي اتهامات تم استخدامها ضد املنتقدين 

الستجابة الحكومة للوباء عىل وسائل التواصل االجتامعي.39

كام هو الحال يف دول أخرى حول العامل، فإن السجناء هم من بني أكرث األشخاص عرضة لإلصابة بكوفيد-19، ويف األنظمة 
االستبدادية التي تحتفظ بعباءة من الرسية عىل أوضاع السجناء، فإن التهديد خطري. مريم شفيبور ناشطة إيرانية يف مجال 

حقوق اإلنسان، ُسجنت هي نفسها بسبب آرائها السياسية و نشاطها. منذ إطالق رساحها يف عام 2015، قامت بحملة من أجل 
إطالق رساح سجناء سياسيني آخرين ضمن قضايا أخرى. إنها تخىش عىل من بداخل السجون، الذين ليس لديهم وسيلة للدفاع 

ضد املرض. “يف ربيع 2020، تم تشخيص إصابة حارس يف سجن يف إيران بكوفيد-19 و طلب منه عدم الحضور إىل العمل. لكن 
مل يتم عمل يشء من أجل السجناء. إنهم ال يفحصون أو يعالجون السجناء. العديد من السجينات السياسيات يف حالة سيئة. 

]...[ ظروف السجن مروعة و بعض السجناء مرىض بشكل خطري”. و تخىش أن يكون الفريوس وسيلة مالمئة للسلطات اإليرانية 
ملزيد من األذى أو حتى قتل السجناء السياسيني.

راقب مركز البحرين لحقوق اإلنسان معاملة حكومته للسجناء أثناء الوباء و وجدت زنزانات لثامنية أشخاص تحتجز أكرث 
من خمسة عرش سجيناً. يتجاهل حراس السجن اإلجراءات االحرتازية مثل ارتداء األقنعة، و يُحرم السجناء الذين تظهر عليهم 

األعراض من الحصول عىل الرعاية الطبية.40

مع اكتظاظ السجون السعودية و عدم نظافتها ، تخىش أميمة النجار من أزمة إنسانية. “نحن ندعو إىل إطالق رساح النشطاء 
السياسيني و نشطاء حقوق اإلنسان. يجب إطالق رساحهم لتقليل ظروف االكتظاظ. و يجب أن تكون هناك شفافية.” 



تصدير
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عىل الرغم من بيئة العمل الصعبة، تعمل املنظامت النسائية عىل تعزيز السالم و الدميقراطية و حقوق اإلنسان يف املنطقة، 
و تحقيق بعض اإلنجازات املهمة يف تعزيز حقوق املرأة و املساواة بني الجنسني. يف تحد لألعراف االجتامعية التي تعرضهن 

لالعتداءات و املضايقات ملطالبتهن بالعمل يف الفضاء العام، كانت النساء يف طليعة االحتجاجات و الحركات املؤيدة للدميقراطية 
التي اجتاحت املنطقة. و عىل الرغم من أن بعض اإلصالحات القانونية األخرية التي هدفت للتصدي للعنف الجنيس و إزالة 

القيود املفروضة عىل حقوق املرأة قد تكون مؤقتة، كام أنه يتم مقاومتها اجتامعياً و تخضع للرتاجع أو التقدم حسب نزوات 
السلطة االستبدادية أو الدينية، فإن أحد اإلنجازات الرئيسية يف العقود األخرية هو تحطيم األسئلة املحظورة عن املساواة بني 

الجنسني. تعترب هذه اآلن من القضايا السياسية التي تتم مناقشتها علناً و حتى يف املؤسسات الحكومية.41

كانت النساء ناشطات يف الشوارع و يف أدوار قيادية يف النضال الواسع ضد الفساد و االستبداد قبل و أثناء موجة الثورات قبل 
ما يقرب من عقد من الزمن. البعض، مثل املحامية و الناشطة الليبية يف مجال حقوق اإلنسان سلوى بوقعيقيص )انظر اإلطار يف 

الصفحة 28( ضحوا بحياتهم يف النضال من أجل الدميقراطية و العدالة و املساواة.

بناًء عىل مشاركة املرأة يف انتفاضات الربيع العريب، أصبحت املطالب النسوية أكرث أهمية يف “املوجة الثانية” من الثورة التي 
شوهدت مؤخراً يف سوريا، العراق، السودان، لبنان و الجزائر. و يف بعض البلدان مثل مرص و تونس، تم انتخاب األحزاب 

اإلسالمية يف أعقاب املوجة األوىل من االنتفاضات، مام أدى إىل زيادة قمع حقوق املرأة و الحريات الفردية.42 يف هذه املوجة 
الثانية، تشمل االحتجاجات مطالبات مبزيد من املساواة و اإلدماج، مبا يف ذلك الحرية للمرأة، و املثليني، و املتحولني جنسياً،      

و املهاجرين و الالجئني، إىل جانب املجموعات املستضعفة  و املستبعدة.43

ميكن رؤية بعض املكاسب املتواضعة يف مجال حقوق املرأة يف اإلصالحات القانونية يف البلدان يف جميع أنحاء املنطقة، لكن 
االنفتاح الدميقراطي الذي كافحت النساء و املدافعات األخريات عن الحقوق يف املنطقة من أجله ال يزال بعيد املنال. و يف 

منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا شهدت العديد من البلدان رصاعات حديثة و مستمرة. تظل املرأة عىل هامش عمليات 
السالم، عىل الرغم من االلتزامات الدولية لزيادة دورها يف املفاوضات و حفظ و بناء السالم. و مع ذلك، تقدم النساء مساهامت 

مهمة يف السعي لتحقيق العدالة و السالم يف أوطانهن التي مزقتها الحرب.

املرأة اإلنسان وحقوق  الدميقراطية وحقوق  ربط 
بينام يعزو العديد من املراقبني عدم املساواة بني النساء يف املنطقة إىل أصول العقيدة اإلسالمية، فإن الدين وحده ال يفرس 

التأخر يف توسيع حقوق املرأة. عند النظر يف حقوق ملكية املرأة يف 41 دولة ذات أغلبية مسلمة، وجدت إحدى الدراسات أن 

املدافعات   مساهامت 
اإلنسان عن حقوق 

2
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النساء يتمتعن بحقوق أكرث أمانًا يف البلدان التي 
تتمتع فيها املرأة بفرص أكرب للوصول إىل التعليم 

و العمل، و حيث توجد شبكات كثيفة من 
الناشطني يف مجال حقوق املرأة.

يشري تحليلهم إىل أن التحسينات يف تعليم 
النساء و الفتيات و نشاط املرأة هي محركات 

رئيسية إلصالحات حقوق املرأة، حيث أنها 
تضع املرأة يف وضع أفضل لتحدي العالقات             

و السلطات الذكورية.44  

عىل مدى العقدين املاضيني، قادت املجموعات 
النسائية عدداً من اإلصالحات القانونية املهمة 

التي تزيد من الحقوق و الحامية للمرأة يف 
الرشق األوسط و شامل أفريقيا. جاء رفع 

السعودية للحظر املفروض عىل قيادة املرأة 
للسيارة يف عام 2018 بعد عقود من العمل 

الشجاع الذي قامت به املدافعات عن حقوق 
اإلنسان اللوايت لفنت انتباه وسائل اإلعالم الدولية 

إىل الحظر ويعانني اآلن من اضطهاد الدولة.45

و تشمل اإلصالحات األخرى تغيريات يف قوانني 
األرسة يف الجزائر و مرص و املغرب، و إدخال 
قوانني لحامية املرأة من العنف املنزيل و يف 

املجال العام يف لبنان و املغرب.

كام ألغت مرص و األردن و املغرب و تونس يف 
اآلونة األخرية بنود قانون العقوبات التي تسمح 

للمغتصبني باإلفالت من العقوبة بالزواج من 
ضحاياهم46 47. ميكن للنساء يف مرص و تونس 

و العراق و اليمن و املغرب اآلن نقل الجنسية 
إىل أطفالهن، وهو ما كان يف السابق ال ميكن 

أن يقوم به إال اآلباء.49 ويشكل القانون األخري 
الذي ينص عىل املساواة يف األجور بني الرجال 

و النساء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
خطوة مهمة نحو املساواة بني الجنسني يف مكان 

العمل.50

بوقعيقيص سلوى 
منارصة للدميقراطية يف ليبيا

كان اإلدالء بصوتها يف االنتخابات العامة األخرية يف ليبيا، و هي انتخابات كافحت 
بشدة لتتحقق يف بلدها، أحد األعامل األخرية لسلوى بوقعيقيص. قامت مجموعة 

من املسلحني باقتحام منزلها و قتلها يف 25 حزيران 2014 .

كانت املحامية و الناشطة الحقوقية شخصية بارزة يف الكفاح ضد التطرف          
و الدكتاتورية يف ليبيا، قبل و أثناء االنتفاضة الشعبية التي بدأت يف 17 شباط 

2011. و قد قالت لـ هيومن رايتس ووتش يف 2012: 

“مل نشارك من قبل يف االحتجاجات. كانت من املحرمات. لقد جعلتنا الثورة 
فخورات بوجودنا يف الخطوط األمامية و أُجرب الرجال عىل قبولنا.”

بعد اإلطاحة بالديكتاتور معمر القذايف، خدمت يف أول إدارة للمتمردين - املجلس 
الوطني االنتقايل - و كانت نائبة رئيس لجنة تحضريية حاولت أن تربط بني 

الفصائل من أجل الحوار الوطني حول مستقبل البالد. حتى يف ظل حكم القذايف، 
ناضلت بتحد من أجل حقوق اإلنسان و أصبحت مدافعة معرتف بها دولياً،        
و ساعدت يف إطالق برنامج املرأة الليبية للسالم. بعد أن نجحت يف حملتها من 

أجل الحد األدىن من الحصص للتمثيل السيايس للمرأة، استقالت الحقاً من املجلس 
الوطني االنتقايل، متهمة إياه باستبعاد العضوات.

يف الذكرى العارشة للربيع العريب، تذكرتها صديقتها و زميلتها الناشطة هيباق 
عثامن:

“كانت سلوى تجسيداً للكثري مام قضينا سنوات نناضل من أجله و أظهرنا بشكل 
ال ميكن إنكاره أن هناك نساء يتمتعن باملهارات و التصميم و الشجاعة لبناء 

مجتمعات متساوية و عادلة يف أراضينا املضطربة. أثبت مقتلها أن هناك قوى لن 
تتوقف عند أي يشء لسحقهم.”

