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منخفضة ملن كانت لديه القدرة عىل دفع اإليجار. 

وذلك من النامذج املثرية لالهتامم يف مجال إعادة 

عن  عبارة  وأنها  خاصة  الكوارث  بعد  ما  اإلعامر 

منهج متكامل مبا يف ذلك التخطيط للبنى التحتية، 

املرشوعات  عىل  والتدريب  الرزق  كسب  وسبل 

الصغرية داخل البيوت (وغريها من النشاطات).

أما الفجوة الرئيسية فتتعلق مبا ينبغي فعله بشأن 

عىل  اعتادوا  ممن  املرشدين  من  الكبرية  األعداد 

يكن  مل  لكن  رسمية  غري  مستوطنات  يف  العيش 

املدمرة  منازلهم  بناء  إلعادة  مستقلة  سبل  لديهم 

الغالب أكرث  البيوت مل تكن يف  (حتى مع أن تلك 

من أكواخ هشة) ومل يكن لديهم أي إثبات واضح 

من  عليها  يعيشون  كانوا  التي  لألرايض  بامتالكهم 

القوانني  ضد  أن  الدولية  الوكاالت  تقف  وال  قبل. 

توفري  خالل  من  مبادئها)  تجاهل  (أو  الحكومية 

لألشخاص  اإلع��امر  إع��ادة  يف  الالزمة  املساعدة 

أو  الرسمية  غري  املستوطنات  يف  يعيشون  الذين 

مبلكيتها  إثبات رسمي  يوجد  ال  التي  األرايض  عىل 

التي يوجد نزاع  أو بحق احتاللها أو عىل األرايض 

شبه  املخيامت  تأسيس  أنَّ  كام  ملكيتها.  حول 

لبناء  واضحة  اسرتاتيجية  وجود  دون  الحرضية 

مستوطنة دامئة يساهم يف املد الحرضي الفوضوي. 

ويف حني أنَّ االنتقال ميثل خياراً قامئاً لتحقيق حل 

التخطيط  تنظيامت  مع  يتعارض  وال  املدى  بعيد 

الحرضي، فال بد من توفري حل عاجل بانتظار بناء 

حسب  الحاالت،  بعض  ويف  الجديدة.  اإلسكانات 

بني  اتفاقية مكتوبة  توقيع  ُيفضل  مناسب،  ما هو 

البلدية والنازحني الداخليني بحيث ميكن للنازحني 

الدائم  الحالية فور توافر اإلسكان  إخالء مواقعهم 

لهم.

