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نحو إعادة توطني دامج لالجئني  املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 

ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
جنيفر رومباخ

يواجه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر ومزدوجو الجنس  من الالجئني مجموعة متنوعة 
من التحديات ضمن إطار إعادة التوطني، وميكن تعزيز خربة أكرث إنسانية يف إعادة التوطني من خالل املبادرات 
العملية التي تضم عىل سبيل املثال إيجاد الفضاء الرتحيبي وضامن رسية املعلومات وتدريب الكوادر وتوفري املوارد 

الرضورية والحاسمة ورعاية أماكن العمل الدامجة.

ُيعد إعادة التوطني يف بلد جديد من املهام الصعبة عىل أي الجئ 
كان. والالجئون املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي 
الجندر ومزدوجي الجنس يواجهون كغريهم من الفئات املهمشة 
بسبب  التمييز  أو  لإلساءة  تعرض  منهم  فكثري  إضافية،  تحديات 
الجندرية، وإذا مل يكونوا راغبني يف  أو هويتهم  الجنسية  ميولهم 
مجتمع  مع  الجندرية  هويتهم  أو  الجنسية  ميولهم  عن  التحدث 
فهم  يف  أنفسهم  عىل  االعتامد  عليهم  أنه  يعني  فذلك  الحامية 
الخاصة  لحاجاتهم  الذي قد ال يكون مراعياً  التوطني  نظام إعادة 
بهم. فام إن يصلوا إىل مجتمعاتهم الجديدة حتى يبدأوا بالبحث 
املحتومة  مصارعتهم  مع  جنب  إىل  جنباً  لهم  الكريم  الدمج  عن 

للتمييز الذي سيستمر ضدهم يف تلك املجتمعات الجديدة.

منذ عام 1975، رحب برنامج قبول الالجئني يف الواليات املتحدة 
البالد.  تلك  إىل  الجئ  مليون  ثالثة  عىل  يزيد  ما  األمريكية 
التابع  والهجرة  والالجئني  السكان  مكتب  يعمل  لذلك،  وتسهياًل 
إعادة  لدعم  مراكز  تسعة  متويل  األمريكية عىل  الخارجية  لوزارة 
إدارة  للهجرة  الدولية  املنظمة  تتوىل  وكذلك  وإدارتها،  التوطني1  
املثليات  برنامج ألشخاص   تنفيذ  عىل  حالياً  ونعمل  املراكز.  تلك 
ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني 

الجنس يف جميع املواقع األربعة.2 

امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  األشخاص   مرشوع  ويكتسب 
الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس أهميته الكبرية لنطاق 
واسع من الالجئني املنتمني إىل تلك الفئة مبن فيهم: الذين تعرضوا 
الجندرية،  هويتهم  أو  الجنسية  ميولهم  خلفية  عىل  لالضطهاد 
سبباً  الجندرية  هوياتهم  أو  الجنسية  ميولهم  تكن  مل  والذين 
تؤثر عىل  الهويات سوف  أو  امليول  تلك  رئيسياً يف هجرتهم لكن 
يف  يرغبون  ال  والذين  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  مستقبلهم 
اإلفصاح عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية يف بلد اللجوء 
أن  يف  يرغبون  الذي  البلد  يف  ذلك  يفعلون  قد  أنهم  رغم  األول 

يعاد توطينهم فيه.

مبادرة الفضاء املأمون
امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من   بالالجئني  الرتحيب  ميثل 
الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس من املقومات الرئيسية 
كثري  دون  يحول  الرتحيب  ذلك  فغياب  الفعالة  املساعدة  لتوفري 
من الالجئني من الشعور بالراحة يف اإلفصاح عن ميولهم الجنسية 
للهجرة.  الدولية  املنظمة  كوادر  مع  الجندرية  هوياتهم  و/أو 
من  منعهم  أو  معلوماتهم  رسية  وانتهاك  التمييز  يخشون  فقد 
مشهوراً  املكاتب  أحد  أنَّ  السياق  هذا  وُيذكر يف  التوطني.  إعادة 
أكرث  أو  واحد  تجربة  عىل  اطالعه  ملجرد  لالجئني  ترحيبه  بعدم 
عىل  بناء  االفرتاضات  األشخاص  هؤالء  يشكل  وقد  الالجئني.  من 
ينتمي معظم  املثال،  العراق، عىل سبيل  الكوادر. ففي  جنسيات 
موظفي الحاالت يف مراكز دعم إعادة التوطني إىل منطقة الرشق 
واملثليني  املثليات  الالجئون   ذكر  وقد  أفريقيا،  وشامل  األوسط 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس عدم 
أن  خشية  املوظفني  لهؤالء  املعلومات  عن  لإلفصاح  ارتياحهم 
يكون لديهم رهاب الهوموفوبيا (كراهية املثليني). ومن هنا نتبني 
األهمية الخاصة التي تتسم بها قضية جعل مكاتب إعادة توطني 

الالجئني »فضاءات مأمونة«.

ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  سياق  ويف 
املأمون« -سواء كان  ُيعرَّف »الفضاء   ، الجنس  الجندر ومزدوجي 
منرباً أم مجتمعاً محلياً أو شبكة أو أرسة (أرسة أصلية بيولوجية أو 
غريها) أو مكاناً محدداً مادياً- بأنه املكان الذي ميكن فيه لألفراد 
ويستكشفوا  أسئلتهم  ويطرحوا  آرائهم  عن  بحرية  يعرّبوا  أن 
التعرض  خشية  دون  الجندرية  هوياتهم  أو  و/  الجنسية  ميولهم 

لحكم اآلخرين عليهم أو االنتقام منهم.

املثليات  الالجئني  ثقة  كسب  يف  الحاسمة  األمــور  أهم  ومن 
ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني 
الجنس املحافظة عىل رسية معلوماتهم. فال بد للمثليات واملثليني 
من  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي 
الذين يقدمون املساعدة لهم  أنَّ األشخاص  بالثقة يف  أن يشعروا 



40 رين40 نرشة الهجرة القرسية 42امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ

لن يفصحوا عن املعلومات التي يحصلون بها عنهم ألفراد العائلة 
بالنسبة  خاصة  أهمية  النقطة  هذه  وتتخذ  املحيل.  للمجتمع  أو 
الجنس اآلخر،  أزواجهم من  لعائالتهم، مبن فيهم  ملن مل يفصحوا 

عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.

يحافظ  كتوم  ترحيبي  لفضاء  الرتويج  إىل  جد  بكل  نسعى  ونحن 
عىل رسية املعلومات من خالل االستخدام املوّسع لعالمة إرشادية 
يف  والكتامن  الرسية  لغة  واستخدام  مأمون  فضاء  إىل  تشري 
املنشورات  توزيع  الشفوية ومن خالل  املقابالت  تفريغ  مدونات 
ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  وضع  حول 
الجندر ومزدوجي الجنس وإعادة التوطني3 عىل الالجئني املحالني 
أنه  أيضاً  الالجئون  وُيعَلم  التوطني.  إلعادة  األمرييك  الربنامج  إىل 
مالمئاً  ذلك  كان  إذا  مغاير  جنس  من  موظف  طلب  مبقدورهم 
يف  التوطني  إعادة  دعم  مراكز  يف  املبادرة  هذه  ُطّبقت  وقد  لهم 
كل من العراق واألردن ونيبال وبدأت أيضاً يف مواقع أخرى لدعم 
تغطي  التي  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة  االستيطان  إعادة 
األوسط  والرشق  أفريقيا  الالتينية وشامل  وأمريكا  أوراسيا  مناطق 

وجنوب آسيا.

وقد لوحظ فعالية عالمة الفضاء اآلمن والنرشات التوعوية حولها 
عىل وجه الخصوص يف العراق، فالعالمة تطمنئ الالجئني أننا نؤمن 
باملساواة يف الحقوق لجميع األشخاص وأنهم إذا ما كانوا يعانون 
الجنسية فيمكنهم أن  أو  الجندرية  من االضطهاد بسبب ميولهم 
برسية  شواغلهم  مع  سنتعامل  أننا  ثقة  عىل  وهم  بذلك  يخربونا 
تامة. وترشح أيضاً النرشة التوعوية أنَّ انتامء الالجئ إىل املثليات 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس 
وتوزع  قضيته.  معالجة  تؤخر  وال  التوطني  إعادة  من  متنعه  ال 
هذه النرشة عىل جميع الالجئني لضامن حصول املثليات واملثليني 
الجنس عىل  الجندر ومزدوجي  الجنيس ومغريي  امليل  ومزدوجي 
الجنسية  ميولهم  حول  اآلخرين  ريبة  تثري  ال  بطريقة  املعلومات 
تشري  املأمون  الفضاء  عالمة  أنَّ  حني  ويف  الجندرية.  هوياتهم  أو 
النرشة  تلجأ  الجنيس«  و«امليل  »الجندر«  العامة  املصلحات  إىل 
املثليات  إىل  لإلشارة  محلياً  املستخدمة  املصطلحات  توظيف  إىل 
ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني 

الجنس.

