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»هذه املجموعة رضورية لبقائنا عىل قيد الحياة«: الالجئون الحرضيون والحامية 

القامئة عىل املجتمعات املحلية
جنيفر إس روزنربغ

يعيش ما تقارب نسبته 60% من جميع الالجئني اآلن يف املدن، وستستمر هذه النزعة مع تحول  املخيامت 
بتغيريات  بالتسبب  بالفعل  الحرضية  النقلة  هذه  بدأت  وقد  األخري.  املالذ  خيار  إىل  متزايد  نحو  عىل 
هائلة يف جميع أنحاء القطاع، مبا يف ذلك كيفية تفكري عامل اإلغاثة اإلنسانية حول الحامية القامئة عىل 

املجتمعات املحلية وإقبالهم عليها. 

قلب  يف  الواقعة  ‘املجتمعات’  مسبَّقاً  يحدد  أن  ألحد  ميكن  ال 
املجتمعات  تتالحم  فقد  املحيل.  املجتمع  عىل  القامئة  الحامية 
حول أي عدد من الخصائص املشرتكة، كام ميكن أن تكون أكرث أو 
االجتامعية  الداخلية  املعايري  أو خصوصية حسب  أقل شمولية 
كل  متتع  من  وللتأكد  فيها.  القوى  وديناميكيات  بها  الخاصة 
املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  إىل  الوصول  بإمكانية  الجئ 
املحلية يجب، يف املقام األول، رؤيتهم كأفراد يتمتعون بحقوق 
املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  تأيت  حني  يف  ولذلك،  فردية. 
املحلية من خالل العمل الجامعي، إال أن هدف برامج الحامية 
بها،  واملطالبة  حقوقهم  معرفة  من  األفراد  متكني  هو  األسمى 
األكرث  يكون  قد  ’مجتمع‘  أي  تحديد  من  التمكن  إىل  باإلضافة 

أهمية يف مساعدتهم عىل فعل ذلك.

الخاصة  الحامية  بحاجات  الفهم  تعميق  يف  وللمساعدة 
مبخاطر  يتعلق  ما  الخصوص  وجه  وعىل  الحرضيني،  بالالجئني 
تلك  تخفيف  عىل  إعانتهم  وسبل  الجندر  عىل  القائم  العنف 
املخاطر، أجرت مفوضية الالجئني النسائية أبحاثاً يف عام ٢٠١5 
وهي:  الالجئني  من  كبرية  سكانية  فئات  ذات  مدن  أربع  يف 
بريوت ودلهي وكيتو وكمباال. وأجرت مقابالت مع أكرث من 5٠٠ 
إىل  باإلضافة  األربعة،  املدن  جميع  يف  الحرضيني  الالجئني  من 
مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة املعنيني املحليني يف كل 

مدينة.١ 

التي  للمخاطر  الرئيسية  املجاالت  البحث  هذا  نتائج  تؤكد 
املرتبطة  املخاطر  وخاصة  الحرضيني،  الالجئني  جميع  تؤثر عىل 
بالعثور عىل مأوى آمن ومحاولة كسب ما يكفي من املال من 
الدهشة  يثري  ما  ولعل  املدينة.  يف  الحياة  قيد  عىل  البقاء  أجل 
أكرث هو أن النتائج ُترِبُز اختالفات ال ُيسَتهان بها يف كيفية تجيل 
الالجئني  بالنسبة ملجموعات مختلفة من  هذه املخاطر وغريها 
النسائية  الالجئني  مفوضية  مت  قسَّ السبب  ولهذا  الحرضيني. 
الفئات  حسب  نتائج  من  إليه  توصلت  ما  بتفصيل  ذلك  بعد 
والفتيان،  والرجال  والفتيات،  النِّساء  التالية:  الفرعية  السكانية 

والالجئون من فئة املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس 
ومغريو الجنس وثنائيو الجنس )إل جي يب يت آي)، والالجئون 
املشاركون يف العمل بالجنس، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والذكور 

الناجون من العنف الجنيس.

