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 ***  للنشر الفوري ***

تقريٌر يكشف تصاعًدا الفًتا في عمليات قتل النشطاء

أكثر من ألف عملية قتل مستهدفة للمدافعين السلميين عن حقوق اإلنسان" تذكارّي المدافعين"وثقت فرونت الين ديفندرز مع شبكة 
، وهو تقرير تحليلي حتتول االعتتتداءات المميتتتة على"أوقفوا عمليات القتل"، وذلك وفقا لتقرير مشترك جديد بعنوان 2014منذ عام 

في المائة من كل 80وتمثل البرازيل وكولومبيا وغواتيماال وهندوراس والمكسيك والفلبين مجتمعة أكثر من . النشطاء في ستة بلدان
.من المدافعين هذا العام حتى اآلن 100في كولومبيا وحدها، ُقتل ما يقرب من . جرائم القتل الموثقة للمدافعين عن حقوق اإلنسان

عشوائية ليست  هذه  القتل  عن. عمليات  المدافعين  السلميين  للنشطاء  المستهدفه  التصفيات  أصبحت  ديفندرز،  الين  لفرونت  فوفقًا 
عملية قتل لمدافعين 300، ذكرت فرونت الين ديفندرز ما يربو على  2017في تقريرها السنوي لعام . حقوق اإلنسان أمًرا شائًعا

دولة، ثلثا هؤالء الضحايا كانوا يدافعون عن حقوق البيئة واألرض وحقوق السكان األصليين، وكثيرًا ما 27عن حقوق اإلنسان في 
واستناًدا إلى البيانات المتوفرة، لم. يحدث ذلك في المناطق النائية والريفية حيث انعدام الحماية والتوثيق والتقارير والعدالة أو ندرتها

.٪ فقط من المشتبه فيهم12تؤدي جرائم القتل هذه إال إلى اعتقال 

في كل بلد من البلدان التي ارتفع فيها: "وقد عبر جيم لوغران، رئيس المشروع التذكاري للمدافعين في فرونت الين دينفدرز قائال
عدد القتلى، أدى الفساد االقتصادي والتواطؤ بين الدولة وقطاع األعمال إلى نظام سياسي مصمم على االحتفاظ بالنخب في الصدارة

"، مضيفا"وبالمحرومين صامتين عن حقوقهم على مدى عقود، كانت حكومات البرازيل ، وكولومبيا ، وغواتيمتتاال ، وهنتتدوراس ،: 
والمكستتيك ، والفلتتبين تستتتخدم نفس األعتتذار الواهيتتة والمضتتللة لتتتبرير تقاعستتها حيتتال عصتتابات الجريمتتة المنظمتتة واإلرهتتاب

وهذا التحليل البسيط والخطير يتجاهل الفستتاد. إنهم يرددون المقولة الخرافية بأن بكثرة األسلحة يمكنهم إصالح الوضع. والمخدرات
".ككونه سببا جذريا للعنف

القتل  "ويتضمن تقرير  عملياتت النشطاء المعرضين للخطر" أوقفوات الدول الست تم كتابته بالتعاون مع  فصاًل خاصا لكل دولة من 
وعلى الترغم من. على أرض الواقتع التذين يواجهتون يوميتًا تهديتدات خطتيرة لقيتامهم بتالتوثيق والتدعوة ضتد العنتف المتصتاعد

االختالفات االجتماعية والسياسية، تمارس كل واحدة من هذه الدول الستت القمتتع العتتنيف للمعارضتتين الستلميين وتعتتاني من أنظمتتة
كما ويظهر التقرير نفتاق الحكومتات الغربيتة التتي تتظتاهر بتدعم الديمقراطيتة وحقتوق اإلنستان،. عدالة اختارتها مصالح الشركات

. ولكنها تواصل تقديم المساعدات المالية واألمنية المباشرة لبعض من أكثر األنظمة قمعية في العالم

في جميع البلدان المذكورة في هذا التقرير، كان هناك تمويل: "أما أندرو أندرسون، المدير التنفيذي بفرونت الين ديفندرز، فقد قال
وتدريب واسع النطاق وتوفير لألسلحة ومعدات المراقبة والدعم التقني للشرطة والمخابرات والقتتوات العستتكرية المتورطتتة في قتتتل

"، وأضاف"المدافعين عن حقوق اإلنسان لقتتد تم تشتجيع المستتتبدين الفاستتدين والستلطويين الشتتموليين ليس لمهاجمتتة المتتدافعين عن: 
".حقوق اإلنسان فحسب، بل لمهاجمة أصل فكرة حقوق اإلنسان العالمية

