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رين بسبب العنف الجنيس والقائم عىل الجندر إيواء املهجَّ
جويل فريسريو

يساعد توفري أنواع مختلفة من دور اإليواء اآلمنة التي يتسم كل منها بإيجابيات وسلبيات داخل منطقة 
واحدة عىل تلبية االحتياجات املتغرية واملتنوعة للناجني من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر. 

الجنيس  العنف  لخطر  مثة رجال ونساء وأطفال معرضون 
الطوارئ  وحاالت  النزاع  أوضاع  يف  الجندر  عىل  والقائم 
وأثناء عملية الفرار. وحتى مبجرد استقرارهم يف مخيامت 
انعدام  يزداد  ما  غالباً  الحرضية،  املناطق  أو  رين  املهجَّ
األرسية  الروابط  تفكك  مثل:  الفردي بسبب عوامل  األمن 
فرص  ومحدودية  الجندرية  األدوار  وتغري  واملجتمعية 
إيجاد  وصعوبة  الرشطة  وحامية  املــوارد  عىل  الحصول 

املسكن املالئم. 

االجتامعية  والنفسية  الصحية  االحتياجات  تكون  وقد 
الجنيس  العنف  من  الفارين  داخلياً  والنازحني  لالجئني 
والقائم عىل الجندر عاجلة ومعقدة بسبب األرضار الفردية 
أو الجامعية التي تعرضوا لها. ومع ذلك، هناك أمر غريب 
للغاية وهو محدودية التوجيهات بشأن توفري املأوى اآلمن 
وتعد  الجندر.  عىل  والقائم  الجنيس  العنف  من  للفارين 
املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات بشأن 
األوضاع  الجندر يف  القائم عىل  بالعنف  املعنية  التدخالت 
نقاشاتهم  أن  1بيد  تفصياًل.  التوجيهات  أكرث  اإلنسانية 
بيئات  عىل  تركيزها  يقترص  اآلمنة  املــأوى  عن  الوجيزة 
املخيامت ويعوزها األمثلة امللموسة للنامذج املمكنة وسبل 

شة.  توفري الحامية للفئات املهمَّ

الثغرة، أجرى برنامج العنف الجنيس يف مركز  ولسد هذه 
دراسة  بريكيل  كاليفورنيا،  لجامعة  التابع  اإلنسان  حقوق 
لالجئني  اآلمنة  اإليــواء  دور  تتناول  التي  اآلمــن”  “املــالذ 
والنازحني داخلياً واملهجرين قرساً اآلخرين يف أربعة دول، 
الدراسة  وغطت  وتايلندا.  وكينيا  وهايتي  كولومبيا  هي: 
للناجني  إما  املتاحة  الفردية  اآلمنة  ــواء  اإلي دور  برامج 
البالغني من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر أو للبالغني 
املنظامت  أو  الحكومة  الدور  هذه  ويدير  معاً.  واألطفال 
املحيل  املدين  املجتمع  أو منظامت  الدولية  الحكومية  غري 
ويختلف كثرياً بعضها عن بعضها يف الشكل والحجم والقدرة 
االستيعابية. وقد صمم بعضها خصيصاً لخدمة الالجئني أو 
النازحني داخلًيا، يف حني صمم بعضها اآلخر لخدمة السواد 

األعظم من السكان يف املقام األول ولكنها تفتح أبوابها يف 
رين.  الوقت نفسه لخدمة املهجَّ

ويف سياق هذه الدراسة، وضع الباحثون تصنيفات لنامذج دور   

اإليواء اآلمنة التي تخدم الالجئني وغريهم من النازحني داخلًيا 

عىل النحو التايل:

منازل تقليدية آمنة حيث يعيش الناجون معاً يف مبنى مشرتك   

وبها كوادر ترشف عىل تشغيل املسكن.

يقيم    ألن  الكوادر  يرتتب  حيث  املستقلة  املعيشية  الرتتيبات 

غرف  أو  مستقلة  شقق  )مثل:  منفصلة  مساكن  يف  الناجون 

فندقية( مل ُتنشأَ أساساً ألغراض دور اإليواء اآلمنة. 