الخالصة

الفاعلة  الجهات  أن  عىل  االسرتاتيجية  تركز 

واملنظامت  املتحدة  األمم  أي  التقليدية،  اإلنسانية 

غري الحكومية عىل حد سواء، قادرة عىل االستمرار 

تحتاج  إنها  بل  وتكييفها،  استجاباتها  تطوير  يف 

اإلنسانية  االستجابة  قالب  من  للخروج  ذلك  إىل 

البيئات  يف  باألزمة  املتأثرين  األشخاص  سياق  يف 

ذلك  تحقيق  األساسية يف  العنارص  الحرضية. ومن 

التحتية  البنى  لديها  البلدات واملدن  بأنَّ  االعرتاف 

إدماجها  ينبغي  التي  أصاًل  واملؤسسية  االجتامعية 

االستجابة. يف 

الفرص  من  عدداً  االسرتاتيجية  تحدد  هنا،  ومن 

الفاعلة من منظامت  الجهات  التعاون بني  لتعزيز 

غري  والرشكاء  والحكومات  اإلنسانية  املساعدات 

التقليديني يف املجتمع املدين والقطاع الخاص. ومن 

الحرضية  الطوارئ  حاالت  وقوع  تزايد  يكون  هنا 

مدعاة للسعي وراء قدر أكرب من التعاون بني تلك 

االستجابات  تصميم  من  كل  يف  الفاعلة  الجهات 

الفئات  إىل  الوصول  أجل  من  الطوارئ  لحاالت 

املساعدة  تسليم  ويف  واملتأثرة  الضعيفة  السكانية 

نفسها. اإلنسانية 

روجر زيرت )roger.zetter@qeh.ox.ac.uk( مدير 

مركز دراسات الالجئني )www.rsc.ox.ac.uk( وجورج 

دايكن )deikun.unhabitat@unog.ch( مدير 

املكتب اإلنساين واالرتباط برنامج األمم املتحدة 

 للمستوطنات البرشية يف جنيف 

)www.unhabitat.org(. جميع اآلراء الواردة يف 

هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبني وقد ال تعرب بالرضور 

عن آراء برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

واللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.

