
 

 

 

 لكمة الس�یدة آٓمنة بوعیاش، رئيسة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان

 ورشة العمل

 "حنو حامیة قانونیة لعمل املدافعات واملدافعني عن حقوق املرٔآة : حامیة ؤآمان"

 2019 ٔآكتو�ر 8-5ا�ار البیضاء-فندق شرياتون، 

 

 �رشاكة مع ا�لس إال�سان�سعدين بدایة ٔآن ٔآرحب �مك يف هذه الورشة اليت ینظمها مكتب املفوض السايم حلقوق 

الوطين حلقوق إال�سان، ويه مناس�بة ال یفوتنا ٔآن نعرب فهيا عن ا�زتاز� �لتعاون البناء والفعال ا�ي جيمعنا مع هذا 

 .الرشیك �سرتاتیجي، وهو التعاون ا�ي �سعى دامئا ٕاىل تطو�ره �دمة لقضا� حقوق إال�سان

ٕان التنظمي املشرتك لهذه الورشة یأٔيت مبارشة بعد ورشة ٔآخرى ال تقل ٔآمهیة، نُظمت مبدینة الر�ط حول "قانون حماربة 

العنف ضد النساء يف املغرب: تعز�ز امحلایة واملنع يف القانون". ويه الورشة اليت �لكلت �لن�اح وَ�ل�َفت ٔآصداء ٕاجيابیة 

 .ومتزيت بنقاش رصني حول موضوع العنف املامرس ضد النساء

و�كتيس موضوع ورشة الیوم ٔآمهیة �اصة ليس �لنس�بة ملنطقتنا حفسب، وٕامنا �لنس�بة مجلیع مناطق العامل، اعتبارا ل�ور 

احملوري ا�ي یلعبه ٔآكرث فأٔكرث املدافعون عن حقوق إال�سان، �ساء ور�اال، يف تعز�ز حقوق إال�سان وحام�هتا وإالبالغ 

 .عن �نهتااكت اليت قد تطالها

�ري ٔآن البيئة احلاضنة لعمل املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان ال �كون دامئا آٓمنة ومسا�دة لهن وهلم �ىل القيام 

 .�ٔ�دوار املنوطة هبم، حيث ٕاهنم یتعرضون ٔآحيا� النهتااكت قد متس ٔآمسى حق من حقوق إال�سان وهو احلق يف احلیاة

 مدافع عن حقوق إال�سان منذ تبين ٕا�الن أ�مم املت�دة 3500فإالحصائیات الصادرة عن أ�مم املت�دة �شري ٕاىل مقتل 

 ٕاىل س�نة 2015، مع إالشارة ٕاىل ٔآن الفرتة املمتدة من س�نة 1998اخلاص حبامیة املدافعني عن حقوق إال�سان س�نة 

  مدافعة ومدافع، وفق ما ٔآ�لن عنه املقرر اخلاص لٔ�مم املت�دة املعين حبا� 1100، شهدت لو�دها مقتل ٔآزید من2017

 .املدافعني عن حقوق إال�سان. ٕان هذه أ�رقام جتعلنا �ستشعر خطورة الوضع وآٓ�ره املر�بة



ٕان املصاعب واملعیقات اليت یوا�ها املدافعات واملدافعون عن حقوق إال�سان ال تنضب وال تتقلص، بل تتطور و�متدد 

وتتشعب. وقد س�بق للمقرر اخلاص ٔآن ٔآكد �ىل خصوصیة ٔآوضاع هؤالء املدافعات واملدافعني لك �ىل �دة، حيث 

ختتلف ا�اطر اليت یوا�ها لك وا�د مهنم حسب هویته وروابطه أ�رسیة ونوع اجلنس والطبقة �ج�عیة اليت ینمتي 

 .ٕا�هيا والعرق و�ري ذ� من املتغريات والعوامل �ج�عیة اليت تؤ�ر �ىل احلا� اخلاصة لٔ�فراد

ٕان هذه العراقيل جتعل مسأٔ� توفري امحلایة هلم ٔآمرا رضور� ومس�تع�ال، یتطلب وضع اسرتاتیجیات بعیدة املدى، �ري 

ٔآن ذ� ال مينعنا من حتدید ٔآولو�ت �ىل املدى القصري واملتوسط. و�متحور هذه أ�ولو�ت حول ثالث نقط ٔآساس�یة، 

يه: حتسني إالطار القانوين ومواءمته مع املعایري ا�ولیة ذات الص�، وتعز�ز آٓلیات امحلایة املؤسساتیة، و�كر�س ا�ور 

