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 مقدمة

فالحق في الدفاع عن حقوق  )الحقاً "اإلعالن"( 1عن حقوق اإلنسان والمدافعاتبالمدافعين  الخاص وفقًا لإلعالن .1

حماية ل سعىمدافعون ومدافعات عن حقوق اإلنسان عندما نعزز ون نُعتبر ؛اإلنسان والمسئولية عنها ملك لنا جميعًا

م مقرر األم قالكنا نفعل ذلك بشكل فردي أو مع اآلخرين. وتحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية، سواء 

ال يقف المدافعون عن حقوق اإلنسان ببطولة متقدمين حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان: "بالمتحدة الخاص المعني 

 ".2الدناوعلينا أو بمعزل عنا، فهم كل فرد منا وبيننا وهم أنفسنا وآباؤنا وأشقاؤنا وجيراننا وأصدقاؤنا وزمالؤنا وأ

المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان من خلفيات متنوعة، قد تشمل الفنانين والفنانات، والمعلمين يأتي 

والمعلمات، والصحفيين والصحفيات، واألخصائيين واألخصائيات النفسيين، والُكتاب والكاتبات، والمحامين 

 تمون إلى المجتمعات األصلية، واألفراد الذين ينتمون لمجتمعوالمحاميات، والنقابيين والنقابيات، واألفراد الذين ين

الميم*، وعائالت المختفين قسرياً، والموظفين والموظفات الحكوميين، والبرلمانيين والبرلمانيات، والقضاة 

 والقاضيات، والعاملين والعامالت في المنظمات غير الحكومية.

خطر انتهاك حقوقك ل التعرضقوية، وفي كثير من األحيان،  ينطوي الدفاع عن حقوق اإلنسان على تحدي مصالح .2

نشعر بالقلق ألن المدافعين والمدافعات، في عدد متزايد من البلدان، يواجهون سلسلة من التهديدات نفسها. 

منذ اعتماد اإلعالن، فقد اآلالف من المدافعين ف والهجمات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

عانوا من و، وقُمعت أصواتهم عدد أكبر بكثيروقٌي ِّدت حريات  ،3ت أرواحهم دفاًعا عن حقوق اإلنسانوالمدافعا

لة الدول وجميع الجهات الفاع لذا فإننا كمدافعين ومدافعات عن حقوق اإلنسان، نطالبالمراقبة والتجريم والوصم. 

ا وزميالتنا، وتقديم المسئولين عن انتهاكات األخرى بااللتزام علنًا بضمان احترام وحماية وتحقيق حقوق زمالئن

 حقوق اإلنسان إلى العدالة. وتجاوزات

طورت الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية سلسلة من التدابير لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق  .3

؛ حيث يقضي ن الدولي المؤقتاإلنسان استجابةً للتحديات التي يواجهونها. من بين تلك التدابير القيام بإعادة التسكي

غالبًا كإجراء أخير لحمايتهم. وزاد عدد وحجم تلك -المدافع أو المدافعة فترة من الوقت خارج بلده أو بلدها 

. يرتبط 5التي أقر مقرر األمم المتحدة الخاص أنها ممارسة جيدة 4المبادرات زيادة ملحوظة في السنوات األخيرة،

 تلكي تسعى لتطوير هذه الممارسة جماعيًا، ورغم أن ة التسكين ببعض، وهيد من مبادرات إعادعدد متزا

ة ، أو أنشطة معينمناطق جغرافية مختلفةمن المدافعين أو المدافعات، أو  ختلفةعلى أنواع م تركزالمبادرات قد 

فعات عن حقوق تركيز على حماية المدافعين والمداال جميعها تشترك في ؛ إال أندافعاتلمالمدافعين وايقوم بها 

 اإلنسان المعرضين للخطر. 

غالبًا ما يتعرض  .النامية لجماعة الممارسينمن الشواغل الرئيسية  التسكينإعادة  أثناء عافيةالتعتبر مسألة  .4

والمدافعات عن حقوق اإلنسان لمستويات عالية من التوتر والصدمة؛ بسبب طبيعة أنشطتهم، وبسبب  المدافعين

نحن ندرك أهمية دعم المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان في  .التي يتعرضون لهاات التهديدات واالعتداء

، واضطراب كرب ما بعد الصدمة، اإلنهاك أو االحتراق الوظيفي التعامل مع التحديات التي تواجه عافيتهم مثل

هم في أثناء تواجد -والعزلة والتوتر، والقلق، واالكتئاب، والمشاعر المرتبطة بها مثل الشعور بالذنب، والخزي، 

                                                      
الجمعية العامة لألمم المتحدة، "اإلعالن المتعلق بحق ومسئولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  1

 المتعلق( )"اإلعالن 1998ديسمبر/كانون األول  A / RES  /53/144 (9والحريات األساسية المعترف بها عالمًيا"، وثيقة األمم المتحدة رقم 
 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان"(.

ين دافعمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، "التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة عن حالة الم 2

 .5(، الفقرة 2018يوليو/تموز  23) A  /73/215ة رقم عن حقوق اإلنسان"، وثيقة األمم المتحد
 (.www.hrdmemorial.orgاطلع على المشروع التذكاري للمدافعين عن حقوق اإلنسان ) 3

 Maik"مقدمة" في مايك مولر  Patricia Bartley، وباتريشيا بارتلي Alice Nah، أليس ناه Martin Jonesمارتن جونز 4 

Muller,ed. 10( الفقرة 2019واء المؤقت وإعادة التسكين: وجهات نظر المديرين والمشاركين )مبادرة مارتن روث، مبادرات اإلي. 

حالة  نمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، "التقرير المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ع5 

 وما يليها. 72( الفقرة 2016فبراير/شباط  1) A / HRC  /31/55ثيقة األمم المتحدة رقم المدافعين عن حقوق اإلنسان"، و
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ينبغي أن تتضمن مبادرات إعادة التسكين فهًما واسعًا لمفهوم أماكن إعادة التسكين وكذلك عند العودة إلى وطنهم. 