بشأن  االخــتــالفــات  مــن  مــامثــٌل  ــٌط  من للعيان  ويتكشف 
اسرتاتيجيات حامية الذات وجهود الالجئني يف تكوين مجتمع 
شبكة  مبنزلة  يكون  أن  ميكن  بحيث  منه  االستفادة  أو  معني 
اختالفاً  اختلف  ’املجتمع‘  هذا  شكل  ولكن  اجتامعية.  وقائية 
كبرياً بني الفئات السكانية الفرعية من الالجئني وضمنها، األمر 
مفهومات  أنَّ  يعتقدون  ال  الالجئني  من  كثرياً  أّن  يؤكد  الذي 
يعربَّ  أو  اليومية  حياتهم  واقع  مع  يتامىش  الالجئني‘  ’مجتمع 

عنها.

الهوية  أسئلة 
الالجئون  حددها  التي  املجتمعات  كانت  األحيان،  بعض  يف 
نة  مكوَّ غري  ولحاميتهم  لهم  بالنسبة  أهمية  األكرث  أنَّها  عىل 
من  بعٍض  من  بل  اإلطالق،  عىل  اآلخرين  الالجئني  من  أساساً 
وجه  عىل  التحديد  ذلك  يقترص  وال  املضيف.  املجتمع  أفراد 
الخصوص عىل الفئات السكانية املهمشة، مثل أقليات الجنس 
أنواع  يف  املشاركني  الالجئني  عىل  أيضاً  يشتمل  بل  والجندر، 

معينة من العمل، مبا يف ذلك العمل يف مجال الجنس.

هويتهم  إىل  ينظرون  ال  الالجئني  بعض  أنَّ  ذلك  يف  والسبب 
ناحية  من  بحاميتهم  صلة  األكرث  الجانب  أنَّها  عىل  كالجئني 
شبكات  بني  املشرتكة  الصفة  هي  أنها  عىل  وال  االستضعاف 
عىل  )القامئة  الهويات  من  متنوعة  أعداد  هناك  بل  النظراء. 
العرق أو األصل اإلثني أو الجندر) أو الخصائص الشخصية أو 
البيئية )اللغة التي يتحدثون بها أو العمل الذي ميارسونه، أو 
الحي الذي يعيشون فيه) التي قد يكون لها ثقل أكرب بالنسبة 
تأسيسه  أو  الحامية  مجتمع  إىل  للوصول  يسعى  الذي  للفرد 

إذا مل يكن قامئاً. 
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أولويات  ترتيب  أهمية  لتوضيح  األفضل  الطريقة  ولعل 
عىل  املعرضني  الالجئني  يف  تكمن  للهوية  الذاتية  التأكيدات 
انتامئهم لفئات سكانية فرعية  وجه الخصوص للعنف بسبب 
شة. فعىل سبيل املثال، غالباً ما تتعرض  موسومة بالعار أو مهمَّ
الالجئني  مجتمعات  يف  النبذ  إىل  والجندر  الجنس  أقليات 
املنتمون  الالجئون  ويتعرض  عائالتهم.  فيها  مبا  نطاقاً،  األوسع 
من فئة )إل جي يب يت آي) يف كثري من األحيان ألعامل عنف 
عىل أيدي الالجئني اآلخرين، وكذلك عىل أيدي أعضاء املجتمع 
محاولة  عند  املعاملة  وسوء  التمييز  من  ويعانون  املضيف، 
الوصول  حتى  أو  الوظائف  عىل  العثور  أو  الشقق،  استئجار 
إىل الخدمات، مبا يف ذلك الخدمات السائدة املتوافرة لالجئني. 

املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  تعزيز  يتطلب  وبالتايل، 
املحلية بالنسبة لالجئني من فئة )إل جي يب يت آي)، يف املقام 
هي  التي  املجتمعات  معامل  تحديد  عىل  مساعدتهم  األول، 
هذا  املجتمع  يشتمل  أن  وميكن  لهم.  وأماناً  مالءمة  األكرث 
عىل أفراد املجتمع املضيف املنتمني لفئة )إل جي يب يت آي)، 
السوريني  الالجئني  من  كثري  لدى  املثال  سبيل  الحال عىل  كام 
املنتمني لفئة )إل جي يب يت آي) الذين يعيشون حالياً يف لبنان. 
آي)  يت  يب  جي  )إل  فئة  من  اللبناين  املجتمع  أبناء  ويشارك 
كام  السوريني،  الالجئني  من  نظرائهم  مع  واملعلومات  الدعم 
إل  بفئة  الخاصة  املحلية  باملنظامت  ربطهم  عىل  يساعدونهم 
جي يب يت آي باإلضافة إىل مزودي الخدمات املتعاطفني هذه 
الفئات. وذكر الالجئون السوريون من فئة )إل جي يب يت آي) 
أنهم يذهبون إىل منظمة )إل جي يب يت آي) محلية يف حاالت 
األوراق  أن يكون معهم  ُقِبَض عليهم دون  إذا  )مثاًل  الطوارئ 
أو  الجنسية  ميولهم  بسبب  ُاعتقلوا  ما  إذا  أو  ’الصحيحة‘ 
هويتهم الجنسية) وذلك ألنَّهم يشعرون أنَّ هذه املنظمة هي 
مدروس  قانوين  دعم  الحصول عىل  أجل  من  األفضل  خيارهم 

