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الحامية يف املدينة :بعض املامرسات الجيدة يف نريويب
دانكان برين ويفتاخ ميلو

عىل الرغم من التحديات التي تكتنف بيئة الحامية ،قامت إحدى املنظامت غري الحكومية بوضع برنامج ملساعدة
الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت آي) يقدم
أمثلة للمامرسة الجيدة التي ميكن االستفادة منها بتكرارها يف املحيطات الحرضية األخرى.
يكشف هويته أحد املوظفني .وقد فقد عمله ُ
وطرد من مسكنه
وتخلت عنه الكنيسة بعد علم الكاهن بأنه مثيل .كام أخربنا أن
ثالثة من أصدقائه األخرين تعرضوا لنفس املوقف املستضعف،
لكنهم مع ذلك كانوا يخشون كثرياً السعي للحصول عىل املساعدة
وأن السبب الوحيد ملجيئه يف ذلك اليوم هو موافقة املنظمة غري
الحكومية التي التقى بها عىل رؤيته يوم الجمعة حيث ال يوجد
يف العادة زائرون.

هناك أكرث من  50,000الجئ مسجل يعيشون يف نريويب .1وتواجه
وكاالت املساعدة العديد من املصاعب يف محاولتها للوصول إىل
أكرث األفراد استضعافاً ضمن هذه الفئة الكبرية من السكان ،وقد
جمة
يعاين الالجئون من ذوي الحاجات الخاصة من مصاعب َّ
للوصول إىل املساعدات التي يحتاجونها .وميثل الـ (إل جي يب يت
آي) مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة .ويف حني أن هناك
العديد من املنظامت يف نريويب التي تؤدي عم ًال يعود بالفائدة
عىل الالجئني ،تظهر الحاجة لبذل املزيد من الجهود لدمج الالجئني
الدعم وتحديد الهوية
الـ (إل جي يب يت آي) يف برامج املساعدات والحامية.
عىل الرغم من هذه التحديات ،هناك بعض املامرسات الجيدة يف
يج ِّرم قانون العقوبات الكيني العالقات املثلية بني الرجال نريويب التي ميكن اتباعها يف مناطق أخرى .ويرتبط أحد األمثلة
مبوجب املادتني ( )162و( )165منه ،وعىل الرغم من قلة قرارات بدعم الـ (إل جي يب يت آي) ذوي نقاط االستضعاف الخاصة
اإلدانة عىل أرض الواقع ،تشري تقارير املنظامت غري الحكومية وتحديدهم .ففي عام  ،2009وضعت إحــدى املنظامت غري
إىل َّأن الـ (إل جي يب يت آي) يتعرضون للمضايقة واالبتزاز عىل الحكومية يف نريويب برنامجاً ملساعدة الالجئني من الـ (إل جي يب
يد الرشطة .2كام يواجه الالجئون الـ (إل جي يب يت آي) مخاطر يت آي) عملت فيه كوادر املنظمة عىل إحالة عدد من الـ (إل جي
ذات طبيعة خاصة ضمن مجتمعات الالجئني وأيضاً من السكان يب يت آي) املحتاجني للمساعدة من خالل التواصل مع منظامت
املحليني .ويوثق تقرير منظمة حقوق اإلنسان أوالً الطريق إىل الـ (إل جي يب يت آي) املحلية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية
السالمة 3ارتفاع مستويات العنف داخل مجتمعات الالجئني املوثوق بهم واملؤسسات الدينية التقدمية ،فض ًال عن املنظامت
تجاه الـ (إل جي يب يت آي) ،مبا يف ذلك الرضب والخطف كام األخرى العاملة مع الالجئني لتعريفهم باملساعدة التي يوفرها هذا
سجل محاولة إحراق صبي صومايل مثيل .ويالحظ تقرير جمعية الربنامج .ومؤخراً ،أقامت املنظمة غري الحكومية مكاتب فرعية لها
َّ
مساعدة املهاجرين العربانيني املحجوبون يف املدينة االعتداءات يف املناطق التي يعيش فيها أعداد كبرية من الالجئني ،ما مكنهم
التي يرتكبها املواطنون الكينيون بحق الالجئني من الـ (إل جي يب من تعزيز إمكانية الوصول إىل الخدمات من خالل توفري الوقت
يت آي) املشاركني يف أعامل الجنس.4
وتكاليف النقل.
وغالباً ما يعاين الالجئون الـ (إل جي يب يت آي) يف سعيهم للحصول
عىل املساعدة من املنظامت غري الحكومية أو مكاتب املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو مقدمي خدمات الرعاية
الصحية نظراً للخوف من أن يكتشف الالجئون اآلخرون أنهم
من الـ (إل جي يب يت آي) ما يؤدي إىل تعريضهم للمضايقات
و /أو العنف .أما غريهم فيخشون من التمييز ضدهم واإلخالل
بحقوقهم من ِقبل مقدمي الخدمات .فعىل سبيل املثال ،أخرب أحد
الالجئني منظمة «حقوق اإلنسان أوالً» أنه كان يخىش التواصل
مع املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو أي منظمة
غري حكومية للحصول عىل املساعدة نظراً لخشيته من تع ُّرف
الالجئني عليه كشخص من جمع الـ (إل جي يب يت آي) أو أن

