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تعزيز التدريب عىل األمن من أجل املدافعني املُعرَّضني للخطر
ر املدافعني املُعرَّضني للخطر حول التدريب عىل األمن؟ كيف ميكن فعل هذا بشكل جيد؟ كيف ميكن للتدريب عىل األمن أن  ماذا يُقدِّ

يساهم يف الحامية؟ أنواع التدريب عىل األمن التي تركّز عىل نهٍج دعم الخرباء للمدافعني وتطوير خرباتهم وتلبية احتياجتهم ومشاركتهم 

يف ذلك ليكون للتدريبات أهمية بنقل وتبادل الخربات وليس مجرد نقل للمعلومات ، أمنا التي تدعم املدافعني يف زيادة الوعي بالحقوق، 

وإجراء تحليالت سياقية وتحليالت لألطراف املعنيّة وتقييامت للمخاطر، وتطوير مامرسات تدبري األمن، ومشاركة الخربات، وبناء شبكات 

دعم، والتأمل يف املامرسات اليومية املتعلقة باألمن، وتبّني فهم متعدد األبعاد لألمن يشمل السالمة العقلية والنفسية.

مقدمة 

أصبح التدريب عىل األمن طريًقا رئيسيًا يدعم فيه ممثلو الحامية املدافعني 
املُعرَّضني للخطر يف تطوير مامرسات تدبري األمن. وعندما يتم بشكل جيد، 
يجد املدافعون املعرَّضون للخطر هذا النوع من التدريب قيِّاًم ويرغبون يف 

املزيد منه. يُجري ممثلو الحامية تدريبًا عىل األمن بطرق مختلفة، وبأساليب 
تربوية مختلفة، ومبفاهيم مختلفة عن األمن. يلخص هذا املوجز للسياسات 
أفكاًرا من أكرث من 400 مدافع)ة( معرَّض)ة( للخطر يف كولومبيا واملكسيك 

ومرص وكينيا وإندونيسيا عن التدريب عىل األمن، والتي تسلّط الضوء عىل ما 
رونه وما يوصون به من أجل تدريب عىل األمن أكرث فعالية. يقدِّ

يف هذه الدراسة، قال 64% من 391 مجيبني عىل االستقصاء أنهم قد تلّقوا 
تدريبًا رسميًا عىل كيفية إدارة أمنهم )انظر جدول 1(. تلّقى 65% من 

الرجال متوسط 2,3 تدريبات لكل منهم، وتلقى 62% من النساء متوسط 
1,9 تدريبات لكل منهن، وتلقى 60% من املدافعني/ات العابرين/ات جنسيًا 

متوسط 1,5 تدريبات لكل منهم/ن. بوجه عام، تلقى الرجال تدريبات أكرث 
من النساء. ولكن مبا أن عينة املدافعني يف هذه الدراسة محدودة، فالنسبة 
املئوية للمدافعني املعرَّضني للخطر الذين تلقوا تدريبًا يف كل بلد قد تكون 

أقل بكثري عىل األرجح.

هناك العديد من الطرق التي يجرى بها التدريب عىل األمن – بني الورش التي 
تجرى ملرة واحدة )والتي قد تستغرق عدة أيام( والورش املدَمجة يف عالقات ذات 

أمد أطول والتي قد تتضمن متابعات منتظمة أو مصاحبة أو إرشاًدا أو مساعدة.



2 Centre for Applied Human Rights

مركز املدافعني عن حقوق اإلنسان
موجز السياسات 3  |  أغسطس/آب 2017

الرتكيز عىل التدريب عىل األمن 

التوعية بالحقوق

ر املدافعون يف دراستنا أهمية التدريب الذي ساعدهم عىل تطوير وعيهم  قدَّ
بالحقوق. فالتدريبات عىل األمن توفر لهم فرًصا ملناقشة معنى مصطلح 

"مدافع عن حقوق اإلنسان" وحقهم يف الرتويج لحقوق اإلنسان وحاميتها 
كام نص اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع 

يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليًا يف 
1998 وكام تتم حاميته من خالل القوانني املحلية.

