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والفرص  التحديات  هذه  عىل  التأكيد  جاء  لقد 

الحاالت  دراسة  من  مجموعة  يف  أيضاً  املحتملة 

الوكاالت  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة  التي أعدتها 

متهيداً إلعداد اسرتاتيجيتها حول املناطق الحرضية 

الحاالت  دراس��ة  ورك��زت  النيص[.  املربع  ]انظْر 

(يف  كينيا  يف  وإلدوريت  نريويب  مدينتي  عىل  تلك 

(إبان  ومانيال  االنتخابات)  بعد  ما  العنف  مرحلة 

الزلزال).  (إبان  برنس  أو  وبورت  األعاصري)  فرتة 

وبناء عىل هذه التجارب والدروس املستقاة منها، 

التحديات  أكرب  من  أربع  عىل  املقالة  هذه  تركز 

وعىل بعض الفرص املحتملة أيضاً.

املنظامت  العمل مع 
املجتمعية واملصادر 

األزمات  أوض��اع  يف  املذكورة،  األربعة  املدن  يف 

فيها  الحرضيون  املقيمون  كان  والحادة،  املزمنة 

كبرياً  اعتامداً  املجتمعية  البنية  عىل  يعتمدون 

إىل  والنفاذ  والسكن،  الحامية،  عىل  للحصول 

أرزاقهم.  كسب  سبل  ودعم  الرئيسية،  الخدمات 

املعنيون  األشخاص  واجَهه  الذي  التحدي  لكن 

بتصميم االستجابات اإلنسانية يف تلك املدن متثل 

املجتمعات  تلك  حول  الالزمة  املعارف  بناء  يف 

قوتها. وتحديد مصادر 

لدى  واملعارف  الفهم  محدودية  بوضوح  ويالحظ 

النقاط  الحرضي يف  السياق  الدويل حول  املجتمع 

التالية:

الحكومات  مع  للتفاعل  الكبرية  املحدودية   ·

والقطاع  املحلية  واملجتمعات  واملحلية  الوطنية 

عىل  قائم  منهج  إىل  يقود  ما  املحيل،  الخاص 

العرض من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية، وذلك 

آثار  ظهور  إىل  آخر  إىل  وقت  من  يؤدي  بدوره 
القدرات املوجودة ُمسبَّقاً سلبية عىل 

السيطرة  موقع  يف  البقاء  عىل  القدرة  انعدام 

السياق  يف  برسعة  املتغرية  األوضاع  عىل 

الحرضي



بالسكان  الخاص  للتسجيل  نظام  وجود 

الكبرية  املخيامت  عىل  يركز  والذي  املتأثرين 

املناطق  تركيزه عىل  ذاتياً بدالً من  املستوطنة 

النظام  هذا  ُيولِّد  ما  وعادة  لها.  املجاورة 

قد  ما  الدقة  إىل  تفتقر  كاملة  غري  معلومات 

بالرتكيز  األصلية  املواقع  إىل  العودة  يعيق من 

الحال  (كام  املخيامت  يف  الدعم  توزيع  عىل 

يف هايتي)

الصناعية  األقامر  صور  عىل  الزائد  االعتامد 

البيئة  عىل  األثر  تعقيدات  عىل  للوقوف 

ملبنية ا

األرضار  كتقييم  بينها  املنسق  غري  الترصفات 

محدودية  مع  هايتي  يف  مُيارس  الذي  املفصل 

مع  االجتامعية-االقتصادية  العوامل  إدراك 

املجتمعات  مع  املناسب  االتصال  غياب 

السابقني. والساكنني  واملالكني  املحلية 

الحرضية البيئية  والظروف  النزوح 

من  كبرياً  اختالفاً  الحرضية  املجتمعات  تختلف 

مدينة ألخرى، وتشهد تنوعاً كبرياً مقارنة باملناطق 

الحرضية  العشوائية  األحياء  فبعض  الريفية. 

مستقرة  مجتمعات  كانت  املحتلني  ومستوطنات 

إىل حد ما، أما غريها فقد كانت تجمعات سكانية 

رسيعاً  الحرضي  النمو  يكون  ما  وعادة  فوضوية. 

فهم  الحرضيون  السكان  أما  له،  مخطط  وغري 

يتسمون بكرثة التنقل. وميكن للمجتمعات املحلية 

وكثيفة  كبريًة  تكون  أن  لها  املجاورة  واألحياء 

املتواصل.  التغري  وضع  يف  تكون  ما  وغالباً  جداً 

وباملقابل، يالحظ أنَّ منهج املخيامت التقليدي يف 

املتجانسة  الشخصية  عىل  يعتمد  الريفية  البيئات 

املحلية. للمجتمعات  املفرتضة 

أوضاع  ظهور  تسبب  امل��دروس��ة  الحاالت  ويف 

الطوارئ ووصول السكان الجدد يف املدن بضغوط 

خاصة  والخدمات  التحتية  البنى  عىل  كبرية 

استضافة  مهمة  واألقارب  األصدقاء  يتوىل  عندما 







اتبعها  التي  التأقلم  اسرتاتيجية  وكانت  النازحني. 