 العافية؛ ليس فقط للمدافعين والمدافعات، بل أيًضا لكل من يشارك في، ويؤثر على، عملية إعادة التسكين.

لمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان مسألة حرجة، إال أنها ُمهملة في كثير من وبالرغم من أن مسألة عافية ا .5

ولشدة التزامهم تجاه قضاياهم؛ غالبًا ما يثابر المدافعون والمدافعات عن األحيان داخل حركات حقوق اإلنسان. 

-تبر مسألة العافية حقوق اإلنسان رغم التحديات والمخاطر والمعاناة الشخصية، وفي كثير من األحيان ال تع

من أحد األولويات. غالبًا ما يجد المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان صعوبة في الحديث  -خاصةً عافيتهم هم

عن صحتهم النفسية والعاطفية؛ فاللغة المستخدمة فيما يتعلق بهذا الموضوع يمكن أن تؤدي إلى االنسحاب من هذا 

ة حول الصح ي يعتنقونها هم وآخرون في مجتمعاتهمت، والمفاهيم الخاطئة التالوصم، والتحيزا .النوع من النقاش

ضمان ضمن مشروع أكبر ل رشاداتاإل عتبر تلك. تعافيتهمالنفسية قد تزيد من عرقلة الجهود الرامية إلى تعزيز 

 ناخاصة بالحركات حقوق اإلنسان  لجعلالمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان، بل أيًضا  عافيةليس فقط 

 مجتمعاٍت ذات رعاية متبادلة.

ماعية دينية والثقافية واالجتى الخلفيات الإن المفاهيم والمعتقدات المتعلقة بمفهوم العافية متنوعة ومستندة عل .6

ة على أنها تشمل الصحة النفسية والعاطفية والروحيوالسياسية واالقتصادية. يمكن فهم "العافية" في هذه اإلرشادات 

 ، وكذلك العالقات الصحية مع اآلخرين ومع البيئة. والجسدية

من المدافعين  100تعتمد اإلرشادات على نتائج مشروع بحثي تعاوني أجرينا من خالله مقابالت مع أكثر من  .7

والمدافعات عن حقوق اإلنسان، ومنسقي إعادة التسكين، ومقدمي دعم العافية، واألطراف الفاعلة األخرى في 

كافة مناطق العالم حول عافية المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان في مبادرات إعادة  مجال الحماية من

للتفكير في النتائج البحثية الصادرة  2019لقد اجتمعنا في برشلونة في يونيو/حزيران  6التسكين الدولية المؤقتة.

 7  الخاص بنا. من هذا المشروع، ولتطوير اإلرشادات لجماعة الممارسين

بر هذه اإلرشادات طموحة؛ فنحن نسعى لنواصل تطوير وتحسين ممارساتنا، مع إدراك حدود قدراتنا الفردية نعت .8

والجماعية. نعلم أن لن تستطيع كافة مبادرات إعادة التسكين اعتماد جميع التوصيات؛ فقد يستغرق األمر بعض 

صى بها. وقد تكون بعض التوصيات غير الوقت لتحديد الموارد وحشدها وبناء الدعم المؤسسي للممارسات المو

مناسبة للسياق المحلي أو لبعض المدافعين أو المدافعات بأعينهم ممن تخدمهم تلك المبادرة. وتقع مسئولية التفكير 

في اإلرشادات وتنفيذها على عاتق من ينفذ أي مبادرة إلعادة التسكين. تسعى اإلرشادات إلثارة نقاش بين جميع 

 اركات في مبادرة إعادة التسكين والتعاون بينهم.المشاركين والمش

تصيغ اإلرشادات المبادئ المشتركة حول منهجنا الجماعي تجاه العافية، وتقدم اإلرشاد حول الممارسات الجيدة  .9

وغيرهم من الداعمين والداعمات  9ومقدمي دعم العافية، 8لمنسقي مبادرات إعادة التسكين الدولية المؤقتة،

بينما ينبغي أن توضع هذه الممارسات في سياق مدافعات عن حقوق اإلنسان في هذه المبادرات. للمدافعين وال

التحديات األوسع نطاقًا التي تواجه المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان وعافيتهم؛ إال أنها ينبغي أن تدرك 

ات ا الدولية.  يكون المدافعين والمدافعأيًضا جانبين أساسيين رئيسيين لهذه المبادرات: مدتها المحدودة، وطبيعته

في مبادرات إعادة التسكين لفترة زمنية محدودة، تتراوح من بضعة أسابيع إلى عدة سنوات. جميع مبادرات إعادة 

                                                      
الدولية المؤقتة  التسكينالسالمة وإعادة ، Tallulah Lines، وتالوال لينيس Alice Nah، وأليس ناه Martin Jonesمارتن جونز  6

مركز المدافعين عن حقوق اإلنسان، مركز حقوق اإلنسان التطبيقية، جامعة  ،8موجز السياسات للمدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر. 
 .hrdhub.orgيورك: يورك، متاح على الموقع 

 قائمة المشاركين في هذا االجتماع متاحة في الملحق أ. 7
لية، وتصميم، وتوظيف، وتسيير منسقي" مبادرات إعادة التسكين الدولي المؤقت هم األشخاص المنخرطين في تطوير، والبحث عن موارد ما“ 8

 عمل المبادرات، بما يتضمن هؤالء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان، والمتطوعين والمتطوعات الذين
 يعملوا في تلك المبادرات، وآخرون ممن يختصون بصناعة القرار داخلها.

