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نسان. انطالقاً من المناقشات ن والمدافعات عن حقوق الإ ي حيوات المدافع�ي
/ات دور أساسي �ن ن  للعائلة والمقرب�ي

ن والمدافعات من كولومبيا والمكسيك ومرص وكينيا وإندونيسيا، يناقش هذا الموجز الطرق. مع المدافع�ي
ن للخطر ن والمدافعات المعرض�ي ي أمن وحماية المدافع�ي

ن  �ن ي تتورط فيها العائلة والمقرب�ي
 .المعقدة ال�ت

ات م ج ه دات  وال دي ه ت ن ال ن م �ي دف ه ت س م ن  ك �ي رب ق م ة وال ل ائ ع ال

ن  عن حقوق ي جميع البلدان الخمسة، اسُتهِدف أفراد أَُس المدافع�ي
 �ن

ن ووقف عملهم/ن. نسان من قبل جناة بهدف عرقلة حياة المدافع�ي  الإ
ي سالمتهم

 يركز المدافعون عىل سالمة أفراد الأسة والأحباء عند التفك�ي �ن
 أنفسهم. وأفادوا بأن أفراد عائالتهم/ن قد تلقوا تهديدات بالقتل

ي بعض الحالت،
ا. و�ن  ومضايقات هاتفية، وتم تتبعهم ووصمهم علن

 تعرضوا لالأذى، بل  وح�ت للقتل. كما قالت احدى المدافعات  عن حقوق
ي كولومبيا: "هناك أيًضا منشورات تحمل

ا العنف �ن ن وضحاي  المختف�ي
 أسماء أحفادي ورصاصات ملَصقة عليها؛ قيل فيها: سيكون هناك المزيد

ي
".من هذه الأشياء إذا لم تصم�ت

 تشكل التهديدات والهجمات عىل العائالت مصدراً هائالً من الريبة والقلق
ي تنشط  عىل حقوق النساء والختفاء

 والتوتر. قالت احدى المدافعات  ال�ت
ي المكسيك

:القرسي والعنف ضد النساء �ن

ن ما إذا كنت ن عائلتك وأنت ال تعرف�ي ن البيت ، وتودع�ي ك�ي  الريبة؛ ت�ت
 ستعودين... ليس االأمر كالمخاطرة بفقدان وظيفتك، أو سيارة، أو سلعة.

ن لنا ي موضع فقدان حياتنا أو حياة أحد المقرب�ي
.فعملنا يضعنا �ن

ا ما يكون انعدام الأمن الذي يعيشه المدافعون متغلغالً، ول يؤثر ًب  غال
ي يقومون بأداء عملهم بها؛ بل أيًضا عىل الطريقة

 فقط عىل الطريقة ال�ت
ي يعيشون بها حياتهم، وعاداتهم وروتينهم اليومي، وتفاعالتهم

 ال�ت
.الأُسية، وعالقاتهم مع الآخرين

ي
... كانت هي وعائل�ت ي

يك�ت ا ، والعالقة برسش ن ا، وتأثرت العالقة بأست ن ات ا لتغي�ي حي  اضطررن

ي حرصن بها ابن
ًرا... لأن ]الحكومة[ لديهم معلومات عن جميع المدارس ال�ت  الأك�ش ترصن

ي السنوات السبع الماضية... كان
ي استخدمها والدي �ن

 أخي... وأرقام الهاتف المحمول ال�ت

اتيجيات ]أمنية[... لم نعرف ما إذا ّ اس�ت ي أن تتب�ن
... كان عىل أس�ت ي

ّ أن أتحدث مع أُس�ت  عىلي

ي
ا[ أو ضد دائرة أُس�ت .كان الهجوم سيحدث ضد الفاعل الأبرز ]أن

ة، ي ل وب الأص ع ش وق ال ق وق الأرض، وح ق م، وح ي ل ع ت ي ال
ق �ن ح ىل ال ل ع م ع ع ي داف  م

ك ي س ك م ي ال
اء �ن ض ق اق ال ط ارج ن ل خ ت ق الت ال ، وح ن �ي ف ت خ م اص ال خ والأش

 

 يشعر المدافعون والمدافعات أيًضا بذنب رهيب لأن أسهم/ن يجب أن
ي لم يختاروها. لحمايتهم؛