املصادر: هيومن رايتس ووتش ، هيباق عثامن ، الجارديان
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فيام يتعلق بالتمثيل السيايس، اعتمدت كل دولة يف شامل أفريقيا تقريباً حصة للنساء ]الكوتا[ منذ عام 2011، حيث يُطلب من 
األحزاب تعيني نسبة مئوية كحد أدىن لتمثيل النساء كمرشحات للمناصب.51 ومع ذلك، فإن التقدم الذي تم احرازه كان متفاوتاً 

و هًشاً. يؤكد بعض املراقبني أنه يجب النظر إىل هذه اإلصالحات جزئياً عىل األقل عىل أنها تنازالت قدمتها النخب الذكورية 
االستبدادية إلضفاء الرشعية عىل حكمهم املستمر. ميكن فهم الجهود التي تنظمها الدولة لزيادة متثيل املرأة يف املناصب املنتخبة  

مثل تلك التي نراها يف املغرب و مرص و اململكة العربية السعودية، عىل سبيل املثال، عىل أنها ردود عىل أزمات الرشعية         
و الضغط الدويل، بدالً من أن تعكس اهتامماً حقيقياً بزيادة دور املرأة يف املجتمع.52

هذا ال يعني التقليل من أهمية الدور الذي لعبته املرأة يف تهيئة الظروف لهذا التقدم، ولكن لتسليط الضوء عىل النضال 
املستمر لرتسيخ هذه املكاسب و إحداث تغيري دائم داخل املجتمع. و بخالف اإلصالح القانوين، يتطلب ذلك تحدي الحكم 

االستبدادي و املعتقدات االجتامعية و الثقافية السائدة حول دور املرأة و املعايري الجنسانية. يف العديد من البلدان، كان هذا 
يعني أن العمل عىل النهوض بحقوق املرأة قد سار جنباً إىل جنب مع الجهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية، و مكافحة الفساد،    

و تعزيز احرتام حقوق اإلنسان بشكل عام.

يف السودان، يرتبط النضال من أجل حقوق املرأة ارتباطاَ وثيقاً بالنضال الحايل ضد االستبداد. أطلق عىل االحتجاجات املطالبة 
بإنهاء الحكم االستبدادي، و التي بدأت يف عام 2018 و أدت إىل اإلطاحة بالديكتاتور عمر البشري، اسم “ثورة املرأة”.

إىل جانب الحكم املدين، يطالب املتظاهرون اآلن بحقوق املرأة و إنهاء الحروب األهلية يف البالد. حسب بعض التقديرات، 
شكلت النساء 70٪ من املتواجدين يف الشوارع يف مواجهة قمع وحيش من قبل القوات العسكرية. تعرضت العرشات للرضب 

و القتل،           و استخدم االغتصاب و العنف الجنيس كتكتيك حكومي واضح ضد املتظاهرات.53 54 يف غضون األشهر القليلة 
األوىل من املظاهرات، تم اعتقال أكرث من 100 مدافعة عن حقوق املرأة بشكل تعسفي.55

باإلضافة إىل استعادة الحكم املدين، تحتج النساء عىل قوانني النظام العام يف السودان التي تحكم كل مجال من مجاالت حياتهن 
اليومية و تعرضهن لعقوبات قاسية بسبب مخالفات بسيطة يف امللبس و السلوك. 

فهيمة هاشم هي املديرة السابقة ملركز ساملة ملصادر و دراسات املرأة يف الخرطوم، و الذي ركز عىل توثيق العنف ضد املرأة. 
تقول: “خالل الحرب، كان االغتصاب هو السالح املفضل”. “استخدمنا ذلك للنظر يف القوانني املتعلقة بالعنف الجنيس، ]و الذي[ 

كان يسمى قضية خاصة. يف البداية، مل نكن نعرف كيف نتحدث عن هذا. لكن مع صدمة ما حدث يف دارفور، بدأنا العمل عىل 
هذه القضايا.” 

نجح املركز مع مجموعات أخرى يف الضغط من أجل تغيري القوانني التي تحكم االغتصاب، و التي مبوجبها ميكن أن تتهم الضحايا 
من النساء بالزنا. لكن هذه املكاسب جاءت بتكلفة. بعد أشهر قليلة من إصالح قوانني االغتصاب، أغلقت الحكومة املركز بالقوة. 

و خوفاً عىل حياتها و سالمة طفلتها، تعيش اآلن يف كندا.

و تقول: “كان علينا التنقل يف سياق كان من الصعب جداً فيه العمل عىل هذه القضايا”. “مل يكن الوضع السيايس مواتياً للقيام 
بأي نوع من العمل بشأن قضايا العنف ضد املرأة أو قضايا السالم.”

يف مرص، خاطرت أولئك اللوايت لعنب دوراً بارزاً يف املظاهرات املؤيدة للدميقراطية يف عام 2011 بحياتهن و سمعتهن ليكّن يف 
الخطوط األمامية. يف مقاومتهن الالحقة الستيالء الجيش عىل الحكومة و تهميش املجتمع املدين، تعرضت املدافعات لالغتصاب  
و حمالت التشهري و وجهت إليهن تهم الدعارة. إن عملهن للدفاع عن حقوق املرأة يتامىش مع عملهن يف معالجة الفساد        

و تعزيز أجندة إصالح أوسع يف مرص.
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 قدمت نظرة للدراسات النسوية، منذ نشأتها يف عام 2005، وسيلة لجيل جديد من الناشطات لتشكيل حركة نسوية مستقلة 
يف مرص. تقوم بحمالت من أجل حقوق املرأة و تدعم الناجيات من العنف الجنيس، مع تعزيز النهج النسوي لبناء السالم            

و مكافحة العنف و التطرف. باإلضافة إىل تقديم املساعدة القانونية و الطبية و النفسية، توثق نظرة االنتهاكات املرتكبة ضد 
املدافعات.

استهدفت السلطات مزن حسن، املديرة التنفيذية لنظرة، بسبب عملها كمدافعة عن حقوق اإلنسان. فهي تخضع حالياً لحظر 
سفر ألكرث من أربعة سنوات، و تم تجميد أصولها، و وجهت إليها تهمة “دعم الحرية غري املسؤولة للنساء.”

تقول مزن حسن: “إننا نأيت من بلد له تاريخ يف الحركة النسوية. لكن يف الوقت نفسه، تم احتواء هذا من قبل الدولة. يتعني 
علينا مواجهة الفكرة القائلة بأن النسوية ليست متأصلة يف املنطقة و أنها قادمة من الغرب. ]...[ ال يتعلق تعريفنا للمدافعات 
عن حقوق اإلنسان فقط بالنساء العامالت يف قضايا املرأة، بل يشمل النساء اللوايت يَقمن بتحدي و كرس الصورة النمطية التي 

تضع النساء يف إطار يفرضه املجتمع.

املحامية و الناشطة عزة سليامن هي مؤسسة مشاركة ملركز قضايا املرأة املرصية. تأسس مركز قضايا املرأة املرصية عام 1995،   
و هو يعمل عىل تعزيز الوصول إىل العدالة، و مكافحة العنف ضد املرأة، و محاربة الفساد من خالل إرشاك املرأة يف عمليات 

صنع القرار يف مختلف املجاالت. كام يتمتع مركز قضايا املرأة املرصية مبركز استشاري خاص يف املجلس االقتصادي و االجتامعي 
لألمم املتحدة. يوضح عمل السيدة سليامن مع مركز قضايا املرأة املرصية الرابط الوثيق بني النضال من أجل حقوق املرأة        

و النضال من أجل الدميقراطية و حقوق اإلنسان األوسع يف مرص. يف عام 2010، قادت حملة سلطت الضوء عىل الفساد يف 
جميع أنحاء البالد و آثاره عىل املرأة، بينام دعت إىل محاسبة الرئيس املرصي. نتيجة لهذه اإلجراءات، تم إغالق مركز قضايا املرأة 

املرصية يف ذلك العام، و أعيد افتتاحه مع الثورة الشعبية يف 25 كانون الثاين 2011.

ضغطت السيدة سليامن من أجل تصميم قوانني األحوال الشخصية لجميع املرصيني، و اعتامد قانون الجنسية الذي يسمح 
للمرأة املرصية بالزواج من غري املرصيني، و إجراء إصالحات ملنح املسيحيني حق الطالق الذي كان مرفوضاً سابقاً. و تقول: “عىل 

مدى عقود، عملت عىل العديد من القضايا التي تعتربها الدولة و املجتمع من املحرمات التي التزم اآلخرون الصمت بشأنها، 
مثل جرائم الرشف، و سفاح القرىب، و االغتصاب.” و بعد أن تم استدعاؤها كشاهدة يف قضية ضد رجل رشطة، ابتدأت األستاذة 

عزة حملة قومية لحامية الشهود و املبلغني.

الطاولة املطالبة مبقاعد عىل  السالم مع  دفع عجلة 

يهدف قرار األمم املتحدة رقم 1325، الذي تم تبنيه يف عام 2000، إىل إرشاك النساء بشكل أوثق يف منع األزمات و حل 
النزاعات و بناء السالم بعد الرصاع، و حاميتهن من العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة56. أظهرت األبحاث أن هذا أكرث من 

مجرد مسألة تتعلق بحقوق املرأة، فمن املرجح أن تؤدي عمليات السالم الشاملة إىل سالم دائم. وجدت دراسة أجراها معهد 
السالم الدويل عىل 182 اتفاقية سالم موقعة بني عامي 1989 و 2011 زيادة بنسبة 35٪ يف فرص استمرار اتفاقية السالم ملدة 15 

عاماً أو أكرث عندما تشارك النساء يف عملية السالم. لكن تنفيذ القرار 1325 ال يزال بعيد املنال.57 بني عامي 1992 و 2018، شكلت 
النساء 13٪ فقط من املفاوضني و  3٪ من الوسطاء و 4٪ من املوقعني يف عمليات السالم الرئيسية.58

لكن هذا مل مينع النساء من املحاولة.
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منى لقامن ناشطة سالم مينية و مؤسسة مشاركة لشبكة التضامن النسوي، وهو تحالف من املنظامت النسائية التي تعمل عىل 
حامية املرأة و بناء السالم، و رئيسة مؤسسة الغذاء من أجل اإلنسانية اليمنية. يف بلد يكافح من أجل التنمية و املساواة بني 

الجنسني، تعمل مع املنظامت الشعبية للمطالبة بأن يكون للمرأة مقعد عىل طاولة مفاوضات السالم.

و مع ذلك، تقول: “ما زلنا مستبعدين. يتم تجاهلنا ألننا ال نتعامل مع عملية السالم بالطريقة التي يتعامل بها الرجال. نحن 
نبحث يف قضايا العدالة و العدالة االنتقالية. نحن نبحث يف حقوق اإلنسان. ما يخيب أميل هو أن ما نطالب به ال يُنظر إليه 

عىل أنه سالم. إذا مل يكن هذا بناء سالم، فام هو إذن؟”

يف عام 2016، كانت رشا جرهوم جزءاً من وفد صغري من النساء دعا إليه مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل اليمن لدعم 
محادثات السالم التي عقدت يف الكويت. يف عام 2018، أطلعت مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل تأثري الحرب يف اليمن 
عىل املرأة، و دورها الحيوي يف بناء السالم، و استبعادها من مفاوضات السالم. تدير السيدة جرهوم أيضاً مبادرة مسار السالم 

التي يستضيفها مركز أبحاث حقوق اإلنسان و التعليم يف جامعة أوتاوا، و التي تعزز بناء السالم من خالل مجموعات النساء     
و الشباب و املجتمع املدين يف اليمن و الرشق األوسط.59 و هي تعتقد أن إرشاك املرأة يف الحوار الوطني لعام 2013، و الذي 

جمع ممثلني عن املجتمع املدين و السياسيني لوضع األسس لـ “مين جديد” ما بعد الثورة، كان نقطة تحول يف حقوق النوع 
االجتامعي يف بلدها. ُخصصت حصة ثلث األماكن يف الحوار للنساء. لكن تم استبعادهن إىل حد كبري من عملية السالم التي 

تقودها األمم املتحدة منذ اندالع الحرب يف عام 2014، حيث شاركت امرأة واحدة فقط يف وفد السالم إىل مشاورات ستوكهومل 
 للسالم التي عقدت يف عام 2018 و ثالث نساء فقط من أصل 28 مندوباً يف املحادثات التي عقدت يف الكويت يف 60.2016

خارج عمليات السالم الرسمية، تصف السيدة جرهوم كيف تساهم النساء يف السالم بعّدة طرق عملية: “لدينا نساء يعملن عىل 
إنهاء تجنيد األطفال، و فتح ممرات للمعونات اإلنسانية، و إجالء العائالت من الخطوط األمامية.”

