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نسان عىل مساحة عملهم وأمنهم. والوصم أسلوب ن عن حقوق الإ نَظر بها إىل المدافع�ي ي يُ
 تؤثر الطرق ال�ت

، والتلميحات، والتهامات، ون�ش ن بالألقاب، والتشه�ي  شائع لردعهم، ويحدث بطرق مختلفة - من الن�ب
 الشائعات والأكاذيب الزائفة، وحمالت التشويه، والمضايقات القضائية، والتجريم. يمكن أن تكون الآثار

 السلبية للوصم غ�ي مرئية وغ�ي ملحوظة وطويلة الأمد؛ فيمكن أن تؤدي إىل المزيد من التهديدات والهجمات
ن عن حقوق نسان وتشتيت المجتمعات والحركات. إن التصدي لوصم المدافع�ي ن عن حقوق الإ  ضد المدافع�ي

نسان عية ممارستهم لحقوق الإ نسان أمر جوهري لأمنهم وحمايتهم، كما هو الحال بالنسبة لتعزيز �ش .الإ

ة دم ق م

نسان وما ن عن حقوق الإ  إن التصورات السائدة عن هوية المدافع�ي
ا ما تكون ًب  يفعلونه تصورات ديناميكية، تعتمد عىل السياق، وغال

ي بعض السياقات، هناك القليل من الوعي العام
ا. �ن  مشحونة سياسًي

نسان ن عن حقوق الإ نسان بشكل عام، وحول عمل المدافع�ي  بحقوق الإ
 عىل وجه التحديد. وهو ما يجعل من السهل عىل الجناة إثارة الشكوك
.حول أفعالهم ودوافعهم وأخالقياتهم، واختالق روايات كاذبة عنهم

الم ع ل الإ ائ ة ووس دول ات ال ط ل ة: س ام ع ورات ال ص ت ل ال ي ك ش ت

ن - ن المحلي�ي  تلعب سلطات الدولة - من رؤساء الحكومات إىل المسؤول�ي
نسان. ن عن حقوق الإ ي تشكيل التصورات العامة عن المدافع�ي

ا �ن  دوًرا قويً
ي دراستنا عن موروثات الرئيس السابق

ي كولومبيا، تحدث المدافعون �ن
 �ن

نسان - ن عن حقوق الإ ي للمدافع�ي
ي الوصم العل�ن

ي المستمرة �ن  ألفارو أوري�ب
" و"أعداء الدولة ن رهابي�ي ي ذلك وصفهم بـ"العصابات المسلحة" و"الإ

."بما �ن

 تتغ�ي تكتيكات الوصم بمرور الوقت، ويمكن أن تكون آثارها غ�ي
ا ن وضحاي  ملحوظة. كما أوضحت مدافعة عن حقوق السجناء السياسي�ي

ي كولومبيا
اع �ن ن :ال�ن

ي إشارة الحكومة إلينا"
ة، كان هناك انخفاض �ف ي الآونة الأخ�ي

 �ف
 كمقاتلي عصابات. لقد تال�ش هذا الخطاب. لكن ما استمر هو

نسان الذين يتلقون  اتهامات مثل "المدافعون عن حقوق الإ
نسان  الحماية باهظو التكاليف"؛ أو "المدافعون عن حقوق الإ

 يحاولون فقط الحصول عل المال"؛ أو "المدافعون عن حقوق
نسان يكذبون بشأن التهديدات أو يختلقونها بأنفسهم".  الإ

ة عالم يولد مخاطًرا كب�ي ي وسائل الإ
 إن ن�ش أشياء كهذه �ف

ف  جًدا لعملنا... يمكن لهذه التهامات خلق انقساٍم بينك وب�ي
ي تعمل معها

."المجتمعات ال�ت
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ي دراستنا الضوء عىل كيفية تشويه سلطات
ط المدافعون �ن ي مرص، سلَّ

 �ن
نسان ن عن حقوق الإ نسان، وكيف تم التشه�ي بالمدافع�ي  الدولة لحقوق الإ
ي إندونيسيا، تم

ا بوصفهم "عمالء أجانب" و"خونة" و"ُمعادين لمرص". �ن ًن  عل
سالم"، و"معادون ي عىل أنهم "معادون لالإ ن بشكل سل�ب  تصوير المدافع�ي