:من بين أهم الدوافع لعمليات القتل والعنف المفصلة في التقرير ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان
، وبأنهم قوى عنيفة أو "ضد التنمية"، و "ضد الدولة"حمالت التشهير وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق اإلنسان، واتهامهم بأنهم •

مزعزعة؛
السياسات االقتصادية الشرسة التي ُتفّضل استغالل الموارد الطبيعية على حماية البيئة واألرض؛•

رفض االعتراف بحقوق مجتمع الفالحين والشعوب األصلية وحمايتها؛•
عدم وجود أنظمة فعالة لتوثيق الهجمات على المدافعين والتحقيق فيها وتوفير الحماية لهم؛•

.تواطؤ الحكومة و وكالئها في قتل المدافعين عن حقوق اإلنسان•
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مالحظة تحريرية

اإلنسان      حقوقت عنت للمدافعينت التذكاريت )المشروعت  www.hrdmemorial.org )اإلنسان حقوق  منظمات  من  ائتالف  وضعه 
، وهتو العتام التتذي1998المحلية والدولية، بهدف تجميع المعلومات عن حاالت القتل وتخليد ذكرى المدافعين الذين قتلتوا منتتذ عتام 

تتذكاري"ألول مترة على اإلطالق، يبتدأ موقتع . اعتمد فيه إعالن األمم المتحتدة بشتأن المتدافعين عن حقتوق اإلنستان بتوافتق اآلراء
وقاعتدة بياناتته بإعطتاء صتورة حقيقيتة عن حجم عمليتات القتتل التتي يتعترض لهتا المتدافعون عن( HRD Memorial" )المتدافعين

وال يقتصر هدف هذا الموقع على مجرد تخليد المدافعين عن حقوق اإلنسان واالحتفتتاظ بقاعتتدة بيانتتات لهم وحستتب،. حقوق اإلنسان
.بل يهدف أيضا إلى األحتفاء بحياة وعمل وإنجازات هؤالء الذين ُقتلوا نتيجة عملهم السلمي من أجل حقوق اإلنسان

مقتطفات من معلومات التقرير

في. 2016مدافًعا عن حقوق اإلنسان خالل عام  66، بتوثيق مقتل "سي بي تي- دوم توماس بالدينو للتوثيق " قام مركز :البرازيل
قتلتوا أثنتاء مذبحتة%( 40أي )متدافًعا  28حالتة قتتل، من بينهم  70، زادت وتيرة أعمال القتل الجماعي فتم تستجيل 2017عام 

.واحدة

اتفاقية السالم بين الحكومة ومتمردي : كولومبيا الثورية لكولومبيا"رغم أن  القتل بين" القوات المسلحة  نتجت عنها أدنى معدالت 
ولم يتحستتن. عموم السكان في الثالثين سنة الماضية، إال أن عدد عمليات القتل ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان تصاعد بشكل كبير

.2018من المدافعين خالل النصف األول من  100فقد ُقتل ما يقرب من  - 2018الوضع في عام 

في:غواتيماال كافية  تحقيقات  إجراء  في  والفشل  لهم،  الحماية  وغياب  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  ضد  التشهير  حمالت  أدت   
وقتد ذكترت فترونت الين ديفنتدرز في تقاريرهتا الستنوية لألعتوام من. األعتداءات إلى خلق حالة يتم فيها قتل المدافعين دون عقتاب

متدافعا؛ تستعة منهم 19ومنذ بداية هذا العام وحتتى اآلن فقتط قتتل . من المدافعين في غواتيماال 45عن مقتل  2017إلى  2014
.لحقوق اإلنسان بمفردها" كوديا"كانوا أعضاء من نفس منظمة 

حالة قتل لمدافعين عن حقوق اإلنسان 64، وثَّقت فرونت الين ديفندرز ما مجموعه  2017إلى عام  2014 من عام :هندوراس
؛ ولكن،2017، كتان العتدد أقتل بكثتير في عتام 2016وبخالف عتدد المتدافعين المقتتولين خالل عتام . خالل فتترة األربتع ستنوات هتذه

.وليس ألن تحسنا حقيقيا كان قد طرأ على حالة حقوق اإلنسان" بيرتا كاسيريس"هذا أيضا حدث بسبب الحملة الدولية ضد قتل 

يونيو:المكسيك من  مايو 2016حزيران /  وقعت 2017أيار /إلى  في 1,442،  اإلنسان  حقوق  المدافعين عن  على  اعتداء  حالة 
.وفي واليتي تشياباس وأواكساكا بمفردهما، يتعرض مدافعان اثنان لالعتداء في كل يوم. اعتداءات في اليوم الواحد 4المكسيك، أي 