ن يقدمون دعم لعافية المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان أثناء إعادة التسكين، سواء كان ذلك الدعم مقدمي دعم العافية" هم األشخاص الذي“ 9

 ،جسدي أو نفسي أو روحي أو طبي نفسي )يمكن اإلشارة إليهم في بعض األحيان: مقدمي خدمة الصحة النفسية المهنيين أو األخصائيين النفسيين
ممرضات، واالستشاريين، واألطباء النفسيين، ويتضمن أيضاً األشخاص والمجموعات الذين ال يعتبروا بما في ذلك األطباء والممرضين وال

 يدي(.لأنفسهم من ضمن أنظمة الرعاية الصحية الحديثة أو أنظمة العالج الطبي، بما في ذلك المعالجين والممارسين للعالجات البديلة والطب التق
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التسكين الدولية المؤقتة تنقل المدافعين والمدافعات من بلدهم الذي يتعرضون فيه للخطر إلى بلد آخر، سواء في 

 .10أبعد.  هذه السمات المعينة تحدد وتقيد بالضرورة الممارسات التي تتناولها اإلرشادات نفس المنطقة أو

 

 مبادئ عامة

المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان متنوعون؛ لدى بعض المشاركين والمشاركات في مبادرات إعادة  .10

فضيل البعض عدم تعريف أنفسهم  بينما للبعض اآلخر خبرة أقل، إلى جانب ت ،النشاطية التسكين خبرة عقود من

كمدافعين أو مدافعات عن حقوق اإلنسان واختيار اإلشارة إلى أنفسهم بطرق بديلة، مثل هويتهم المهنية أو 

ينبغي إدراك فردية المدافعين والمدافعات، بما في ذلك احتياجاتهم وقدراتهم ورغباتهم الخاصة؛ لذا  اإلبداعية.

 وتؤثر -كالنوع االجتماعي أو الدين أو العرق أو الطبقة أو الميول الجنسية- اجتماعيًاهوياتهم المنشأة حيث تتقاطع 

على تجاربهم المتعلقة بالمخاطر واألمن والحماية في المجتمعات التي غالبًا ما تتسم بعدم المساواة والتمييز واألبوية 

ية أمر هم، وهوياتهم الجمعنشاطها يارسون فالتاريخ االجتماعي والسياسي لألماكن التي يمف والتاريخ االستعماري.

 اإلرشادات تنوع المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان، وفرديتهم، وهوياتهم التقاطعية.هام. تدرك 

الطريقة التي تؤطر بها مسألة العافية للمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان هامة أيًضا. يمكن لإلحجام عن  .11

مدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان أن ينتج من عدة أشياء مثل الشعور بالذنب للتركيز االعتناء بالنفس بين ال

على أنفسهم بينما يعاني اآلخرون، والمخاوف المتعلقة بالوصمة االجتماعية حول الصحة النفسية، وصعوبة إرساء 

ة حقوق اإلنسان التي تثمن حدود ألنشطتهم في مواجهة مطالب هائلة من اآلخرين، باإلضافة إلى ثقافات ممارس

التفاني والتضحية بالنفس. بعض االستراتيجيات التي قد تساعد المدافعين والمدافعات على التركيز على عافيتهم 

الشخصية تتضمن التعامل مع هذه المسألة كقضية تتعلق باستدامة أو فعالية نشاطهم على المدى البعيد، وتأطير 

بار ممارسات العافية كاستراتيجية سياسية، ولفت االنتباه إلى أهمية الرعاية ذلك كجزء أساسي من أمنهم، واعت

 الجماعية داخل حركات حقوق اإلنسان، وليس فقط الرعاية الذاتية.

 افعات،دبعين االعتبار مثابرة وإنجازات المدافعين والم في إعادة التسكين أن يأخذ الدعم الخاص بالعافية ينبغي .12

حقوق اإلنسان شعوًرا بالغاية، وعزز ألغلبهم أيًضا عزيمتهم وقدرتهم على الصمود. لذلك فقد منحهم دفاعهم عن 

بدالً من  ،عافيةوأنشطة ال التسكينتشجيعهم على أن يكونوا مشاركين ومشاركات نشطين في عملية إعادة  ينبغي

 .موضوعاً لهاأن يكونوا فقط 

ين المدافعين بي إطار مبادرات إعادة التسكين الدولية المؤقتة ف -حقيقية أو ُمتصورة-توجد عالقات قوة غير متكافئة  .13

. تؤثر عوامل مثل النوع االجتماعي والعمر من جهة أخرى عافيةقي ومقدمي دعم المنسوالمدافعات من جهة و

ينبغي  .التعامل بينهمعلى  عافيةوالعرق والدين وطبقة المدافعين والمدافعات ومنسقي المبادرات ومقدمي دعم ال

عالقات القوة غير المتكافئة تلك حتى يتمكن المدافعون والمدافعات من التحكم في مشاركتهم في أنشطة باالهتمام 

ن ويع المنسقنما يستطبيما يصلح لهم، وما ال يصلح، ولَِّم.  إيضاح والعمليات العالجية، وليكونوا قادرين على عافيةال

أن  والدعم ةعافيأنشطة البالمدافعات؛ إال أن ينبغي على من يقوم الرعاية بشكل عام للمدافعين و تقديموالمنسقات 

 .التسكينيكون من األفراد غير المنخرطين مباشرة في إدارة مبادرات إعادة 

السياقات السياسية واالجتماعية  عافيةومقدمو دعم ال مبادرات التسكين المؤقتة أن يفهم منسقو للغايةمن المهم  .14

يها المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان ويعملون فيها؛ ال سيما أنواع العنف والتكتيكات والثقافية التي ينتمي إل

 هذه التحديات. ومن المهم عملهم بالرغم منالقمعية التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات، ولماذا يستمرون في 

ء وعالقاته أو عالقاتها بالزمال أو اهتماماتهااته فردي؛ وتحديدًا اهتمام مدافعة بشكلأيًضا السعي لفهم المدافع أو ال

                                                      
ات مفيدة في سياق اإلرشاداتهذه تحدد ماهيتها وهي محل تركيزنا، فقد تظل  التسكينية لمبادرات إعادة في حين أن الطبيعة المؤقتة والدول 10