ي كينيا، ُوِصف المدافعون بأنهم "غ�ي وطنيون"
 للتطوير"، و"انفصاليون". �ن

."أو "فاسدون

ي يمكنهم
ار ال�ت ، فإن أخطر الأ�ف ف رهابي�ي  وبعيًدا عن تسميتنا بالإ

فنا، وسمعتنا الطيبة، وكرامتنا. فهم  إلحاقها بنا هي المساس ب�ش
ي أوقات

ر؛ لذلك بذلوا �ف  يعرفون أن هذا يمكنه إلحاق الكث�ي من ال�ف
عيتنا. يطلقون بالحمالت الدعائية. ي نزع �ش

 ما الكث�ي من الجهد �ف
ر معنوي. ذاعية. إنه �ف امج التلفزيونية والإ  ويهاجموننا من خالل ال�ب

 من الصعب جداً مواجهته، ول توجد وسيلة لمكافحته، ول سبيل
عالم لنقول إن هذا غ�ي صحيح، وأنه يجب إجراء  للوصول إىل وسائل الإ

.تصحيحات

ا ي ب وم ول ة، ك دول م ال رائ ا ج اي ح ل ض ث م ام ي ح م

ن عن حقوق ي تشكيل التصورات عن المدافع�ي
ا �ن عالم دوًرا قويً  يلعب الإ

ي
ي البلدان الخمسة كلها، تحدث المدافعون عن المخاطر ال�ت

نسان. �ن  الإ
ي مرص،

ء اقتباسهم. �ن ي تشوه عملهم وتسي
عالم ال�ت  تسببها وسائل الإ

ي دراستنا عن الآثار السلبية المتفشية لحمالت
 تحدث المدافعون �ن

، والمنظمات غ�ي نسان، والنشاط السياسي  التشه�ي ضد حقوق الإ

ي ،الحكومية. كما أشار ناشط طال�ب

ا - هو تحريض" ً ء آخر يشكل تهديًدا - وليس تهديًدا صغ�ي ي
 �ش

عالم بحيث يتم عالم؛ وكيف تتالعب الدولة بوسائل الإ  الإ
نسان بالخيانة  اتهام أي شخص يعمل كمدافع عن حقوق الإ

عالم[ أيًضا  والتمويل من دول أجنبية. كما تقوم ]وسائل الإ
ف عن حقوق بالغ عن المدافع�ي ف أن يقوموا بالإ  بإخبار المواطن�ي

ي أي نشاط. أي شكل من أشكال النشاط
نسان إذا اشتبهوا �ف  الإ

( المث�ي للريبة .")السيا�ي

ن للدعم، عالم فقدان المدافع�ي ي وسائل الإ
ي �ن  نتج عن التصوير السل�ب

 ح�ت من أَُ�ِهم وأحبائهم. وقد أشار باحث يعمل عىل الحقوق المدنية
ي مرص إىل أن

:والسياسية �ن

 القضية الرئيسية هي أن الغالبية ل تفهم عملنا، مما يخلق
عالم. ي وسائل الإ

نسان �ف  فجوة. يتأثر الناس بشيطنة حقوق الإ
ي التشكيك بنا. لذا،

 ح�ت أ�نا وأقاربنا يصدقون ذلك ويبدأون �ف
ا .لك أن تتخيل الذين ل يعرفوننا شخصًي

ي
عالم الحكومية �ف  نحن أحد الأهداف المباحة والم�ح لأجهزة الإ

 م� بالهجوم عليها. يمكن أن يتخذ الهجوم الحاىلي الذي يشنون
 ضدنا أشكاًل قاسية جًدا، تبدأ من الصدمة النفسية وتنتهي إىل درجة
امج التلفزيونية ي أحد مقدمي ال�ب

 التحريض عل القتل. عندما يتهم�ف
طاحة بالنظام، ا بتلقي أموال أجنبية وتدريب الشباب عل الإ  علًن

؛ وهذا يسبب ضغوًطا شخصية ىلي ي .يتصل والدي �ب

رص ، م ي
و�ق ق اٍم ح ح م

اًرا طويلة الأمد. عالم يمكن أن تحدث آث ي من وسائل الإ
ي تأ�ت

 الهجمات ال�ت
ي وقته اللحظي، ولكنه يستهلك الوقت

ي فقط �ن  فال يؤثر التصوير السل�ب
 والطاقة والموارد؛ لأنه يتطلب استجابة. وقد يضطر المدافعون عن

ي مواجهة اتهامات زائفة. كما أشارت
نسان إىل إثبات "براءتهم" �ن  حقوق الإ

ي المكسيك
ن من سيوداد خواريز �ن :مجموعة من المدافعات والمدافع�ي

 هناك ملصق اجتماعي ]علينا[ - إنها شهور من التحقيق"
ثبات  وُوِجد أنك مذنب. ]ثم تستغرق[ ستة أشهر أو سنة، لإ