في عام. في أواكساكا وحدها 31عملية قتل ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان،  144وقعت  2018و  2013في الفترة ما بين 
المدافعون الذين يتدافعون عن حريتة التعبتير والصتحافة، والمتدافعون عن: فئات رئيسية هي 4٪ من 58مدافًعا؛  48، ُقتل 2017

27وُقتتل . حقوق الشعوب األصلية، والمدافعون عن حقوق األراضتي والمنتاطق، والمتدافعون عن الحتق في مستتوى معيشتي الئق
.2018مداًفعا خالل األشهر الستة األولى من عام 

الفلبين:الفلبين المدافعين عن حقوق اإلنسان في  التي تواجه  التهديدات   ال تزال عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء تمثل أخطر 
خالل 139، و (2010-2001)مدافًعا ُقتلتتوا خالل فتتترة رئاستتة أرويتتو  474: حيث أنهم يتعرضون لإلستهداف منذ وقت طويل

، أفادت2017في تقريرها السنوي لعام . ، والزالت عمليات القتل مستمرًة حتى الوقت الحاضر(2016-2010)فترة رئاسة أكينو 



من المتتدافعين في الفلتتبين، ممتتا يجعلهتتا الدولتتة األعلى من حيث عتتدد عمليتتات القتتتل من بعتتد 60فتترونت الين ديفنتتدرز عن مقتتتل 
.األمريكتين، وقد اقتربت من ِضعف الرقم عن العام السابق

.انتهى

  / بتوقي ت  //          أيلو تيقوتب ل سبتمب تيقوتب لوليأ/ر م تيقوتب لوليأ/ربمتبس ن الثال تيقوتب لوليأ/ربمتبس نم ث اليو تيقوتب لوليأ/ربمتبس نم ثلاثلا م م تيقوتب لوليأ/ربمتبس ن فج تيقوتب لوليأ/ًرا الواحد تيقوتب لوليأ/ربمتبس نم ثلاثلا مويلا نم اًرجف ة الساع تيقوتب لوليأ/ربمتبس نم ثلاثلا مويلا نم اًرجف ةدحاولا ة بعد الفور تيقوتب لوليأ/ربمتبس نم ثلاثلا مويلا نم اًرجف ةدحاولا ةعاسلا دعب // ي للنش تيقوتب لوليأ/ر
ج تيقوتب لوليأ/رينتش

3 / أيلو تيقوتب ل  2018سبتمب تيقوتب لوليأ/ر

النشطاء        قتءاطشنلا ل عملياءاطشنلا لتق ت فءاطشنلا لتق تايلمع ي الفتًا تصاعدًا يكشءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت ف تقريرءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت فشكي ٌ

       " للمدافعين      "  مستهدفنيعفادملل ة قتءاطشنلا ل عملينيعفادملل ة ألءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت ف من أكثر المدافعين تذكارينيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّ شبكنيعفادملل ة منيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش ع ديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم ز الين فروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت وثقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت
عا مم       منذم اإلنسا ماع ذنم نم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم أوقفوامعملياءاطشنلا لتق ت       " 2014السلميينم بعنوا ماع ذنم نم جديدم مشترتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كم لتقريرم وفقام وذلتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م

  . وتمثءاطشنلا لمالبرانيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زيءاطشنلا ل"            ستنيعفادملل ةمبلدا ماع ذنم ن فءاطشنلا لتق تايلمع يم النشطاءم علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم المميتنيعفادملل ةم االعتداءاءاطشنلا لتق تم حوليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم تحليلءاطشنلا لتق تايلمع يم تقريرم وهوم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م القتءاطشنلا ل
منم         أكثرم مجتمعنيعفادملل ةم والفلبينم والمكسيتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كم وهندورا نم رثكأ ةعمتجم نيبلفلاو كيسكملاو سم كءاطشنلا لمجرائم     80وكولومبياموغواتيماال منم المائنيعفادملل ةم فءاطشنلا لتق تايلمع يم

        . منمم      يقر نم بم مام قُتءاطشنلا لم وحدهاتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م كولومبيام فءاطشنلا لتق تايلمع يم اإلنسا ماع ذنم ن حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم للمدافعينم الموثقنيعفادملل ةم من 100القتءاطشنلا لم
. اآل ماع ذنم ن     حتليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى العا م هذا المدافعين

       . التصفياءاطشنلا لتق تمالمستهدفه     أصبحنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم ديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م الينم لفروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم فوفقاًم ليسنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تمعشوائينيعفادملل ة هذهفدهتسملا تايفصتلا تحبصأ ،زردنفيد نيال تنورفل ًاقفوف .ةيئاوشع تسيل هم القتءاطشنلا لم عملياءاطشنلا لتق تم
     . لعا مم        السنويم تقريرهام فءاطشنلا لتق تايلمع يم أمًرامشائعًا اإلنسا ماع ذنم نم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم المدافعينم السلميينم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،مذكرءاطشنلا لتق ت  2017للنشطاءم

علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم       يربوم ما الينمديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم ز فءاطشنلا لتق تايلمع يم        300فروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت اإلنسا ماع ذنم ن حقو ماع ذنم ناسنإلا ق لمدافعينمعن قتءاطشنلا ل هؤالء   27عملينيعفادملل ة ثلثا دولنيعفادملل ةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،
ذلتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كمفءاطشنلا لتق تايلمع ي               يحديف كلذ ثم مام وكثيراًم األصليينتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م السكا ماع ذنم نم وحقو ماع ذنم ناسنإلا قم واألريف كلذ ثدحي ام ًاريثكو ،نييلصألا ناكسلا قوقحو ضم البيئنيعفادملل ةم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم يدافعو ماع ذنم نم كانوام الضحايام
  . واستنادًامإلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى           أومندرتها والعدالنيعفادملل ةم والتقاريرم والتوثيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قم الحماينيعفادملل ةم انعدا مم حيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قيثوتلاو ةيامحلا مادعنا ثم والريفينيعفادملل ةم النائينيعفادملل ةم المناطىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قم

اعتقاليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل           إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى إال هذهفدهتسملا تايفصتلا تحبصأ ،زردنفيد نيال تنورفل ًاقفوف .ةيئاوشع تسيل ه القتءاطشنلا ل جرائم تؤدي لم المتوفرةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، .12البياناءاطشنلا لتق ت فيهم     المشتبه من فق.مهيف هبتشملا نم ط .مهيف هبتشملا نم طقف ٪

  " : كءاطشنلا لمبلد             فءاطشنلا لتق تايلمع يم دينفدرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زمقائدلب لك يف" :ال الينم فروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم فءاطشنلا لتق تايلمع يم للمدافعينم التذكاريم المشرودلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عم رئيدلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عورشملا سم لوغرا ماع ذنم نتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م جيمم عبرم وقدم
وقطادلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عماألعماليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل               الدولنيعفادملل ةم بينم والتواطؤم االقتصاديم الفسادم أدلامعألا عاطقو ةلودلا نيب ؤطاوتلاو يداصتقالا داسفلا ىم القتلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م عددم فيهام ارتفنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم التءاطشنلا لتق تايلمع يم البلدا ماع ذنم نم منم

" تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،             عنمحقوقهم صامتينم وبالمحرومينم الصدارةم فءاطشنلا لتق تايلمع يم بالنخ،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بم االحتفا،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بخنلاب ظم علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم مصممم سياسءاطشنلا لتق تايلمع يم نظا مم إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم
والمكسيتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كمتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،: "               تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م وهندورا نم رثكأ ةعمتجم نيبلفلاو كيسكملاو سم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،موغواتيماال وكولومبيام تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م البرانيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زيءاطشنلا لم حكوماءاطشنلا لتق تم كاننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم عقودتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م مدلامعألا عاطقو ةلودلا نيب ؤطاوتلاو يداصتقالا داسفلا ىم علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم مضيفا

الجريمنيعفادملل ةمالمنظمنيعفادملل ة            عصاباءاطشنلا لتق تم حياليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم تقاعسهام لتبريرم والمضللنيعفادملل ةم الواهينيعفادملل ةم األعذارم نفدلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عورشملا سم تستخد مم والفلبينم
 .           . وهذا  إصدلب لك يف" :الاذهو .عضولا حمالوضنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش ع يمكنهمم األسلحنيعفادملل ةم بكثرةم بأ ماع ذنم نم الخرافينيعفادملل ةم المقولنيعفادملل ةم يرددو ماع ذنم نم إنهمم واإلرها نم بموالمخدراءاطشنلا لتق ت

." للعنءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت ف         جذريا سببا ككونه الفساد يتجاهءاطشنلا ل والخطير البسي.مهيف هبتشملا نم ط التحليءاطشنلا ل

تقريرم  " عملياءاطشنلا لتق تمالقتءاطشنلا ل  ويتضمنم بالتعاو ماع ذنم نممنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش ع"           أوقفوام كتابتهم تمم السنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم الدوليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم منم دولنيعفادملل ةم لكءاطشنلا لم خاصام فصدلب لك يف" :الًم
لقيامهممبالتوثيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو ق             خطيرةم تهديداءاطشنلا لتق تم يومياًم يواجهو ماع ذنم نم الذينم الواقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم أريف كلذ ثدحي ام ًاريثكو ،نييلصألا ناكسلا قوقحو ضم علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم للخطرم المعرضينم النشطاءم