املقالة موجودة أيضاً هنا   .١ 
http://tinyurl.com/IASC-MHCUA

أن  إىل  األبحاث  بعض  إشارة  من  الرغم  عىل 

ليس  هو  الحميم  أو  الزوجي  القرين  عنف 

األقلية  مجموعات  بني  انتشاراً  أقل  أو  أكرث 

هو  ع��ام  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

يواجه  عام،  بشكل  السكان  بني  الحال  عليه 

العوائق  من  العديد  واملهاجرون  الالجئون 

تعدد  ورغم  املناسبة.  الخدمات  تلقي  أمام 

الشديد  للضغط  ميكن  العنف،  أسباب  وتعقيد 

املرتبط بالتكيُّف مع الحياة الجديدة أن يخلق 

عنف  تجعل  قد  التي  والرصاعات  الضغوط 

الواليات  ويف  احتاملية.  أكرث  الحميم  القرين 

زيادة  املشتمل عىل  التغيري  يؤدي  قد  املتحدة، 

بتوازن  اإلخالل  إىل  املرأة  استقاللية  أو  متكني 

ويفاقم  الواحدة  األرسة  داخل  القائم  القوى 

النفسية  أو  العاطفية  املعاملة  إساءة  من صور 

النفسية  التأثريات  أن  تردد  كام  الجسدية.  أو 

ملواجهة تطبيع العنف يف الدول التي تعاين من 

عنف  يف  مساهمة  عوامل  تكون  قد  الحروب 

الحميم. القرين 

ومع أنه ال يوجد تعريف لعنف القرين الحميم 

متفق عليه عاملياً، إال أنه ُيرى بصورة عامة عىل 

البدين  للرضر  امُلهددة  أو  الواقعية  األفعال  أنه 

والجنيس والنفيس واملايل والشفهي، مبا يف ذلك 

املطاردات. وُيطلق لفظ "القرين الحميم" عىل 

الرشيك  ذلك  يف  (مبا  السابق  أو  الحايل  الزوج 

الصاحبة  أو  والصاحب  العام)  القانون  مبوجب 

عالقات  يف  الدخول  يف  الراغبني  واألشخاص 

السكن. املشاركة يف  إمكانية  غرامية، مع 

وخالل العقد املايض، ترى األبحاث الناشئة أنه 

أنواع،  عدة  بل  للعنف،  واحد  نوع  يوجد  ال 

وتستلزم  الحميمة  العالقات  يف  تحدث  والتي 

يبقى  ما  أن  إال  املختلفة.  بصورها  التدخالت 

القرين  عنف  إدراج  مدى  هو  معروف  غري 

واملهاجرون يف  الالجئون  يواجهه  الذي  الحميم 

األنواع.   نفس 

القرين  عنف  مع  التعامل  تعقيد  من  ويزيد 

واملهاجرين  الالجئني  مجتمعات  يف  الحميم 

"مجتمع  عمل  ويستند  العوامل.  من  عدد 

الوقاية من العنف املنزيل" يف الواليات املتحدة 

إىل الفصل بني مرتكبي العنف والضحايا، ويعد 

افرتاض أن العنف يحدث يف دائرة وأن الفصل 

وأكرث  أفضل  هو  والضحية  العنف  مرتكب  بني 

عنف  ضحية  فصل  لكن  استدامة.  الحلول 

من  الضحية  كانت  س��واء  الحميم،  القرين 

يكون  ال  قد  أرسته  عن  املهاجرين،  أو  الالجئني 

الحل امُلوىص به نتيجة لبعض األسباب الثقافية 

إذ  الهجرة،  فيه  تتسبب  الذي  واالستضعاف 

ضمن  الحل  إيجاد  الالجئني  من  العديد  يفضل 

الخدمات  مقدمي  أحد  يقول  وكام  عالقاتهم. 

بخالف  الالجئني[،  العمالء  ]بني  األولوية  "إن 

العائلة.  ترابط  عىل  الحفاظ  هي  السالمة، 

وهذا هو املالحظ خالل الِعقد املايض".

منع عنف القرين يف مجتمعات الالجئني واملهاجرين
غريتا يولينغ وألربتو بورونكل وكارتر روبر وناثانيل تاشيام وكاثلني كرين

بالنسبة للعديد من الالجئني وغريهم من املهاجرين قرسياً، فإن العنف الجنيس والجنساين ال يتوقفان 
بالرضورة بعد إعادة التوطني، إذ قد يبدأ مع البعض منهم.
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التي تزيد من تعقيد  العوامل األخرى  وتشتمل 

منع وقوع العنف املنزيل عىل استخدام مرتكبي 

الخدمات  مقدمي  أو  الضحايا  أو  العنف 

سلوكهم  لتربير  كذريعة  "الثقافة"  أو  "التقاليد" 

يف  الخدمة  مقدمي  بعض  ويشارك  امل��ؤذي. 

عملية بحث املامرسات املدمرة أو غري الصحية 

عمل  إط��ار  أو  اإلن��س��ان  حقوق  واستخدام 

لكل  أن  حقيقة  لتوصيل  االجتامعية  العدالة 

الخاصة، وفقاً  والحريات  الحقوق  الحق يف  فرد 

الطريقة  عن  النظر  وبغض  األمرييك  للقانون 

ميكن  لكن  املايض.  يف  الشخص  بها  عومل  التي 

الثقافية  واملامرسات  عليها  املتعارف  للمعايري 

يف  أيضاً  تساهم  وأن  وقائية  عوامل  تكون  أن 

الحميم.   القرين  عنف  حدوث 

الرشيك  عنف  عن  الحديث  عدم  الكثري  يفضل 

لطلب  السعي  وأن  خاصاً  موضوعاً  بصفته 

كام  الخيانة.  من  نوعاً  ُيعترب  قد  املساعدة 

التمييز  لتجنب  الخصوصية  عن  يبحثون  أنهم 

ح  املحررّض والوصم من املجتمع املضيف. ويوضرّ

العنف أهمية  إفشاء أحداث  العزوف عن  هذا 

عىل  واملهاجرين  الالجئني  تساعد  بيئة،  خلق 

عوائلهم  داخل  بأنفسهم  قضاياهم  مع  التعامل 

تهم.  ومجتمعا

إن معايري التسامح وتعريف إساءة املعاملة غري 

قصة  الدعاة  أحد  ويروي  عاملياً،  عليها  متفق 

وتزويدها  وتم  املأوى  طلبت  صومالية  الجئة 

طعام  دون  زوجها  تركها  أن  بعد  وذل��ك  به 

مل  أنها  أرصرّت  لقد  أخرى.  من  ليتزوج  وكهرباء 

للغاية.  فقرية  كونها  املعاملة رغم  إساءة  تواجه 

وخالل إقامتها باملأوى، تحدث مقدم الخدمات 

عندما  أنه  فهم  يف  الالجئة  هذه  "بدأت  قائاًل: 