 أنك غ�ي مذنب. لكن هذه هي الفكرة الأساسية - فهم
عالم العامة - وهذا يشكل  يجعلونك عرضة لوسائل الإ

."تهديًدا

ي هذه الدراسة أيًضا عن أهمية وسائل
 ومع ذلك، تحدث المدافعون �ن

ًا ما وجدوا المزيد من الدعم ي توليد وعي عام بعملهم. وكث�ي
عالم �ن  الإ

ة حول عالم البديلة، وكانوا أك�ش قدرة عىل التواصل مبا�ش  من وسائل الإ
عالم الجتماعي .عملهم من خالل منصات الإ

م وص ات ال ك ي ت ك ات وت ي ج ي ات �ق اس

ًا ما تعتمد تكتيكات الوصم عىل المشاعر القومية، أو الدينية، أو  كث�ي
ي المجتمع

 رهاب المثلية، أو الأبوية، أو العنرصية، أو معاداة الأجانب �ن

ي ن بشكل سل�ب ظهار المدافع�ي .لإ

ن نهج شائع. عىل سبيل المثال، من خالل ي دوافع المدافع�ي
 والتشكيك �ن

.اتهامهم بالكسب الماىلي أو السياسي أو بطرق أخرى من نشاطهم

ا ما يُستخدم التمويل كأساس للوصم. عىل سبيل المثال، من خالل ًب  غال
ي يتلقاها المدافعون، ومصادر تمويلهم،

ي مبالغ الأموال ال�ت
 التشكيك �ن

ن ن أنفسهم. وكما أشار أحد المدافع�ي ن والمدافع�ي  ودوافع الممول�ي
نسان ن عن حقوق الإ : "هناك تشويه منهجي للمدافع�ي ن  المرصي�ي

 والمنظمات غ�ي الحكومية فيما يتعلق بالتمويل... يمكن أن يكون المال
ر بعض  مصدًرا للخطر ويمكن استخدامه بسهولة لتشويه سمعتنا". يُصوَّ

ن من قبل متهميهم عىل أنهم "فاسدون"، أو "ملتهمو منح ."المدافع�ي

ا ًي ن هي مضايقتهم قضائ  طريقة أخرى ذات تأث�ي قوي لوصم المدافع�ي
ي دراستنا بموجب

ن �ن  وتجريمهم. فقد تم توجيه التهام لبعض المدافع�ي
ي حرية التعب�ي والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع،

ن تقيد حقهم �ن  قوان�ي
 وبعضهم خضع لتهم زائفة أو ملفقة. وعا�ن المدافعون من التكاليف

ر السمعة، ومضيعة الوقت، والرتياب، والخوف .القانونية للدفاع، و�ن
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ي
طة؛ حيث أخذو�ف  لقد تعرضنا لمختلف حالت الوصم من قبل ال�ش

ر. لقد وصمونا لأننا كنا نتجول ومعنا واقيات ذكرية  إىل القسم دون م�ب
 لحملتنا من أجل الصحة الجنسية. ليس هذا فقط؛ بل كانوا يقومون

ي زعموا أن
اء البضائع ال�ت نسان. اتهمونا ب�ش  بشيطنة عمل حقوق الإ

 زميالتنا ]عامالت الجنس[ �قنها من زبائنهن؛ وبيع المخدرات لهن؛
ي الشارع. بكل وضوح، هذا يرسل

فازهن لممارسة العمل الجنسي �ف  واب�ت
 رسالة قوية جًدا إىل العامة حول العمل الذي نقوم به. هذا خط�ي جًدا

.بالنسبة لنا

ا ي ب وم ول ا، ك ًي س ن رة ج اب ة ع ع داف م

، ن ن لمجتمع الميم )المثليات، والمثلي�ي  كما تم أيًضا وصم الداعم�ي
ي الجنس، ا، وثنائ�ي ن جنسًي  ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحول�ي

ا. كما أشار مدافع ًي ن الذين يمثلونهم قضائ ين(، مثل المحام�ي  والمتح�ي
:مرصي عن مجتمع الميم

ذلل داخل ..." ا ما يكون المحامون عرضة للوصم والإ  غالًب
طة، ومكاتب الدعاء العام، والمحاكم. إنهم  أقسام ال�ش
 يتعرضون للتنمر ويطلق عليهم "محامي الفسوق"، لذا
ا ما يمتنعون عن التعامل مع هذه الحالت  فإنهم غالًب

."ويفضلون التعامل مع قضايا سياسية

 تعرض المدافعون عن مجتمع الميم أيًضا للوصم من داخل مجتمعات
ا المدافعون كيف تم تسميتهم بأسماء ن نسان وأ�هم. يخ�ب  حقوق الإ