إن مشاركتهن بصفتهن بُناة للسالم يف اليمن يعرض النساء ألشكال عديدة من االنتهاكات أثناء تحديهم ألولئك الذين ميارسون 
السلطة عىل جميع أطراف النزاع، مبا يف ذلك االختطاف و التهديد بالقتل وحمالت التشهري،.61 نقص التمويل الدويل و األولوية 
يعني أن القليل من وسائل الحامية املتاحة لدعم هؤالء النساء تشكل فجوة حاسمة تعمل مبادرة مسار السالم عىل معالجتها. 
تقول السيدة جرهوم: “نحن نقدم كاًل من الدعم الفني واملايل”. “لدينا أيًضا برنامج حامية ]للمدافعات عن حقوق اإلنسان[. 

نحصل لهم عىل املنح لالنتقال داخل اليمن أو خارجه. نحن نساعد يف املساعدة القانونية إذا تم احتجازهم. نقوم أيضاً بالتوثيق 
و ربط النساء بوكاالت األمم املتحدة. نحشد املنظامت النسائية لكتابة تقارير حقوق اإلنسان. نعمل عىل إصدار تقارير الظل 

لليمن. و نعمل عىل جعل النساء أكرث وضوحاً، من خالل مقاالت الرأي  و امللفات الشخصية و موجزات السياسة.”

شهدت سوريا أزمات إنسانية متداخلة منذ بداية الرصاع يف عام 2011. إىل جانب اآلثار املبارشة للقصف و الخطف و التعذيب 
و االختفاء، عاىن الناس من النزوح الجامعي و انعدام األمن الغذايئ و تعطيل الصحة و التعليم و خدمات املياه و الرصف 

 الصحي. أصبح العنف الجنيس أمراً طبيعياً عىل مدار النزاع، و تم توثيق االغتصاب كسالح حرب يف آالف الحاالت.62
كعالمة واحدة فقط عىل انهيار األرس التي تؤثر بشكل مبارش عىل الشابات، أفاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 أن الزواج املبكر أو القرسي كان مصدر قلق يف  69٪ من املجتمعات السورية التي تم تقييمها.63
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ظلت النساء السوريات عىل الرغم من العواقب 
الوحشية للحرب عىل حياتهن، مثل نظرياتهن يف 
اليمن، مهمشات إىل حد كبري يف عمليات السالم 

الرسمية مع توجيه طاقاتهن و مخاوفهن إىل 
الهيئات االستشارية. تم إنشاء املجلس االستشاري 

للمرأة كأداة رئيسية من قبل مبعوث األمم املتحدة 
الخاص لسوريا يف أواخر عام 2015، بعد الضغط 

من قبل مجموعات من النساء السوريات. و تعرض 
املجلس النتقادات من قبل مجموعات نسائية، 

مبا يف ذلك شبكة املرأة السورية التي انسحبت يف 
نهاية املطاف، باعتبارها غري متثيلية و غري شفافة.64 

كام أثارت ضجة عند انتقادها العقوبات الدولية 
املفروضة ضد النظام السوري. و يف غضون ذلك، 

شكلت املعارضة السورية اللجنة االستشارية 
النسوية.

و بحسب مريم جلبي، التي عملت كعضو يف 
اللجنة، فإن إدراج املرأة يف القنوات الرسمية لقي 

معارضة شديدة.

“بعد إنشاء مجلس اإلدارة و اللجنة، كانت هناك 
مفاوضات رسمية يف عام 2016 حيث شاركت ثالث 

نساء من جانب املعارضة. كان من الواضح أنه 
بصفتنا لجنة استشارية كنا مستبعدين.

كان علينا النضال من أجل السامح لنا بالبقاء يف 
نفس الفندق الذي كانت تجري فيه املفاوضات. تم 
حرماننا من الشارات املطلوبة للوصول إىل املساحة 

يف الفندق حيث تجري املفاوضات ... مل نتلق أي 
ملفات. مل تكن هناك طريقة رسمية إلدراجنا يف ما 

كان يجري عىل طاولة املفاوضات.”

و تشري مريم إىل بعض التقدم الذي تم تحقيقه 
بشق األنفس يف اآلونة األخرية بشأن مشاركة املرأة. 
يف الجولة األوىل من محادثات الرياض، كان سبعة 

يف املائة فقط من املفاوضني من النساء، و مل تشارك 
امرأة واحدة يف االجتامعات التحضريية ملؤمتر 

يتحدثن  األمهات  اليمن:  يف 
السجناء عن  نيابة 

يف ترشين األول 2020، اتخذ اليمن خطوة صغرية واحدة لنزع فتيل 
الرصاع الذي مزق البالد. تحت إرشاف مكتب املبعوث األممي الخاص 

لليمن و الصليب األحمر الدويل، تم اإلفراج عن أكرث من ألف أسري حرب 
لدى املتمردين الحوثيني و الحكومة اليمنية.

كانت عودتهم إىل مجتمعاتهم مبثابة انتصار لجمعية أمهات املختطفني،   
و هي مجموعة عنيدة من النساء اللوايئ يقمن، منذ عام2016 ، بحمالت 
نيابة عن أفراد األرسة املحتجزين و املختفني من قبل الجانبني يف الحرب 
األهلية اليمنية. و قد أمنت حتى اآلن إطالق رساح 940  مدنياً محتجزاً 

تعسفياً، مبن فيهم العديد من النشطاء و الصحفيني.

تشكلت الجمعية من قبل قريبات من النساء اللوايت تم القبض عليهن 
خالل النزاع، و تعمل فروع الجمعية يف جميع أنحاء البالد عىل إطالق 

رساح األرسى من جميع الفصائل املتحاربة. من خالل االعتصام يف 
االحتجاجات و التواصل اإلعالمي و املشاركة مع املنظامت الدولية، لفتت 
االنتباه العاملي إىل محنة املختفني، الذين تعرض العديد منهم للتعذيب   
و االحتجاز يف ظروف وحشية. كام يقمن بتنظيم زيارات منزلية لعائالت 
األشخاص الذين تم أخذهم، ومد يد العون إلظهار أنهم ليسوا وحدهم.

حتى وقت قريب، كان هناك تقدم ضئيل يف تبادل األرسى ، و هو أحد 
املجاالت الرئيسية الثالثة التي التزمت بها األطراف املتحاربة يف اتفاقية 

ستوكهومل لعام 2018. تقديراً ملساهامت النساء، متت دعوة رئيس 
الجمعية الدكتورة أمات السالم لالنضامم إىل وفد يرحب بالسجناء 

العائدين يف 16 أكتوبر، و كانت املرأة الوحيدة يف هذا الحدث.

بينام احتفلت الرابطة بهذا اإلصدار التاريخي، تم إصدار بيان مشرتك 
مع شبكة تضامن النساء منذ ذلك الحني، يؤكد استبعاد املرأة املستمر 

من مفاوضات السالم. و يشري إىل أنه مل يتم إرشاك امرأة واحدة يف وفود 
السالم سواء يف اتفاقية ستوكهومل أو اتفاقية الرياض بوساطة سعودية. كام 
يدعو إىل اإلفراج غري املرشوط عن آالف املدنيني املختطفني الذين ما زالوا 
رهن االحتجاز، و تجريم االغتصاب الذي يستخدم عىل نطاق واسع كسالح 

حرب.

املصادر: آيكان لحقوق املرأة والسالم و األمن، جمعية أمهات املختطفني، 
اإلذاعة الوطنية العامة



اإلنسان املدافعات عن حقوق  اإلنسانمساهامت  املدافعات عن حقوق  مساهامت 

33 ثورات الربيع العريب:ثورة مل تكتمل بعد! املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل إفريقيا

الرياض 2 لعام 2017. “أدركنا أننا بحاجة ألن يُنظر إلينا عىل أننا العبات سياسيات من أجل املشاركة أنشأنا “الحركة السياسية 
للمرأة السورية.” ضغطت النساء عىل املسؤولني الحكوميني و املبعوثني الدوليني، مطالبني مبزيد من املشاركة يف عملية السالم. 

نتيجة لذلك، ارتفع متثيل املرأة إىل 15٪ يف مؤمتر الرياض 2 . 

يركز املسار الحايل للمفاوضات عىل صياغة دستور جديد للبالد، مع متثيل متساٍو للحكومة و املعارضة و جامعات املجتمع املدين. 
و منذ ذلك الحني، دعت النساء السوريات إىل متثيل النساء بنسبة 30٪ عىل األقل يف اللجنة الدستورية السورية التي تيرسها 

األمم املتحدة، و التي تهدف إىل املصالحة بني الحكومة و قوات املعارضة يف وضع األساس إلنهاء الحرب األهلية سلمياً.65 اعتباراً 
من كانون األول 2020، شكلت النساء 28٪ من أعضاء اللجنة الدستورية، و وفقاً ملريم جلبي، فإن مساهمتهن يف قضايا حقوق 

اإلنسان و املحتجزين أمر بالغ األهمية. يف مواجهة الرصاع و االعتقال و االختفاء عىل نطاق واسع، أصبح عدد النساء اللوايئ 
يرتأسن أرساً، و يجمعن خيوط املجتمع السوري أكرث من أي وقت مىض. كام أن وجود املرأة يف اللجنة يضمن أن حقوقها مبوجب 

قانون األرسة و املرياث، و حقها يف نقل الجنسية إىل أطفالها، ال ميكن تجاهلها عند صياغة دستور جديد.  

يف الوقت الذي يعزز فيه نظام األسد قبضته القمعية بعد مرور أكرث من عقد عىل الرصاعات، تسعى منظامت حقوق املرأة إىل 
املساءلة عن جرائم الحرب و غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان و حامية املدافعات، بينام ال تزال تدفع للحصول عىل مقعد 

عىل الطاولة. شاركت جامنة سيف، املؤسسة املشاركة لشبكة النساء السوريات و الحركة السياسية النسائية السورية، يف تأليف 
تقرير بعنوان “كلامت ضد الصمت”، و هو تقرير يُوثق العنف ضد النساء السوريات املحتجزات يف مراكز أمن الدولة منذ 

متانينات القرن املايض حتى عام 2017. عانت فيه النساء سنوات من التعذيب و االنتهاكات، إضافًة إىل أنهن يصبحن منبوذات 
من ِقبل األرُس و املجتمع و ذلك الحتامل تعرضهن لالعتداءات الجنسية و هي وسيلة تُستخدم داخل السجون.