األغلبية العظمى من النازحني الحرضيني يف املدن 

العائالت  عن  البحث  يف  تتمثل  املدروسة  األربعة 

الحاجة  تتبني  هنا  ومن  إليوائهم.  املستضيفة 

العائالت  لدعم  اسرتاتيجية  الستحداث  القصوى 

للوقت  نظراً  القامئة  املجتمعات  يف  املضيفة 

املدى  عىل  إسكانية  حلول  لتطبيق  املطلوب 

العناية لضامن  بذل  بد من  البعيد. ومع ذلك، ال 

نتيجة  املضيف  املجتمع  بثقافة  املساس  عدم 

العائالت املضيفة. الرسمية لدعم  الربامج  إدخال 

املشكالت  من  الحاالت عدداً  دراسة  وقد حددت 

البيئات  يف  باألزمة  املتأثرين  لجميع  العامة 

من  وغريهم  رون  املهجَّ زال  ما  لكن  الحرضية، 

غطت  وقد  محددة.  أخطاراً  يواجهون  النازحني 

اإلنسانية،  القطاعات  جميع  الحاالت  دراس��ة 

منها:  قطاعني  بذكر  املقال  ه��ذا  يف  ونكتفي 

توصلت  التي  النتائج  أنَّ  مع  ي��واء،  واإلرّ الحامية 

القطاعات. لبقية  أيضاً  تتطرق  الدراسة  إليها 

والحامية األمن 

املتأثرين  للسكان  والحامية  األمن  حاجتا  متثل 

الحرضية.  البيئة  يف  التحديات  أهم  من  بعضاً 

اسرتاتيجية جديدة ملواجهة تحديات العمل اإلنساين 

يف املناطق الحرضية
روجر زيرت وجورج دايكن

تشري التجارب إىل أنَّه ما زالت هناك تحديات بارزة تظهر عرب املناهج العملية اإلنسانية األساسية 
املتعلقة بحاجات األعداد املتزايدة من النازحني والالجئني الذين يهاجرون إىل املدن. وملواجهة تلك 
املسائل بصورة أكرث فعالية، ال بد من رفع مستوى اإلرشادات اإلنسانية وتقديم مزيد من األدوات 

املطلوبة لتحقيقها إضافة إىل توسيع األنشطة وتكثيفها.

اللجنة  عمل  ملجموعة  التابع  العمل  فريق  وافق 

مواجهة  ح��ول  ال��وك��االت  بني  املشرتكة  الدامئة 

عىل  الحرضية  املناطق  يف  اإلنسانية  التحديات 

اسرتاتيجية نهائية وعىل خطة عمل ملدة سنتني يف 

وكان   ١.٢٠١٠ الثاين  نوفمرب/ترشين  شهر  يف  روما 

الهدف الرئييس لهذه االسرتاتيجية التوصية بالسبل 

التي ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية اتباعها لتكون 

استجاباتها لألزمات اإلنسانية يف املناطق الحرضية 

املبكر  اإلنعاش  ترسيع  ذلك  يف  مبا  فعالية،  أكرث 

صلة  ذات  تكون  بحيث  االسرتاتيجية  وُصممت 

والتفويضات،  اإلنسانية،  الفاعلة  الجهات  بجميع 

تسعى  الخصوص،  وجه  وعىل  األزم��ات.  وأن��وع 

االسرتاتيجية إىل تعزيز أربعة عنارص أساسية هي: 

البلد  يف  والوطنية  املحلية  والقيادة  الرشاكات، 

الضعف  وتحليل  للتأهب  والتخطيط  املضيف، 

املجاهبة،  عىل  املحيل  املجتمع  وق��درة  وفهمه، 

واستهداف الفئات املستفيدة.
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وترية  ارتفاعاً يف  وراءها  تخلِّف  العادة  يف  فاألزمة 

املتأثرين  السكان  لتنافس  نظراً  الحرضي  العنف 

واملاء،  كالطعام،  النادرة  الرضورية  املصادر  عىل 

من  أكرث  امتداد  يالحظ  ذاته  الوقت  ويف  واملأوى. 

الوطنية  الحكومية  املؤسسات  لقدرات  ال��الزم 

واملحلية بسبب وصول النازحني من مناطق أخرى 

يف املدن أو من مدن أخرى.

وعادة ما ال تكون املدن مالذاَ آمناً للفارين بحياتهم. 