ورسيع االستجابة. 

القرابة واألمن 
مقابلة  النسائية  الالجئني  مفوضية  أجرت  كيتو،  يف  املقابل  يف 
يف  الدائر  العنف  من  فرَّت  مثلية  امــرأة  وهي  لويزا٢،  مع 
أنَّ  ومع  اإلكــوادور.  يف  واللجوء  السالمة  عن  بحثاً  كولومبيا 
لويزا شاركت يف مجموعة دعم للنساء استضافتها منظمة غري 
حكومية يف كيتو، فقد انفجرت بالبكاء لدى وصفها كم كانت 
الكشف عن  بالعزلة والوحدة بسبب عدم قدرتها عىل  تشعر 
كانت  وكم  الدعم،  مجموعة  يف  للنساء  الحقيقية«  »هويتها 
تعيش يف خوف من »افتضاح أمرها« كمثلية. ومل تكن تعرف 
أو  الالجئني  من  أو  كويتو،  يف  اآلخرين  املثليني  األفراد  من  أياً 
اإلكوادوريني، وفوجئت عندما علمت أنَّ هناك عدة منظامت 

يف املجتمع املدين ُتعَنى بفئة )إل جي يب يت آي) يف كويتو، مبا يف 
ذلك واحدة ُتديُرها نساء مثليات ألجل النساء املثليات. 

عىل  القامئة  الحامية  إىل  الوصول  أمر  يتضمن  قد  وبالتايل 
املجتمعات املحلية بالنسبة لالجئني املنتمني لفئة )إل جي يب يت 
املضيفة،  املجتمعات  بهم يف  إىل منظامت خاصة  إيصالهم  آي) 
الروابط  هذه  متكني  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  عىل  ولذلك 
وتشجيعها. وميكن تحقيق ذلك من خالل التواصل مع منظامت 
االستجابة  من  األوىل  املراحل  يف  املحلية  آي)  يت  يب  جي  )إل 
الفئات  املنتمني لهذه  بالالجئني  للتشاور معهم حول اهتاممهم 
أو قدرتهم عىل إرشاكهم لتبادل املعارف والخربات حول كيفية 

العيش بأمان كأقلية جنسية أو جندرية يف املجتمع املضيف. 

وكام توضح قصة لويزا، ميكن أن متثِّل املجتمعات الفرعية عنرصاً 
شني.  امُلهمَّ لالجئني  املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  يف  حيوياً 
ويف بريوت، كانت النساء السوريات املغريات للجنس جزءاً من 
بفئة  املتعلقة  املحيل  املجتمع  وفعاليات  االجتامعية  الشبكات 
إىل  وإضافة  لبنانية،  منظامت  ومعظمها  آي)،  يت  يب  جي  )إل 
متاسكاً  وأشد  حجاًم  أصغر  مجتمعاً  النسوة  تلك  لت  شكَّ ذلك 
العمل  وزميالت  الصديقات،  من  دائرة  وميثِّلن  معاً.  يجمعهن 
الفردية  املخاطر  لخفض  أنشطة  يف  ينخرطن  الاليت  السكن  أو 
نشاطاتهن  وتشتمل  اليومي،  بالعنف  املتعلقة  والجامعية 
املعلومات  مشاركة  بني  ترتاوح  جوهرية  لكنها  بسيطة  أفعاالً 
األجرة.  بسيارات  والتشارك  خطرية)  تفتيش  نقطة  حول  )مثاًل 
عىل  للحصول  بهن  سيتصلون  الذين  األشخاص  أول  أنهن  كام 
الدعم العاطفي ومعلومات اإلحالة عندما يقعن فريسة للعنف 
النساء املغريات للجنس يف اإلكوادور وبريوت  الجسدي. وتفيد 
العنف، مبا يف ذلك االغتصاب، هو  النوع من  بأن هذا  وكمباال 
خاصة  بصفة  مستهدفات  وأنهن  بانتظام،  عليهن  يقع  حدث 

بسبب حالتهن املزدوجة كمغرّيات للجنس والجئات. 