التي تواجه  المؤقتة داخل نفس بلد المدافعين والمدافعات التسكينأخرى.  استفادت نقاشاتنا في برشلونة من مداخالت من عدد من مبادرات إعادة 
 العديد من التحديات نفسها.
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ن ف .وبعائالتهموالزميالت  المدافعين  لوجهة نظرة من فهم أفضل عافيومقدمي دعم ال منسقي المبادراتهذا يمك ِّ

 .أنشطة وطرق عالجيةوالمدافعات واآلثار المحتملة لما يقترحونه من 

إعادة  أثناءعاطفية واألخالقية لدعم المدافعين والمدافعات ال تطلباتباإلرهاق من الم منسقو المبادراتقد يشعر  .15

من عدم القدرة على إرساء حدود  -خاصةً عندما يعملون بمفردهم- منسقو المبادرات عاني. وغالبًا ما يالتسكين

سقين العاملين بها، وخاصة المن عافية التسكينأن تدعم مبادرات إعادة ينبغي لدعمهم للمدافعين والمدافعات. ولذا 

 ذلك ما فيالمدافعين والمدافعات، ب عافيةوالمنسقات وغيرهم من الذين يستجيبون بشكل مباشر الحتياجات 

المبنية على فريق، أو مجموعة، أو مجتمع تحسين  التسكين. يمكن إلدارة عمليات إعادة اتالمتطوعين والمتطوع

؛ بما في عافيةال التعامل معفي  يصبحوا مثاالً جيداً  أيًضا أن تسكينويمكن لمنسقي إعادة ال جميع المعنيين. عافية

والسعي للحصول على الدعم ألنفسهم. عافية الخاصة بهمال اعترافهم بمشاكلذلك 

إرشادات لمنسقي مبادرات إعادة التسكين الدولية المؤقتة

أن يعتمد ينبغي و ،دافعاتالمدافعين والم عافيةالدولية المؤقتة هو  التسكينإن الشاغل الرئيسي لمبادرات إعادة  .16

فالمدافعون والمدافعات يحتاجون إلى الشعور باألمن واألمان  ؛تصميم وعمل وتقييم هذه المبادرات على هذا الهدف

أثناء إعادة التسكين. قد يكون هذا أمًرا صعبًا باألخص عندما يكون مكان إعادة التسكين قريبًا من البلد الذي 

فعة للتهديد، أو عندما يقلق المدافعون والمدافعات من المراقبة على اإلنترنت أو يتعرض فيه المدافع أو المدا

خارجها، أو وجود المخبرين حيث يعيشون.

ال ينبغي حرمان المدافعين والمدافعات الذين يواجهون تحديات فيما يتعلق بعافيتهم من المشاركة في مبادرات  .17

استيعاب  قادرة على -كلما أمكن-وينبغي أن تكون عمليات االختيار  .إعادة التسكين الدولية المؤقتة بشكل غير عادل

التأخير بسبب مشاكل تخص العافية، والنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات قبل وصول المدافع أو المدافعة المعرض 

فراد للخطر للمكان الجديد لدعم مشاركتهم في إعادة التسكين. ينبغي أيًضا أن يراعى على نحو خاص السماح أل

األسرة بالمشاركة في إعادة التسكين، أو بالزيارات من، أو إلى، أفراد األسرة أثناء إعادة التسكين.

يمكن أن تختلف السياقات السياسية واالجتماعية والثقافية التي يتم فيها إعادة تسكين المدافعين والمدافعات اختالفًا  .18

ن، والتنقل، مثل الغذاء، والسك -لتغيرات العادية في الحياة اليومية كبيًرا عن تلك الخاصة بأوطانهم، ولذا فقد تشكل ا

ً للمدافعين والمدافعات. فعلى منس -وتكاليف المعيشة، والتواصل بين الثقافات، والتوقعات االجتماعية  قي تحديا

لذي يمكن أن الحد من وطأة التأثير الضار ا محاولة ،التسكينفي المراحل األولى من عملية إعادة المبادرات، 

من خالل ربط المدافعين  -على سبيل المثال-المدافعين والمدافعات  عافيةعلى  التسكينتحدثه عملية إعادة 

القريبة، وتعزيز الروابط مع المجتمعات المحلية،  التسكينوالمدافعات بالمشاركين اآلخرين في مبادرات إعادة 

لمدافعين لالبرامج  أثناء إعداد جدولتعود على السياق الجديد وتنظيم تدريبات على اللغة، والسماح بوقت كاٍف لل

.التسكين، وإجراء نقاشات هادئة ومفتوحة معهم حول تحديات إعادة والمدافعات

قد يتعرض المدافعون والمدافعات أثناء عملية إعادة التسكين للعنصرية، والتمييز الجنسي، وكره األجانب، وأنواع  .19

ائًما د واضحةقد ال تكون هذه األفعال  التي تؤدي إلى تفاقم شعورهم بعدم األمان. قاتوالمضايأخرى من التمييز 

مكن أن . يأو االستخفاف بها، وقد يسعى المدافعون والمدافعات أيًضا إلى استبعاد هذه األفعال لمنسقي المبادرات

شأنها، فعال ومناقشتها والتصرف بمثل هذه األ االعتراف بوقوعإلى تهيئة بيئة يمكن فيها  منسقو المبادراتيسعى 

 نالتسكيللمدافعين والمدافعات. تعزز معظم مبادرات إعادة  اعمين والداعماتمجتمع متنوع من الد خلق ومن بينها

المجتمعات المحلية المضيفة. ومع  عن طريقمن مشاعر التضامن ودعم المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان 

يلزم دراسته ومناقشته والتصرف  هو األمر الذيتلك المجتمعات، و داخلوصمت  ءإقصاتوجد تحيزات و قدذلك، 

 -ة أحيانًاوغير المرئي-على منسقي المبادرات أيًضا أن يدركوا العنصرية الهيكلية الموجودة بشأنه بشكل مفتوح. و

 في المؤسسات والمنظمات التي يتفاعل المدافعون والمدافعات معها.
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الصحة الجسدية للمدافعين والمدافعات. قد يهمل المدافعون والمدافعات الُمعاد تسكينهم صحتهم تشمل مسألة العافية  .20

الجسدية لفترات طويلة من الزمن، وقد يحتاجون إلى عالج طبي للحاالت المزمنة، وحتى للحاالت الحرجة التي 

ألقل ن والمدافعات، بما في ذلك على اقد تهدد حياتهم. على مبادرات إعادة التسكين توفير الرعاية الطبية للمدافعي

 الخدمات الطبية الطارئة؛ إال أنه من األمثل توفير الخدمات الطبية التشخيصية العامة أيًضا.