تسلط السيدة سيف الضوء عىل كيف ميكن للحلفاء الدوليني دعم النساء يف سوريا من خالل املطالبة بتمثيلهن:

“يتمثل أحد األدوار املهمة التي يجب أن تلعبها الحكومة الكندية يف الضغط من أجل مشاركة املرأة يف عملية السالم من خالل 
تقديم وجهات نظر و احتياجات و مطالب النساء و األطفال. حتى يف الجولة األخرية من مفاوضات السالم، رأينا الدور الذي 

ميكن للمرأة أن تلعبه “نريد املساواة، لكننا لن نقبل أي يشء أقل من 30٪ عىل طاولة السالم.” 

إلسكاتهن املبذولة  الجهود  املدافعات  تتحدى  كيف 
تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا مجموعة مروعة من أساليب الرتويع و الرتهيب 

املصممة لرتهيبهن و إسكاتهن. يتم تصنيفهن و تَجرميهن بسبب طبيعة عملهن، و يتعرّضن للسجن و الخطف و اإلختفاء. تَحد 
وسائل اإلعالم من استخدامهن لالنرتنت و أدوات االتصال األخرى، بينام يُقيّد حظر السفر تحركاتهن. و يف الوقت نفسه، فإن 

قمع منظامت املجتمع املدين يُعيق قدرتهن عىل االجتامع و التسجيل و التواصل، و الحصول عىل الدعم املايل للحفاظ عىل 
نشاطهن. استمرارية 
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عىل الصعيد العاملي، تواجه املدافعات أيضاً تهديدات و انتهاكات خاصة بطبيعتهن كنساء. تُستخدم حمالت تشهري عامة لنزع 
الرشعية عنهم، و تصويرهم عىل أنهم عميالت ألعداء أجانب أو عىل أنهم يهددون املعايري األخالقية.66 ذكر الشهود الذين 

قابلتهم اللجنة الفرعية الكندية لحقوق اإلنسان التابعة للجنة الدامئة للشؤون الخارجية التابعة ملجلس العموم67، أن العنف    
و التحرش الجنسيني كانا “يف كثري من األحيان السالح املفضل” الذي تم استخدامه ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان، من أجل 

 “وضع النساء يف مكانة دونية.”68

ميكننا رؤية املزيج من هذه التكتيكات املسمومة يف اضطهاد السعودية للمدافعة عن حقوق اإلنسان لجني الهذلول، و هي 
طالبة سابقة يف جامعة كولومبيا الربيطانية الكندية. كانت الهذلول واحدة من عدة ناشطات اعتقلتهن الحكومة السعودية يف 
عام 2018، و هو نفس العام الذي رفعت فيه البالد حظرها السيئ السمعة عىل قيادة املرأة للسيارة و خففت بعض جوانب 

قواعد الوصاية القمعية. يف ترشين الثاين 2020، بعد ثالثة أيام فقط من استضافة اجتامع افرتايض ملجموعة دول العرشين، 
أحالت السلطات السعودية قضية الهذلول إىل محكمة اإلرهاب ملحاكمتها.69 يف الشهر التايل، أُدينت بتهمة “التحريض من أجل 
التغيري، و السعي وراء أجندة خارجية، و استخدام االنرتنت لإلرضار بالنظام العام و التعاون مع األفراد و الكيانات التي ارتكبت 
جرائم مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب” و ُحكم عليها بالسجن ملدة 6 سنوات.70 يف سنوات احتجازها، تعتقد جامعات حقوقية 

أنها احتُجزت يف الحبس االنفرادي ألشهر و تعرضت للصعق بالصدمات الكهربائية و الجلد و االعتداء الجنيس.71 تم إطالق 
رساحها يف شباط 2021، لكنها ال تزال تحت املراقبة و حظر السفر.

جميع النساء اللوايت متت مقابلتهن من أجل هذا التقرير لديهن تقريباً تجربة مبارشة مؤملة ملثل هذه األساليب، و يعانني من 
املضايقات، االحتجاز، االستجواب، التحقيق، أو السجن لجهودهن املبذولة لتأمني السالم و العدالة و حقوق املرأة. اضطرت 

العديد منهّن إىل مغادرة أوطانهن للعمل يف املنفى. اللوايت اخرتن البقاء يف أوطانهن، يتعرضن لخطر دائم عىل حياتهن و سبل 
عيشهن و أرسهن و سمعتهن. يف هذا القسم، يصفن التأثري الوحيش لهذه األساليب عىل عملهن، و االسرتاتيجيات التي تساعد 

املدافعات عن حقوق املرأة عىل االستمرار، و العاطفة التي تحفزهن عىل املثابرة.

إلسكاتهن الِضمنية  اآلثار 
التكتيكات املستخدمة ضد املدافعات لها عواقب وخيمة عليهن وعىل عائالتهن ومنظامتهن، ترتاوح من النفي و الترشيد         

و الصدمات و اإلرهاق، إىل اإلغالق الكامل ألنشطتهن.

والنفي التهجري 
بالنسبة للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف اإلقليم  فإن بيئة العمل يف سياق شديد القمع، تجعل من مغادرة بلدانهن الخيار 

الوحيد للهروب للحَفاظ عىل حياتهن و مواصلة عملهن. من بني ال15 امرأة اللوايت متت مقابلتهن إلعداد هذا التقرير، تعيش 
رضن له. 11 منهن خارج أوطانهن اآلن نتيجة للرصاعات أو االضطهاد املبارش الذي تعَّ

يفر معظم النازحني داخل منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا، مبا يف ذلك النساء يف املنفى، إىل البلدان و املناطق املجاورة 
التي تواجه بدورها تحديات اقتصادية و سياسية كبرية.72 حيث تكون فرص العمل و السكن محدودة. و يف البلدان التي طغت 

واملقاومة   3القمع 
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عليها موجات متزايدة من الالجئيني من سوريا و العراق و مناطق الرصاع األخرى، ميكن أن يواجهوا التمييز و التهديد باالعتداء 
و االضطهاد إىل جانب الحواجز اللغوية و الثقافية.

عىل الرغم من الضغوط التي يتَعرًضن لها، فإن بعض املوجودات يف املنفى قادرات عىل مواصلة عملهن الحيوي، و التواصل عن 
بُعد مع املدافعات االُخريات.

فرت منى لقامن من اليمن يف عام 2016، و تعمل اآلن من مرص حيث تقود منظمة الغذاء من أجل اإلنسانية، و التي تقدم 
اإلغاثة اإلنسانية ملئات العائالت بالرشاكة مع املنظامت الشعبية األخرى يف وطنها و مع أفراد من الشتات اليمني. تعمل أيضاً 

عىل املستوى الدويل، و تطالب مبساحة للمرأة اليمنية يف مفاوضات السالم. 

تقول “لقد َشهدت الغارات الجوية و معارك الشوارع، و ُحورصت يف تبادل إلطالق النار حيث ُدّمر جزء من منزيل يف إحدى 
الغارات الجوية. ِعشت خالل حصار تعز، و رأيت انتهاكات لحقوق اإلنسان، لذا اضطررت للقيام بيشء ما”. واجهت املدافعة 

منى لقامن، التي كانت قد انتقدت كال طريف النزاع، و تلّقت تهديدات أجربتها يف النهاية عىل مغادرة اليمن.

الناشطة السورية جامنة سيف تقيم اآلن يف أوروبا. ابنة عضو الربملان املنشق، السيدة جامنة سيف لها تاريخ عائيل من 
االضطهاد يف ظل نظام األسد. يف عام 2012، هربت إىل برلني حيث عملت بال كلل لجلب أصوات النساء إىل مفاوضات السالم    

و إنهاء الحرب املدمرة يف وطنها، و محاسبة املسؤولني عن الجرائم الدولية.

يؤثر النزوح أيضاً عىل حياة النساء اللوايت مل يتمكّن من الخروج من بلدانهن، مبا يف ذلك أرُسهن و مجتمع املدافعات عن حقوق 
اإلنسان. عانت منظامت املجتمع املدين من فراغ تنظيمي بعد فقدانهّن لعضوات ناشطات، مام زاد من إحساسهن بالضعف     
و انعدام األمن، و أضعف ذلك قدرتهن عىل العمل الجامعي السرتداد حقوقهن. و كام تُوضح املحامية اإليرانية و املدافعة عن 

حقوق اإلنسان ليىل عيل كرامي، فقد يتعرض أفراد األرسة أيضاً لالضطهاد و االعتداء، و يستخدمون ذلك كوسيلة ضغط إلسكات 
املدافعات املوجودات يف املنفى.

“ال تستطيع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنفى االتصال بأرسهن ألن أفراد األرسة الذين ما زالوا يف البالد يتعرضون للتهديد. 
األخوة و اآلباء و األخوات مسجونني”. إن الضغط و الشعور بالذنب الذي تشعر به املدافعات يف املنفى نتيجة لهذا االضطهاد 

ميكن أن يؤدي لفرضِهن رقابة ذاتية عىل أنفسهن. “ البعض منهن ال يجرين مقابالت أو يستخدمن أسامءهن الحقيقية، كل ذلك 
بسبب الخوف عىل سالمة عائالتهن”.
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إغالق املجال العام و إجبارهن عىل العمل رّساً

العمل يف البلدان التي تَفرض قيود منذ فرتات طويلة عىل الحريات االجتامعية، يف سياق تَحّد فيه السلطة األبوية من مشاركتهن 
يف الفضاءات العامة، و تجريم عملهن باعتباره تهديداً لألمن القومي، فإن املدافعات عن حقوق اإلنسان يتعرضن لقيود شديدة 
تَحّد من قدرتهن عىل التنظيم. ال متلك الكثريات منهن خياراً سوى العمل خارج القانون مع مشكلة التسجيل الرسمي و صعوبة 

الحصول عىل التمويل و أيضاً مواجهة السجن و االعتداء. حتى يف دول مثل األردن، التي متنح حرية نسبية لعمل منظامت 
املجتمع املدين، فقد يواِجهن أيضاً قيوداً عىل أنشطتهن “السياسية”، التي تتطلب إذناً حكومياً للحصول عىل التمويل، و تََدّخـــل 

و رقابة من الدولة يف عملهن.73

يف عام 2018، ازدادت الحملة عىل منظامت املجتمع املدين بشكل كبري يف مرص و إيران و اململكة العربية السعودية، و هي 
ثالث من أقوى الدول يف املنطقة. كان لالعتقال التعسفي للنشطاء و منتقدي الحكومة أثر مرّوع عىل حرية التعبري يف جميع 

املنطقة.74 أنحاء 

وفقاً لتحالف الرشق األوسط و شامل أفريقيا للمدافعات عن حقوق اإلنسان، كان إلغالق الفضاء املدين تأثرياً مدمراً عىل عمل 
املدافعات عن حقوق املرأة يف جميع أنحاء املنطقة.

 “نحن نفقد املدافعات عن حقوق اإلنسان، نحن نفقد أصواتهن. ال يتعلق األمر فقط بفقدان مساحة الحريات، بل إنه يتم 
منع املدافعات عن حقوق اإلنسان من التَحّدث. إنهم يغلقون املنظامت ]...[ و حاول البعض منهن العمل دون تسجيل، لكنهن 

بذلك يفقدن فرص التمويل لذا فإن عملهن ليس مستداماً. و عليه يحاولن فقط القيام بأعامل غري مبارشة متفادين الفضاء العام  
املبارش، و هو أمٌر صعب ألن التمويل ]يعتمد[ أو يشرتط عىل العمل املبارش مع الجمهور.” 