تحليل الديناميكيات – سياقات محلية

قّدر املدافعون أهمية التدريب الذي مكَّنهم من إجراء تحليالت سياقية 
عىل املستوى الفردي والجمعي بناًء عىل التطورات األخرية، واألمور الجارية، 
واملعلومات الدقيقة. وأشاروا إىل أهمية االنتباه إىل االتجاهات الناشئة عىل 
روا أيًضا فرص مناقشة العوامل والجهات الفاعلة التي  املستوى املحيل. وقدَّ

يجدر بهم االهتامم بها عند تدبري أمنهم الشخيص يف سياقاتهم املحددة. 
أوصت مدافعة عابرة جنسيًا من كولومبيا بوجود "...املزيد من النقاش حول 
خصوصيات وتفاصيل  وتفرُّدات واحتياجات الحارضين )حارضي التدريب(، 

اعتامًدا عىل السياق الذي يعيشون فيه و/أو يطورون أنشطتهم فيه."

ر املدافعون أهمية الرتكيز عىل تحديد، وتحليل، وتدبري التهديدات  قدَّ
واملخاطر املتعلقة بنقاط ضعفهم وقدرتهم االستيعابية كأفراد وكمجموعات.  

كام أكّدوا عىل أهمية تحليل التهديدات والهجامت املتعلقة بهم بصورة 
مبارشة. عىل سبيل املثال، أشار مدافعون من كولومبيا إىل أهمية الرتكيز 

عىل التهديدات من الجهات الفاعلة غري الحكومية، بينام أشار مدافعون من 
مرص إىل الحاجة إىل فحص التهديدات املتعلقة بالوضع القانوين ملنظامتهم 

واحتامل القبض عليهم ومالحقتهم قضائيًا.

أشاروا أيًضا إىل أهمية وجود مساحة للتفكري يف املخاطر التي واجهوها، والتي رمبا 
قد اعتادوها أو تجاهلوها يف حيواتهم اليومية.

... يشء عادي للبرش الذين واجهوا الكثري من املخاطر )مخاطرهم 
الشخصية أو مخاطر آخرين( أن يأيت وقت يتم فيه التقليل من شأنهم، 
واالعتياد عىل املخاطر، والبدء يف نبذ الحاجة إىل مراجعة األمور وتعلمها 

باستمرار. هذا يحدث لجميع املدافعني.

مدافع يعمل عىل حقوق املعتقلني السياسيني، كولومبيا

)التدريبات عىل األمن( رضورية، لكن يجب إدراجها ضمن العملية 
االجتامعية وجعلها جزء حاسم منها يف املكسيك، وجعلها تنظر إىل ما 

وراء الوضع الحايل وأن تأخذ يف الحسبان املخاطر املوجودة، والتي رمبا قد 
اًسأ يخرتقون الحركات أو املنظامت االجتامعية. تتضمن أُن

مدافع يعمل عىل الحقوق املدنية والسياسية، املكسيك

أشار املدافعون إىل أهمية فهم املخاطر يف عالقتها بالهياكل السياسية 
واالجتامعية واالقتصادية وبأوجه عدم املساواة يف املجتمع والتي ما تكون 

خفية يف األغلب. كام انتقدت مدافعة عن حقوق النساء ومجتمع امليم/
ال LGBTIQ )املثليني، واملثليات، ومزدوجي امليول الجنسية، واملتحولني 

جنسيًا،وثنائيي الجنس، واملتحريين جنسيًا( يف كينيا التدريبات عىل 
األمن التي "ترسو عىل إطارعمل حقوق اإلنسان يغفل تقاطعات العدالة 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية يف مجتمعاتنا."