ترتيبات االستضافة املجتمعية: حيث يعيش الناجون مؤقتاً يف   

منازل أفراد املجتمع املختارة.

الخاصة    منازلهم  يف  الناجون  يعيش  حيث  املحمية:  املناطق 

النازحني  أو  الالجئني  تابعة ملخيم  يف منطقة محمية ومغلقة 

داخلًيا.

الكيانات البديلة: حيث يقيم الناجون يف مكان خصص لتوفري   

خدمات ال عالقة لها بدور اإليواء )مثل: مركز الرشطة أو عيادة 

املستشفى أو الكنيسة(.

الواردة    النامذج  عنارص  بني  تجمع  إيواء هجينة  دور  ويوجد 
أعاله.2

املنازل التقليدية اآلمنة

تعد  العموم،  وعىل  شيوعاً.  األكرث  النوع  اآلمن  املنزل  كان 
املنازل التقليدية اآلمنة مفيدة للمقيمني من ذوي االحتياجات 
األمنية الكبرية، فتمنح تدابري خاصة مثل الحراس والبوابات 
واملواقع الرسية وقواعد السيطرة لحركة املقيمني والزائرين. 
وحرية  املجتمعية  املشاركة  حساب  عىل  يأيت  ذلك  ولكن 
التنقل واالستقاللية. ومن األمثلة القوية عىل ذلك دور اإليواء 
الخاصة بالنازحني داخلياً املعرضني ملخاطر شديدة يف كولومبيا 
ممن فرَّ من العنف الناتج عن النزاع. وأشار املقيمون يف دور 
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اإليواء تلك بشعورهم بأنهم كانوا مغلق عليهم أو محبوسني 
نظراً لرصامة الربوتوكوالت األمنية ودوريات الرشطة الخارجية 
واستثناء  الخارجية.  الخدمات  لزائري  املسلحة  واملرافقة 
منظامت  تديرها  التي  اآلمنة  التقليدية  املنازل  لذلك، هناك 
يف  املهاجرين  حقوق  ومنظامت  النسائية  الشعبية  القاعدة 
املوارد  يقدم  مجتمعي  مركز  يلحقها  ما  غالباً  والتي  تايلندا 
واملعلومات والخدمات االجتامعية. ولعل مثل هذا االختالف 
يف املنازل التقليدية اآلمنة سبياًل لتحقيق التوازن الفعال بني 

االعتبارات األمنية ومتكني املقيمني.

ومن شأن املنازل التقليدية اآلمنة أن تجلب الغرباء ليعيشوا 
عىل مقربة من املقيمني فيها ما قد يؤدي إىل نشوء نزاعات 
غري  القوة  عوامل  أو  املشرتكة  ــوارد  امل أو  النظافة  بشأن 
املتكافئة أو أحقاد سابقة تجاه األفراد أو الثقافات والفئات 

العرقية األخرى.

ترتيبات معيشية مستقلة
يبدو أّن هذه الرتتيبات مفيدة إذ تتيح قدراً أكرب من الحرية 
من  مزيداً  وتوّفر  األخرى  النامذج  متنحه  مام  واالستقاللية 
شة  املهمَّ املجموعات  بعض  ألبناء  والراحة  ية  الرسَّ خيارات 
التي لها حاجاتها الخاصة أو التي ال تشعر بالراحة يف سكناها 
مع عموم السكان. ويف كينيا، يستضيف أحد الربامج الجئي 
مخاوف حامئية  تنتابهم  الذين  من   LGBT يت3  يب  إل جي 
يف شقق خاصة غري ظاهرة يف ضواحي نريويب، حيث ميكنهم 
فهم  ذلك،  العام. ومع  املجتمع  نحو مخفي يف  العيش عىل 
لفئة  انتامئهم  إذا أخفوا حقيقة  إال  أنفسهم  يأمنون عىل  ال 

إل جي يب يت LGBT. ويشري أفراد عّينة الدراسة يف تايلندا 
ضوء  يف   - مستقلة  معيشية  ترتيبات  منوذج  وضع  أنَّ  إىل 
القاعدة الجندرية أنَّ “الرجال قادرون عىل حامية أنفسهم”  
والسمعة السيئة التي تالحق الرجال الستخدامهم دور اإليواء 
الثقافية  الناحية  أكرث سهولة ومالمئة من  - قد يكون  اآلمنة 

للرجال واملراهقني. 