يف هذه املكاتب الفرعية ،يقدم استشاريو الالجئني املدربون
الدعم يف مجتمعات الالجئني املحلية ،وأدى ذلك إىل زيادة كبرية
يف عدد الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) ممن يسعون إىل
الحصول عىل املساعدة ،فخالل األشهر الستة األوىل من افتتاح
املكاتب الفرعية الجديدة وصل عدد األشخاص الذين تواصلوا
مع املنظمة للحصول عىل املساعدة  120شخصاً .ومن املهم أيضاً
سياسة «الباب املفتوح» للمنظمة ،حيث ال يحتاج الالجئون إىل
طلب تحديد املواعيد ،بل ميكنهم الذهاب مبارشة إىل املكتب يف
أي وقت ،وهذا يعني أنه ال يتعني عىل الالجئني من الـ (إل جي
يب يت آي) االنتظار مع الالجئني األخرين ملدد طويلة من أجل
الحصول عىل الخدمات ،وهذا ما ذكر الالجئون الـ (إل جي يب يت
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آي) عىل أنه عقبة كربى أمامهم نظراً لخوفهم من اكتشاف باقي
الالجئني مليولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
وقبل نهج الدعم الجديد ،مل يكن كثري من املثليات يقدمن
للحصول عىل املساعدة ،لكن األـمر اختلف بعد أن تأسست
املكاتب الفرعية وأصبحت عاملة ،فقد تواصلت أكرث من 40
الجئة مثلية مع املنظمة غري الحكومية .ومع تع ُّرض بعض النساء
للعوائق اإلضافية كالحصول عىل املال الالزم للتنقل أو اإلذن من
الزوج أو من فرد أخر من أفراد األرسة ملغادرة املنزل ،فقد جعل
قرب املكاتب الفرعية الحصول عىل الحامية أكرث سهولة .كام
أظهر نجاح هذا الدعم أهمية تقديم الدعم االستباقي وتحديد
الخدمات يف املناطق التي ميكن أن يصل إليها الالجئون واملرونة
يف تحديد املواعيد.
ونظراً َّ
ألن عــدداً من الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف كينيا
يشاركون يف عاملة الجنس ،فال بد من التوجه إىل املناطق التي
يكرث فيها هؤالء العاملني يف الجنس لتقديم الدعم ولتحديد
هوياتهم وإحالتهم إىل املراجع املختصة وحالياً ،تقوم منظامت الـ
(إل جي يب يت آي) بحمالت توعية صحية بني العاملني والعامالت
بالجنس من الـ (إل جي يب يت آي) ،والتي ميكن توسيع نطاقها
لتشتمل عىل نرش الوعي بخصوص قضايا حامية الالجئني وطالبي
اللجوء من الـ (إل جي يب يت آي) من املنخرطني يف أعامل الجنس.
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يف حال كشفهم عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
وتساهم هذه العزلة يف تشكيل بعض الالجئني الـ (إل جي يب
يت آي) لعالقات اإلعالة التي قد غالباً ما تتسم بالتعرض لإلساءة
الجنسية حيث يصبح فيها الفرد الواحد مصدراً للدعم لقاء تقديم
الخدمات املهينة أو الجنسية ،وقد يساهم ذلك يف ارتفاع معدالت
اضطراب توتر ما بعد الصدمة املنترش بني هذه الفئة من الالجئني.
ويف نريويب ،تعقد إحدى املنظامت غري الحكومية جلسات إرشادية
عالجية جامعية منتظمة يديرها الالجئون بتوجيه من مستشار
عالجي قدير .وتخفف هذه املجموعة من مشاعر العزلة ومتثل
دور مجموعة الدعم حيث ُتطرح املشكالت و ُتناقش الحلول .كام
ُتقدم االستشارات الفردية أيضاً من ِقبل املنظمة غري الحكومية
بالرتكيز عىل القبول الــذايت واملساعدة يف التمييز بني العداء
املجتمعي وبني املفاهيم الشخصية بخصوص امليل الجنيس والهوية
الجندرية .ومي ّكن ذلك الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) من اتخاذ
القرارات املطلعة حول الدرجة التي ميكنهم بها التصدي للضغوط
االجتامعية التي تدفعهم إىل موافقة املعايري االجتامعي .كام
مي ِّكنهم أيضاً من بناء قدراتهم عىل مقاومة الظروف وإحساسهم
بقيمتهم الذاتية ويزيد من شعورهم بالتحكم يف حياتهم .كام
توفر الفعاليات االجتامعية التي ينظمها مجتمع الـ (إل جي يب يت
آي) الفرصة لبناء شبكة اجتامعية محلية.