يساعد التدريب عىل األمن املدافعني عىل تشكيل وعي أمني ويقظة يومية. 
كام الحظت مدافعة يف كينيا تعمل عىل حقوق املدافعني عن حقوق 

اإلنسان: "لقد ساعدين عىل تغيري موقفي تجاه املخاوف األمنية."

بناء الدعم االجتامعي والشبكات

كان أحد أهم املوضوعات يف بحثنا كيف كان الدعم االجتامعي عاماًل رئيسيًا ألمن 
وحامية املدافعني. يف أوقات الشدة، غالبًا ما كان األهل واألصدقاء والجريان وأعضاء 

املجتمع والزمالء املدافعني هم من يقدمون مساعدة فورية. وعرّب املدافعون عن 
 رغبتهم يف تعلم املزيد عن كيفية بناء الشبكات والدعم من أجل عملهم.

الحظ املدافعون كيف ميكن للرصاع والتحرش والعنف داخل حركات ومنظامت 
حقوق اإلنسان أن يحمل أثرًا خطريًا. مدافعة يف املكسيك أشارت:

متوسط عدد التدريبات املتلقاة البلد

عابرين/ات جنسيًا نساء رجال الكل غري متأكد ال نعم

1,0 2,6 4,6 3,6 1 % 31 % 68 % كولومبيا

غري متاح 2,6 3,1 2,8 3 % 16 % 81 % املكسيك

1,0 1,5 1,9 1,7 1 % 29 % 70 % كينيا

3,0 1,0 1,4 1,3 3 % 38 % 59 % إندونيسا

1,0 1,4 0,7 1,0 12 % 46 % 42 % مرص

1,5 1,9 2,3 2,0 4 % 32 % 64 % الكل

"هل تلقيت أي تدريب رسمي عىل كيفية تدبري 
أمنك الشخيص؟"

جدول 1: تلّقي التدريب عىل األمن بحسب البلد
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عندما يايت العنف من الداخل، من الدائرة القريبة – مثل الرشكاء 
)الحميمني(، والزمالء يف نفس املنظمة، والذكورية داخل الحركات 

االجتامعية –  هناك خطر التصدع، والذي رمبا قد يكون أكرث خطورة 
من آخر متعلق بجهات فاعلة خارجية... نحن نحتاج أن نعمل عىل 

ذلك مع شبكات املدافعني حتى منكِّن املدافعني...

قّدر أحد املحامني العاملني عىل حقوق األرايض من إندونيسيا أهمية التأكيد 
عىل "إدارة النزاعات الداخلية والخارجية"، ومدافع آخر من مرص يعمل عىل 

حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان رحَّب باإلرشاد والنصح حول كيفية 
التعامل مع النزاعات والعنف".

اسرتاتيجيات وتكتيكات من أجل تدبري األبعاد املتعددة لألمن

أعرب املدافعون عن تقديرهم لتعلم طرق عملية لحامية أنفسهم. وأشاروا 
إىل أهمية اكتساب مهارات األمان الرقمي، والرتكيز عىل إدارة املعلومات، 

وتعلم كيفية حامية الخصوصية يف مواجهة الرقابة، وتعلم كيفية إدارة 
املخاطر املتعلقة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

وقّدر املدافعون أهمية التدريب عىل األمن الذي وفّر "مساحات آمنة" 
يستطيعون فيها التحدث عن خرباتهم ومشاعرهم التي كان من الصعب 
مشاركتها. التدريبات عىل األمن كانت فرًصا لهم من أجل تبادل األفكار 

حول كيفية إدارة الضغوط والخوف، ومن أجل الشعور بالقبول والتشجيع. 
وكام عرّب أحد قادة الفالحني من كولومبيا: "نحن ال نشعر بالوحدة كام فعلنا 

من قبل". وقّدروا أيًضا عىل األخص التأكيد عىل االهتامم بالنفس والسالمة 
العقلية والنفسية.