التوطني  إعادة  دعم  مكتب  يف  مستخدمة  إضافية  أداة  وهناك 
ومزدوجي  واملثليني  للمثليات  الساخن  الخط  وهي  العراق  يف 
ُأدخل  وقد  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل 
واملثليني  املثليات  ضد  العنف  انتشار  إّبان  الساخن  الخط  هذا 
عام  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي 
اإلفصاح  يف  براحة  يشعروا  مل  الالجئني  بعض  ألنَّ  ونظراً   .2012

إذا  مام  متيقنني  غري  كانوا  أو  بغداد  مكتب  يف  معلوماتهم  عن 
كانوا مؤهلني أم ال لربنامج إعادة التوطني، فقد أنشأنا خطاً ساخناً 
ن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس  عىل مدار الساعة ميكَّ
إجابة عىل  الحصول عىل  الجنس من  الجندر ومزدوجي  ومغريي 
من  أو  الفئة  تلك  إىل  باألصل  ينتمي  موظف  من  إما  تساؤالتهم 
املجيب  املوظف  يطمنئ  هنا،  ومن  لهم.4   »املساندة«  الكوادر 
واملثليني  املثليات  يدعم  أنه  الساخن  الخط  طريق  عن  السائل 
وأنَّ  الجنس  الجندر ومزدوجي  الجنيس ومغريي  امليل  ومزدوجي 

جميع املعلومات سُيتعاَمل معها برسية وحساسية تامتني.

توفري املوارد الحساسة
جميع  خالل  ومن  أنواعها  بشتى  ــوارد  امل بتوفري  التزمنا  لقد 
من  كثرياً  أنَّ  نقّر  نحن  أوالً،  أسباب.  لعدة  وذلك  املتاحة  السبل 
ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  الالجئني 
إذا  باألمان  أو  بالطأمنينة  يشعروا  لن  الجنس  ومزدوجي  الجندر 
كانا صادرين عن املنظمة الدولية للهجرة أو رشكاؤها، لذلك من 
يكون  أن  عىل  نجربهم  أو  عليهم  نضغط  أال  الحاسمة  العوامل 
الالجئني  من  نسبة  هناك  أنَّ  نعلم  وثانياً،  الشعور.  هذا  لديهم 
أفراداً  تضم  العمل  بيئات  من  بيئة  كل  ويف  يوم  كل  نخدم  ممن 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من 
ومزدوجي الجنس بغض النظر عام إذا كان هؤالء األفراد قد عرّفوا 
ليست  أنَّه  نعلم  وأخرياً،  وثالثاً  ال.  أم  الجنسية  شخصيتهم  عن 
كل املجتمعات يف الواليات املتحدة األمريكية ترحب ب املثليات 
ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني 
هنا  ومن  منهم.  الجندر  مغريي  الخصوص  وجه  وعىل   ، الجنس 
تكمن أهمية توفري املوارد إىل جميع الالجئني ألن ذلك سيساعدنا 
من  لألفراد  والحرجة  الحساسة  املعلومات  وصول  ضامن  عىل 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات 
أوضاعهم  عن  اإلفصاح  يف  يرغبون  ال  الذين  الجنس  ومزدوجي 
حول  املدروسة  القرارات  إىل  التوصل  من  لنمكنهم  وذلك  الخاصة 
املعلومات  تلك  وبتوفري  النهائية.  ووجهتهم  توطينهم  إعادة  قضية 
كله  التوطني  إعادة  مجتمع  إبالغ  من  أيضاً  سنتمكن  شخص  لكل 
الجنيس ومغريي  امليل  واملثليني ومزدوجي  املثليات  املساواة مع  أنَّ 
يف  كبرياً  احرتاماً  تلقى  التي  األمور  من  الجنس  ومزدوجي  الجندر 

الواليات املتحدة األمريكية.