ي تنتج عن عملهم/ن، وال�ت
 تتحمل المخاطر ال�ت

ن القرار المؤلم بقطع التصال مع أحبائهم/ن أو  يتخذ بعض المدافع�ي
مكان .الحد منه، أو إبعادهم/ن لتقليل التهديدات قدر الإ
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ان س ن وق الإ ق ن ح اع ع دف ل ب ل ب س ن ك �ي رب ق م ة وال ل ائ ع ال

نسان وحمايتها من أجل /ات بتعزيز حقوق الإ ن  يقوم العديد من المدافع�ي
ي بعض الحالت، يبحثون عن العدالة لأحبائهم

 أفراد أُستهم وأحبائهم. �ن
ي مجال

ي عمله �ن
ي معرض وصفه لمركزية الأسة �ن

لوا أو اختفوا. و�ن ِت  الذين ُق
ي مجال حقوق الأرض

نسان، قال مدافع من كولومبيا يعمل �ن  حقوق الإ
ا العنف :وحقوق ضحاي

. ي
ي مجتمعي ومع أرُس�ت

ورة �ن ي رأيت ال�ن
 لقد بدأت ]هذا العمل[ الأن�ن

ت عنا الدولة. لم يكن هناك دعم أو وجود ي خضم كل هذا، تخلَّ
 و�ن

 للدولة حيث كنت أعيش. كانت القوات العامة باطشة، وكان هناك
ي عمل قد تعرض  وجود لمجموعات مسلحة متعددة... كان لدى أ�ب

 لهجوم من قبل العصابات والقوات شبه العسكرية ح�ت اضطر إىل
ا. اُغتيل والدي أيضا. لذا؛  إغالقه... لقد ُقتل أخي لكونه ناشًطا اجتماعًي

نسان ي الدفاع عن حقوق االإ
.قررت العمل �ن

 يرى المدافعون كيف يدمر العنف ،الأسة ويشعرون بالمسؤولية  لرفع
 أصواتهم/ن ومقاومة هذا العنف.فيقومون بتحويل  فقدانهم وأَساُهم

 وغضبهم وحزنهم إىل مصادر طاقة ودافع لعملهم/ن. قالت مدافعة
ي كولومبيا

ِتل �ن :تسعى للعدالة لطفلها الذي ُق

ي بعض االأحيان، وفقدنا أفراد أرسة
 لهذا أصابنا جميًعا المرض �ن

ي االأك�ب من حرسته عىل ما حدث... ومع ذلك -خالل
 آخرين. مات اب�ن

اء... ذكرى أطفالنا ي االأمور، نصبح أشدَّ
نهاك- عندما نلتقي ونفكر �ن  االإ

ي أن نستمر. ]الجناة[ يفعلون كل هذه االأشياء ح�ت نتوقف، لكن
 تقت�ن

.محبة االأم أبدية

م دع ل ادر ل ص م ن ك �ي رب ق م ة وال ل ائ ع  ال

، تعت�ب الأسة جزًءا ل يتجزأ من إجراءات ن  بالنسبة للعديد من المدافع�ي
 الحماية والأمن. يعمل أفراد الأسة كجهات اتصال رئيسية للتواصل

خراجهم من السجون، وتوف�ي المأوى المؤقت،  معهم، ودفع الكفالت لإ
 وتقديم الدعم المعنوي والنفسي الهام. وعن ما جعله يشعر بالأمن، قال

 :مدافع من إندونيسيا يعمل عىل حرية التعب�ي وحقوق الأرض

ي تفهم دائما ما
 أشعر باالأمن إذا استطعت البقاء مع االأرسة. أرس�ت

. أشعر أيضا باالأمان إذا كان ي
ي أرس�ت

 أفعله. أؤسس الوعي بالمخاطر �ن
ي المجتمع أو القرية. يتعلق االأمر بتأسيس

 لدي حماية اجتماعية �ن
.حماية االأقران لبعضنا البعض

/ات وأسبابهم للقيام بهذا ن ا بعمل المدافع�ي  كلما كانت العائلة أك�ش وعًي
.العمل، كلما كانوا أك�ش قدرة عىل حماية أنفسهم/ن وتقديم الدعم