غير كافية للمدافعين والمدافعات المعاد  عافيةغالبًا ما تكون الخدمات والموارد الصحية المحلية المتاحة لمسألة ال .21

ة المؤقتة للمدافعين والمدافعات، وقوائم االنتظار الطويلة، ولغة تقديم الخدمات، الهجر وضعشكل ي . قدسكينهمت

واالفتراضات الثقافية عقباٍت كبيرة أمام المدافعين والمدافعات في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. ففي 

م. سكينهتلمدافعات المعاد بعض الحاالت، قد تكون الخدمات الصحية الخاصة هي الخيار الوحيد المتاح للمدافعين وا

لتأكد من أن ا منسقي مبادرات التسكينعلى ينبغي عندما تكون التكاليف المالية عائقًا أمام إتاحة الخدمات الصحية 

 يقلل من هذا الحاجز قدر اإلمكان.   جمع التمويالت للمبادرة

شمل يأمر مفيد. وقد  تسكينهمل إعادة المدافعين والمدافعات قب عافيةإن تطوير الموارد واألنشطة المحلية لدعم  .22

المحليين، ومجموعات الصداقة للمدافعين والمدافعات، والوصول إلى  عافيةآليات اإلحالة لمقدمي دعم ال اهذ

مع مجموعات المجتمع المدني، والتثقيف في مجال  شبيكوبرامج التغذية، وفرص الت المرافق الفنية أو الرياضية

ن األنشطة التي ترعى المدافعين والمدافعات جسديًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا وثقافيًا الصحة النفسية، وغيرها م

بعين االعتبار الرعاية الجماعية؛ بما في  األخذة، من المهم أيًضا عافيلامسائل  تطوير طرق تناولوسياسيًا. عند 

المعرفة التقليدية و حياتيةدة من التجربة الذلك تعزيز شبكات التواصل، وتناول الثقافات التنظيمية الضارة، واالستفا

 للمدافعين والمدافعات.

في الثقافات التي تقدر األعمال البطولية ونكران الذات، يمكن للمدافعين والمدافعات أن يقاوموا أو أن يجدوا  .23

تماعي، جصعوبة في التحدث عن عافيتهم. من المهم أن ندرك كيف تتقاطع جوانب متعلقة بالهوية، مثل النوع اال

والعرق، والطبقة، ووجود إعاقة )من عدمها( وتفاقم من هذا الشعور. يمكن لبعض األشخاص المنتمين لنوع 

اجتماعي معين أن تكون لديهم رغبة أقل في التعبير عما يعانون منه وذكر أسباب هذه المعاناة، وقد يكون البعض 

ا على عدم االستماع إلى مخاوفهم المتعلقة بالعافية. يمكن معتادًا على رعاية اآلخرين بدالً من أنفسهم، أو معتادً 

للمدافعين والمدافعات االستفادة من األنشطة التي توعيهم بالتحديات المشتركة التي يمر بها المدافعون والمدافعات 

دافع ل ممع ك عافيةتطوير خطط لل التسكينعلى منسقي مبادرات إعادة ينبغي لذا،  عن حقوق اإلنسان حول العالم.

عافية م دعينبغي أن يكون تطوير برنامج األنشطة قائم على و سكينه،أو مدافعة في وقت مبكر من عملية إعادة ت

 كل منهم بشكل فردي. عافيةأن يكون مرنًا بما يكفي لتلبية احتياجات المدافع أو المدافعة، و

ء إعادة التسكين أن تدعم عافيتهم، وكلما أمكن ينبغي لترتيبات اإلقامة والدعم المالي للمدافعين والمدافعات أثنا .24

ذلك، ينبغي أن يشارك المدافعون والمدافعات في القرارات المتعلقة بإقامتهم. في بعض الحاالت، سيكون الخيار 

األفضل هو تسكين المدافعين والمدافعات مع مدافعين ومدافعات آخرين لتمكين الدعم االجتماعي، أما في حاالت 

من الضروري توفير سكن منفصل لتسهيل التعافي. ينبغي أن تكون ترتيبات اإلقامة مرنة بما فيه  أخرى، سيكون

الكفاية لدعم احتياجات العافية الفردية للمدافعين والمدافعات؛ وينبغي أن تسعى مبادرات التسكين إلى الحصول 

ت تغرق وقتًا طويالً. وبالمثل، البدالعلى موارد كافية وتخصيصها لعملية تدبير سكن مالئم، والتي غالبًا ما تس

الممنوحة للمدافعين والمدافعات ينبغي أن تمكنهم من تغطية جميع نفقاتهم والتزاماتهم المتعلقة بالرعاية. في أغلب 

األحيان، يرسل المدافعون والمدافعات تحويالت مالية لدعم أسرهم، ولذا فالبدالت الضئيلة قد تؤدي إلى سلوكيات 

لى التكيف على الوضع الجديد أثناء التسكين المؤقت؛ كأن يتناول المدافعون والمدافعات طعاًما رديئًا، ال تساعد ع

 أو أن يتجاهلون ضروراتهم األساسية لتوفير األموال إلرسالها لألسرة.