و تصف نضال السلامن من مركز البحرين لحقوق اإلنسان تحديات استمرار عملها يف مجال حقوق املرأة بعد أن قامت الدولة 
بقمع منظامت املجتمع املدين بسبب النفوذ السعودي عليها.

“منظمتي محظورة. ال توجد منظمة حقوق إنسان واحدة مسجلة يف البحرين”. من خالل التسجيل يف الدمنارك، متكنت منظمتها 
من مواصلة العمل. لكنها تقول: “ألننا ممنوعات و ليس لدينا مكتب فعيل، فإننا نلتقي يف أماكن خاصة”. و قد أثر الحظر 

أيضاً عىل قاعدة مواردنا. ال ميكننا الحصول عىل أي متويل يف البحرين. السفر صعب حتى للعمل داخل البلد. لذلك نحن نسافر 
كأفراد، و ندفع تكاليف السفر من نفقتنا الخاصة”.

كام يؤدي الوباء إىل تفاقم التحدي طويل األمد الذي تواجهه املدافعات يف تأمني التمويل و االعرتاف بهن و مواصلة عملهن. 
وفقاً ملحامية حقوق اإلنسان اإليرانية ليىل عيل كرامي، فإن فريوس كوفيد- 19 يهدد املوارد الشحيحة بالِفعل، و يقلل من 

االهتامم بعمل املدافعات: “أوالً، تأثر العمل بسبب محدودية التمويل. وباء كوفيد-19 املستجد سيجعل االقتصاد أسوأ. إذاً من 
الذين سيحصلون عىل دعم أقل يف ظل األزمة االقتصادية؟ لن تكون املدافعات عن حقوق اإلنسان يف قمة  األولويات. ثانياً، يف 
ما يتعلق باألمن، يُركز الجميع اآلن عىل وباء كوفيد-19 املستجد و ال أحد يتحدث عن الهجامت التي تتم عىل املدافعات عن 

حقوق اإلنسان، أو حتى العنف الذي يحدث يف املجتمع و يف داخل املنازل”.

 تجد املجموعات التي تعمل يف مجال حقوق املرأة أنفسهن مستبعدات من عمليات املساعدة الدولية. يسمح إجراء عدم 
االعرتاض للجمعية العامة لألمم املتحدة، عىل سبيل املثال، للدول األعضاء باستخدام حق الفيتو ضد مشاركة أي منظمة غري 

حكومية دون إبداء األسباب.75 يجب أن يحصل املندوبون املحتملون أيضاً عىل تأشريات من السلطات الحكومية لبلدانهم.

إيران اليوم هي واحدة من أكرث البيئات قمعاً ملنظامت املجتمع املدين، كام تُوضح مريم شفيبور. و تقول “معظم املدافعات عن 
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حقوق اإلنسان ُهًن بالفعل داخل أسوار السجن، أو ينتظرن املحاكمة أو العقوبات. كان عمري 25 عاماً عندما تم اعتقايل للمرة 
الثانية. يف ذلك الوقت، كنا نناضل من أجل حملة “ املليون توقيع” لتغيري القوانني التمييزية يف إيران. لكن اآلن، ال نسمع أي 

أصوات من إيران. من املستحيل عىل املدافعات عن حقوق اإلنسان العمل”.

و تقول أنه يف غياب العمل املنظم، تلجأ النساء اإليرانيات الشابات إىل العمل مبفردهن. “من قبل، كان بإمكانك االجتامع         
و اللقاء و التنظيم. هذا غري مسموح به اآلن ألنه ال ميكن أن يكون هناك عمل منظم. تقوم الشابات بأعامل فردية مثل عدم 

ارتداء الحجاب و القيادة. الجيل الجديد شجاع جداً.” 

كام نجحت سوريا يف إغالق أي منظمة مستقلة لحقوق اإلنسان بشكل فعال،، كام تقول جامنة سيف: “املجتمع املدين املوجود 
محتكر بالكامل من قبل نظام األسد و يعمل نيابة عنه. لقد نجح النظام السوري، بعد كل الجرائم التي ارتكبها، يف إغالق 

املجتمع املدين و تحديد عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان.” 

الصدمة و اإلرهاق
ميكن أن تكون التهديدات و املراقبة و اإلساءات املستمرة، عالوة عىل العقوبات الرسمية التي تحد من تنظيم املجتمع املدين، 

ساحقة. مام يرتك للمدافعات القليل من الخيارات ملواصلة منارصتهن و قليل من املوارد لرعاية أنفسهن و أرسهن. أبرزت العديد 
من النساء اللوايت متت مقابلتهن الحاجة امللحة للدعم النفيس و املوارد ملساعدتهن عىل التعامل مع الصدمات و اإلرهاق الذي 

يتعرضن له.

وفقاً لنضال السلامن، تعيش املدافعات عن حقوق اإلنسان يف البحرين تحت املراقبة املستمرة. “تستمر متابعتك دامئاً. حتى 
أثناء االستجواب، يستعرضون لك صوراً التقطوها  لك يف املقاهي، أو يف اجتامعات، أو مع العائلة”.  و تقول أنه نتيجة لهذا 

الضغط، “توقف عدد قليل من زمياليت عن العمل. مل يعد بإمكانهن تَحمل هذا. كان األمر صعباً جداً  عىل املستوى الشخيص 
لهن و لعائالتهن”.

تعرضت املدافعة عن حقوق اإلنسان السودانية فهيمة هاشم إلغالق مركز ساملة لدراسات املرأة يف الخرطوم، و تم ذلك قبل 
أشهر فقط من قيام الحكومة بإصالح لقوانني االغتصاب يف البالد، و التي كان املركز يناهض و يضغط من أجل هذه اإلصالحات. 

ال يزال عبء هذا النضال و التوترات حول كيفية تحقيق بعض التقدم  مع حامية نفسها و الزميالت داخل املؤسسة من القضايا 
التي ما زالت تثقل كاهلها. 

“نشعر أحياناً بعناء و إرهاق و تعب.  و من املتعب أيضاً  أن نظل باستمرار نفكر يف ما إذا كان بإمكاننا فعل يشء ما و كيف 
ميكننا ذلك،  ألن كل ما تعتقدين أنه مُيكنك القيام به قد يَُعرًض املرأة التي تعمل معها أو مؤسستك للخطر. كيف نقدر أو 
ميكننا أن نحافظ عىل استمرارية عملنا من غري أن نَُعرًض أنفسنا للخطر و يف نفس الوقت نقدر أن نُحِدث تغيري يف موازين 

العالقات الغري متكاىفء يف املجتمع الذكوري؟”. و تُشدد فهيمة عىل رضورة توفري الدعم النفيس للمدافعات عن حقوق اإلنسان. 
“متر املدافعات بحقوق اإلنسان بكثري من الضغوط النفسية و التوتر وأحياناً الخوف، تحتاج املدافعات إىل الدعم النفيس ملواصلة 

عملهن و أمنهن و َسالمهن الداخيل”.

بالنسبة لعزة سليامن، فإن العيش تحت حظر السفر لعدة سنوات تسبب يف وضع ضغوط نفسية و عاطفية كبرية، و بصفتها 
مستشارة لوكاالت دولية، فقد قوض ذلك من قدرتها عىل متويل عملها. “لقد أثر ذلك عىل صحتي النفسية ألنني مل أعد أستطيع 
السفر إىل الخارج ]...[ أصبحت مواردي املالية محدودة للغاية. يف الوقت نفسه، فإن حاجتي للرعاية الصحية أمر بالغ األهمية 

بسبب عمري و حالتي الصحية.” 
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تَعلّمت عزة سليامن إعطاء األولوية لصحتها النفسية كجزء مهم الستمرارية النضال من أجل الدفاع عن حقوق املرأة. و تقول “أصبحت 
متأكدة بأن العناية بصحتنا النفسية ليس رفاهية بل هو جزء أسايس لالستمرارية. ال أخجل من الشعور بالحزن أو اإلحباط. لقد فَهمت 

أنني قد أخرس أحياناً و هذا أمر مقبول. غداً ميكننا الفوز بقضية أخرى أو ندخل يف تحديات و رصاعات جديدة. من املهم االنتظار         
و التمّعن و التفكري يف عملنا و احرتام املناهج املختلفة من أشخاص مختلفني، و العمل عىل تطوير آلياتنا حتى نستطيع أن نتأقلم ”.

املرونة اسرتاتيجيات 
عىل الرغم من البيئة العدائية املتزايدة، واصلت املدافعات عن حقوق اإلنسان بشجاعة هائلة رفع أصواتهن يف الرشق األوسط و 

شامل أفريقيا. كام تقول عزة سليامن: “ال نستطيع التوقف أو فقدان األمل فهذه رفاهية غري موجودة. و كلام كنا أكرث مقاومـة 
و أكرث مرونة، كلام دفعنا الدولة و الشعب لتغيري طريقة تفكريهم تجاه احرتام املرأة و حقوق اإلنسان”. 

التضامن مع املنظامت النسائية األخرى و منظامت حقوق اإلنسان، و الحفاظ عىل الظهور و االعرتاف الدوليني هام اسرتاتيجيتان 
رئيسيتان أبرزتهام النساء اللوايت متت مقابلتهن يف هذا التقرير.

التحالفات وبناء  اإلقليمي  التضامن   
يف جميع أنحاء املنطقة، تعمل النساء بالتضامن مع املجموعات ذات التفكري املامثل من خالل الشبكات و الحمالت املشرتكة. 

عىل سبيل املثال، يف عام 2015، تم إنشاء تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا لحامية 
املدافعات عن حقوق اإلنسان من خالل مجموعة من الطرق العملية، من توفري منازل آمنة، إىل تسليط الضوء عىل االنتهاكات 

املرتكبة ضدهن. و يدعم التحالف املنارصات، و تبادل املعرفة بني املجموعات الناشطة يف اإلقليم، كام أنه يعمل عىل تحدي 
الثقافة األبوية التي مُتَيز ضد النساء.

يقوم تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان و الذي يعمل تقريباً يف كل بلدان املنطقة عىل بناء شبكات وطنية من القواعد 
الشعبية إىل املستويات الدولية. كام يسلط الضوء و يُعيّل من أصوات املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنطقة. كام يعمل 

التحالف من خالل اآلليات الدولية، مبا يف ذلك مقرري األمم املتحدة الخاصني املعنيني باملدافعات عن حقوق اإلنسان و العنف 
ضد املرأة.

تقول إحدى ممثالت التحالف “إن العمل الجامعي تم كاستجابة عكسية إلغالق فضاءات العمل املدين يف املنطقة. و حاولنا و ما 
زلنا نحاول لبناء مجتمع مدين بديل ال يحتاج منا إىل التسجيل أو الهيكلة. لقد َركًزنا عىل بناء الشبكات املحلية، و توفري الحامية 

و األمن للنساء من مناطق مختلفة”. و تقول بأّن العمل معاً أيضاً يساعد املنظامت الفردية يف التعامل مع اآلثار املرتتبة عىل 
إغالق الحدود و قيود التمويل. “التمويل متوقف و كثري من املشاريع متوقفة مؤقتاً اآلن”.