يرضبك زوجك، فإن هذا عنف... عندئٍذ، بدأت 

القرين  عنف  عن  املزيد  فهم  يف  الالجئة  هذه 

القته  الذي  العنف  عن  الحديث  يف  ثم  الحميم 

زوجها". من 

جيدة؟ مامرسات 

التدخالت  حول  املعرفة  يف  كبرية  ثغرة  هناك 

الوقاية  وإسرتاتيجيات  االجتامعية  النفسية 

املخاطر  يواجهون  الذين  لالجئني  فعالية  األكرث 

وتهدف  الحميم.  القرين  عنف  يالقون  أو 

سنوات  لثالث  ستمتد  التي  الجديدة  املبادرة 

القرين يف مجتمعات  "منع عنف  اسم:  وتحمل 

إيجاد  إىل  النافعة"١  السبل  دعم  املهاجرين: 

مللء  العملية  املامرسات  عىل  القامئة  األدل��ة 

املشاركة  املنظامت  سيساعد  مام  الثغرة،  هذه 

اإلبداعية  األساليب  وتعزيز  ودعم  تحديد  عىل 

واملبتكرة. 

يف  العاملة  الثامن  املنظامت  شهدت  وق��د 

تعليم  تضمني  يف  النجاح  من  جانباً  الربنامج 

األخرى  الخدمات  يف  الحميم  القرين  عنف 

حول  والجلسات  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  مثل 

العامة وحتى  العمل  األمرييك يف ورش  القانون 

ورش عمل محو األمية املالية. ويف نفس الوقت، 

أنها  املحتمل  املامرسات  املنظامت  هذه  تقيرّم 

الحميم  القرين  عنف  مع  التعامل  يف  واعدة 

بينها: يأيت من  والتي 

يف  أفكارهم  ت��زال  ال  الذين  الشباب  إرشاك 

عنف  حاالت  عن  يتحدثوا  حتى  التكوين  طور 

سبيل  فعىل  زمالئهم.  بني  الحميم  القرين 

ملناهضة  اآلسيوي  العمل  "فريق  يرى  املثال، 

العنف الزوجي" أن األشكال املتداخلة من عدم 

هي  والجنسانية  واإلثنية  العنرصية  املساواة 

إىل  الفريق  يشري  كام  للعنف.  الجذري  السبب 

إمكانية بناء العالقات واملجتمعات الصحية من 

خالل توعية الشباب حول تحديد والتعامل مع 

٢٠١٠، أنشأ  صور عدم املساواة هذه. ويف عام 

واملهاجرين  الالجئني  وأطفال  الالجئني  شباب 

إلكرتونية  مجلة  املتحدة  بالواليات  املولودين 

محتواها  ويتضمن  العنف،  مناهضة  عىل  تقوم 

الصلة.  الشعر واملقاالت ذات  الصور وقصائد 

بغية  واملجتمعيني  الروحانيني  القادة  إرشاك 

الدينية  أو  التقليدية  املامرسات  استهداف 

الروحانيون  القادة  يلعب  حيث  الصحية،  غري 

مراجعة  يف  مجتمعاتهم  مساعدة  يف  هاماً  دوراً 

للبعض  التي ميكن  واملعتقدات  واألعراف  القيم 

العنف. لتربير  كذريعة  اتخاذها 

عىل  واالعتامد  والوصم  الخجل  عىل  التغلُّب 

شبكات الدعم غري الرسمية. وجد "مأوى املرأة 

اآلسيوية" أن ضحايا أحداث العنف يف املجتمع 

من  الهادئ  املحيط  ج��زر  وسكان  اآلسيوي 

املثلني واملثليات واملتحولني جنسياً ترددوا كثرياً 

من  ملخاوفهم  نظراً  الخدمات  عىل  للحصول 

للمثلية،  والعداء  والعنرصية  الجنيس  التمييز 

الذي  تشات"  "تشاي  برنامج  بإنشاء  فقاموا 

العالقات  قضايا  ومناقشة  لاللتقاء  ساحة  مثرّل 

العنف. من  والسالمة  والجنسوية 

الربنامج. كجزء  والنساء يف وضع  الرجال  إرشاك 

تدعم  التي  املجتمع  أعراف  تحدي  جهود  من 

األطباء  "شبكة  وضعت  الحميم،  القرين  عنف 

تكساس،  والية  يف  أوسنت،  مبدينة  املهاجرين" 