ن بعضهم قد أ التسكينبإعادة  الخاصةاالعتبار أثناء عملية إعداد البرامج للمدافعين والمدافعات  ينبغي األخذ بعين .25

تكون  قد، وأنهم بحاجة إلى وقت للراحة واالسترخاء قبل البدء في عملية إعادة التأهيل. للمكان الجديد مجهداً  يصل

 ة قليلة للسماحهي التخطيط ألنشط -خاصة في بداية عملية إعادة التسكين-الطريقة األفضل إلعداد البرامج 

نوم والمشاركة في األنشطة الثقافية واالبتكار، أو التعافي بأي طريقة للمدافعين والمدافعات بوقت فراغ للتجول وال
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ومع ذلك، يستفيد معظم المدافعين والمدافعات من مستوى معقول من األنشطة، حيث يتم توفير هيكاًل أخرى. 

تواصل ال -لككلما أمكن ذ- التسكينأن يدعم إعداد البرامج أثناء إعادة ومصدًرا للخبرات واألفكار الجديدة. ينبغي 

والمدافعات، وتمكينهم من المشاركة فيها؛ فقد يساعد ذلك على تخفيف  المدافعينمع المجتمعات التي ينتمي إليها 

 مشاعر المدافعين والمدافعات بالعزلة ودعم إمكانية العودة مستقبليًا.  

أن يبدأ التخطيط ينبغي  شكوك، ولذاالقلق وال ستدعيغالبًا ما ت التسكينإن إمكانية العودة في نهاية عملية إعادة  .26

تمكنوا والمدافعات أن ي المدافعين. على التسكينفي وقت مبكر من عملية إعادة  -لوجستيًا ونفسيًا-واإلعداد للعودة 

 ، والبحث في إمكانيات العودة، أوالتسكينمن االستفادة من الدعم لصياغة خطط واقعية حول مستقبلهم بعد إعادة 

 مكان آخر، أو التقديم على اللجوء. في التسكينأو النظر في إمكانية قضاء فترة أخرى من إعادة  تمديد إقامتهم،

للمدافعين والمدافعات  تاحأن يينبغي  ة هذه الفترة.بنهاي التسكينفترة إعادة  خالل عافيةأال يتوقف االهتمام بالينبغي  .27

مستدامة؛ فيمكن للمدافعين والمدافعات العائدين  فيةعامسارات عملية لتحقيق  التسكين المؤقتة فترةالعائدين من 

  .التسكينتم تطويرها أثناء فترة إعادة  عافيةأن يقدموا إلى مجتمعاتهم أساليب جديدة لل التسكينمن إعادة 

تبادل  لمنسقي تلك المبادرات، قد يكون من المفيد التسكينوالمدافعات بين مبادرات إعادة  المدافعونعندما ينتقل  .28

والمدافع أو المدافعة بوضع خطة  المبادرات ومعلومات فيما بينهم بعد موافقة المدافع أو المدافعة؛ وأن يقوم منسقال

جوانب وال عافيةلاخالل الفترة االنتقالية، بما في ذلك ضمان استمرارية أي نوع من أنواع دعم  عافيتهممعاً لدعم 

 الدعم المالي.مثل  األساسية األخرى للرعاية

غي أن يقوم منسقو ومقدمو الدعم من ناحية، والمدافعون والمدافعات من ناحية أخرى، في التفكير بشكل منتظم ينب .29

في مدى مالءمة وفعالية أنشطة عافية المدافعين والمدافعات. غالبًا ما يشعر المدافعون والمدافعات بصراع داخلي 

قييم علق بأنشطة العافية.  ينبغي أن تتيح عمليات التأمل والتوتردد عندما يُطلب منهم تقييم برامجهم؛ ال سيما فيما يت

مساحة للنقاش الكامل والمفتوح، بما في ذلك إشراك أشخاص مستقلين )ليسوا منسقي ومقدمي دعم العافية 

المرتبطين بالمبادرة(، وإجراء هذه النقاشات بعيدًا عن موقع إعادة التسكين، و/أو القيام بذلك بعد نهاية إعادة 

 التسكين.

 

 إرشادات لمقدمي دعم العافية

قد ينتمي بعض و .التسكينالمدافعين والمدافعات أثناء إعادة  عافيةقد يشارك عدد كبير من األفراد في تناول قضية  .30

؛ وقد عافيةهؤالء األفراد إلى منظمات متخصصة ولديهم واجبات مهنية محددة تحكم متى وكيف يمكنهم دعم ال

تجاربهم الشخصية. يوجد حدود لما يستطيع أن يقدمه األفراد  ناتجة عن ذاتيةاجبات أخالقية يكون لدى اآلخرين و

اش علني ب فتح نقالمنخرطين في دعم عافية المدافعين والمدافعات، بما في ذلك الحدود األنشطة العالجية، ولذا يج

 .لمدافعين والمدافعاتحول هذه الحدود مع منسقي مبادرات التسكين، وأن يكون هذا األمر واضحاً ل

يمكن أن تكون االستقصاءات ف .التسكينفي أقرب وقت ممكن أثناء )أو حتى قبل( إعادة  عافيةأن يبدأ دعم الينبغي  .31

دخالت ، وأثناء التالتسكين، ورصد التقدم المحرز أثناء إعادة اكلأداة مفيدة لتحديد المش عافيةللمسألة االمبكرة 

 .عافيةالخاصة بال

، وقد ال عافيتهمللحصول على الدعم من أجل  يلجأوالمن  والمدافعات في كثير من األحيان لمدافعوناال يعرف  .32

. تتيح المرونة في اختيار األساليب عافيتهمالمتنوعة، والمتاحة لهم، لدعم  ةنشطة الممكنباأليكونوا على دراية 

ا منفتحين أن يبقو عافيةفمن المهم لمقدمي دعم ال ا، ولذالعالجية للمدافعين والمدافعات اختيار الوسائل المناسبة لهم