وميكن املشاركة مبوارد املعلومات بعدد متنوع من الطرق مبا يف ذلك 
جلسات التوجيه الثقافية واملنشورات التوعوية وجلسات االستشارات 
الخاصة ولوحات اإلعالن العامة وخالصات ما قبل الرحيل. وبالنسبة 
املعلومات  تكون  قد  التوطني  إعادة  ينتظرون  الذين  لألشخاص 
للمثليات  الصديقة  الصحية  للرعاية  برامج  إىل  إحاالت  صورة  يف 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس 
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الذين  لألشخاص  بالنسبة  أما  واالجتامعي.  النفيس  الدعم  برامج  أو 
يتلقون املساعدة أثناء العبور فقد تتعلق املعلومات مبرافق دورات 
املياه غري املميزة بالجنس أو اصطحاب بعض العالجات أثناء السفر. 
وبالنسبة لألشخاص امللزمني بالرحيل إىل الواليات املتحدة األمريكية 
 Rainbow فيمكننا أن نخربهم باملوارد املتاحة مثل موقع اإلنرتنت

Welcome الذي يديره تحالف هارتالند.5 

إقامة بيئة عمل دامجة
الحساسة  الرتويج لإلدماج واملراعاة  التي تسعى نحو  للمنظمة  البد 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  لالجئني 
ومزدوجي الجنس من أن تضمن توفري مكاتبها لبيئة ترحيبية وداعمة 
وفعالة لجميع كوادرها العاملة فيها، ولهذا الغرض يتضمن تدريب 
الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  مع  العاملة  الكوادر 
خاصة  وجلسة  لإلدماج  متارين  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي 

للمرشفني حول إقامة مكان عمل خال من التحرشات واملضايقات.

املقدمة  الرعاية  درجة  لتحسني  تروج  أيضاً  الدامجة  العمل  وبيئة 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  ألنَّ 
صحيح  موقف  يف  الداعمة  الكوادر  ــراد  وأف الجنس  ومزدوجي 
واملثليني  باملثليات  الصلة  ذات  االستشارات  لقضايا  للتصدي 
فعىل  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي 
ومزدوجي  واملثليني  املثليات  شؤون  موظف  كان  إذا  املثال،  سبيل 
يقدم  نيبال  يف  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل 
االستشارة حول أسئلة تتعلق باألزواج من الجنس اآلخر يف املقابالت 
واملثليني  املثليات  لالجئني  إعاقة  عنرص  املوظف  ذلك  يكون  فقد 
ممن  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي 
الجندرية  هوياتهم  أو  الجنسية  ميولهم  عن  اإلفصاح  يف  يرغبون 
ففي  ذاته.  الجنس  من  بأزواجهم  تتعلق  أخرى  معلومات  عن  أو 
الالجئني  ألحد  هاتفها  رقم  الدعم  موظفات  إحدى  قدمت  العراق، 
باملعلومات  مشاركتها  أثناء  براحة  يشعر  مل  أنه  يف  شكت  ممن 
شخصياً. وبعد حصول الالجئ املذكور عىل االستشارة سأل إذا ما كان 
بإمكان الجئني أخرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 
الجنس  ومــزدوجــي  الجندر  ومغريي 
يصبح  أن  اقرتحت  عندها  بها.  االتصال 
ساخناً  خطاً  ــدوام  ال عىل  هاتفها  رقم 
واملثليني  املثليات  استفسارات  لتلقي 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر 
الحالتني  كلتا  ويف  الجنس.  ومزدوجي 
املكتبية  البيئة  إنَّ  املوظفة  قالت 
ومزدوجي  واملثليني  للمثليات  الدامجة 
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي 
الجنس شجعتها عىل اتخاذ تلك املبادرة.

تدريب الكوادر
إعادة  دعم  مراكز  يف  التدريب  ُأنشئ 
واملثليني  املثليات  حــول  الــتــوطــني 
ومغايري  الجنيس  امليل  ومــزدوجــي 
عام  أوائل  يف  الجنس  وثنائيي  الجندر 
جلسة  عن  عبارة  البدء  يف  وكان   2011
بغداد.  يف  العاملة  للكوادر  تعريفية 
مساعدة  منها  الرئييس  الهدف  وكــان 
يخدمون  كانوا  أنهم  تفهم  عىل  الكوادر 
ومزدوجي  واملثليني  املثليات  الالجئني 
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي 
الجنس (حتى لو مل يعرِّفوا أنفسهم عىل 
التي  بالتحديات  واإلحاطة  كذلك)  أنهم 
ويف  العراق.  يف  الفئة  هذه  تواجهها 
أوائل عام 2012، تصاعدت وترية العنف 
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 »أنت اآلن يف مكان مأمون هنا، وكن عىل يقني أنَّ املنظمة الدولية للهجرة هنا ملساعدتك. نحن نؤمن باملساواة يف الحقوق للجميع.
  فإذا كنت تتعرض لالضطهاد بسبب معتقداتك أو دينك أو جندرك أو توجهك الجنيس، ميكنك االتصال بنا. ال تردد أبداً بالتحدث إىل