ال أحد يعلم كيف سيكون الوضع بعد شهر أو شهرين من اآلن. املدافعات عن حقوق اإلنسان لديهن رؤية، لكن ال ميكنهن 
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وضع االسرتاتيجيات بسبب نقص األموال و عدم توفر مساحات تسمح لهن بالعمل”. و لذلك فهن يتطلّعن إىل بعضهن البعض 
للحصول عىل الدعم و املشورة. “تطلب النساء السوريات التحدث إىل املدافعات عن حقوق اإلنسان من اليمن للحوار حول 

كيفية العمل يف مناطق النزاعات. تشعر املدافعات عن حقوق اإلنسان بأنهن أقرب لبعضهن البعض عىل الرغم من واقعة إغالق 
بينهن”. الحدود 

شاركت الناشطة اليمنية يف مجال السالم منى لقامن يف تأسيس شبكة التضامن النسايئ انطالقاً من اعرتاف مامثل بالقوة و األمن 
اللذين يوفرهام العمل الجامعي. تعمل الشبكة عىل تعزيز حقوق املرأة و مشاركتها يف بناء السالم يف اليمن، مع تنسيق الجهود 

لتحسني حامية املرأة. و تعمل عىل إعطاء مالمح للقيادات النسوية اليمنية داخل البالد أو يف الشتات، و تصدر بيانات حول 
التطورات و املستجدات.

“ فقط عندما نظّمنا أنفسنا و َعملنا مع شبكات أخرى و قُمنا بالحشد املشرتك، أصبح من الصعب عليهم تجاُهلنا. علينا حامية 
بعضنا البعض من خالل العمل املشرتك. لهذا السبب قُمنا بتأسيس شبكة التضامن النسوي. لدينا جميع االنتامءات السياسية يف 

مجموعتنا، و لكن بغض النظر عن ذلك، فنحن جميعاً هناك من أجل بعضنا البعض. و يف نهاية اليوم، إذا تََعرّضت إحدانا ألي 
هجوم، فنحن متواجدات دوماً لحاميتها”. 

تَتوّسع الزميلة و املؤسس املشارك رشا جرهوم يف رشح العديد من الطرق التي تعمل بها النساء معاً، داخل الحدود و عربها، من 
خالل الشبكة. “إذا مل تستطع النساء التحدث يف بلدهن، فإنهن يتحدثن إلينا و نحن نقوم بتعلية أصواتهن و إيصالها. و ننقل 

رسائلهن و املعلومات التي يُّقدمنها. نحن نربطهن بوكاالت األمم املتحدة بشكل آمن”. كام متّكن الشبكة النساء من تبادل أنواع 
مختلفة من الخربات و الوصول إليها. “لدينا محاميات يدافعن عن النساء اليمنيات املحتجزات. لدينا نساء يعملن يف املجال اإلنساين. 

لدينا محاميات يعملن يف املساعدة القانونية. لدينا نساء يعملن عىل إنهاء العنف. لدينا نساء يعملن من أجل السالم. كل منظمة 
لديها تفويضها الخاص و يتدّخلن و يساعدن يف الحاالت التي تقع يف نطاق خربتهن. نحن ننسق جهات االتصال و نساعد بعضنا 

البعض قدر اإلمكان”.

وضع حقوق املرأة يف دائرة الضوء الدولية
أكدت النساء اللوايت متت مقابلتهن إلعداد هذا التقرير عىل أهمية اكتساب رؤية دولية لعملهن. االهتامم الدويل، يف بعض 

الحاالت، يبقي النساء عىل قيد الحياة.

فالحكومة السعودية، عىل سبيل املثال، مهتمة بشدة بسمعتها الدولية و هي تسعى إىل االستثامر األجنبي و الدعم العسكري 
الغريب. يف حني أن معاملتها للنساء و نشطاء حقوق اإلنسان كانت من بني األكرث وحشية. فقد قامت فقط بتقديم بعض 

التنازالت البارزة لجذب املستثمرين األجانب.

ميثل الحلفاء الدوليون مصدراً آخر للقوة، حيث يزيدون من ظهور املدافعات، و يوجهون التمويل و املوارد األخرى إىل املنظامت 
و الحمالت الشعبية، و يولدون الضغط عىل الحكومات اإلقليمية لالعرتاف باملساهامت التي ال تقدر بثمن لهؤالء النساء 

الشجاعـات و حاميتهن. و بحسب أميمة النجار، فإن التضامن الدويل هو يف الواقع “االسرتاتيجية الوحيدة التي نجحت و كان 
لها تأثري إيجايب”. و تعزو اإلفراج األخري عن بعض السجينات السعوديات إىل التغطية اإلعالمية الواسعة و الضغط من جانب 

االتحاد األورويب و دول غربية أخرى. تقول: “هذا الضغط يجب أن يستمر. هناك حاالت منسية منذ زمن طويل، نساء قضني يف 
السجن مثاين أو عرش سنوات، تعرضن للتعذيب ]و[ الحرمان من الرعاية الطبية. بالنسبة للمدافعات عن حقوق اإلنسان، فإن 

منصتنا الوحيدة للتأثري عىل الحكومة السعودية هي من خالل القنوات الدولية.” 

تؤكد الناشطة السورية جامنة سيف أيضاً عىل األهمية الحيوية للحلفاء الدوليني، داعيًة املنظامت غري الحكومية و الحكومات 
الخارجية إىل “دعم النساء داخل سوريا ، و الحفاظ عىل هذا الرابط ، و التواصل ، و إعالمهن بأنه يتم دعمهن”. عملت السيدة 

سيف مع املركز األورويب للدستور و حقوق اإلنسان للتقايض مبوجب الوالية القضائية العاملية ضد الجرائم املرتكبة يف سوريا. 
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السورية: النسوية  السياسية  الحركة 
ألجل ضامن أن يكون للنساء صوت سيايس يف تشكيل مستقبل سوريا:

تسببت الحرب األهلية التي دامت عقداً من الزمن يف سوريا يف سقوط أعداد كبرية من الضحـــايا املدنيني، 
و أصبحت إحدى أسوأ أزمات النزوح يف التاريخ الحدِيث.

كانت مفاوضات السالم ُمتقطّعة، توسطت فيها يف بعض األحيان األمم املتحدة و قوى إقليمية مختلفة. 
طالبت النساء بتمثيلهن منذ البداية. لكن االعرتاف الدويل بحق املرأة يف املشاركة، املنصوص عليه يف قرار 

األمم املتحدة رقم 1325، مل يرُتجم إىل مقاعد يف املفاوضات الرسمية. بدالً من ذلك، تم إبعاد املدافعات عن 
حقوق اإلنسان إىل أدوار استشارية و تم تشجيعهم عىل الرتكيز عىل االستجابات اإلنسانية للرصاع.

يف العام 2017، اجتمعت مجموعة صغرية من الناشطات و كًونوا صوتاً نسوياً يف املناقشات حول السـالم   
و إعادة بناء مجتمع شامل و دميقراطي. َوّحدت الحركة السياسية للمرأة السورية النساء السوريات داخل 

و خارج البالد، ألجل تعزيز حقوق املرأة و املساواة بني الجنسني و تعزيز و متكني دور املرأة و مشاركتها يف 
جميع جوانب صنع القرار بشأن مستقبل سوريا. 

و وفقاً ملريم جلبي، الُمؤسس املشارك للحركة، فإن الحركة تستجيب جزئيّاً للطرق التي تم من خاللها تقييد 
مساهمة املرأة. “لقد تم تصنيفنا دامئًا يف املجتمع املدين. كان علينا أن نكون صانعي سالم محايدين بدون 

آراء سياسية. لكن قضيتنا قضية سياسية.”

انتقدت الحركة عملية اللجنة الدستورية السورية، التي تهدف إىل إرشاك جميع األطراف يف صياغة إطار 
دستوري جديد للبالد، باعتبارها إقصائية و مغلقة. خالل العامني 2018-2019، دخلت الحركة يف رشاكة مع 
الرابطة النسائية الدولية للسالم و الحرية للتشاور مع املجموعات النسوية يف كل من املناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة و املعارضة، و السعي للحصول عىل مدخالت حول أولوياتهن و التحديات التي يواجهنها،   

و تطلعاتهن من أجل دستور يراعي النوع االجتامعي يف مرحلة ما بعد الرصاع يف سوريا.

تحدد ورقة سياسات حديثة سلسلة من التوصيات حول كيفية تقدم العملية الدستورية، مع متثيل أكرب 
ألصوات النساء و الفئات املهمشة األخرى.

 Sources: Nobel Women’s Initiative interview with Mariam Jalabi; 

Syrian Women’s Political Movement

املصادر: مقابلة مبادرة نساء نوبل مع مريم جلبي. الحركة السياسية النسوية السورية
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من بني النجاحات األخرية إصدار مذكرة توقيف بحق قائد سالح الجو السوري، و هو مسئول عن ارتكاب جرائم تعذيب، العنف 
الجنيس،  القتل خارج نطاق القضاء، و االعتقاالت. يف يونيو 2020، و بدعم من شبكة النساء السوريات و منظمة أورنامو غري 

الحكومية، تم رفع شكوى جنائية ضد تسعة مسؤوليني رفيعي املستوى من جهاز املخابرات الجوية السورية يف محكمة أملانية،  
و تم ذلك بالنيابة عن سبعة نساء سوريات ناجيات من التعذيب و العنف الجنيس. طالبت الشاهدات القضاء األملاين بالتحقـيق 

و مالحقة الجناة و اعتبار العنف الجنيس جرمية ضد اإلنسانية.76

معرفة أن العامل يقظ و يراقب أوضاع حقوق اإلنسان، يقدم دعامً معنوياً للمدافعات و الناشطات. تشري الناشطة املرصيــة 
مزن حسن أن الشعور بالقوة و التضامن يأيت عندما يكون لديك حلفاء. “املرونة هي اليشء الرئييس. لقد رأينا الحاجة إىل 

الدعم النفيس للنساء ]...[ و عندما نقوم بإرسال رسالة نقول فيها “أنِت لست وحدك يف النضال”  يرتك ذلك تأثرياً بالغ األهمية.         
و تقول بأنه عندما ال يكون هذا الدعم واضحاً من املجتمع الدويل، “ميكننا أن نعتقد أننا الوحيدين الذين يعملون من أجل 

حقوق اإلنسان.”

و تؤكد مزن: “تحتاج السياسات الخارجية أن تضع قضايا املدافعات عن حقوق اإلنسان عىل جدول األعامل لضامن وجود ضغط 
دويل”. “عىل الدول االستبدادية أن تعرف أنه ليس من املقبول عدم معاقبة األزواج أو اآلباء أو غريهم من أفراد املجتمع الذين 

يستهدفون النساء يف املجالني الخاص و العام.”

بالنسبة إىل فهيمة هاشم، كان الحلفاء الدوليون رضوريني لكل من املعرفة التي يشاركونها و الضغط الذي ميكن أن ميارسوه عىل 
الحكومة. يف إطار عملها عىل اإلصالحات القانونية يف السودان، تَواصل مركز ساملة مع املدافعات عن حقوق املرأة يف باكستان. 
“كنا بحاجة إىل تغيري القانون يف السودان و الذي يتهم النساء الاليت تعرضن لالغتصاب بتهمة الزنا” ، كام تقول فهيمة هاشم. 

“ذهبنا إىل باكستان و سمعنا من النساء ]هناك[ كيف نجحوا يف تغيري قانون مشابه”.