لكنَّ املعوق الرئييس لتحقيق االستقالل يف ترتيبات املعيشة 
املنازل  مواقع  يف  الحقيقي  األمن  توفري  عدم  يف  يتمثل  كان 
توفري  عىل  القدرة  وعدم  املتناثرة  املنازل  انفصال  عن  فضاًل 

الدعم االجتامعي الذي يجده البعض رضورياً للتعايف.

ترتيبات املجتمعات املضيفة
يف  الناجون  يقيم  حيث  املجتمعية  االستضافة  نظام  يعد 
هذه  وتوفر  جديدة.  حامية  اسرتاتيجية  متطوعني  منازل 
الربامج للناجني سبل الراحة يف أحد املنازل ومتنحهم القدرة 
الحفاظ عىل  عىل اإلقامة يف مجتمعاتهم ما يساعدهم عىل 
عالقات وثيقة مع أصدقائهم وعائالتهم ويسهل عملية إعادة 
اإلدماج املجتمعي. وهي تدعم شبكة منارصي الناجني أيضاً 

داخل املجتمع املحيل. 

نظامان الستضافة  مثة  كينيا،  يف  لالجئني  داداب  مخيم  ففي 
يقيم  دولية حيث  منظامت غري حكومية  تديرها  مجتمعية 
واملتطوعني.  املحيل  املجتمع  قادة  منازل  يف  مؤقتاً  الناجون 
ويف موقع املخيم، يوفر هذا النموذج خيارًا مجتمعياً ال يعزل 
يرفع  وال  ناحية  من  املعتادة  الدعم  شبكات  عن  األشخاص 

مفتاح أنواع دور اإليواء: رموز متّثل كل نوع من أنواع دور اإليواء حسب تعريفها يف دراسة املالذات اآلمنة.
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من  األمد  بعيد  التوطني  إعادة  أو  البقاء  إمكانية  يف  آمالهم 
ناحية أخرى. 

وتعد أنظمة االستضافة املجتمعية أقل استهالكاً للموارد وهي 
اتخاذ خطوة مغادرة املجتمع املحيل  خيار ملن ال يرغبون يف 
األنظمة  هذه  تناسب  ال  قد  ذلك،  ومع  مؤقتة.  بصورة  ولو 
الناجني املعرضني ملخاطر أمنية جسيمة خاصة يف مخيم مغلق 
االنتقال إىل منطقة أخرى بصورة رسية. وقد  حيث يستحيل 
أعربت عائالت مضيفة يف كولومبيا عن مخاوفها بشأن سالمتها 
عندما كانت تؤوي أناساً ميرون يف ظروف متقلبة مهددة أمنياً 
العائلية.  أمورهم  عىل  سلبياً  تأثرياً  لذلك  أنَّ  بعضها  وأشارت 
يتعرضون  املتطوعون  واملضيفون  الناجون  كان  كينيا،  ويف 
أحياناً لالعتداءات ويف حاالت أخرى كان املضيفون املحتملون 
يرفضون ببساطة استقبال الناجني ألنهم يخشون عىل سالمتهم. 
املرأة  بحقوق  املجتمع  عىل وعي  أيضاً  الربامج  وتعتمد هذه 

والسامح باستقبال الناجني الطالبني للحامية. 

املناطق املحمية
املناطق املحمية مناطق مغلقة يف مخيم الالجئني ومعززة أمنًيا 
يف  عائالتهم  مع  العيش  املستخطرين  األفراد  يستطيع  حيث 
منازلهم الخاصة جنباً إىل جنب مع العائالت األخرى املحتاجة 
للحامية. فعىل سبيل املثال، املنطقة املحمية يف مخيم كاكوما 
لالجئني يف كينيا محاطة بسياج من األسالك الشائكة املغطاة 
بفروع األشجار الشائكة التي تبقي املقيمني بعيداً عن األنظار. 
للرشطة  قريب  مركز  ويوجد  البوابة  عىل  حارسان  ويعمل 

لتعزيز الوضع األمني. 