  مختص الحالة يف منظمتنا الذي يعمل معك، وميكنك أن تطلب مرشفاً أو مرشفة يف أي وقت كان. وعندما ُتخرب أي أحد من كوادرنا أي
يشء كان فكن عىل ثقة أّن جميع ما تفصح عنه سيخضع للرسية التامة.« 
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ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  ضد  العراق  يف 
أن  الواضح  من  وأصبح  ملموسة  زيادة  الجنس  ومزدوجي  الجندر 
دعم  مراكز  كوادر  كانت  فقد  كافية.  تكن  مل  التعريفية  التدريبات 
إعادة التوطني بحاجة إىل تدريب مستفيض حول العمل مع املثليات 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس 
بل كانوا بحاجة أكرث إىل االستعداد لجعل الالجئني املثليات واملثليني 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس يشعرون 
يف  التعريفية  الجلسة  تطورت  هنا،  ومن  مكاتبنا.  يف  بهم  بالرتحيب 
ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  حول  بغداد 
للتدريب  كاملة  تدريبية  حزمة  إىل  الجنس  ومزدوجي  الجندر 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  عىل 
مراكز  كوادر  جميع  إىل  التدريب  هذا  ِدم  وقُّ الجنس6.  ومزدوجي 
دعم إعادة التوطني يف العراق ولبعض الكوادر العاملة يف األردن يف 
الهند وتايلند  املختارين والرشكاء يف  الكوادر  إىل  عام 2012 وكذلك 
يف شامل  أيضاً  التدريب  ُيتاح  وسوف   .2013 عامل  يف  ونيبال  ومرص 
آسيا  وجنوب  وأوراسيا  الالتينية  وأمريكا  األوسط  والرشق  أفريقيا 
خالل عام 2013. وُيقدم التدريب لكل من املنظمة الدولية للهجرة 

امليدانيني. ورشكائها 

فالتدريب  للكوادر.  املتنوعة  األدوات  من  مجموعة  التدريب  يوفر 
تعرض  حول  علمه  يلزمهم  ما  املتدربني  يعلم  الحساسية  حول 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومــزدوجــي  واملثليني  املثليات 
املرتبطة  والحقائق  والخرافات  االضطهاد  إىل  الجنس  ومزدوجي 
العمل.  مكان  اإلدماج يف  يف  التفكري  املتدربني  إىل  ُيطلب  ثم  بهم، 
األسئلة  املعلومات حول طبيعة  فيقدم  املهارات  التدريب عىل  أما 
الجلسات  أثناء  تجنبها  يجب  التي  وتلك  طرحها  يجب  التي 
الصحيحة املستخدمة  االستشارية واملقابالت، ويوضح املصطلحات 
يف قضايا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر 
ومزدوجي الجنس وكيفية كتابة التقييامت الناجحة حول حاميتهم 
الخاصة  الشواغل  املهارات  تدريبات  تعرض  كام  اضطهادهم،  أو 
الجندر  مغريي  واألشخاص  الجنس  مزدوجات  والنساء  باملثليات 
جغرافية  مناطق  من  الالجئني  تواجه  التي  التحديات  إىل  إضافة 
املثليات  حاجات  التدريب  يعرض  وأخرياً،  معينة.  ثقافات  من  أو 
ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني 
التي  االفرتاضات  إىل  إضافة  والعبور  والسفر  الرتجمة  أثناء  الجنس 

ميكن أن تشكل عائقاً أمام تقديم املساعدة.