ي مهم. أعتقد أن من المهم أن يعرفوا ما أفعله،
 أعتقد أن دعم أس�ت

. ومن المهم ىلي أن يدعموا ي ينطوي عليها عمىلي
 وأن يدركوا المخاطر ال�ت

 ما أفعله. بل يوجد بعض الآباء والأمهات الذين يشكلون جزًءا من
ي نقوم بها. هذا مهم

ات والأنشطة ال�ت ي المس�ي
 مجموعتنا؛ يساعدون �ن

.للمجموعة

ا ي ب وم ول ي ك
ة �ن ي ئ ي ب وق ال ق ح ىل ال ل ع م ع ة ت ع داف م

لأذى ادر ل ص م ن ك �ي رب ق م ة وال ل ائ ع   ال
ن والمدافعات عن الحقيقة المؤلمة لستنكار  تحدث بعض المدافع�ي
ن عن ا يتب�ن أفراد الأسة أيًضا وصم المدافع�ي انً  أسهم لعملهم. أحي

عالم. نسان  بنفس ما  توصمهم به سلطات الدولة ووسائل الإ  حقوق الإ
ي مرص: "إذا قاموا بتشويه

 وقالت مدافعة تعمل عىل حقوق النساء �ن
 سمعتك، فإن أفراد أستك سيضغطون عليك للتوقف عن العمل". هنا
. يستخدمون الأسة ًا؛ بل أك�ش من العنف المباسش  يستخدمون هذا كث�ي

"".كورقة لعب ضدي

ن والمدافعات بعد ي بعض الحالت، يعزل أفراد المجتمع المدافع�ي
 �ن

 هجوم ما بسبب الخوف. قالت مدافعة تعمل عىل حالت القتل خارج
ح، واخُتطف وُقتل ب الم�ب ي تعرض ابنها للرصن

ي كينيا، وال�ت
 نطاق القضاء �ن

ي ]المجتمع[ ، قاموا
ا منها جراء عملها: "بدًل من أن يساعدون�ن  انتقاًم

ي أنقل لهم المخاطر
"".بإبعادي؛ لأنهم شعروا بأن�ن

نسان ليست بالأمر الجيد. ن عن حقوق الإ  العزلة الجتماعية للمدافع�ي
ا  ليس شعورًا سارًا؛ أن تدينك أستك والناس من حولك. أنا شخصًي

.أشعر أن هذا هو الجزء الأك�ش خطورة - الوصم الجتماعي

رص ي م
رأة �ن م وق ال ق ة وح اف ح ص ة ال ري ىل ح ل ع م ع ة ت ع داف م

ل "امرأة جيدة"  إإن الأفكار الجندرية والبطريركية )الأبوية( إزاء ما يشكِّ
 و"ابنة جيدة" تؤثر عىل كيفية تفس�ي الأَُس لعمل المدافعات. عندما ُطلب

نسان، ي كيفية نظر المجتمع للمدافعات عن حقوق الإ
 منهم التفك�ي �ن

ي مرص قائلة
:شاركت مدافعة تعمل عىل الحقوق المدنية والسياسية �ن

ي تقولها أمي؛ الأنها بالنسبة ىلي مرآة
ي كل االأشياء ال�ت

 أحاول أن أفكر �ن
نَظر إلينا عىل أننا  حقيقية لمجتمعنا، وهو ما ال أتعامل معه... ُي
ء - من الله، إىل ي

 غ�ي متدينات، وال أخالقيات، وغاضبات من كل �ش
نَظر إلينا عىل أننا ننتمي إىل الثقافة الغربية .المجتمع، إىل الدولة. ُي

 يمكن أيًضا أن تؤدي السلطة البطريركية )الأبوية( والهيمنة الذكورية

يك الحميم، والتحرش الجنسي  والتوقعات الجندرية إىل عنف مصدره الرسش
ي العمل. تكافح المدافعات للعثور عىل مساحات للتصدي للعنف الذي

 �ن
نسان. وكما أبدت مدافعة  تواجهنه من داخل أسهن ومجتمعات حقوق الإ

ي المكسيك مالحظة
:�ن

نسان، أدركت أن العنف  خالل عمىلي مع المدافعات عن حقوق الإ
ىلي والعنف الذكوري داخل المنظمات والأَُس موجود… وعندما