املرتبطة  لتلك  مشابهة  تحديات  يفرض  النموذج  هذا  ولكنَّ 
األمن  عامل  الرتكيز عىل  ذلك  مبا يف  اآلمنة  التقليدية  باملنازل 
عىل حساب الروابط املجتمعية والتوترات الناجمة عن عيش 
الغرباء عىل اختالف خلفياتهم جنباً إىل جنب يف مكان يعاين 

من االختناق السكاين. 

كيانات بديلة للغرض ذاته 
قد تقدم الهيئات البديلة خيارات حامئية مهمة قصرية األمد 
الصحية  العيادات  يف  األرسَّة  توفري  مثل:  الطوارئ،  حاالت  يف 
مخيامت  يف  الداخلية  املدارس  يف  والسكن  وتايالند،  كينيا  يف 
أحد  باستخدام  ُيسَمح  كينيا،  وتايالند. ففي  كينيا  الالجئني يف 
السجن  باسم  املعروف  املجتمعية  املجرمني  احتجاز  مراكز 

السوداين كمكان آمن للناجني يف الوقت نفسه.

غري  أنَّها  يف  يتمثل  البديلة  الهيئات  يف  األسايس  املعوق  ولعل 
دة للناجني. ويف بعض  مصممة أساساً ملعالجة االحتياجات املعقَّ
الحاالت، قد توفر هذه الهيئات األمن املؤقت إال أنها غري قادرة 
عىل تلبية االحتياجات الطبية أو النفسية االجتامعية للناجني. 
إىل  النتائج  وتشري  صحيح.  العكس  أخرى،  حاالت  يف  بينام 
رضورة عدم استخدام مثل هذه النامذج إال لفرتة قصرية األمد 

عندما ال يتوافر بديل آخر إليواء الناجني يف حاالت الطوارئ.

خيارات متنوعة
اإليواء  دور  تصنيف  يف  الطريقة  هذه  من  االستفادة  ميكن 
الفعالة  الحامية  من  ملزيد  األدلة  من  قاعدة  بناء  يف  اآلمنة 
لتحليل  كإطار  تفيد  أ  القاعدة  اإليواء، ومبقدور هذه  يف دور 

مأوى مالذ آمن يف خيم الجئي داباب يف كينيا، 2011

املنازل التقليدية اآلمنة

ترتيبات املجتمعات املضيفة

مناذج هجينة

ترتيبات معيشية مستقلة

مركز للرشطة

دخول

حديقة

محيط سياجي 

املناطق املحمية

كيانات بديلة للغرض ذاته
“منطقة الحامية” يف كاكوما
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نزعات نقاط القوة وقيود مختلف أمناط الربامج وفهمها. وقد 
برامج  لنجاح  الحاسمة  العوامل  من  عدداً  الدراسة  حددت 

دور اإليواء اآلمنة بغض النظر عن نوعها. نلخصها مبا ييل:

كيف ينظر املجتمع للأموى.    

من    لكل  املالئم  االجتامعي  النَّفيس  والدعم  األمن  توفري 

املقيمني وكادر العمل.

جميع    يف  الناجني  ُترشِك  الناجون  قوامها  منهجية  اتباع 

مستويات اتخاذ القرار.

وضع اسرتاتيجيات انتقالية للمقيمني ليتمكنوا من الحركة يف   

أرسع وقت ممكن.

ومزودي    األخرى  اإليواء  دور  مع  املأوى  تنسيق  مستوى 

الخدمات اآلخرين يف املنطقة. 