التدريب

مثال أخر للمامرسة الجيدة من كينيا هو توفري املالذ اآلمن
لعدد محدود من الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) املعرضني
للمخاطر .ويف حني يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل البيوت
اآلمنة الحالية (مثل بيوت ضحايا العنف القائم عىل الجندر) آمنة
للجميع ،وضعت إحدى املنظامت غري الحكومية برنامجاً لإلسكان
يف مواقع منترشة لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) الذي يواجهون
مخاطر كبرية أثناء انتظارهم إلعادة توطينهم .فبدالً من تسكني
األفراد يف منزل آمن منفرد ،يساعد هذا الربنامج الالجئني يف تحديد
مكان اإلقامة اآلمن ويغطي تكاليف التأجري ملدة مؤقتة .ويختار
العديد من هؤالء الالجئني اإلقامة يف املناطق بعيداً عن األماكن
التي يعيش بها غريهم من الالجئني ،ألن ذلك مي ِّكنهم من إخفاء
أمرهم لدرجة أكرب .ويساعد هذا النهج أيضاً يف تبديد املخاوف من
أن يصبح املنزل اآلمن املنفرد لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) هدفاً
للمضايقات أو العنف.

خالل السنوات الثالث املاضية ،أقامت املنظمة غري الحكومية
نفسها تدريباً ملوظفي املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ورشكائها الدوليني يف نريويب حول الطرق املختلفة التي
ميكن بها لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) متثيل ميولهم الجنسية
وهوياتهم الجندرية ،عالوة عىل التعامل مع رهاب املثلية الجنسية
الداخيل واملؤسيس ورهاب تغيري الجندر بني موظفي املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة غري الحكومية .وقد
ساهم التدريب يف رفع مستوىالوعي باالحتياجات الخاصة لالجئني
من الـ (إل جي يب يت آي) وساعد يف تحدي ومواجهة اإلخالل
بحقوقهم من ِقبل املوظفني عىل املستوى الفردي واملؤسيس.
ويلزم الدعم املستمر من أجل هذا التدريب ،حيث تتطلب
العمليات املواجهة للتمييز واإلخالل بالحقوق إبداء االلتزامات
طويلة األجل .وتخطط جمعية مساعدة املهاجرين العربانيني
إلصدار دليل لتفصيل أفضل مامرسات العمل مع الالجئني الـ (إل
جي يب يت آي) ،والذي سيمثل أساساً للتدريب اإلقليمي اإلضايف.

الدعم النفيس واالجتامعي

املامرسات الجيدة اإلضافية

يجد بعض الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) أنفسهم بعيدين عن أي يصعب يف أغلب األحيان عىل الالجئني الـ (إل جي يب يت آي)
نظام للدعم االجتامعي نظراً لخشيتهم من املضايقات أو العنف إظهار هوياتهم الجنسية علناً خوفاً من تعرضهم ملخاطر العنف
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أو املضايقات .ومن هنا وجد بعض الالجئني الـ (إل جي يب يت
آي) أنه من النافع يف بعض األحيان أن يكون هناك موظفني
محددين – نقاط االتصال – للعمل مع املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني أو املنظامت غري الحكومية .هذا يعني
أنه بإمكان الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) مطالبة مكتب
االستقبال بالتحدث إىل موظف محدد بدالً من رشح طبيعة
ظروفهم واملساعدة يف بناء الثقة.

ُ َ
الش ِط َّية للحكومة وتحديد املامرسني الطبيني والقانونيني الذين
ميكنهم مساعدة الضحايا وتسهيل الحصول عىل املأوى اآلمن.
ويعد تقديم الدعم إىل الرشطة يف مهامها الخاصة بحامية كافة
األشخاص ،مبن فيهم الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي)  ،فض ًال
عن التعامل مع العنف بني الالجئني ،مبن فيهم الالجئني من الـ
(إل جي يب يت آي) ،هام اسرتاتيجيتان إضافيتان للمساعدة يف
تحسني الحامية.