العنف"  ضد  متحدون  "رجال  يسمى  مرشوعاً 

الرجال  تزويد  يف  األدوار  لعب  يستخدم  والذي 

الحميم. القرين  عنف  ملنع  مبهارات 

املال  "رأس  أو  املجتمعية  ال��ق��درة  ب��ن��اء 

املنظامت  اع��رتاف  اتضح  لقد  االجتامعي". 

واملهاجرين  الالجئني  خدمة  عىل  تعمل  التي 

القرين  بعنف  املحيطة  القضايا  بصعوبة 

دعم  وأن  البداية،  منذ  مجتمعاتهم  يف  الحميم 

الرسمية،  وغري  الرسمية  االجتامعية  الشبكات 

املنظامت وتقليل إحساس  ارتباطات بني  وخلق 

هامة  سامت  جميعها  هي  بالعزلة  األشخاص 

عنف  تجاه  املجتمع  مستوى  عىل  لالستجابة 

الحميم.  القرين 

املال  رأس  أو  املجتمعية  ال��ق��درة  بناء  إن 

القرين  عنف  منع  يف  يساهم  قد  االجتامعي 

نرش  مثل  اآلليات  بعض  خ��الل  من  الحميم 

وغري  الصحية  العالقات  ح��ول  املعلومات 

والتي  الصحية،  السلوكية  والقواعد  الصحية 

أن  اإلنساين  املجتمع  إدراك  مع  بالتوازي  تعمل 

أن  يجب  والجنساين  الجنيس  للعنف  االستجابة 

ُيرشك الالجئني وأن يكون متعدد القطاعات وأن 

واملجتمعي. العائيل  الدعم  شبكات  بناء  يعيد 

الخالصة

يعد عنف القرين الحميم قضية تتعلق بحقوق 

االستفادة  متت  وقد  العامة.  وبالصحة  اإلنسان 

واالستجابة  منع  حول  الدروس  من  العديد  من 

الطوارئ  حاالت  يف  والجنساين  الجنيس  للعنف 

دة واألوضاع يف املخيامت. ويعد  اإلنسانية املعقرّ

العنف الجنيس والجنساين اآلن جزًء مشرتكاً من 

(رغم  الدويل  اإلنساين  والتقييم  املراقبة  جهود 

حان  وقد  كافيٍة).  غري  بأنها  الكثريين  مزاعم 

التي  وتلك  الجهود  هذه  بني  للربط  الوقت 

بعد  واملهاجرين  الالجئني  لحامية  بذلها  ميكن 

للمنظامت  الدعم  م  ُيقدرّ كام  التوطني.  إعادة 

املامرسات  هذه  تقييم  بغية  الربنامج  يف  الثامن 

األساليب  ونرش  ودع��م  تحديد  إمكانية  مع 

واملبتكرة. اإلبداعية 

املقال  هذا  يف  مناقشته  متت  الذي  الربنامج 

وود  روب��رت  مؤسسة  م��ب��ادرات  إح��دى  هو 

جونسون.

 )guehling@ltgassociates.com( غريتا يولينغ

abouroncle@ltgassociates.( وألربتو بورونكل

 )croeber@ltgassociates.com( وكارتر روبر )com

هم كبار الباحثني املشرتكني، يف حني أن كاثلني كرين 

)ccrain@ltgassociates.com( وناثانيل تاشيام 

)ntashima@ltgassociates.com( هام املديران 

 LTG Associates اإلداريان برشكة 

.)www.ltgassociates.com/(

/www.strengtheningwhatworks.org، برنامج ملؤسسة روبرت وود   .١
جونسون.


