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النازحون  ينشدها  التي  الرئيسية  املقاصد  من  واحدة  بوغوتا  متثل 
داخلياً نتيجة العنف الدائر يف كولومبيا. كام تشهد املواطن األصلية 
حقوق  انتهاكات  مستويات  أعىل  العنف  هّجرهم  الذين  للنازحني 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر (إل جي يب 
يت) وعىل األخص منهم النساء مغريات الجندر1. فاملليشيات املسلحة 
القطاعات  العنف عىل  الحكومية متارس  العسكرية غري  والجامعات 
التي ُتعد مناهضة للنظام االجتامعي الذي يرغبون باملحافظة عليه 
االجتامعي«.  »لالنحالل  أعراضاً  املناهضة  النظم  تلك  يف  يرون  ألنه 
املخدرات  متعاطي  لعنفهم  ضحية  تقع  التي  القطاعات  وتتضمن 
يعيشون  الذين  واألشخاص  بالدعارة  املرتبطني  واألفراد  واملرشدين 
مع فريوس نقص املناعة املكتسبة/ اإليدز وأعضاء االتحادات وقادتها 
واملنظامت املجتمعية ويضاف إىل ذلك كله املثليني واملثليات ومغريي 

الجندر.

يقول 30% من النازحني الـ (إل جي يب يت) الذين يعيشون يف بوغوتا 
إنَّ أسباب هروبهم تتعلق مبيولهم الجنسية و/ أو هويتهم الجندرية، 
ينترش  للجندر  املغريات  النساء  تستقر  حيث  بوغوتا  مناطق  ففي 
كثري من العنف وبيع املخدرات وتعاطيها واإلتجار بالبرش لالستغالل 
مغريات  بالنساء  ترتبط  ما  غالباً  التي  الشبكات  عن  ناهيك  الجنيس 
الجندر والتي يكون األكرث عرضة للوقوع ضحية لها األوالد والبنات 
واملراهقني واملراهقات.2  ومع ذلك، فقد شهدت تلك املناطق حشداً 
تكللت  أن  إىل  الزمن  قوة عرب عقد من  ازدادت  اجتامعيتني  وتعبئة 
عامة  سياسة  حول  بوغوتا  ملجلس   371 اتفاقية  بتوقيع   2009 عام 
الحقوق  تكافؤ  تكفل  السياسة  وهذه  يت)  يب  (إل جي  الـ  بخصوص 
وتسعى  يت)  يب  جي  (إل  الـ  بينهم  ومن  الناس  جميع  بني  بالكامل 
توفري  ضامن   (1 هام:  اثنني  هدفني  تحقيق  إىل  املذكورة  السياسات 
هوية  أو  الجنسية  امليول  عن  النظر  بغض  واملساعدات  الخدمات 

الجندر  و2) الرتويج لثقافة تنبذ العنف عىل أساس امليول الجنسية 
وهوية الجندر. ومثال عىل الهدف األول، تقدم الحكومة دعاًم للسكن 
املنخفض، واآلن  الدخل  ذات  السكانية  للفئات  املختلفة  املناطق  يف 
املثليني  باألزواج  الدعم  لهذا  تقدميها  الحكومة تعرتف عند  أصبحت 

عىل أنهم يشكلون عائلة تتمتع بحق الحصول عىل هذه املساعدة.

ميثلون  ممن  والقادة  املنظامت  تقوية  السياسة  تنفيذ هذه  يتطلب 
بحاجة  السلطات  أنَّ  كام  يت).  يب  (إل جي  الـ  دعم حقوق  يف  دوراً 
إىل نظم معلومات محسنة لرصد النزوح الناتج عن امليول الجنسية 
ممن  الجنيس  امليل  مزدوجي  األشخاص  فمعظم  الجندر.  وهوية 
ما  العلمي املتدين وغالباً  التحصيل  يصلون إىل بوغوتا عن من ذوي 
ينخرطون يف املجتمع يف نشاطات جنسية مزدوجة والنشاطات غري 
الرسمية (كصالونات الشعر والتجميل والدعارة والخياطة الخ) تحت 
توسيع شبكة املؤسسات كاملراكز  أيضاً  ظروف غري مستقرة. ويجب 
للمجموعات  الخاصة  الحاجات  تلبية  عن  املسؤولة  مثاًل  املجتمعية 
لهذه  االجتامعي  االندماج  تعزيز  وينبغي  والنازحني  الضعيفة 

املجموعات من خالل االسرتاتيجيات الهادفة للتغري الثقايف.

مارسيال سيبالوسmceballos2000@yahoo.com مستشارة 
وحوان كارلوس برييتو jprieto@sdp.gov.co مدير قسم التنوع 
الجنيس وكالهام يعمالن يف مكتب قسم تنظيم املناطق، بوغوتا 

www.sdp.gov.co

شخص يغري هوية جندره ويتخذ الهوية الجندرية لألنثى.  .1
تجد %42 من النساء املغريات للجندر صعوبة يف استئجار بيت كام تتعرض %27 منهن   .2
للعنف عىل يد رشكائهن. و%100 من النساء املغريات للجندر ممن خضعن للمقابالت يف 
هذه الدراسة ذكرن أنهن عانني من نوع من العنف أو تعرضن لألذى أو ملحاوالت اإليذاء 
أو االعتداء الجنيس عليهن. (وفقاً للسياسة الرئيسية العامة لبوغوتا بخصوص ضامن كامل 

حقوق الـ (إل جي يب يت) 2010)

تنظيم املدن مبا يالئم التنوع الجنيس: سياسات جديدة يف بوغوتا

مارسيال سيبالوس وحوان كارلوس برييتو

رفد املهاجرين والالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 
ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس بالخربة الكرمية يف املراحل كافة 
املكتسبة  والخربات  التوطني.  إعادة  مرحلة  عىل  االقتصار  دون 
بالفعل  يشريان  التوطني  إعادة  إطار  املطّبقة يف  املثىل  واملامرسات 

إىل الطرق التي ميكن من خاللها تحقيق تلك الغاية.

جنيفر رومباخ jrumbach@iom.int مديرة مركز دعم إعادة 
التوطني ملنطقة جنوب آسيا يف املنظمة الدولية للهجرة. وكانت 

سابقاً مديرة مساعدة ملركز دعم إعادة التوطني يف منطقة الرشق 
www.iom.int األوسط وشامل أفريقيا للعراق

مراكز دعم إعادة التوطني ضمن برنامج قبول الالجئني األمرييك يف مراكز: أفريقيا   .1
والنمسا وكوبا ورشق آسيا وأوراسيا وأمريكا الالتينية

ومنطقة شامل أفريقيا والرشق األوسط وجنوب آسيا وتركيا  والرشق األوسط.  .2
تدير املنظمة الدولية للهجرة حالياً أوراسيا (املكتب موجود يف موسكو/ روسيا) 

وأمريكا الالتينية (يف كويتو/ اإلكوادور) وشامل أفريقيا والرشق األوسط (يف عامن/ 
األردن) وجنوب آسيا (يف داماك/ نيبال).

متاحة عند الطلب من املؤلف  .3
الشخص الذي »ينارص ويدعم أفراد مجتمع غري الذي ينتمي إليه«. مركز موارد   .4
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