للحامية  منظامت  لوا  شكَّ مهّمشني  الجئني  عن  أمثلة  وهناك 
تستند إىل املجتمعات الفرعية يف مدن أخرى أيضاً. ففي كمباال، 
تدعى  منظمة  الالجئني  من  الجنس  مجال  يف  العاملون  شّكل 
املمكن  الدعم  أنواع  إىل  وصولهم  لتسهيل   (OGERA( أوغريا 
ومعلومات  املتخصصة  الخدمات  إىل  باإلضافة  نظرائهم  من 
بالنسبة  وإلحاحاً  أهمية  األكرث  ُتعدُّ  التي  والسالمة  الصحة 
املالئكة  “منظمة  تسمى  منظمة  تشارك  أيضاً،  كمباال  ويف  لهم. 
)Angels)” ويقودها الجئون منتمون لفئة )إل جي يب يت آي) 
بعدة نشاطات حامية تشتمل عىل الحصص الغذائية يف حالت 
والوصول  للنظراء،  املشورة  وتقديم  اآلمن،  والفضاء  الطوارئ، 
زيارة مقاهي  إىل  األعضاء  الحاسوب حتى ال يضطر  أجهزة  إىل 
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اإلنرتنت إلرسال رسائل الربيد اإللكرتوين أو التواصل عرب سكايب 
مع األصدقاء أو األقارب يف الخارج. وميثل مقر منظمة املالئكة 
أيضاً مأوًى مؤقتاً لالجئني من فئة )إل جي يب يت آي) الذين ال 
منظمة  أعضاء  قال  النقاش،  مجموعات  إحدى  ويف  لهم.  مأوى 

املالئكة إنَّ املجموعة »رضورية لبقائنا عىل قيد الحياة«. 

من  طبيعي  بشكل  واملالئكة  أوغريا  منظمتي  من  كٍل  ونشأت 
خالل املحادثات بني الجئني يتشاركون بالهوية واألفعال، إال أّن 
سبيل  يف  وتعانيان  واالستمرار،  للبقاء  تكافحان  املنظمتني  كال 
أٌي منهام-  تتلقى  أنشطتهام. وال  إيجار مكاتبهام ومتويل  سداد 
وال حتى منظمة الـ )إل جي يب يت آي) يف بريوت- أي دعم مايل 
املنتمني  الالجئني  مع  لعملهام  اإلنسانية  املانحة  الجهات  من 

لفئة إل جي يب يت آي. 

بذل مزيد من الجهد لتعزيز الحامية 
القامئة عىل املجتمعات املحلية

تنبع اثنتان من االسرتاتيجيات الرئيسية من مشاورات مفوضية 
املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  لتعزيز  النسائية  الالجئني 
املعرضني  الالجئني  وصول  تعزز  أن  شأنها  من  بطرق  املحلية 
الخدمات  عىل  والحصول  الوقائية  النظراء  لشبكات  للخطر 

املتخصصة.  واملعلومات 

الروابط  إقامة  يف  الوساطة  عىل  األوىل  االسرتاتيجية  وتشتمل 
بني الالجئني يف الفئات السكانية الفرعية املعرضة للخطر، مثل 
الالجئني املنتمني لفئة الـ )إل جي يب يت آي) أو الالجئني العاملني 
يف مجال الجنس، باإلضافة إىل منظامت املجتمع املضيف ذات 
مزودي  أو  املدين  املجتمع  مجموعات  أكانت  )سواء  العالقة 
الفاعلني  من  ذلك  ويتطلب  الخاص).  القطاع  من  خدمات 
الدوليني أن يرصدوا بشكل منتظم الرشكاء املحتملني يف املجتمع 
استباقي  بشكل  معهم  والتواصل  اإلحالة،  مسارات  أو  املضيف 
الالجئني  مع  التعامل  يف  تواجههم  قد  التي  العقبات  ملعرفة 
ولوقوف عىل أنواع املساعدات الرضورية لتمكينهم من التغلب 