         . كءاطشنلا لمواحدة    تمار نم رثكأ ةعمتجم نيبلفلاو كيسكملاو سم والسياسينيعفادملل ةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م االجتماعينيعفادملل ةم االختدلب لك يف" :الفاءاطشنلا لتق تم منم الرغمم وعلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم العنءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت فمالمتصاعد ضدم والدعوةم
اختارتهاممصالح              عدالنيعفادملل ةم أنظمنيعفادملل ةم منم وتعانءاطشنلا لتق تايلمع يم السلميينم للمعارضينم العنيءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت فم القمنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم السنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم الدوليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم هذهفدهتسملا تايفصتلا تحبصأ ،زردنفيد نيال تنورفل ًاقفوف .ةيئاوشع تسيل هم منم
الديمقراطينيعفادملل ةموحقو ماع ذنم ناسنإلا ق.            بدعمم تتظاهرم التءاطشنلا لتق تايلمع يم الغربينيعفادملل ةم الحكوماءاطشنلا لتق تم نفا ماع ذنم ناسنإلا قم التقريرم ويظهرم كمام الشركاءاطشنلا لتق ت

فءاطشنلا لتق تايلمع ي              قمعينيعفادملل ة أكثرماألنظمنيعفادملل ة منم لبعيف ةيعمق ةمظنألا رثكأ نم ض واألمنينيعفادملل ةمالمباشرة المالينيعفادملل ةم المساعداءاطشنلا لتق تم تواصءاطشنلا لمتقديم ولكنها اإلنسا ماع ذنم نتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،
العالم. 

    " : المذكورةمفءاطشنلا لتق تايلمع ي          البلدا ماع ذنم نم جمينيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم فءاطشنلا لتق تايلمع يم فقدمقاليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل ديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م الينم بفروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم التنفيذيم المديرم أندرسو ماع ذنم نتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م أندروم أمام
والدعممالتقنءاطشنلا لتق تايلمع ي              المراقبنيعفادملل ةم ومعداءاطشنلا لتق تم لألسلحنيعفادملل ةم وتوفيرم النطا ماع ذنم ناسنإلا قم واسنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم وتدري،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بم تمويءاطشنلا لم هناتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كم كا ماع ذنم نم التقريرتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م هذام

:  " تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،موأضا:ف           حقو ماع ذنم ناسنإلا قماإلنسا ماع ذنم ن عنم المدافعينم قتءاطشنلا لم فءاطشنلا لتق تايلمع يم المتورطنيعفادملل ةم العسكرينيعفادملل ةم والقواءاطشنلا لتق تم والمخابراءاطشنلا لتق تم للشرطنيعفادملل ةم



عنمحقو ماع ذنم ناسنإلا ق"            المدافعينم لمهاجمنيعفادملل ةم ليدلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عورشملا سم الشموليينم والسلطويينم الفاسدينم المستبدينم تشجينيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم تمم لقدم
." العالمينيعفادملل ة         اإلنسا ماع ذنم ن حقو ماع ذنم ناسنإلا ق فكرة أصءاطشنلا ل لمهاجمنيعفادملل ة بءاطشنلا ل فحس،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، اإلنسا ماع ذنم ن

: اإلنسا ماع ذنم ن               حقو ماع ذنم ناسنإلا ق عن المدافعين ضد التقرير فءاطشنلا لتق تايلمع ي المفصلنيعفادملل ة والعنءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت ف القتءاطشنلا ل لعملياءاطشنلا لتق ت الدوافنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش ع أهم بين من
• "  " ضد          "  و تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، الدولنيعفادملل ة ضد بأنهم واتهامهم اإلنسا ماع ذنم نتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، حقو ماع ذنم ناسنإلا ق عن المدافعين سمعنيعفادملل ة وتشويه التشهير حمدلب لك يف" :الءاطشنلا لتق ت

مزعزعنيعفادملل ة؛"      أو عنيفنيعفادملل ة قولامعألا عاطقو ةلودلا نيب ؤطاوتلاو يداصتقالا داسفلا ى وبأنهم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، التنمينيعفادملل ة
واألريف كلذ ثدحي ام ًاريثكو ،نييلصألا ناكسلا قوقحو ض؛           • البيئنيعفادملل ة حماينيعفادملل ة علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى الطبيعينيعفادملل ة الموارد استغدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل تُفضنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّءاطشنلا ل التءاطشنلا لتق تايلمع ي الشرسنيعفادملل ة االقتصادينيعفادملل ة السياساءاطشنلا لتق ت