اآلخرين  عافيةدعم ال قدمي خدماتويمكنهم أيًضا تطوير شبكات تواصل مع م ،بشأن األساليب العالجية المختلفة

مجموعة  الستكشاف فعالية فرصةالمدافعين والمدافعات  إعطاءالذين يستخدمون أساليب مختلفة حتى يتمكنوا من 

 التدخالت ألنفسهم.  متنوعة من
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مع  وكيف تتجاوب )أو ال تتجاوب( -إن المعتقدات السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية لمقدمي دعم العافية  .33

هو أمر مهم. فينبغي أن يكون لمقدمي دعم العافية الحساسية؛ ليس فقط تجاه  -معتقدات المدافعين والمدافعات 

دافعات، بل أيًضا تجاه هوياتهم هم التقاطعية، وكيف تؤثر خلفياتهم وتوقعاتهم الهويات المتقاطعة للمدافعين والم

وتدريبهم المهني على الدعم الذي يقدمونه للمدافعين والمدافعات. 

 عونالمدافعامالً مهًما في فعالية التدخالت العالجية. فغالبًا ما يعاني  عافيةتعد الثقة في مقدم أو مقدمة دعم ال .34

عن نشاطهم أثناء العالج سيكون له  يشاركونهالثقة لقلقهم من أن ما قد  مسألة نحقوق اإلنسان م والمدافعات عن

كانت مواقفهم  نتهديد إلل عافية كمصدرمقدمي دعم ال نظر إلىعواقب وخيمة إذا اختُرقت خصوصيتهم. وقد ي

لبًا ما يمكن تطوير شعور أعمق السياسية غير واضحة أو إن كانت مختلفة عن مواقف المدافعين أو المدافعات. غا

معرفة واسعة أو خبرة شخصية في نشاط حقوق اإلنسان. عافيةدعم ال أو مقدمة بالثقة واأللفة إذا كان لدى مقدم

على نبغي ويواضحين منذ البداية حول مدى قدرتهم على االلتزام بمبدأ السرية.  عافيةأن يكون مقدمو دعم الينبغي  .35

في التدخالت الجماعية التأكد من أن جميع المشاركين والمشاركات في تلك  ونخرطالمن عافيةمقدمو دعم ال

.وزميالتهم، ويتعهدون بالحفاظ على السرية زمالئهميدركون حساسية المعلومات التي يرويها  جلساتال

مشاكل  يرها منعدام الثقة أو غانمشاكل ثقة مماثلة.  عافيةيثير استخدام المترجمين الفوريين أثناء أنشطة دعم ال .36

ظلت الترجمة الشفوية مشكلة، قد يكون من األفضل إحالة  نإف ، ولذاالترجمة قد تضعف العملية العالجيةمع 

تويات ال تتطلب مس عافية، أو استخدام تدخالت للاألنسبالمدافع أو المدافعة إلى مقدم أو مقدمة دعم آخر يجيد اللغة 

عالية من إتقان اللغة.

قد فالعواقب السلبية لألخطاء والممارسات السيئة على المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان. من المهم إدراك  .37

وجد المدافعون والمدافعات هذا ضاًرا عندما شكك مقدمو دعم حسنو النية في نشاطهم، أو حكموا على تصرفاتهم 

أشكال  م.لة لهذه األفعال على عافيتهبشكل سلبي، أو طلبوا منهم التوقف عن نشاطهم بسبب العواقب السلبية المحتم

بدأ م أخرى من الممارسات السيئة تشمل اإلفراط في االعتماد على الدواء، والتشخيص والعالج الخاطئ، وانتهاك

 السرية.   الحفاظ على

، يةافعتؤثر معتقدات المدافعين والمدافعات الدينية، والسياسية، والثقافية، وهوياتهم، ومفاهيمهم عن الصحة وال .38

وخبراتهم السابقة على انفتاحهم لألساليب العالجية المختلفة. تتباين هذه العوامل بين المدافعين والمدافعات ويمكن 

قد يعتبر بعض المدافعين والمدافعات و ،أساليب أخرى قبولبعض األساليب العالجية و عارضةأن تؤدي بهم إلى م

دافعات والم المدافعونوجد عناصر دينية تسبب لهم عدم الراحة.  أن بعض األساليب غير مألوفة ثقافيًا، أو أن بها

 ىني علالجسد، والعالج المب المبني على استخدام في سياقات مختلفة أساليبًا مختلفة مفيدة، بما في ذلك العالج

 عمل ةعلى الفنون والتعبير اإلبداعي والروحاني، والتدخالت التي تركز على كيفي المبنيةالحديث، والعالجات 

المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان مع اآلخرين في مجموعات ومنظمات.

واالفتقار إلى  ،عافيةمسألة أساسية. يمكن أن تشكل التكلفة المالية لدعم ال عافيةتمثل إتاحة الوصول إلى تدخالت ال .39

 التسكينة أثناء إعادة عن حقوق اإلنسان حواجز كبيردافعات مقدمي دعم أكفاء يفهمون وضع المدافعين والم

بعد  افيةعوالمدافعات عن حقوق اإلنسان تحمل تكاليف دعم ال المدافعونوبعدها. في كثير من الحاالت، ال يستطيع 

ي المتاحة وقليلة التكلفة؛ ال سيما تلك الت عافية. وعلى األرجح، فهم يواصلون ممارسة تدخالت البلدهمعودتهم إلى 

طة مراعاة استدامة أنش عافيةلمقدمي دعم ال ينبغي مع الحد األدنى من الدعم من آخرين.   يمكنهم القيام بها بأنفسهم

، والبحث في خيارات مثل الدعم التسكينعند تطوير الموارد واألنشطة أثناء إعادة  التسكينبعد إعادة  عافيةال

رين لضمان استمرارية عن بُعد، وربط المدافعين والمدافعات بمقدمي دعم آخ تواصلالمستمر عن طريق ال

الرعاية.
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يمكن أن يؤدي العمل مع المدافعين والمدافعات أيًضا إلى شعور مقدمي الدعم باإلرهاق واإلنهاك أو االحتراق  .40

الخاصة  ك الحدودآخرين، وإدرا عافية، ودعم مقدمي دعم المهنيالوظيفي والصدمات الثانوية. ويمكن لإلشراف ال

 وا مثااليكون، وأن عافيتهمأن يفكروا في  عافيةمن المهم لمقدمي دعم الفر السلبية. بهم أن يخفف بعض هذه اآلثا

الجيدة أثناء تقديمهم الدعم للمدافعين والمدافعات. عافيةلممارسات ال

ل وكجماعة ممارسين، قمنا بتطوير وصياغة هذه اإلرشادات بشكل مشترك استنادًا إلى بحثنا التعاوني وتأمالتنا المشتركة ح

 تجاربنا. 