أشار املدافعون أيًضا إىل أهمية منارصة واالعتامد عىل الحامية والوقاية 
املؤسسية.

اعتبارات تربوية

يًصا لالحتياجات  لة خصِّ أكرث أنواع التدريبات عىل األمن قيمًة هي املَُفصَّ
املحددة والسياقات املحلية للمدافعني. أشار املدافعون إىل أن املخاطر 

تختلف من منطقة جغرافية إىل أخرى. الحظ مدافع من املكسيك يعمل عىل 
الحقوق املدنية والسياسية  ناقًدا:

نادًرا ما تهدف ورش العمل إىل أمور محددة يف املجال. يف املكسيك، 
أعتقد أن الواقع معقد جًدا ومتغري يف املقام األول. البلد ال عالقة لها مبا 
كانت عليه من 01 سنوات، وكل مدينة أو تعداد للمواطنني يتغري فجأة 

عند منعطفات محددة. 

وقد قّدر املدافعون أهمية التدريبات التي تم تطويرها بالتشاور معهم 
وتقدميها بلغتهم األم، وباستخدام أساليب تربوية تناسبهم.

مجدًدا، أقر املدافعون أنهم أرادوا تدريبًا اسرتاتيجيًا وعمليًا، وليس نظريًا 
فقط. وأعربوا عن تقديرهم لالقرتاحات امللموسة القابلة للتنفيذ يف الحياة 
اليومية بأخذ واقعهم وقيودهم يف االعتبار. كام الحظ البعض أنهم مل يكن 

دامئًا بإمكانهم تنفيذ كل األفعال التي اقرتحها املدربون.

] التدريبات عىل األمن [ مهمة لكل شخص يف املنظمة... ] املدافعون[ 
عليهم أن يعوا كيفية اتخاذ املخاطر والحد منها، وأن يديروا الضغوط 

والخوف، ويفهموا أن قضيتنا هي قضية تحفزنا – دعونا ال ننهزم بحمالت 
التشويه والتهديدات ، ولنستكمل كفريق متحد وقوي.

محام يعمل عىل حقوق الضحايا، كولومبيا
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بأغلبية ساحقة، أراد املدافعون أن يتلقوا تدريبًا أكرث انتظاًما. كام الحظ أحد 
املدافعني من املكسيك: "هي رضورية لكن غري كافية أبًدا، وبها عادة القليل 
من املتابعة". قالوا أيًضا أن من الهام تدريب املزيد من املدافعني، مبن فيهم 

أعضاء املجتمعات املحلية )ليس القادة فقط(، واملدافعني يف املناطق الريفية، 
واملدافعات من النساء.

مل تعجب املدافعني التدريبات التي كانت عىل عجلة، أو سطحية للغاية، أو 
تدريسية للغاية. ومل تعجبهم التدريبات التي يقدمها مدربون ال يعرفون 

السياق املحيل جيًدا، أو كام الحظ محاٍم يعمل عىل حقوق التعدين والبيئة: 
"أىت بوجهة نظر خارجية عن الوضع... مقدًما استنتاجات عن بعد". قائد 

إفريقي-كولومبي عربَّ عن أهمية وجود "مشاركة أكرث ممن يتحدثون 
بكلامتهم الشخصية، ويرشحون ما حدث لهم؛ ليك يتمكنوا من إيصالها من 

خالل املجتمعات املحلية". وقال مدافع آخر من كولومبيا يعمل عىل حقوق 
مجتمع امليم/ال LGBTIQ )املثليني، واملثليات، ومزدوجي امليول الجنسية، 

واملتحولني جنسيًا،وثنائيي الجنس، واملتحريين جنسيًا(:

تحتاج ألن تكون أكرث مشاركة وتشمل املعرفة باملحليني وباملعرضني 
للخطر. وتحتاج ألن تسلط الضوء عىل آراء َمن يف املجال. هناك حاجة 

للمزيد من الحوار خاللها.