 ازدرائية، وإخبارهم بعدم الحديث عن حياتهم، وُطلب منهم عدم
ي المظاهرات العامة لأنهم "يلحقون العار" بحركة حقوق

 المشاركة �ن
نسان .الإ

ان س ن وق الإ ق ن ح ن ع �ي ع داف م ة ال ي ع ز �ش زي ع ت

ن  عىل الرغم من الوصم الذي عانوا منه، فقد عرف العديد من المدافع�ي
امهم أيًضا - من قبل المجتمعات ي دراستنا أنهم قد تم دعمهم واح�ت

 �ن
نسان الذين ا انتهاكات حقوق الإ ي يخدمونها، ومن قبل ضحاي

 ال�ت
ي بلدهم، ومن قبل جماعات

ن �ن  ساعدوهم، ومن قبل زمالئهم المدافع�ي
نسان الدولية. كما قالت مدافعة تعمل عىل حقوق مجتمع  حقوق الإ

ي كولومبيا
:الميم �ن

نسان. تشعر" ف عن حقوق الإ ي المدافع�ي
 يرى الناس الأهمية �ف

 بالحماية؛ حيث يراك الناس كنوع من الأشخاص ذوي البأس،
ي جًدا، جيد التكوين. إنه شعور لطيف. وهو

 قوي جًدا، أخال�ت
."أمر جدير بالفخر. هناك الكث�ي من الدعم

ي ذلك زيادة انعدام
ن واسعة النطاق - بما �ن  إن آثار الوصم عىل المدافع�ي

، والعالقات ن  الأمن، وزيادة التعرض للعنف، وفقدان الدعم العام، والتمي�ي
اب، والضطراب العقىلي والعاطفي، وفقدان التمويل  المتوترة، والغ�ت

ي تشتيت وت�يح الجماعات والمجتمعات
 والموارد. كما يسهم الوصم �ن

.والحركات الجتماعية

م وص در( وال ن ِج ي )ال اع م ت وع الج ن :ال

مَدح المدافعون ي للوصم. فللقيام بنفس الأفعال، قد يُ
 هناك بعد جنسا�ن

 من الرجال، وتَُذم المدافعات من النساء. تحدثت المدافعات عن
ـ "الأمهات السيئات" و"النساء الطليقات" و"العاهرات" بسبب  وصفهن ب

 نشاطهن، واتُهم البعض بـ "جلب العار" لعائالتهن. لقد تم قولبة النساء
ء. وقد  المدافعات عىل أنهن "متمردات" أو "ثرثارات" أو ذوات تأث�ي سي
" - حيث نوقشت حياتهن الجنسية أو ي

 خضعن لـ "الصطياد الجنسا�ن
نت ن�ت ية. وتعرضن للمضايقات ع�ب الإ  حالتهن الجتماعية بصورة تحق�ي

نت ن�ت .والهجمات والتنقيب عن معلوماتهن الشخصية ومشاركتها عىل الإ

ا انً قابَل أحي نسان بخيبة أمل أن وصمهن يُ  تصاب المدافعات عن حقوق الإ
ي ذلك من قبل زمالئهم

.بصمت، بما �ن

ن عن حقوق مجتمع الميم )المثليات،  ويتم استهداف المدافع�ي

ي ا، وثنائ�ي ن جنسًي ، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحول�ي ن  والمثلي�ي
ين( عىل وجه الخصوص ووصمهم من قبل مجموعات  الجنس، والمتح�ي

ي التهديدات من أي شخص يحمل مشاعر رهاب من
 مختلفة. قد تأ�ت

ا ما يش�ي المدافعون إىل الجماعات الدينية ًب  المثلية الجنسية، لكن غال
ن ن مسؤول�ي .وسلطات الدولة كفاعل�ي
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نسان - عىل سبيل المثال ا كمدافع عن حقوق الإ ًي اف دول  قد يكون لالع�ت
ات إيجابية  من خالل الجوائز والمنح الدراسية والحمالت العامة - تأث�ي

ي
ن �ن . ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص المنخرط�ي  عىل المستوى المحىلي

ن عن حقوق ون أنفسهم مدافع�ي نسان وحمايتها ل يعت�ب  تعزيز حقوق الإ
نسان. بل يعتقد البعض أن هذا المصطلح ينطبق فقط عىل الأفراد  الإ
 البارزين المحتَفى بهم الذين يواجهون المخاطر وليس عىل أنفسهم.