عىل تلك العوائق.3 

القامئة  للمنظامت  االً  فعَّ دعاًم  الثانية  االسرتاتيجية  وتقدم 
مبشاركة  أو  الالجئون  يقودها  التي  املحلية  املجتمعات  عىل 
املجتمعات  عىل  القامئة  املنظامت  هذه  وتشارك  الالجئني. 
املحلية يف نشاطات مختلفة متعلقة بالحامية حسب الحاجات 
إىل  باإلضافة  ومخاوفهم  املجتمعات  تلك  ألبناء  األساسية 
استشارتها  التي  املجموعات  التنظيمية. ولكن من بني  قدراتهم 
يتلقى  منها  جداً  قليل  عدد  كان  النسائية،  الالجئني  مفوضية 
الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  من  الدعم 

أنه  الخصوص  وجه  عىل  املجموعات  وذكرت  رشكائها،  أحد  أو 
الدعم  عىل  الحصول  املستحيل،  من  يكن  مل  إن  الصعب،  من 
متكنت  التي  القّلة  قالت  نفسه،  الوقت  ويف  للنشاطات.  املايل 
متمثاًل  ذلك  أكان  الدعم-سواء  أشكال  بعض  الحصول عىل  من 
رأس  أو  فعيل،  اجتامع  مكان  إىل  الوصول  أم  الربامج  إدارة  يف 
املال- إّن ذلك الدعم كان حاساًم لتحديد وجودها وقدرتها عىل 

املشاركة يف النشاطات. 

يف  املحلية  املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  دعم  ويتطلب 
من  كل  ملتابعة  اإلنسانيني  الفاعلني  دعوة  الحرضية  املناطق 
يتطلب  ولن  واحــد.  آن  يف  أعــاله  املذكورتني  االسرتاتيجيتني 
جهوداً  يتطلب  لكنه  جديدة  مالية  موارد  بالرضورة  ذلك  فعل 
املالية  أو  منها  البرشية  املتاحة  املوارد  تحويل  إلعادة  استباقية 
أو إعادة برمجتها. ويتطلب اعتامد هاتني االسرتاتيجيتني إعادة 
يف  املرونة  من  أكرب  قدر  لتمكني  القامئة  التمويل  آليات  صياغة 
وميثِّل  املضيفة.4  املجتمعات  من  متنوعة  ملجموعة  املنح  توفري 
املحلية  املجتمعات  عىل  القامئة  املنظامت  حصول  تسهيل 
عىل  القامئة  الحامية  لتحقيق  رضورًة  أيضاً   صغرية  منح  عىل 
له  يكون  أن  ميكن  يشء  إىل  ذلك  وترجمة  املحلية  املجتمعات 

تأثري ملموس عىل حياة الالجئني اليومية. 

صميم  يف  الالجئني  مع  املبارشة  املشاورات  تكون  أن  ويجب 
عىل  القامئة  الحامية  جوهر  ويف  االسرتاتيجيتني  هاتني  من  كلِّ 
ليس  رئيسياً  أمراً  متثل  املشاورات  فتلك  املحلية.  املجتمعات 
التي تواجه الالجئني فحسب بل  لتحديد املخاطر األكرث إلحاحاً 
األكرث  املجتمعات  تحديد  يف  يشء،  كل  قبل  الالجئني،  دعم  يف 

صلة بالنسبة لهم لتخفيف تلك املخاطر. 

 JenniferR@wrcommission.org جنيفر إس روزنربغ 
مسؤولة برامج رئيسية، قسم العنف القائم 

عىل الجندر، مفوضية الالجئني النسائية 
 www.womensrefugeecommission.org

١. ملزيد من املعلومات حول منهجية البحث ونتائجه مبا فيها التقارير الخاصة بكل 
فئة سكانية فرعية، انظر )2016) الشوارع الوسيطة: تحديد مخاطر الالجئني الحرضيني 

واالستجابة لها من ناحية العنف القائم عىل الجندر
www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1272-mean-streets

 (Mean Streets: Identifying and Responding to Urban Refugees’ Risks of
Gender-Based Violence(
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ترشدهم من خالل االنتقال من قطاع آلخر )الصحة والتعليم الخ) ومن فئة سكانية فرعية 
إىل أخرى بهدف تحديد الرشكاء املحتملني يف تعزيز حامية الالجئني خاصة فيام يتعلق 

مبنع العنف القائم عىل الجندر واالستجابة لذلك. 
4. انظر املربع املتعلق باملساومة الكبرية الصفحة 62.
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