 .احملوري للمنظومة التعلميیة والرتبویة

ولنئ اكنت الصعو�ت والعراقيل اليت تعرتض العمل احلقويق توا�ه املدافعات واملدافعني عن حقوق إال�سان �ىل �د 

سواء، فٕاهنا �كتيس �لنس�بة للمدافعات طابعا من التعقيد واخلطورة، نظرا لٕالشاكالت �ج�عیة والثقافية املر�بة اليت 

ومن ٔآ�رز هذه إالشاكالت العنف ا�ي یتعرضن  .تعرتض معلهن احلقويق وتقلص نطاقه وحتد من ٔآ�ره ٔآو تُْضِعُف مفعوَ� 

�، وهمينة الطابع ا��وري �ىل الفضاء ا�ي یعملن يف ٕاطاره واليت ال �سمح لهن �لتعبري عن آٓراهئن، و�اصة يف املناطق 

 .اليت �سود فهيا تفكري منغلق ٔآو ماضوي

وٕاذا اكن الفعل احلقويق یعرف �ىل املس�توى ا�ويل شيئا من الرتاجع يف بعض ا�االت ٔآو املناطق، فٕان املدافعات عن 

حقوق إال�سان یأٔتني �ىل رٔآس قامئة حضا� هذا الرتاجع، �سبب ما یتعرضن � من �شهري ومس �لكرامة والرشف، بل 

         .ومن هتدید للحق يف احلیاة والسالمة

ومما الشك فيه يف هذا الس�یاق ٔآن ا�هتدیدات والهجامت اليت تطال املدافعات ختتلف در�ة �دهتا �ختالف الس�یاقات 

 يف الكثري من أ�حيان املفاهمي التقلیدیة املتعلقة �ٔ�رسة وأ�دوار يف ا�متع، �ساءلاليت یعملن فهيا، خصوصا ؤآن معلهن 

و�البا ما �ُكن� مس�هتدفات عندما �ش�تغلن �ىل قضا� تعترب حساسة ٔآو حمظورة يف بعض ا�متعات، مثل احلقوق 

 .�قتصادیة و�ج�عیة، واملساواة بني اجلنسني يف مجیع ا�االت، والص�ة اجلنس�یة وإالجنابیة

كام ٔآن تطور �كنولوجيا املعلوميات واالتصال س�یف ذو �د�ن، قد �سامه يف توس�یع ٔآو تقلیص الفضاء ا�ي �ش�تغل فيه 

النساء املدافعات. فدا�ل �امل إالنرتنيت مثال، ميكن ٔآن یتعرضن للتحرش وانهتاك اخلصوصیة والرقابة والقرصنة، 

 .والتحریض �ىل ار�اكب انهتااكت واعتداءات ضدهن هبدف تشویه مسعهتن والنیل من مصداقيهتن وخنق ٔآصواهتن

ٕان حامیة املدافعات ٔآمر ال �رتبط فقط بتعز�ز امحلایة القانونیة، بل یت�اوز ذ� لیطال تغیري ا�متثالت ؤآمناط التفكري 

دا�ل ا�متعات، و�لتايل تغیري القوانني والس�یاسات واملامرسات، وليشمل �ست�ر يف املنظامت واحلراكت احلقوقية 

 .اجلادة وذات املصداقية



ومن املؤكد ٔآن توس�یع املعارف واملدارك وتعز�ز القدرات هام السبيل ٕاىل ا�متكني (ٔآو �قتدار) ويف ذات الوقت ٕاىل 

الفعل احلقويق املس�تنري ا�ي خيتار ٔآهدافه بدقة وحيسن اس�تعامل الوسائل واملسا�ات احلقوقية املتا�ة �، وجيمع، مجعا 

واعیا وسدیدا، ومتكيفا مع خصوصیة أ�وضاع، بني الس�یايس واحلقويق، مع توس�یع دا�رة الفعل احلقويق وفتح آٓفاق 

�دیدة ٔآمامه.  فعىل هذا النحو، یتحقق امجلع السلمي بني الرشط ا�ايت والرشط املوضوعي يف الفعل احلقويق للمدافعات 

 .عن حقوق إال�سان

 إالسرتاتیجیةٕان امحلایة اليت نطمح ٕاىل حتقيقها البد لها ٔآن �كتيس طابعا اسرتاتیجیا ؤآن تندرج من مثة يف ٕاطار اخلطط 

الواعیة لغا�هتا واليت یمت تبنهيا �ىل مجیع أ�صعدة. ٕان هذه امحلایة متر �لرضورة �رب تعز�ز القدرات مبا �كفل رصدا 