مثايل  اآلمنة حل  اإليواء  متنوعة من دور  توفري خيارات  إنَّ 
تلبية  وكذلك  األمنية  االحتياجات  من  مجموعة  الستيعاب 
رغبة األفراد يف االستقاللية والتواصل املجتمعي. وبهذا يتيح 
املتنوعة  املجموعة  هذه  وتوافر  املمكنة  الربامج  تنوع  فهم 
داخل املخيم أو املجتمع الواحد للناجني االنتقال لدور اإليواء 

اآلمنة األكرث مالمئة الحتياجاتهم وتفضيالتهم. وبتفصيل أكرث، 
مثة حاجة ماسة إلجراء تقييم دقيق عىل وجه الرسعة لربامج 
مختلف  يف  فاعلية  أكرث  أيها  من  للتأكد  اآلمنة  اإليواء  دور 

الظروف. 

juliefreccero@berkeley.edu جويل فريسريو 
املدير املشارك لربنامج العنف الجنيس يف مركز حقوق 

 اإلنسان بجامعة كاليفورنيا يف بريكيل، كلية الحقوق. 
www.law.berkeley.edu/centers/human-rights-

 /center

يستند هذا املقال إىل نتائج دراسة املالذ اآلمن التي أجراها 
مركز حقوق اإلنسان.كانت جويل فريسريو رئيسة الفريق 
البحثي ومؤلفة دراسة الحالة التايلندية واملؤلفة املشاركة 
لتقرير مقارنة الدول األربعة. سلسلة تقارير املالذ اآلمن 

 متاحة عىل: 
 http://tinyurl.com/SafeHaven-BerkeleyLaw

http://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/ .1
 tfgender_GBVGuidelines2005.pdf

هذه املبادئ التوجيهية قيد املراجعة حالياً.
2. يف التقارير الكاملة لسلسلة املالذ اآلمن، يرد تصنيف سادس “للنامذج الهجينة” أيضاً.

3. املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس واملتحولون جنسياً.

تغيري طريقتنا يف قياس نجاح إعادة التوطني
جاسنت س يل، وسوزي س وينغ، وسارة إفوري

ال ينبغي معاملة الالجئني كأجانب مساكني مصابون بصدمات نفسية بل بوصفهم أناس أقوياء ومؤهلون 
ألن ميثلوا موارد برشية يف بلدان إعادة التوطني.

يف حني يرتاءى لنا جلياً سبب اهتامم دول إعادة التوطني مببدأ 
اعتامد الالجئني عىل أنفسهم، ال يعد ذلك بالرضورة املعيار 
إعادة  يف  نجاحهم  مدى  الالجئون  به  يقيس  الذي  نفسه 
عن  املزيد  فهم  محاولة  يف  االستثامر  خالل  ومن  التوطني. 
النجاح من منظور الالجئني أنفسهم، ميكن أن نحسن قدراتنا 
عىل تقييم الربامج الرامية لدعم الالجئني أثناء عملية انتقالهم 
للعيش بصورة دامئة يف دول إعادة التوطني ونكيفها.  وعالوة 
عىل ذلك، متنحنا إعادة تأطري تعريفنا ملسببات النجاح فرصة 
عن  فضاًل  أنفسهم  الالجئني  لدى  القوة  نقاط  عىل  التعويل 
تحسني قدراتنا عىل إثبات إمكانية تقليل العبء املزعوم عىل 

أن  ميكن  التي  القيمة  وكذلك  املستقبلة  املجتمعات  كاهل 
يضيفها الالجئون املعاد توطينهم لهذه املجتمعات.

من  متكنوا  الذين  عرش  الخمسة  الالجئني  جميع  وَيذُكر 
تعريفهم  حول  للمقابلة  والخاضعني  أنفسهم  توطني  إعادة 
ليس  نجاحهم  أنَّ معيار  التوطني  إعادة  تجربة  لنجاحهم يف 
الجميل”  “رد  قدرتهم عىل  ولكن  االقتصادي  الذايت  االكتفاء 
األصلية.   ثقافتهم  مع  التواصل  عىل  والحفاظ  ملجتمعاتهم 
وبالرغم من أن هذه النتيجة ال تعكس بالرضورة آراء جميع 
الالجئني، فهي تسلط الضوء عىل ثغرات مهمة يف قياس نجاح 
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