كام استخدم املركز يف ذلك الوقت الرتكيز الدويل عىل أهداف التنمية إلبراز قضية العنف الجنيس يف املقدمة. “عقدنا مؤمتراً 
يف الخرطوم و جلبنا نساء سودانيات و ]أخريات[ من أفريقيا و إقليم الرشق األوسط للحديث عن العنف ضد املرأة. يف ذلك 

الوقت كانت الحكومة مهتمة باألهداف األلفية للتنمية، لذا مل يكن لديهم أي مشكلة يف إصدار التأشريات للنساء اللوايت أردنا 
إحضارهن. و لكن ما كان يدور يف خلدنا هو أن جدول أعامل املؤمتر لن يكون ]حول[ األهداف األلفية للتنمية. ما كنا سنتحدث 

عنه هو العنف الجنيس ضد املرأة.” 

تصف السيدة فهيمة التعامل البنَّاء مع الحكومات االستبدادية بالرقصة الدقيقة، و الحاجة إىل الضغط الخارجي للقيام بذلك. 
“يف بعض األحيان عندما تكون يف موقف خاضع للسيطرة و التالعب، تحتاج إىل معرفة كيفية العمل بشكل مختلف. ]لكن[ إذا 
كنت تريد تغيري القوانني أو السياسات، فأنت بحاجة إىل التعامل مع الحكومة. ميكننا أن ندافع، و لكن تحتاج للحكومة للقيام 
بتغيري القوانيني يف النهاية. بدون ضغط و دعم دوليني، ال ميكننا القيام بعملنا. علينا التزام الصمت. تم إغالق مركز ساملة، لكننا 

واصلنا العمل مع منظامت أخرى، و بعد بضعة أشهر من إغالق املركز، تم تغيري القوانني.”

بالنسبة إىل ينار محمد من العراق، فإن أهم التحالفات الدولية هي التي تتم مع املنظامت النسائية األخرى. و تقول: “نحن 
بحاجة إىل رؤية عملنا و االعرتاف به”. لكن بالنسبة إىل النسويات، “ال يعني املجتمع الدويل األمم املتحدة، أو الدول األخرى، 

أو الهيئات الدولية األخرى. املجتمع الدويل يعني تحالف املنظامت النسوية من جميع أنحاء العامل. تدعمنا املنظامت النسوية 
بشكٍل دائم كلام دعت الحاجة لذلك”. 
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املدافعات عن  استدامة وحامية 
حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق 

األوسط و شامل أفريقيا

4

هناك اعرتاف عاملي بالدور الحيوي الذي تلعبه املدافعات عن حقوق اإلنسان، و التزام كل من الجهات الفاعلة الحكومية و غري 
الحكومية بحاميتهن و دعم عملهن. تم توضيح هذه االلتزامات يف قرار األمم املتحدة 181/68، الذي اعتمدته الجمعية العامة 

يف 18 كانون األول 77.2013 القرار يدعو الدول، من بني أمور أخرى، إىل حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان و احرتام و دعم 
أنشطتهن املتضمنة إدانة و منع انتهاكات حقوق اإلنسان و العنف و التمييز ضدهن، و خلق بيئة آمنة و مواتية للدفاع عن 

حقوق اإلنسان من منظور النوع االجتامعي، دون خوف من التجريم أو الرتهيب أو االنتقام.

ترتكز حقوق املدافعات أيضاً عىل مجموعة أوسع من القانون الدويل لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان؛ املادة 25 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية و السياسية؛ املادة 3 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

و االجتامعية و الثقافية؛ و اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

يف تقريره لعام 2019 عن املدافعات عن حقوق اإلنسان، حدد املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحالة املدافعات عن حقوق 
اإلنسان سلسلة من األولويات و التوصيات التفصيلية لحامية و دعم املدافعات يف جميع أنحاء العامل.78

كدولة تعزز حقوق املرأة و املساواة بني الجنسني محلياً و دولياً، ميكن لكندا أن تلعب دوراً مهاّمً يف حامية و تقديم الدعم 
االسرتاتيجي للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط. يف مبادئها التوجيهية بشأن دعم املدافعات عن حقوق اإلنسان 

عىل الصعيد الدويل، تقر كندا باملساهامت الحيوية للمدافعات. أيضاً تعرتف كندا باملخاطر و التحديات املعروفة التي 
يواجهنهـــا، و تحدد أفضل املامرسات التي ميكن لبعثاتها الخارجية اتباعها لحامية املدافعات و دعمهن، و تشجيع مشاركة املرأة 

يف بناء السالم و الحكم بعد انتهاء الرصاع يف بالدهن.79 

كام أشارت كندا إىل التزامها بدعم الحركات النسائية يف البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط من خالل االستثامر يف  
صندوق املساواة.80 الحظت املدافعات اللوايت متت مقابلتهن يف هذا التقرير دعم كندا امللحوظ لحقوق اإلنسان و حقوق املرأة، 
و يتطلّعن أن تتابع كندا أهدافها املعلنة يف دعم الحركات النسوية و ذلك بتقديم املساعدات الدولية و السياسات الخارجية يك 

تكون هناك مطابقة لألقوال باألفعال. 

تعكس التدابري املوضحة أدناه التحديات و االحتياجات املحددة للعامالت يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا، كام عربت عنها 
املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت متت مقابلتهن من أجل هذا التقرير. تتوافق هذه االحتياجات بشكل عام مع االلتزامات 

الوطنية و العاملية القامئة بالدفاع عن املدافعات عن حقوق اإلنسان.
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املخاطر  من  الحامية  تكييف 
بالنظر إىل النطاق الواسع للتهديدات و االنتهاكات التي يواجهنها يف محاولتهن من أجل تعزيز السالم و حقوق اإلنسان 

يف بلدانهن، أعربت املدافعات عن الحاجة امللحة للحامية. الحكومات االستبدادية عازمة عىل قمع أي نوع من املعارضة،             
و باعتبارهن نساء، فإنهن يواجهن أشكاالً متعددة من اإلساءة و العنف و ذلك لتحديهن عالقات القوة االجتامعية املهيمنــة    

و الغري متكافئة . 

وفقاً لتحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان و الرشق األوسط و شامل أفريقيا، فإن اآلليات الدولية الحالية لحامية املدافعات 
عن حقوق اإلنسان فيها تعميم ُمِخل بحيث ال ميكنها تلبية االحتياجات املتنوعة للمدافعات يف املنطقة. تختلف هؤالء النساء 

من نواٍح عديدة، مبا يف ذلك من حيث العرق و الوضع القومي و املواطنة و الهوية الجنسانية و السياق الذي يعملن فيه.       
و يؤكد التحالف عىل الحاجة إىل نهج شامل و منسق للحامية، و يشمل مشاركة مجموعات أوسع من أصحاب املصلحة، مبا 
يف ذلك املنظامت غري الحكومية و البعثات الدولية. يف الوقت نفسه، هناك حاجة التخاذ إجراءات رسيعة بالنظر إىل الوضع 

املتقلب يف املنطق.

“يجب أن يكون هناك دعم مايل رسيع و أكرث مرونة ] للمدافعات اللوايت يغادرن بلدانهن[ و ذلك لدعم أنفسهن أثناء تنقالتهن. 
هناك املزيد و املزيد من الحاالت ألشخاص يحتاجون إىل الحامية أثناء تنقالتهم اآلن”. و ينبغي أن تتجنب هذه الحامية، حيثام 

أمكن ذلك، إبعاد املدافعات عن بلدانهن لتجنب انقطاع أنشطتهن. “يجب أن تتوفر لهن إذا أمكن بيوت آمنة حتى نضمن 
حاميتهن و يتمكن من مواصلة عملهن”.

يقول التحالف إن تقديم الدعم الخارجي للمدافعات عن حقوق اإلنسان و مراقبة االلتزام بالتعهدات الدولية لحاميتهن أمر صعب، 
ألن بعض املنظامت ال ميكنها قبول التمويل األجنبي، و قد تتعرض ملزيد من املخاطر من خالل التدخالت الدولية إذا ما قامت 

بالدفاع عنهم.
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كام تحدثت النساء عن الحاجة امللحة للدعم النفيس و املعنوي. يف سوريا، محنة الناجني من السجن و التعذيب ملحة.           
و بحسب جامنة سيف، فإن تلبية االحتياجات النفسية لهؤالء النساء سيتطلب التزاماً طويل األمد. يف الوقت نفسه، يجب عمل 
املزيد ملن هم رهن االحتجاز حالياً. “هناك أكرث من 128 ألف شخص اعتقلهم و احتجزهم النظام. إنهم بحاجة إىل التحرر.       

و يجب عىل كندا أن تقوم مبزيد من الضغط السيايس من أجل إطالق رساحهن، خاصة مع فريوس كوفيد-19 املستجد.

تسببت االضطرابات يف اليمن إىل نزوح جامعي كبري من البالد، مبا فيهم املدافعات عن حقوق اإلنسان، و أغلبهم  اآلن  الجئات 
أو طالبات لجوء يف أماكن مختلفة. تشري رشا جرهوم إىل الحاجة املاسة لتقديم دعم مادي  طويل األمد للمدافعات املنفيات يف 

البلدان املضيفة لهن، مبا يف ذلك توفري التعليم و دعم سبل العيش و تقديم الدعم الصحي و النفيس.

الشعبية بطرق ميكن  القاعدة  إىل  التمويل  ضامن وصول 
استخدامها املدافعات  و  للنساء 

عىل الصعيد العاملي، فإن الحصول املحدود للتمويل للمنظامت النسوية و املدافعات عن حقوق اإلنسان يعيق جهودهن و 
يجربهن عىل تغيري أولوياتهن. كام أن نقص التمويل الُمزمن يقلل من وصولهن للعدالـــة و الدفـــاع والحامية. لفت مقرر األمم 

املتحدة الخاص، و املعني بحالة املدافعات عن حقوق اإلنسان، االنتباه إىل هذا النقص يف عملية التمويل، و دعا الحكومات و 
املمولني اآلخرين إىل توجيه التمويل بطرق ميكن أن تعزز دور املنظامت النسوية القاعدية، و املنظامت املجتمعية، و املنظامت 

غري الحكومية الصغرية.81

و باملثل، يجب تصميم التمويل لتلبية االحتياجات و الظروف الخاصة باملدافعات يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا. 
وهذا يستلزم االعرتاف بأن العديد من منظامتهن صغرية       و ال ميكنها التسجيل رسمياً يف أوطانهن. تواجه العديد منهن 

املالحقة القضائية بسبب تلقي أموال أو تعاون مع حكومات أجنبية أو منظامت دولية غري حكومية. كام يُجرب البعض منهن، من 
أجل حامية أنفسهن، عىل العمل بهدوء خارج املجال العام. تقول مريم جلبي: “إّن اجتامع أكرث من ثالثة أشخاص معاً يف وقت 
واحد يف سوريا يعترب عمل مخالف للقانون. و يف املناطق التي يسيطر عليها النظام، أين ميكن تسجيل النساء اللوايت يعملن يف 

املجال العام إذا تم تصنيفهن عىل أنهن إرهابيات؟” 

يحتاج املانحون أيًضا إىل التفكري يف رشوط و مدة متويلهم، و درجة دعمهم لالحتياجات الحقيقية للمنظامت. ميكن للتمويل 
قصري األمد و املوجه نحو املشاريع أن يرض باملنظامت غري الحكومية الصغرية.82 تكافح املنظامت النسائية الصغرية أيضاً لتلبية 
متطلبات إعداد التقارير البريوقراطية، فهي عىل سبيل املثال، ال تتالءم  بسهولة مع متطلبات الجهات املانحة لضعف قدراتهن 

التنظيمية        و عدم قدرتهن عىل تقديم إقرارات علنية بالدعم الذي تلقينه، و بسبب عملهن تحت املراقبة الحكومية، فإنهن 
قد ال يتمّكن من املطالبة املبارشة “بالنتائج” خوفاً من االنتقام منهن.