نلتزم ببذل كل جهد ممكن لتنفيذ تلك اإلرشادات في ممارستنا المتمثلة في إعادة التسكين الدولية المؤقتة، وأنشطتنا المتعلقة 

عات عن مكين المدافعين والمدافملون لتبالعافية كمنسقين ومنسقات إلعادة التسكين، وكمقدمي دعم العافية، وآخرون ممن يع

معرضين للخطر.حقوق اإلنسان ال

متضامنون مع بعضنا البعض ومع جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان.

 2019برشلونة، يونيو/حزيران 
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ملحق أ: المشاركين والمشاركات في صياغة اإلرشادات

 الفريق البحثي: 

المؤسسة المنتَمى لهااالسم

جامعة يورك )المملكة المتحدة( مركز حقوق اإلنسان التطبيقية،أليس ناه

مركز حقوق اإلنسان التطبيقية، جامعة يورك )المملكة المتحدة(مارتن جونز

مركز حقوق اإلنسان التطبيقية، جامعة يورك )المملكة المتحدة(تالوال الينز

(، نيويورك )الواليات المتحدة األمريكية(The New Schoolذا نيو سكوول )آدم براون

ريق التوجيهي للبحث:الف

المنظمة المنتَمى لهااالسم

( )النرويج(ICORNشبكة مدن اللجوء الدولية )إليزابيث دايفك

( )ألمانيا(Martin Rothمبادرة مارتن روث )مايك مولر

( )هوالندا(Justice and Peaceمنظمة العدالة والسالم )مانون موتي

بيقية، جامعة يورك )المملكة المتحدة(مركز حقوق اإلنسان التطسنا إريكسون

خبیرة في مجال حقوق اإلنسان والمجتمع المدني (فرنسا) ساشا كوالفا

المشاركين والمشاركات في معتكف برشلونة

المنظمة المنتَمى لهااالسم

استشاري / باحث )السويد(علي جفاري

للمدافعات عن حقوق اإلنسان  تحالف الحوار البرلماني للمساواة ومبادرة أمريكا الوسطى آنا ماريا هرناندز كارديناس

)المكسيك(

( )إسبانيا(Defenredديفنرد )آنا مارتينيز

أخصائية نفسية / علم نفس إكلينيكي )السويد( أندرسون-بيني كريستال

باحث نفسي )جنوب أفريقيا( سميث-كريج هيجسون

أخصائية نفسية )النمسا(إليسا موسيفا

( )رواندا(Capacitarا )كباسيتار رواندجنيفيف فان ويسبرج
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جينجر نوروود

شراكة النساء الدولية للسالم والعدالة

International Women's Partnership for Peace and Justice )تايالند(

( كراكوف )بولندا(ICORNشبكة مدن اللجوء الدولية ) جوسيا مالجورثاتا رودانسكا

( )إسبانيا(Protección Internacionalالحماية الدولية )هيلينا مانريك

( )كولومبيا(Corpeisمؤسسة التعليم والبحث االجتماعي )خافيير لوغو

خوان إجناثيو مونتانوس 

منظمة العفو الدولية )إسبانيا(مارتن

( )أوغندا(DefendDefendersالدفاع عن المدافعين والمدافعات )كاريس أوتيبا

( )كولومبيا(Somos Defensoresنحن مدافعون )ليوناردو دياز

( )المكسيك(Casa Xitlaبيت شيتال )مارثا إيلينا ولش

( )تنزانيا(Shelter Cityشلتر سيتي )أوليفيه موهوزي

( )المكسيك(Casa Xitlaبيت شيتال )بابلو رومو سيدانو

باتي أبوزاجلو

 Edward Mت )( ، ومعهد إدوارد كينيدي للتدخل أثناء النزاعاCapacitarكباسيتار )

Kennedy Institute for Conflict Intervention)(، جامعة ماينوث )دولي/أيرلندا

منظمة القلم الدولية، كاتالونيا )أسبانيا(رفايال ساليرنو

محامية حقوق إنسان / مدافعة عن حقوق اإلنسان )الهند(ريا سينغ ساوني

ساشا )ألكساندرا( 

( تبليسي )جورجيا(Shelter Cityشيلتر سيتي )ديلمينتشوك

( )كوستاريكا(Shelter Cityشيلتر سيتي )سوليداد هيرناندز

سوزان جويز

( Justice and Peace(، منظمة العدالة والسالم )Shelter Cityشيلتر سيتي )

)هولندا(

( )أوغندا(DefendDefendersالدفاع عن المدافعين والمدافعات )تابيثا نيتووا

مركز حقوق اإلنسان التطبيقية، جامعة يورك )المملكة المتحدة(اتمورتانيا جين ب

( )كوستاريكا(Shelter Cityشيلتر سيتي )تانيا لوكوود

( )أيرلندا(Front Line Defendersفرونت الين ديفندرز )منظمة الخط األمامي( )تارا مادن

( )ألمانيا(Martin Rothمبادرة مارتن روث )فيرينا هاربي

استشارية / باحثة )كينيا(وانجيري نديرو

ترجمة: طارق سلیمان
مراجعة یارا سالم
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