وحمايتها؛       • األصلينيعفادملل ة والشعو نم ب الفدلب لك يف" :الحين مجتمنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش ع بحقو ماع ذنم ناسنإلا ق االعترا:ف رفيف ةيعمق ةمظنألا رثكأ نم ض
لهم؛            • الحماينيعفادملل ة وتوفير فيها والتحقيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو ق المدافعين علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى الهجماءاطشنلا لتق ت لتوثيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو ق فعالنيعفادملل ة أنظمنيعفادملل ة وجود عد م

•. اإلنسا ماع ذنم ن          حقو ماع ذنم ناسنإلا ق عن المدافعين قتءاطشنلا ل فءاطشنلا لتق تايلمع ي وكدلب لك يف" :الئها و الحكومنيعفادملل ة تواطؤ

: كيلبرايد       بإيرين اإلتصاليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل يُرجليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى المعلوماءاطشنلا لتق تتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، من للمزيد
Erin Kilbride

+353857423767
erin@frontlinedefenders.org

تحريرينيعفادملل ة  مدلب لك يف" :الحظنيعفادملل ة

اإلنسا ماع ذنم ن      حقو ماع ذنم ناسنإلا ق عن للمدافعين التذكاري منظماءاطشنلا لتق ت(    www.hrdmemorial.org )المشرودلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا ع من ائتدلب لك يف" :ال:ف وضعه
ذكرلامعألا عاطقو ةلودلا نيب ؤطاوتلاو يداصتقالا داسفلا ىمالمدافعين             وتخليدم القتءاطشنلا لم حاالءاطشنلا لتق تم عنم المعلوماءاطشنلا لتق تم تجمينيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم بهد:فم والدولينيعفادملل ةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م المحلينيعفادملل ةم اإلنسا ماع ذنم نم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم

عا مم     قتلواممنذ حقو ماع ذنم ناسنإلا ق            1998الذينم عن المدافعين المتحدةمبشأ ماع ذنم ن األممم إعدلب لك يف" :ال ماع ذنم ن فيه اعتمد الذي العا م وهو تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،
(  "  "        . تذكاريمالمدافعين   موقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم يبدأم اإلطدلب لك يف" :ال ماع ذنم ناسنإلا قتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم مرةم ألوليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم بتوافىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قماآلراء (HRD Memorialاإلنسا ماع ذنم نم

عنمحقو ماع ذنم ناسنإلا ق               المدافعو ماع ذنم نم لهام يتعريف كلذ ثدحي ام ًاريثكو ،نييلصألا ناكسلا قوقحو ضم التءاطشنلا لتق تايلمع يم القتءاطشنلا لم عملياءاطشنلا لتق تم حجمم عنم حقيقينيعفادملل ةم صورةم بإعطاءم بياناتهم وقاعدةم
بقاعدة.               واالحتفا،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بخنلاب ظ اإلنسا ماع ذنم ن حقو ماع ذنم ناسنإلا ق عن المدافعين تخليد مجرد علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى الموقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش ع هذا هد:ف يقتصر وال اإلنسا ماع ذنم ن
نتيجنيعفادملل ةمعملهم                قُتلوام الذينم هؤالءم وإنجانيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زاءاطشنلا لتق تم وعمءاطشنلا لم بحياةم األحتفاءم إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم أيضام يهد:فم بءاطشنلا لم وحس،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م لهمم بياناءاطشنلا لتق تم

. اإلنسا ماع ذنم ن     حقو ماع ذنم ناسنإلا ق أجءاطشنلا ل من السلمءاطشنلا لتق تايلمع ي

التقرير    معلوماءاطشنلا لتق ت من مقتطفاءاطشنلا لتق ت

"   الب تيقوتب لوليأ/رازي:ل: مقتءاطشنلا لم   "    -    بتوثيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م بءاطشنلا لتق تايلمع يمتءاطشنلا لتق تايلمع ي سءاطشنلا لتق تايلمع يم للتوثيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قم بالدينوم توما نم رثكأ ةعمتجم نيبلفلاو كيسكملاو سم دو مم مركزم عنمحقو ماع ذنم ناسنإلا ق   66قا مم مدافعًام
عا مم    خدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل عا مم.   2016اإلنسا ماع ذنم ن تسجيءاطشنلا لم        2017فءاطشنلا لتق تايلمع ي فتم الجماعءاطشنلا لتق تايلمع ي القتءاطشنلا ل أعماليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل وتيرة نيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زادءاطشنلا لتق ت قتءاطشنلا لتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،  70تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، حالنيعفادملل ة