عىل الرغم من االلتزامات العاملية بحقوق املرأة و املساواة بني الجنسني، و التحول امللحوظ يف متويل التنمية الخارجية نحو 
الربمجة من أجل “النساء و الفتيات” لدعم التقدم يف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة، ال تتلقى املنظامت 
النسائية الشعبية سوى جزء ضئيل من التمويل املتاح. يف حني تم تخصيص 42٪ من إجاميل مساعدات التنمية الرسمية الثنائية، 

48.7 مليار دوالر أمرييك، للمساواة بني الجنسني و متكني املرأة يف عام 2018، مل تصل املوارد الجديدة بالرضورة إىل الحركات 

النسوية، ال سيام يف جنوب الكرة األرضية.83 شكل التمويل املبارش ملنظامت حقوق املرأة أقل من 1٪ من املساعدات الثنائية يف 
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العام 2018. و تم توجيه ثالثة أرباعها إىل الوكاالت الثنائية، 
مع تخصيص الجزء األكرب من املبلغ املتبقي للمنظامت غري 

الحكومية الدولية الكبرية، ال سيام يف الشامل العاملي”.84

تحتاج املدافعات عن حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق 
األوسط و شامل أفريقيا إىل متويل منفصل، مرن و رسيع 
الوصول، مُيّكنهن  من استخدامه بعدة طرق ألجل تقوية 

منظامتهن، من خالل التدريب و دعم البنية التحتية، تعزيز 
التواصل و بناء التحالفات، توفري سكن آمن و أشكال أُخرى 

من األمن، و الدعم النفيس للمدافعات و عائالتهن.

تُشري رشا جرهوم إىل أنه بالنسبة للمرأة اليمنية التي تعمل 
يف مجال الحرب و املجاعة، فإن التمويل املبارش رضوري، بدالً 

من تقدميه من خالل وكاالت األمم املتحدة. تحتاج النساء 
العامالت يف بناء السالم و العون اإلنساين و املدافعات عن 
حقوق اإلنسان إىل دعم مبارش. نحن بحاجة إىل ]..[ متويل 
أسايس مبارش حتى نتمكن من دعم منظامتنا. و يجب أن 

يكون التمويل طويل األمد، و ليس فقط لبضعة أشهر”.

أشار عدد من النساء إىل الحاجة إىل صناديق طوارىء مرنة 
للمدافعات يف املنطقة، مبن فيهن العامالت خارج دائرة 
الضوء. تقول عزة سليامن: “ تواجه بعض املدافعات عن 

حقوق اإلنسان، و خاصًة الشابات املدافعات و اللوايت تم 
إطالق رساحهن مؤخراً، صعوبة يف الوفاء بالتزاماتهن املادية. 
يجب تخصيص دعم مايل للطوارئ بشكل خاص للمدافعات 
عن حقوق اإلنسان غري املعروفات و اللوايت عادّة ما يكّن يف 

أمّس الحاجة إليها”.

منا  تطلبه  الذي  ما 
املدافعات يف الرشق األوسط 

أفريقيا و شامل 

تُسلط النساء اللوايت متت مقابلتهن يف هذا التقرير الضوء عىل 
أربعة مجاالت رئيسية للدعم تعترب مهمة جداً ملساعدتهن     

و حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان يف املنطقة.

الحامية: تعزيز مجموعة من التدابري لضامن سالمة 
و رفاهية املدافعات، مبا يف ذلك التمويل يف حاالت 
الطوارىء و البيوت  اآلمنة للوايت يتنّقلَن  الضغط 

من أجل إطالق رساح السجينات، و تقديم املساعدات 
للناجيات  النفسية 

التمويل: توفري متويل رسيع و مرن و طويل األمد ميكن 
تخصيصه الحتياجات املؤسسات الصغرية التي ال تتناسب 

بسهولة مع متطلبات املانحني املعتادة.

اإلدراج يف محادثات السالم: دعم زيادة مشاركة املرأة يف 
السالم اإلقليمية. عمليات 

االعرتاف و التضامن الدوليني: إبقاء عمل و محنة 
املدافعات عن حقوق اإلنسان مرئياً و محاسبة األنظمة         

و الجهات الفاعلة غري الحكومية عىل االنتهاكات التي تتّعرضن 
لها.
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أكرث شموالً نحو عمليات سالم 
بعد عرشين عاماً من اعتامد قرار األمم املتحدة رقم 1325، ال تزال النساء عىل هامش مفاوضات السالم يف سوريا و اليمن، عىل 
الرغم من معاناتهن من العواقب املبارشة للنزوح و العنف جراء النزاعات املستمرة و دورهن املهم يف إعادت بناء مجتمعاتهن.

ففي اليمن، تنظر منى لقامن إىل أبعد من املشاركة الرمزية للنساء، و كانت قد ساعدت من قبل يف فتح ممرات املساعدات 
اإلنسانية و تفاوضت مع الجامعات املسلحة بشأن األطفال الرهائن. إنها تريد مساواة حقيقية و عملية سالم أكرث شموالً: “ال 

نريد املشاركة فقط. نريد مشاركة و متثيل متساويني ]...[ نحن ندعو إىل سالم شامل. ليس فقط للنساء، و لكن لجميع األحزاب، 
للشباب، لألشخاص ذوي اإلعاقة. ملاذا؟ ألن اليمن بلد متنوع ]...[ نحن بحاجة إىل سالم شامل يف اليمن من أجل تحقيق سالم 

دائم”.

كام الحظت مريم جلبي، فإن األمر يتطلب أكرث بكثري من مجرد نظام حصص لضامن املشاركة الهادفة و احرتام وجهات نظر 
النساء عىل طاولة السالم: “نحن بحاجة إىل دعم النساء كعامالت سياسيات. نحن بحاجة إىل متويل النساء كمجموعات سياسية. 
من أجل خلق مساحة أكرث تأثرياً للنساء يف مفاوضات السالم، يجب أن يُنظر إىل النساء عىل أنهن العبات سياسيات ]...[ عندما 

تكون النساء يف مواقع السلطة السياسية، ]هن[ سيقمن باالهتامم بكل يشء. سيقمن بضامن احرتام حقوق الفئات املهمشة      
و املعاقني و مجتمع املثليني و األطفال.” 

الدوليني التضامن  الحاجة إىل االعرتاف و 
يجب أن تعمل املنظامت النسوية يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا بحذر شديد. تشعر الكثريات أن الظهور و الضغط 

الدوليني هام مصدران عظيامن للحامية، و يوفران ضغطاً إلطالق رساح املحتجزات بسبب نشاطهن. يجب أن يكون املجتمع 
الدويل رصيحاً يف االعرتاف و إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تُرتَكب ضد املدافعات، و محاسبة الُجناة.

ترشح مزن حسن كيف و ملاذا يجب االعرتاف مبساهامت املدافعات دولياً: “]املدافعات[ غري املرئيات و غري املعرتف بهن 
يتعرضن لخطر أكرب. ميكن أن يساعد االعرتاف و الوضوح، عىل املستوى الدويل، يف الحفاظ عىل سالمتهن”. و تشعر مزن أن 

إظهار التضامن العام يستلزم توثيق و مشاركة حاالت النساء اللوايت يعانني بشكل شخيص بسبب نشاطهن. “استخدام أسامء 
محددة. التحدث عالنية عن النساء اللوايت يواجهن الحظر من السفر، السجن، و التحرش. افعلوا ما بوسعكم لالحتفاظ بأسامئهن 

يف األماكن العامة حتى ال يتم نسيانهن. امنحوهن الجوائز. طالبوا بالقيام بزيارتهن، و قوموا ببعثات لتقيص حقائق أوضاعهن”.

تؤكد املحامية املرصية عزة سليامن عىل رضورة استخدام اآلليات و االتفاقيات الدولية القامئة ملساءلة الدول عن سالمة 
املدافعات. و تقول: “يجب أن يكون جدول أعامل املدافعات عن حقوق اإلنسان أولوية يف األحداث الدولية”. كام تود أن ترى 
املجتمع الدويل ميارس ضغوطًا من خالل عملية املراجعة الدورية الشاملة، و التي يتم من خاللها تقييم سجالت حقوق اإلنسان 

لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
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يف اململكة العربية السعودية، حيث ال يزال عدد من الناشطات يف السجن لتحديهن قوانني الوصاية يف اململكة، تدعو أميمة 
النجار كندا إىل إظهار موقف جريء: “ما أود أن تفعله كندا هو املطالبة باإلفراج الفوري عن املدافعات عن حقوق اإلنسان،     
و رفع الحظر عن السفر و إسقاط جميع التهم املوجهة ضدهن عىل أساس قوانني اإلرهاب. تحتاج كندا إىل  فهم أنها أقوى مام 

تعتقد. الضغط الدويل يساعدهن”.

تشري مريم شفيبور إىل اعتامد قانون ماغنتسيك ملالحقة املسؤولني األجانب بسبب الفساد، و تشري إىل أنه ميكن استخدامه 
للضغط عىل املسؤولني اإليرانيني بشأن انتهاكاتهم ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان. “نحن بحاجة إىل إخبار الحكومة بأنها ال 

تستطيع اإلفالت من انتهاكات حقوق اإلنسان.”

عىل الصعيد الشخيص، تتذكر أيضاً اإلختالف الذي حدث عندما تحّدث عضو مجلس الشيوخ الكندي نيابًة عنها عندما كانت يف 
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 املدافعات عن حقوق اإلنسان املحتجزات يف السودان. متاح عىل: 

https://whrdmena.org/2019/02/26/petition-free-all-women-human-rights-defenders-detained-in-sudan/؟

تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا )11 ديسمرب / كانون األول2019 (. أسوأ عام حتى اآلن 
 بالنسبة للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا. متاح عىل
https://whrdmena.org/2019/12/11/the-worst-year-yet-for-whrds-in-mena/؟

 تحالف املدافعات عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط و شامل أفريقيا )2016(. 
 وضع املدافعات عن حقوق اإلنسان يف سوريا. متاح عىل: 

https://whrdmena.org/wp-content/uploads/2016/12/Syria-Eng.pdf 

  املنتدى االقتصادي العاملي )2020(. التقرير العاملي حول الفجوة بني الجنسني 2020. جنيف: املنتدى االقتصادي العاملي. متاح عىل 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

 منظمة الصحة العاملية )2021(. لوحة معلومات منظمة الصحة العاملية الخاصة مبرض فريوس كورونا )كوفيد -91(: إيران. متاح عىل 
https://covid19.who.int/region/emro/country/ir

برنامج اإلنجاب البرشي ملنظمة الصحة العاملية )COVID-19 .)2020 و العنف ضد املرأة: ما الذي ميكن أن يفعله القطاع 
 الصحي. متاح عىل: 

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-violence-against-women
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