 إالجراءاتموضوعیا و�نیا دقيقا لالنهتااكت اليت قد تطال املدافعني عن حقوق إال�سان بقدر ما تتالزم والتفكري يف 

، وحتفزي املبادرات الرامية أ�ولالكفي� بتعز�ز البيئة املالمئة ل�فاع عن احلقوق وتبين تدابري حامئیة تتو� الوقایة يف املقام 

 .بناء الش�باكت والت�الفات  اىل تعز�ز �لزتام املؤسسايت ودمع  �ود

 ٔآهيا الس�یدات والسادة، احلضور الكرمي،

توس�یع "تنعقد ٔآشغال هذه الورشة بعد مرور س�نة من اع�د املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان ٕال�الن مراكش حول 

الفضاء املدين وتعز�ز قدرات املدافعني واملدافعات عن حقوق إال�سان وحام�هتم"، وا�ي تبناه املؤمتر ا�ويل الثالث عرش 

 .2018 ٔآكتو�ر 12 و10للت�الف العاملي للمؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان بني 

ویعد هذا إال�الن وثیقة ترتمج الزتام املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان بتعز�ز وحامیة املدافعني واملدافعات عن حقوق 

إال�سان ملا یضطلعون به من ٔآدوار ٔآساس�یة يف معلیة تفعیل مجیع حقوق إال�سان، �ىل املس�توى احمليل والوطين وا�ويل. 

 نقطة من شأٔهنا ٔآن �سامه �شلك ٔآكرب يف توس�یع الفضاء املدين وحامیة املدافعني 25كام یُْعتََرب �ارطة طریق تتكون من 

 .واملدافعات وتعز�ز ٔآدوارمه

ویعمل ا�لس يف ٕاطار ش�بكة املؤسسات الوطنیة أ�فریقية حلقوق إال�سان �ىل تتبع تنفيذ توصیات هذا إال�الن. كام 

تقوم هذه الش�بكة إالفریقية جبمع البیا�ت من املؤسسات الوطنیة واست�رها يف دراسة سوف �ركز �ىل وضع املدافعني 

 .عن حقوق إال�سان بعد ٕا�الن مراكش

وانطالقا من دورها �عتبارها مضريا حقوقيا ل�و�، فٕان من واجب  ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔآن �كثف من 

خطواته لتحسني البيئة اليت یعمل فهيا املدافعات واملدافعون، مع حث احلكومات �ىل القيام بدورها يف تعز�ز احلقوق 

واحلر�ت وتعدیل القوانني محلایة املدافعات واملدافعني ودمعهم ومتكيهنم، ا�س�اما مع مبادئ ومعایري القانون ا�ويل حلقوق 

 .إال�سان

وال یفوتين ٔآن ٔآشري ٕاىل ٔآن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ملغرب، ويف الوقت ا�ي یويل فيه اه�ما �بريا �مع حضا� 

�نهتااكت وتطو�ر ٔآسالیب التد�ل وتنویع وسائل �ش�تغال، یضع كذ� تعز�ز قدرات املدافعات واملدافعني عن حقوق 



إال�سان �ىل رٔآس ٔآولو�ته، كام تعكس ذ� �رامج معهد الر�ط ادر�س بزن�ري حلقوق إال�سان ودوراته التدریبية، واليت 

اس�تفادت مهنا مجمو�ات من املدافعني واملدافعات. كام ٔآن ا�لس ینكب �الیا �ىل دراسة رشااكت مع فا�لني دولیني 

لتكو�ن وتقویة قدرات املدافعني واملدافعات، و�اصة يف جمال حقوق املرٔآة، وعیا منا بأٔن هذه احلقوق �كتيس �لرضورة 

 .ٔآي ٔآهنا �رتبط جبمیع حقوق إال�سان وتعترب مبثابة رشط وجوب لتحققها (Transversal)طابعا عرضانیا 

ويف اخلتام، ٔآود ٔآن ٔآشري ٕاىل ٔآنه قد �رى البعض ٔآن املشهد احلايل يف جمال حقوق إال�سان مشهد قامت ليس �ىل 

املس�توى إالقلميي، وٕامنا �ىل املس�توى ا�ويل كذ�، لكن ال مناص من التسلح �ٔ�مل املمزوج �لعمل التشاريك 

 .وا�ؤوب، فتارخي احلقوق هو يف املقام أ�ول �رخي الكفاح من ٔآ�ل ا�فاع عهنا

 

 . ٔآمتىن ٔ�شغالمك اكمل التوفيق

 