ن  الم�ن
ي العنف من دائرتهن الداخلية، داخل أسهن ومنظماتهن، يكون

 يأ�ت
 التأث�ي عىل عمل المدافعات شديد الصعوبة... هذه قضية هيكلية؛
ي جميع نطاقات الحياة

 يتعلق الأمر بإعادة إنتاج العنف الذكوري �ن
ا ًعا فقط، بل موصوًم نسان. هذا ليس ُمطبَّ  للمدافعات عن حقوق الإ
ي الموائمة

 أيًضا. إن الحديث عالنية عن هذا ينطوي عىل التشكيك �ن
نسان داخل ي مجال حقوق الإ

ن الخطاب والفعل �ن  السياسية ب�ي
 .المنظمات

*LGBTIQـ  يواجه المدافعون  والمدفعات عن حقوق مجتمع الميم/ ال
ا، /ات جنسًي ن ، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحول�ي ن  )المثليات، والمثلي�ي

ين( أيًضا رفًضا من أَُسهم/ن وأحبائهم بسبب ي الجنس، والمتح�ي  وثنائ�ي
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وا عىل ترك منازلهم،  ميولهم الجنسية وهويتهم/ن الجندرية. لقد أُج�ب
 وهددهم أفراد أستهم، وُفصلوا عن شبكاتهم الجتماعية، وأُوقفوا عن
ي خوف من أن يكتشفهم أحباؤهم.

 القيام بعملهم، وُجعلوا يعيشون �ن
ي عملن معها، شاركت مدافعة عن

 واصفًة تجربة أحد المتطوعات الال�ت
ـLGBTIQ* من مرص قائلة ::حقوق مجتمع الميم/ ال

ي انضممن إىل فريقنا بميلها
 عرفت أرسة إحدى المتطوعات الال�ت

، وعرفت أنها تعمل من أجل قضية مجتمع الميم/ الـ الجنسي
ي مصحة.

ي الغرفة، ثم أودعوها �ن
 LGBTIQ*... فقاموا ]االأرسة[ بحبسها �ن

ب من ابنتها، فلن تؤذينا ]بإخبار  ثم هددتنا أمها قائلة، إذا لم نق�ت
طة .]الرسش

ي بعض الحالت، يغ�ي أفراد الأسة رأيهم. ووصفت مدافعة متحولة
 �ن

، قائلة: "لقد ي كينيا كيف عانت من رفض عائلتها، لكن هذا تغ�ي
ا �ن  جنسًي

ا لاللتقاء ا للخروج من الموقف، ووجدنا طرًق ًق ا، ووجدنا طري ًي وا إيجاب  تغ�ي
 والكالم." وهذا يسلط الضوء عىل أهمية العمل مع الأس لمخاطبة الأفكار
نسان، والجندر )النوع الجتماعي(، ي مجال حقوق الإ

 السلبية حول العمل �ن
هم/ن من الهويات الموصومة؛ ـLGBTIQ*، وغ�ي  وحقوق مجتمع الميم/ ال

ن والمدافعات  ولتأسيس القبول والدعم لعمل وهويات المدافع�ي
ن للخطر .المعرض�ي

ة اي م ن وح ن أم زأ م ج ت زء ل ي /ات ج ن �ي رب ق م ة وال ل ائ ع  ال
ات ع داف م ن وال �ي ع داف م ال

/ات وأحبائهم جزء ل يتجزأ من إحساسهم بالذات، ن  إن أَُس المدافع�ي
ي تداب�ي الحماية.

 والهوية، والأمان، والسالمة، والهدف؛ ويلزم تضمنهم �ن

ي
 وكما قال مدافع عن الحقوق الجتماعية والقتصادية وحقوق الأرض �ن

:كولومبيا

ة أو هاتف محمول، فإن هذا مصمم فقط  عندما يعطونك س�ت
ي يمكن أن يكون أيًضا ُمعرًَّضا  لحماية الفرد، ولكن... كل من يحيط �ب

... يجب أن يكون هناك المزيد من الحماية  لخطر بسبب عمىلي
ي شوكو،

ا؟ �ن ي إن كنت أنا وحدي محميًّ
 الجماعية... ماذا سيحدث لأس�ت

 عندما نتحدث عن الأسة، فإننا نش�ي إىل عائلة واسعة النطاق. نحن
تها ُرمَّ .نتحدث عن أسة العملية ب