بينهم   أي  ) 28من .40مدافعًا واحدة%(     مذبحنيعفادملل ة أثناء قتلوا

" كولومبيا:  نتجنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت       "    الثورينيعفادملل ةملكولومبيا المسلحنيعفادملل ةم القواءاطشنلا لتق تم ومتمرديم الحكومنيعفادملل ةم بينم السدلب لك يف" :ال مم اتفاقينيعفادملل ةم أ ماع ذنم نم رغمم
القتءاطشنلا لمضد                 عملياءاطشنلا لتق تم عددم أ ماع ذنم نم الماضينيعفادملل ةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،مإال سننيعفادملل ةم الثدلب لك يف" :الثينم فءاطشنلا لتق تايلمع يم السكا ماع ذنم نم عمو مم بينم القتءاطشنلا لم معدالءاطشنلا لتق تم أدنليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم عنهام

      . عا مم       فءاطشنلا لتق تايلمع يم الوضنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم يتحسنم ولمم بشكءاطشنلا لمكبير تصاعدم اإلنسا ماع ذنم نم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم -   2018المدافعينم قُتءاطشنلا لمما  فقدم
من   من       100يقر نم ب األوليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل النصءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت ف خدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل المدافعين .2018من

والفشءاطشنلا لمفءاطشنلا لتق تايلمع ي             غواتيما:ال: لهمتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م الحماينيعفادملل ةم وغيا نم بم اإلنسا ماع ذنم نتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم المدافعينم ضدم التشهيرم حمدلب لك يف" :الءاطشنلا لتق تم أدءاطشنلا لتق تم
  . وقدمذكرءاطشنلا لتق ت              دو ماع ذنم نمعقا نم ب المدافعينم قتءاطشنلا لم فيهام يتمم حالنيعفادملل ةم خلىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قم إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم األعتداءاءاطشنلا لتق تم فءاطشنلا لتق تايلمع يم كافينيعفادملل ةم تحقيقاءاطشنلا لتق تم إجراءم

منم         لألعوا مم السنوينيعفادملل ةم تقاريرهام فءاطشنلا لتق تايلمع يم ديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زم الينم مقتءاطشنلا لم   2017إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم  2014فروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم منمالمدافعين  45عنم
         . قتءاطشنلا لم  فق.مهيف هبتشملا نم طم اآل ماع ذنم نم وحتليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم العا مم هذام بداينيعفادملل ةم ومنذم منمنفدلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عورشملا س       19فءاطشنلا لتق تايلمع يمغواتيماال أعضاءم كانوام منهمم تسعنيعفادملل ةم مدافعا؛م

.    " بمفردها " اإلنسا ماع ذنم ن لحقو ماع ذنم ناسنإلا ق كوديا منظمنيعفادملل ة



عا ممم   هندورا:س: عا ممم   2014منم مجموعهمم        2017إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم مام ديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زم الينم فروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم َّقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم وث قتءاطشنلا ل  64تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م حالنيعفادملل ةم
     . المقتولينمخدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل         المدافعينم عددم وبخدلب لك يف" :ال:فم سنواءاطشنلا لتق تمهذهفدهتسملا تايفصتلا تحبصأ ،زردنفيد نيال تنورفل ًاقفوف .ةيئاوشع تسيل ه األربنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم فترةم خدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم اإلنسا ماع ذنم نم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم لمدافعينم

عا مم       2016عا مم  فءاطشنلا لتق تايلمع يم بكثيرم أقءاطشنلا لم العددم كا ماع ذنم نم ضدمقتءاطشنلا ل         2017تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م الدولينيعفادملل ةم الحملنيعفادملل ةم بسب،"مهقوقح نع نيتماص نيمورحملابو ةرادصلا يف بم حديف كلذ ثم أيضام هذام ولكنتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م ؛م
.            " اإلنسا ماع ذنم ن"  حقو ماع ذنم ناسنإلا ق حالنيعفادملل ة علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى طرأ قد كا ماع ذنم ن حقيقيا تحسنا أل ماع ذنم ن وليدلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عورشملا س كاسيريدلب لك يف" :الئاق زردفنيد نيال تنورف يف نيعفادملل يراكذتلا عورشملا س بيرتا

/ المكسي:ك: حزيرا ماع ذنم ن   يونيو / 2016من أيار   مايو وقعنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت  2017إلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى عن     1,442تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ، المدافعين علليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ى اعتداء حالنيعفادملل ة
أيم      المكسيتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م فءاطشنلا لتق تايلمع يم اإلنسا ماع ذنم نم .    4حقو ماع ذنم ناسنإلا قم تشيابا نم رثكأ ةعمتجم نيبلفلاو كيسكملاو سموأواكساكا     واليتءاطشنلا لتق تايلمع يم وفءاطشنلا لتق تايلمع يم اليو ممالواحد فءاطشنلا لتق تايلمع يم اعتداءاءاطشنلا لتق تم