من عاشوا الرصاع أنفسهم وشخصًيا يكونون أفضل خيار لتقديم ورش 
العمل، وإال لن يفهموا السياق يف مرات عديدة. أعتقد أن "وجهة نظر 

مزدوجة" قد تكون مثرية لالهتامم حًقا. مثاًل، مقارنة بني البالد التي 
مرَّت أو متّر بنفس الوضع قد تعلمنا الكثري. عىل سبيل املثال، مقارنة بني 

وضع التعدين يف غواتيامال ووضع التعدين هنا يف كولومبيا. 

مدافعة تعمل عىل حقوق البيئة والتعدين، كولومبيا

أشار بعض املدافعني إىل قيمة استخدام لعب األدوار ملساعدتهم يف استباق 
السيناريوهات، وتصّور التهديدات، والتعامل مع املخاطر بطرق عملية. 

كام أعجبهم استخدام دراسات حالة مبنية عىل أحداث وخربات حقيقية. 
واستمتعوا بأساليب التدريب التي تضمنت مشاركة فعالة والتي كانت أكرث 

استجابة الحتياجاتهم ومخاوفهم.

أعرب املدافعون عن تقديرهم لفرص مشاركة خرباتهم الشخصية وأسئلتهم. 
وكام قال أحد املدافعني من كولومبيا الذي يعمل عىل مقاومة النزعة 

العسكرية وحقوق مجتمع امليم/ال LGBTIQ )املثليني، واملثليات، 
ومزدوجي امليول الجنسية، واملتحولني جنسيًا،وثنائيي الجنس، واملتحريين 

جنسيًا(:

)التدريبات( قصرية للغاية. يف معظم األحيان، يأيت املدافعون عىل منت 
طائرة يف الصباح، ويرحلون عىل منت طائرة يف مساء نفس اليوم. الناس 

)املدافعون عن حقوق اإلنسان واملعرضون للخطر( يريدون مشاركة 
خرباتهم مع املدرب. ويتحمسون جًدا للكالم معهم والكالم عن خرباتهم. 

هناك حاجة لوقت مخصص للحديث عن خرباتهم وبعدها ليسألوا 
أسئلة أخرى أيًضا. 

أعرب املدافعون عن تقديرهم عندما كان الطعام واالنتقاالت واإلقامة 
املتعلقة بالتدريب مكفولة لهم.

اقرتح عدة مدافعني أن من املفيد ضّم جهات فاعلة حكومية يف التدريبات 
عىل األمن. وقالت إحدى قادة الفالحني من كولومبيا معربة عن رأيها: 

اشملوا السلطات املسئولة عن حامية املدافعني وفرَقهم اإلقليمية 
بطريقة تجعلهم يشعرون أن عليهم تنفيذ الربامج املنشأة لتحقيق هذه 

الغاية، وليستطيعوا االستجابة بفعالية لضامنات الدفاع وأن يكونوا 
مدافًَعا عنهم ضد انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان.

ومع ذلك، كان بعض املدافعني حذرين جًدا من هذا النهج؛ ألنه قد يبث 
االضطراب يف الثقة الرضورية من أجل التدريب عىل األمن، وقد يصبح وسيلة 

لسلطات الدول ليظهروا قلقهم بشأن حاميتهم بدون التزاٍم حقيقي.

أشار املدافعون إىل قيمة التيسريات الخارجية، ولكن أيًضا إىل 
أنهم كان عليهم أن يضعوا بأنفسهم املعرفة والتأمل الذايت 

موضع التطبيق. وقال مدافع من كولومبيا أن ما كان بالحاجة 
إليه هو "القليل من املساعدة يف الخارج، والكثري من التحول 

يف الداخل."