ـLGBTIQ*، فإن جزًءا /ات عن حقوق مجتمع الميم/ ال ن  بالنسبة للمدافع�ي
 من عملهم/ن ينطوي عىل تحدي الأفكار التقليدية لما تشكله "الأسة"،

.وحماية قدسية تلك الأَُس

 تحدث المدافعون والمدافعات عن الحاجة إىل إنشاء بنية تحتية لدعم
، والدعم ن تداب�ي الأمن المادي، والأمن الماىلي  الأَُس والأحباء تجمع ب�ي

ي حال أن تم احتجازهم أو
ي غيابهم؛ �ن

ي وجودهم/ن أو �ن
، سواء �ن  النفسي

.نفيهم أو ح�ت قتلهم

ي مرص بعض خططه الأمنية قائاًل
نسان �ن :وصف محاٍم لحقوق الإ

، واتفقنا َّ ي حال القبض عىلي
 لقد تحدثت مع والدي وأخي االأك�ب �ن

ن بدالء يمكن أن ، وقائمة بمحام�ي ي
 عىل من سيكون محامي الدفاع ع�ن

ي السجن أيًضا. لديهم
ي حالة وجود ذلك المحامي �ن

ي �ن
 يدافعوا ع�ن

ي السجن
ي �ن

ي عدم زيار�ت
 أسماؤهم وأرقام هواتفهم، وأطلب من أرس�ت



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

"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.
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نسان ن عن حقوق الإ  مركز المدافع�ي
موجز السياسات 4 | أبريل/نيسان 2018

ة ارس م م ل ال ن أج ات م لص خ

ي هوية وسالمة وأمن وحماية
ن  و�ن  إدراك مركزية  العائلة والمقرب�ي

ن والمدافعات .المدافع�ي

ن اضات حول تعريفات "الأسة"، للسماح للمدافع�ي  مساءلة الف�ت
.لتحديد من يشكل أستهم

ي تطوير وتنفيذ الخطط الأمنية وتداب�ي
ن أفراد الأسة والأحباء �ن  تضم�ي

ن والمدافعات .الحماية للمدافع�ي

 تطوير تدخالت لحالت الطوارئ والدعم طويل الأجل لأفراد الأسة
/ات ن ي ذلك حال عدم وجود المدافع�ي

.والأحباء، بما �ن

 تحليل آثار تداب�ي الحماية عىل أفراد الأسة والأحباء، وخاصة الأطفال،
.والعمل عىل تخفيف حدة الآثار السلبية

ن  إدراك ان العائلة والمجتمعات يمكن أن تكون مصادر أذى للمدافع�ي
 والمدافعات.  وتطوير تدخالت للتصدي للوصم وتأسيس القبول

ن نسان ب�ي ن والمدافعات عن حقوق الإ   لعمل وهويات المدافع�ي
.عائالتهم/ن وأحبائهم/ن

ي عانت من العنف والصدمات ببعضها
 إدراك أهمية ربط الأس ال�ت

.وبناء هياكل الدعم الجماعي معهم

ن بداًل من ذلك للحصول عىل أي معلومات قد  واالتصال بالمحام�ي
ي حالة الطوارئ أو االعتقال، أترك بعض

... و�ن ي
 يحتاجون معرفتها ع�ن

ي هو
ن عىل الحياة... ما يطمئن�ن ي لتكونا قادرت�ي

ي وابن�ت
ا لزوج�ت  المال جانًب

ي تلك الحاالت
ن ُمحَكمة وداعمة جًدا �ن  .أن جماعة المحام�ي

ن ي أمن وحماية المدافع�ي
 إن أمان ورعاية الأَُس والأحباء أمر جوهري �ن

ن من كينيا، عندما ُسئل عما ن للخطر. وكما قال أحد المدافع�ي  المعرض�ي

ي
ي تأ�ت

؟ أس�ت ي
ا آمن؟ ما مدى أمان أس�ت ي أمنه: "كم أن

 فكر فيه عندما فكر �ن

".أولً قبىلي
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ا،  ن جنسًي ، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحول�ي ن  المثليات، والمثلي�ي
ين ي الجنس، والمتح�ي وثنائ�ي
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