نسان؛ ن عن حقوق الإ شارة إىل أنفسهم كمدافع�ي  يتعمد البعض تجنب الإ
ي الذي يجذبه هذا الأمر. وأشار مدافع  بسبب قلقهم من الهتمام السل�ب

ي مرص
:�ن

نسان،" ي الشارع، ل يمكننا أن نقول إننا نعمل عل حقوق الإ
 �ف

 بل نقول إننا منظمة اجتماعية - لكسب ثقة الناس أوًل - ح�ت
ي قضية

."عندما نساعدهم �ف

نسان: "هناك مساحات ي كولومبيا، أشارت مدافعة عن حقوق الإ
 وبالمثل �ن

ي لست متأكدة من ردود
نسان؛ لأن�ن ي مدافعة عن حقوق الإ

 ل أقول فيها أن�ن
ي محامية بدًل من ذلك

."أفعال الناس. أقول إن�ن

نسان بشكل متكرر أنه أمر بالغ الأهمية أن  ذكر المدافعون عن حقوق الإ
عية نسان و�ش ن عن حقوق الإ ا بدور المدافع�ي ًن ف سلطات الدولة عل  تع�ت

 أفعالهم. كما قالت مدافعة من كولومبيا تعمل عىل حقوق السجناء
اع ن ا ال�ن ن وضحاي :السياسي�ي

" ، لكن السلطات المحلية أك�ش  قد يساعد المجتمع الدوىلي
فوا بعملك وما تفعله. فإذا تمكنوا  أهمية. من الأهم أن يع�ت
وع؛ قد يوفر هذا العديد ء م�ش ي

اف بما تفعله كسش  من الع�ت
."من الفرص للتداب�ي الأمنية



نسان ن عن حقوق الإ مركز المدافع�ي
ين الأول 2018 موجز السياسات 5 | أكتوبر/ت�ش

44
13

5 
– 

yo
rk

.a
c.

uk
/d

es
ig

n-
pr

in
t-

so
lu

ti
on

s

ة ارس م م ل ال ن أج ات م الص :خ

نسان ن عن حقوق الإ ن والمدافع�ي :من الهام لصانعي السياسات والممارس�ي

ي يتم من خاللها 
اتيجيات ال�ت  تحديد ومراقبة التكتيكات والس�ت

نسان، ن عن حقوق الإ نسان والمدافع�ي ن عن حقوق الإ  وصم المدافع�ي
.وتتبع آثارها متعددة المستويات

نسان وأي  ن عن حقوق الإ دانة العلنية لوصم المدافع�ي  الإ
.تهديدات أو هجمات ضدهم، والعمل عىل تقديم الجناة إىل العدالة

ي حرية الرأي 
ي تقيد الحق �ن

ن ال�ت  منا�ة إبطال وتعديل القوان�ي

ي
ي تستخدم �ن

 والتعب�ي والتجمع وتكوين الجمعيات، وخاصة تلك ال�ت
نسان وتجريمهم ن عن حقوق الإ .مضايقة المدافع�ي

ن  عالن المتعلق بالمدافع�ي ي حول الإ ي التعليم الشع�ب
 الستثمار �ن

نسان ويج لحقوق الإ ي ال�ت
نسان وحق كل شخص �ن  عن حقوق الإ

.وحمايتها

ن الذين تم وصمهم وتجريمهم  .تقديم الدعم إىل المدافع�ي

وع:   عن هذا الم�ش
وع  يعتمد موجز السياسات هذا عىل نتائج بحثية من م�ش

"تجاوزالمخاطر، وتدب�ي الأمن، وتلقي الدعم" والذي يبحث 
ي كولومبيا 

ن للخطر �ن نسان معرض�ي ن عن حقوق الإ تجارب مدافع�ي
والمكسيك ومرص وكينيا وإندونيسيا. وأُجريت المقابالت والدراسات 
ن يوليو/ تموز 2015  ن ب�ي الستقصائية مع أك�ش من 400 من المدافع�ي

ي 2016.
ين الثا�ن / ت�ش ونوفم�ب
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ن عن حقوق  اتيجيات للتصدي لوصم المدافع�ي  تطوير اس�ت
نسان، وبناء مجتمعات دعم لهم ولنشاطهم .الإ

نسان  ن عن حقوق الإ ا بالمدافع�ي ًن اف عل  دعوة الحكومات إىل الع�ت
م ن ي تل�ت

ن والسياسات والممارسات ال�ت  وحمايتهم، من خالل القوان�ي
ي طرحها مقرر

 بالمبادئ السبعة لممارسات الحماية الجيدة ال�ت
نسان، ميشيل ن عن حقوق الإ ي بحالة المدافع�ي

 الأمم المتحدة المع�ن
.(A/HRC/31/55) فورست