     . بينم        مام الفترةم فءاطشنلا لتق تايلمع يم كءاطشنلا لميو م فءاطشنلا لتق تايلمع يم لدلب لك يف" :العتداءم اثنا ماع ذنم نم مدافعا ماع ذنم نم يتعريف كلذ ثدحي ام ًاريثكو ،نييلصألا ناكسلا قوقحو ضم 144وقعنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم  2018وم  2013بمفردهماتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م
اإلنسا ماع ذنم نتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،        حقو ماع ذنم ناسنإلا ق عن المدافعين ضد قتءاطشنلا ل .   31عملينيعفادملل ة عا م    فءاطشنلا لتق تايلمع ي وحدها أواكساكا قُتءاطشنلا ل  2017فءاطشنلا لتق تايلمع ي مدافعًا؛ 48تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،

منم  58 :         4.مهيف هبتشملا نم طقف ٪م والمدافعو ماع ذنم نمعن    والصحافنيعفادملل ةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م التعبيرم حرينيعفادملل ةم عنم يدافعو ماع ذنم نم الذينم المدافعو ماع ذنم نم رئيسينيعفادملل ةمهءاطشنلا لتق تايلمع ي فئاءاطشنلا لتق تم
الحىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قمفءاطشنلا لتق تايلمع ي            عنم والمدافعو ماع ذنم نم والمناطىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م األراضءاطشنلا لتق تايلمع يم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم عنم والمدافعو ماع ذنم نم األصلينيعفادملل ةتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م الشعو نم بم حقو ماع ذنم ناسنإلا قم

  . وقُتءاطشنلا لم   معيشءاطشنلا لتق تايلمع يمالئىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو ق عا مم        27مستولامعألا عاطقو ةلودلا نيب ؤطاوتلاو يداصتقالا داسفلا ىم منم األولليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم الستنيعفادملل ةم األشهرم خدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم فيماموُثقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت  2018مدافًعام حالنيعفادملل ة 31تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م
العا م     كءاطشنلا ل خدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل .2017قتءاطشنلا ل

عن              الفلبي تيقوتب لوليأ/ربمتبس ن: المدافعين تواجه التءاطشنلا لتق تايلمع ي التهديداءاطشنلا لتق ت أخطر تمثءاطشنلا ل القضاء نطا ماع ذنم ناسنإلا ق خارنع نيعفادملا هجاوت يتلا تاديدهتلا رطخأ لثمت ءاضقلا قاطن ج اإلعدا م عملياءاطشنلا لتق ت تزاليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل ال
 : وقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تمطويءاطشنلا ل           منذم لإلستهدا:فم يتعرضو ماع ذنم نم أنهمم حيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قيثوتلاو ةيامحلا مادعنا ثم الفلبينم فءاطشنلا لتق تايلمع يم اإلنسا ماع ذنم نم قُتلوامخدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا ل   474حقو ماع ذنم ناسنإلا قم مدافعًام

أرويوم   ) رئاسنيعفادملل ةم وم(  2010-2001فترةم أكينوم     )139تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م رئاسنيعفادملل ةم فترةم عملياءاطشنلا لتق تمالقتءاطشنلا ل(   2016-2010خدلب لك يف" :الليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىلع ةتيمملا تاءادتعالا لم والنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زالنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م
     . لعا مم    السنويم تقريرهام فءاطشنلا لتق تايلمع يم الوقنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تمالحاضر حتليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم عنممقتءاطشنلا ل      2017مستمرةًم ديفندرنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زم الينم فروننيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال تم أفادءاطشنلا لتق تم تايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م

منمبعد               60 القتءاطشنلا لم عملياءاطشنلا لتق تم عددم حيىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو قيثوتلاو ةيامحلا مادعنا ثم منم األعلليزاربلا لثمتو .نادلب ةتس يف ءاطشنلا ىم الدولنيعفادملل ةم يجعلهام ممام الفلبينتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،م فءاطشنلا لتق تايلمع يم المدافعينم منم
. السابىلإ اًدانتساو .اهتردن وأ ةلادعلاو ريراقتلاو ق         العا م عن الرقم ِضعءاطشنلا لتق تايلمع يف اًتفال اًدعاصت ف من اقتربنيعفادملل ةفدهتسم لتق ةيلمع فلأ نم رثكأ "نيعفادملا ّيراكذت" ةكبش عم زردنفيد نيال ت وقد األمريكتينتايلمع اوفقوأ" ناونعب ديدج كرتشم ريرقتل اقفو كلذو ،

انته.ى.