وبالفعل، تشري دراسة الحاالت إىل أن الخوف من 

املضايقة واالعتقال واحتامل اإلعادة القرسية دفع 

بصفة  العيش  إىل  والنازحني  الالجئني  من  كثرياً 

قانونية خطرة وذلك بدوره يعيق من وصول تلك 

كام  الرسمية.  الحامية  آليات  إىل  الناس  من  الفئة 

وحرص  وتحديدهم  النازحني  مواقع  تحديد  أن 

كلها  دون غريهم  عليهم  ليشتمل  املساعدة  نطاق 

تعررّضهم للخطر وتوجد مشكالت عملية وأخالقية 

كيفية حامية  الكبري هنا  والتحدي  عىل حد سواء. 

إخفاء  يف  يرغبون  الذين  والالجئني  النازحني  (أ) 

تحديدهم  يصعب  ممن  غريهم  و(ب)  هوياتهم، 

املتناثرة. املحلية  املجتمعات  يف 

السياسة  مسودة  تصبح  أن  املأمول  من  كينيا،  يف 

الوطنية للنازحني جزءاً ال يتجزأ من اإلطار القانوين 

خالل  النازحني  لحامية  الضامَن  تكون  وأن  لكينيا 

العودة.  مرحلة  إىل  وصوالً  النزوح  مراحل  جميع 

النازحني  ويتوقع أن يساعد ذلك يف تسهيل عودة 

االنتقالية.  املستوطنات  من  الحرضية  املناطق  إىل 

التي  كتلك  للنازحني  وطنية  سياسة  ألي  وينبغي 

تبنتها كينيا أن تكون جزءاً محورياً يف إطار حامية 

النازحني يف أمكان أخرى غري كينيا أيضاً.

كام أوجدت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني أداة تشاركية للحامية ميكن استخدامها يف 

تدريب كوادر الحكومة املحلية لتكون قادرة عىل 

املجتمعات  يف  وتقييمها  الحامية  مشكالت  تحديد 

تطبيقات  ولألداة  الكوارث.  أوقات  ويف  املحلية 

محددة للبيئات الحرضية ويبدو أنها أداة واعدة. 

ويف حالة ثبت نجاح تطبيقها يف املرشوع الريادي، 

لتضم  أكرب  مستويات  عىل  استخدامها  فيمكن 

بذل  من  بد  وال  األخ��رى.  الحرضية  السياقات 

ليس  الالزمة  التمويالت  توافر  لضامن  العناية 

للتوصيات  وفقاً  للعمل  بل  فحسب  األداة  لتقييم 

التي قد تظهر يف معرض استخدامها.

تبني دراسة الحاالت قيمة إنشاء مراكز املعلومات 

والنازحني  الالجئني  من  الجدد  بالوافدين  الخاصة 

املعلومات  مصادر  تحديد  ميكن  وبها  الداخليني، 

النازحني.  حول نقاط الضعف يف الحرض وتصنيف 

املعلومات  مراكز  استخدام  من  الفائدة  وستتمثل 

املجتمعات  متكني  يف  اآلمنة  والبيوت  املجتمعية 

النازحني  الحرضية من تحديد 

يكون  حيث  واستهدافهم 

حجم  لتحديد  حاجة  هناك 

ثم  املنظورة".  "غري  الحاالت 

يف  النامذج  هذه  تكرار  ميكن 

مثل  لكن  أخرى.  مجتمعات 

إىل  تحتاج  النشاطات  هذه 

وقد  املصادر  من  كبري  قدر 

من  ال��ك��ايف  ال��دع��م  تجد  ال 

املانحة. الجهات 

املعلومات  مل��راك��ز  ومي��ك��ن 

الجدد  الوافدين  تساعد  أن 

السلع  توافر  مدى  عىل  التعرف  يف  الالجئني  من 

والخدمات يف املجتمعات املحلية ويف التعرف عىل 

ميكن  التي  األماكن  وعىل  ومسؤولياتهم،  حقوقهم 

كالعنف  "الوسم"  ملشكالت  العالج  تلقي  فيها 

نقص  ومرض  الجنس  نوع  عىل  القائم  الجنيس 

الخصوص  وجه  وعىل  املكتسبة/األيدز،  املناعة 

فيها  لالجئني  ميكن  التي  األماكن  عىل  العثور 

املراكز  تلك  كانت  حال  ويف  اللغة.  دروس  تعلم 

الجميع يف املجتمع املحيل، فستفيُد  أمام  مفتوحة 

النازحني  بني  التوتر  حدوث  إمكانية  تخفيض  يف 

املضيف. واملجتمع 

الوطنية  السلطات  توفر  أن  املناهج  تلك  تتطلب 

لحامية  وذلك  التسامح"  "فضاء  واملحلية ضامنات 

مهم  أمر  وهذا  لها.  الزائرين  وهويات  املعلومات 

جداً ألن الزائرين سيتجنبون زيارة تلك املراكز إذا 

معرض  هوياتهم  كتامن  بأنَّ  شكوك  لديهم  كانت 

للخطر.