تشكل حامية الرسية مدرص قلق كبري .ويف كينيا ،يستشهد
الالجئون من الـ (إل جي يب يت آي) بوجود املرتجمني الفوريني من
بلدهم األصيل يف مكتب املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني أو يف املنظمة غري الحكومية عىل أنه سبب يف عدم
سعيهم للحصول عىل املساعدة عرب هذه املنظمة ،بغض النظر
عام إذا كان املرتجم الفوري سيتواجد أو لن يتواجد يف الغرفة
أثناء زيارتهم .وتشمل أساليب محاولة التعامل مع ذلك عرض
املعلومات يف مناطق االستقبال بخصوص رسية جميع املعلومات
يف املقابالت الشخصية ويف ملفات الالجئني ،عالوة عىل تضمني
املعلومات حول حامية الرسية يف مواد الدعم .وباملثل ،قدمت
بعض املنظامت غري الحكومية الالفتات اإلرشادية حول مكاتبهم
مثل أعالم قوس قزح أو امللصقات املوضحة أنه لن يتم التمييز
ضد الالجئني عىل أي أساس ،مبا يف ذلك أساس امليل الجنيس
والهوية الجندرية .ويجب أن تسعى املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية إىل املساعدة
يف توفري الرسية ،حيث ميكن لالجئني تقديم املعلومات يف تكتم
السامح ألحد باالطالع عليها .وعىل جميع املوظفني ،مبن فيهم
املرتجمني الفوريني واملوظفني اإلضافيني ،مثل حــراس األمن
والسائقني ،تلقي التدريب حول عىل نبذ التمييز وأهمية الرسية.

ويلزم عىل دول إعادة التوطني االستمرار يف تعزيز إجراءات
اإلرساع يف التوطني يف الحاالت التي يواجه فيها األفراد مخاطر
جسيمة .كام يتعني عىل دول إعادة التوطني دعم توفري تدابري
الحامية مثل املأوى اآلمن أو النقل إىل أحد مرافق العبور يف
حاالت الطوارئ ملن يتعرضون للمخاطر الجسيمة أثناء انتظارهم
إعادة التوطني.

ويف كينيا ،ميكن تعقب التسجيل وتقرير وضع الالجئني بشكل
رسيع بنا ًء عىل طلب إحدى املنظامت الرشيكة .لكن ال يتم
إحالة كافة الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) املعرضني للمخاطر
من ِقبل الرشكاء .ونتيجة لذلك ،فإنه يتعني عىل املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تتخذ اإلجــراءات الالزمة
لتفعيل التعقب الرسيع ملقدمي الطلبات من الـ (إل جي يب
يت آي) املستضعفني الذين يأتون إىل املكتب مبارشة من أجل
التسجيل وتقرير وضع اللجوء.
ونظراً ملواجهة الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) للمخاطر الكربى
للعنف يف بعض الدول أو املناطق ،يتعني عىل املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية اتخاذ
الخطوات الالزمة لتقديم الحامية ،مبا يف ذلك توثيق أحداث
العنف وزيــادة االهتامم حول الثغرات القامئة يف االستجابة

ويف عام  ،2012عملت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف نريويب مع الرشكاء الحرضيني لتقييم مساعدة الالجئني
من ذوي الحاجات الخاصة مبن فيهم الـ (إل جي يب يت آي)،
وذلك وفق سياسة العمر والجنس والتنوع الخاصة باملفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .5ونتيجة لذلك ،أنشأت
نقاط العمل لتحسني النواحي املختلفة مثل تعيني الهوية والدعم
واإلحاالت وإدارة الحاالت والحصول عىل املعلومات والخدمات.
وسيساعد هذا النهج النافع ،وذلك يف حال تنفيذه بصورة فاعلة
يف املناطق الحرضية و املخيامت ويف حل التحديث املستمر ،يف
تحسني تعميم حامية الجامعات املستضعفة يف برامج الحامية
واملساعدة الخاصة باملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني واملنظامت غري الحكومية.
دانكان برين  BreenD@humanrightsfirst.orgهو مشارك
رئييس يف برنامج حامية الالجئني التابع ملنظمة «حقوق
اإلنسان أو ًال»  ، www.humanrightsfirst.orgو يفتاخ ميلو
 yiftach.hias@gmail.comاستشاري بحثي لدىHIAS
www.hias.org

 .1أعلنت الحكومة الكينية يف ديسمرب/كانون األول  2012أن الالجئني الذين يعيشون
يف املناطق الحرضية س ُيعاد نقلهم يف مخيامت داداب وكاكوما ،وأن الوكاالت الخدمية
يف املناطق الحرضية عليها التوقف عن مساعدة الالجئني وطالبي اللجوء عىل الفور.
ملزيد من التحديثات وتقييم األثر ،يُرجى زيارة www.urpn.org
 .2مفوضية حقوق اإلنسان يف كينيا :الخارجون عىل القانون بيننا
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