أدوات  من  يلزمهم  مبا  كافة  الكوادر  رفد  بأهمية  نؤمن  نحن 
املثليات  من  لالجئني  األعــىل  الجودة  ذات  الخدمات  لتقديم 
ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني 
املوظفني خالل عملية  فالالجئون يحتكون بعدد كبري من  الجنس. 
واملرتجمني  واملستشارين  الحاالت  عامل  فيهم  مبن  التوطني  إعادة 

الرعاية  بالعبور وطواقم  النقل  املعلومات ومراكز  وموظفي مراكز 
كوادر  مع  بالحديث  الوقت  يقضون  ما  وغالباً  والطبية.  الصحية 
يقدم  السبب،  ولهذا  الحاالت.  عامل  مع  يقضونه  مام  أكرث  الدعم 
لتفيد عدد متنوع وكبري  التدريب 14 وحدة دراسية ميكن دمجها 

من املوظفني.

الجنسية  امليول  تشكل  لدي  العاملني  باملوظفني  يتعلق  فيام 
والربنامج  لهم.  مريحة  غري  أو  مألوفة  غري  أموراً  الجندر  وهوية 
تعزيز  إىل  يسعى  فإنه  هنا  ومن  املسألة  تلك  يالحظ  التدريبي 
ُيطلب  أن  من  بدالً  الالجئني  مساعدة  ملختيص  العملية  املهارات 
واملثليني ومزدوجي  املثليات  آرائهم حول قضايا  تغيري  الكوادر  إىل 
الجنس وذلك كله خالل  الجندر ومزدوجي  الجنيس ومغريي  امليل 
الطريقة  أيام. وبتلك  ثالثة  إىل  يوم  ما بني  تدريبية تستغرق  دورة 
أنَّ  األوسط  الرشق  منطقة  يف  لنا  تبني  املوضوع  مع  التعامل  يف 
حول  الطارئة  األفكار  إىل  استجابة  أكرث  املتدربني  جعل  التدريب 
ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  املساواة  حق 
املعتقدات  عن  دفاعاً  أقل  أصبحوا  بل  الجنس  ومزدوجي  الجندر 

الثقافية أو الدينية التي قد تتعارض مع تلك األفكار.

ويف  طويلة.  عملية  بداية  إنَّه  بل  األمر  نهاية  ليس  التدريب  لكن 
منصباً  الرتكيز  زال  ما  والقبول،  الفهم  مرحلة  نحو  ننتقل  أننا  حني 
املثليات  الالجئني  قدرتنا عىل خدمة  آخر عىل  أي يشء  وقبل  أوالً 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس 
آخر.  شخص  ألي  نقدمها  التي  املهنية  من  ذاته  العايل  باملستوى 
عملهم  فرق  أمام  املوظفني  عىل  اإلطراء  إىل  نعمد  الصدد،  وبهذا 
واملثليني  باملثليات  تتعلق  ناجحة  مقابالت  إكامل  من  متكنوا  إذا 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس أو إذا 
متكنوا من تقديم االستشارة الناجحة أو خدمات الدعم. إننا نشكر 

لهم حقاً  إخالصهم وخرباتهم.

ما وراء إعادة التوطني
ال يخلو مجتمع من املجتمعات التي نخدمها من املثليات واملثليني 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس بجميع 
واملهاجرون  الالجئون  يعاين  الحاالت،  من  كثري  ويف  أطيافهم، 
املساعدات  سياق  يف  االنعزال  أو  التهميش  من  الفئة  هذه  من 
اإلنسانية وذلك نتيجة عدم تفهم وضع هذه الفئة وتنوعها ونقاط 
الكوادر  الخاصة بها. وال ينحرص تطبيق برامج تدريب  استضعافها 
ومبادرات الفضاءات املأمونة وجهود التشارك يف املوارد عىل مراكز 
املنظامت  عىل  أيضاً  تنطبق  إنها  بل  فحسب  التوطني  إعادة  دعم 
مجتمعات  ومع  الالجئني  مخيامت  ويف  الطوارئ  بيئات  يف  العاملة 
والطبية.  الصحية  الخدمات  ويف  واملهاجرين  الحرضية  الالجئني 
الرضورات لضامن  لتلك  تتصدى  أن  القادمة  املشاريع  ويجب عىل 



4343 رين امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ نرشة الهجرة القرسية 42

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

 املساواة يف الجندر يف جامعة كاليفورنيا ببريكيل  
http://geneq.berkeley.edu/lgbt_resources_definiton_of_terms

 www.rainbowwelcome.org  .5
املشورة واملواد متاحة من املؤلف.  .6