املعلومات  تكنولوجيا  تستغل  أن  للوكاالت  وميكن 

املثال  سبيل  عىل  منها  طرق  بعدة  أكرب  استغالالً 

املجموعات  إىل  القصرية  النصية  الرسائل  بث 

تتضمن  بحيث  دوري���ة  ب��ص��ورة  املجتمعية 

والترشيعات  والوقائع  الخدمات  عن  معلومات 

اإلنسان  حقوق  وقضايا  املجتمعية  الجديدة 

املناطق  يف  الداخليني  والنازحني  بالالجئني  املتصلة 

الحرضية.

املأوى

هي  بارزة  بنتيجة  األربعة  الحاالت  دراسة  تشرتك 

أنَّ األزمات خلرّفت عدداً ال يستهان به من النازحني 

لة.  ممن مل يحصلوا عىل مأوى مقبول لفرتات مطوَّ

كيفية  الحاالت  تلك  بني  املشرتك  التحدي  وكان 

توفري املأوى الكايف للجميع خاصة يف املدن حيث 

تتسبب فيه كرثة األعداد وكثافة السكان إىل نشوء 

بعيدة  اإلسكانية  الحلول  إنَّ  حيث  مزمنة  ظروف 

عن  ناهيك  بطيئاً  تطبيقها  يكون  ما  غالباً  األمد 

تراكم الحاالت املتأخرة يف توفري اإلسكان املقبول.

يف  شخص   5٠٠٠ عىل  يزيد  ما  أنَّ  ذلك  ومثال 

مانيال مثاًل رشدتهم الفيضانات الناتجة عن إعصار 

ودور  اإلخ��الء  مراكز  يف  مرشدين  بقوا  كيتسانا 

يزيد  ما  املضيفة  العائالت  ولدى  االنتقالية  اإليواء 

من تراكم الحاالت املتأخرة ما قبل الكارثة مبقدار 

اإلسكان  يحتاجون إىل حلول  نصف مليون شخص 

العامل  الفريق  مجموعة  أنَّ  حني  ويف  الدامئة. 

وضعت  والفليبني  كينيا  من  كل  يف  اإليواء  لدور 

فإن  اإلي��واء،  حلول  إىل  للوصول  اسرتاتيجيات 

الواضح  ومن  البطء.  منتهى  يف  زال  ما  تطبيقها 

النازحني  ملساعدة  جديد  بأسلوب  التفكري  رضورة 

لهم.  واألفضل  األرسع  اإلسكانية  الحلول  وتقديم 

مانيال  داخل  النازحني  من  كثرياً  أنَّ  ذلك  ومثال 

يف  السكن  لقاء  األجرة  من  نوعاً  يدفعون  كانوا 

استخدام  ميكن  إذن،  الطوارئ.  قبل  ما  الفرتة 

املرشَّدين.  إيواء  يف  مسبقاً  املوجودة  الثقافة  هذه 

يف  الحرضيني  للنازحني  اإليواء  مواد  ُقدمت  كام 

النازحني  إلدوريت. ومع ذلك، حيث إنَّ كثرياً من 

اعتادوا عىل العيش يف أبنية خرسانية، فلم يكونوا 

راغبني يف قبول املساعدة التي تأتيهم بصورة مواد 

أدىن درجة يف نظرهم مام اعتادوا عليه يف السابق. 

االنتقايل  اإليواء  حلول  تكون  أن  أيضاً  ينبغي  وال 

الدامئة  اإلسكان  خطط  إللغاء  مبارش  غري  سبياًل 

ضمن  بالعيش  لألشخاص  السامح  يف  واالستمرار 

الخطرة. الظروف 

ويف هايتي، دارت نقاشات عىل مستوى مجموعة 

مراكز  مالءمة  مدى  حول  لإليواء  العامل  الفريق 

أن  إثبات  النقاشات  هذه  عن  ونتج  الطوارئ، 

توفري  يف  الوحيد  الخيار  هي  املذكورة  املراكز 

التي  األخرى  الخيارات  أما  الطوارئ.  أثناء  اإليواء 

متثلت يف توفري مرافق اإليواء املخصصة فكان من 

املرجح أن تقود إىل اعتبارها عىل أنها مستوطنات 

جديدة غري رسمية.

الخاصة  الرشكات  إح��دى  قدمت  الفليبني،  ويف 

وذلك  جديدة  مساكن  إىل  االنتقال  يف  املساعدة 

وبكلفة  االرتفاع  متوسطة  شقق  بناء  خالل  من 
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باكور، بالقرب من مانيال، الفلبني.
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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.