]من املهم[  أن نوفر آليات أسهل للحصول عىل أشياء من الحياة اليومية. 
توصيات ملموسة أكرث، كالم أقل. فمن األفضل أن تعطي ثالث أمثلة 
ملموسة ملا ميكن فعله. كان التدريب مع )اسم منظمة( غريًبا جًدا، 

ومبالًغا فيه بشدة؛ فقد أعطوا اقرتاحات كثرية للغاية ألخذ االحتياطات... 
كثرية لدرجة أن ال أحد يستطيع تذكرها كلها. قّدموا الكثري لدرجة أن املرء 

ترك التدريب شاعرًا بالصدمة.

محام يعمل عىل حقوق الضحايا، كولومبيا
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خالصات من أجل املامرسة

اإلقرار بأن التدريبات عىل األمن التي يتم فرضها من الخارج دون النظر 
إيل االحتياجات الداخلية غالبًا ما تكون غري فعالة. يجب عىل املدافعني 

أنفسهم أن يشاركوا يف محتوى وعنارص التدريب عىل األمن والدعم ليك 
يكون مفيًدا لهم.

دعم املدافعني )أفراد، ومجموعات، ومجتمعات محلية، ومنظامت( 
يف دمج مسائل األمن والتدبري يف حيواتهم اليومية. واإلقرار بأن 

لديناميكيات املجموعة أثر عىل توجهات الجامعات، وسلوكياتها، 
ومامرساتهم اليومية. 

ل لسياقات محددة. احتياجات  دعم إيصال التدريب عىل األمن املُفصَّ
املدافعني املعرَّضني للخطر. وإرشاك املدافعني يف تصميم التدريبات 

وتضمني منظوراتهم.

توسيع نطاق وصول التدريبات للمدافعني املعزولني )خصوًصا َمن 
يعيشون يف مناطق ريفية(، واملدافعات من النساء، واملدافعني عن 
حقوق مجتمع امليم/ال LGBTIQ )املثليني، واملثليات، ومزدوجي 

امليول الجنسية، واملتحولني جنسيًا،وثنائيي الجنس، واملتحريين جنسيًا(، 
واملدافعني عن األرايض والحقوق البيئية.

خلق مساحات آمنة يف التدريبات عىل األمن والتي يستطيع فيها 
املدافعون مشاركة خرباتهم، ورصاعاتهم، ومشاعرهم أثناء حاميتهم من 

جعلهم ضحايا مرة أخرى.

دعم املدافعني يف تطوير وتنفيذ خطط عمل من أجل أمنهم تكون 
واقعية، وممكنة، وقابلة للتنفيذ مع أخذ واقعهم وقيودهم يف االعتبار. 

ومساعدتهم عىل تحديد الدعم الذي يحتاجونه من أجل تنفيذ مثل 
هذه الخطط، ومساعدتهم عىل بناء هذا الدعم.

مساعدة املدافعني عىل بناء شبكات ودعم من أجل عملهم عىل 
مستويات متعددة. وتيسري التأمل الذايت يف قضايا الرصاع مع حركات 

ومنظامت حقوق اإلنسان وكيفية إدارتها. وتشجيع التفكري يف الكيفية 
التي يساهم بها القمع والعنف السيايس يف النزاعات والتوترات بني 

األشخاص. 

إدماج التجريب عىل األمن مع تدابري أخرى لتعزيز أمن املدافعني، مثل 
الدعم الطارئ يف حاالت الخطر املحدق، والتطوير طويل األمد لبيئة 

متكِّن من ترويج وحامية حقوق اإلنسان.
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عن هذا املرشوع: 

يعتمد موجز السياسات هذا عىل نتائج بحثية من مرشوع 
"تجاوزاملخاطر، وتدبري األمن، وتلقي الدعم" والذي يبحث تجارب 

مدافعني عن حقوق اإلنسان معرضني للخطر يف كولومبيا واملكسيك 
ومرص وكينيا وإندونيسيا. وأُجريت املقابالت والدراسات االستقصائية 

مع أكرث من 400 من املدافعني بني يوليو/ متوز 2015 ونوفمرب/ ترشين 
الثاين 2016.
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