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تمهيد
إن الهــدف مــن هــذا الكتيــب هــو تســليط الضــوء علــى المعلومــات
الهامــة والالزمــة للحــد مــن المخاطــر التــي تؤثــر علــى أمــن الالجئيــن/
ات مــن مجتمــع الميــم -عيــن ،ومســاعدتهم/ن علــى فهــم حقوقهــم/ن
بشــكل أفضــل كالجئيــن/ات مــن مجتمــع الميــم  -عيــن .كمــا أنــه ســيوفر
للقــراء لمحــة عامــة عــن وضــع الالجئيــن/ات مــن مجتمــع الميــم -عيــن
فــي مصــر ولبنــان وتونــس ،باإلضافــة إلــى توصيــات حــول كيفية تحســين
ســامتهم/ن وأمنهــم/ن ،وتلبيــة احتياجاتهــم/ن الفوريــة بشــكل أفضل.
إعداد :باسل دقاق

استنادا إلى دليل «إلك وعليك» الصادر عن  ، AFEعام 2011
ً
شــكر خــاص لجميــع األشــخاص الذيــن أتيحــت لي فرصــة العمــل معهم/ن
علــى هــذا الكتيــب .وأخــص بالشــكر مهــدي شــرف الديــن علــى تشــجيعه
ودعمه.

عن المؤسسة العربية
للحريات والمساواة
المؤسســة العربيــة للحريــات والمســاواة (( AFEهــي منظمــة
تدعــم المجموعــات والمنظمــات الشــعبية الناشــطة التــي
تعمــل علــى مجموعــة واســعة مــن المبــادرات بمــا فيهــا
حقــوق اإلنســان  ،وقضايــا النــوع االجتماعــي والصحــة
الجنســية.
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مــن المهــم بالنســبة لــك أن تعــرف/ي حقوقــك ،وأن تفهــم/ي كيــف
تكــون/ي ً
آمنــا/ة ،ومــا يمكــن توقعــه كالجــئ/ة فــي مصــر ولبنــان
وتونــس.
يحاول هذا الكتيب اإلجابة على الكثير من
ً
الجئا/ة
األسئلة التي قد تكون لديك ،بصفتك

من مجتمع الميم-عين .ومع ذلك ،من المهم

ً
أيضا االتصال بمقدمي الخدمات اآلخرين الذين
يعملون على معالجة هذه المشكالت في

البلد المضيف للحصول على معلومات أكثر
تحديدا حول كل حالة.
ً
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المقدمة
ال يــزال الالجئــون/ات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
يواجهــون/ن تحديــات هائلــة أثنــاء الهــرب مــن بلدانهــم/ن ً
بحثــا عــن
األمــن واألمــان .ويتعــرض الالجئــون/ات مــن مجتمــع الميــم  -عيــن
عامــا بعــد عــام،
إلــى مســتوى أعلــى مــن المخاطــر .ويــزداد االهتمــام ً
بمجتمعــات الميم-عيــن فــي مصــر ولبنــان وتونــس .ويعــود ذلــك إلــى
العديــد مــن االنتهــاكات ضــد أفــراد مجتمــع الميم-عيــن الذيــن يعيشــون
فــي هــذه البلــدان.

مصر:

يحظــر القانــون المصــري العالقــات الجنســية المثليــة وتســتمر الســلطات
ً
ووفقــا
قضائيــاً .
فــي اعتقــال أفــراد مجتمــع الميم–عيــن ومالحقتهــم
ً
لتقريــر هيومــن رايتــس ووتــش ، 1شــنت الســلطات منــذ عــام  2013حملــة
اعتقــاالت ومالحقــات قضائيــة ضــد مئــات األشــخاص بســبب ميولهــم/ن
المعتبــرة أو الفعليــة .وفــي
الجنســية وهويتهــم/ن الجندريــة ســواء ُ
تقريــر لعــام  2019لتحالــف المنظمــات الكويريــة المصريــة (،)AQEO
الــذي يتألــف مــن ثــاث منظمــات تعنــى بحقــوق مجتمــع الميــم فــي
مصــر ،أشــار التحالــف إلــى حملــة الحكومــة القمعيــة ضــد أفــراد مجتمــع
الميــم ،التــي تشــمل االعتــداءات العنيفــة والتعذيــب (بمــا فــي ذلــك
الفحوصــات الشــرجية القســرية) واالحتجــاز التعســفي ،والحرمــان مــن
الحــق فــي التجمــع والتعبيــر ،والتمييــز فــي الحصــول علــى الرعايــة
الصحيــة والتعليــم والعمــل والســكن.

1 https://www.hrw.org/news/20/03/2020/egypts-denial-sexual-orientation-and-genderidentity
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لبنان:

تُ جــرم المــادة  534مــن القانــون اللبنانــي األفعــال الجنســية المخالفــة
للطبيعــة ،وتعاقــب عليهــا بالســجن لمــدة تصــل إلــى ســنة .وعلــى الرغــم
مــن إعــادة تفســير المــادة  534قضائيــاً لتحتــرم قيــم الحريــة الجنســية،
تــم اإلبــاغ عــن ســجن وتعذيــب واغتصــاب وإذالل العديــد مــن األشــخاص
مــن مجتمــع الميم-عيــن.

تونس:

يواجــه أفــراد مجتمــع الميــم -عيــن فــي تونــس تحديــات قانونيــة ال
جنســيا .ويعتبــر النشــاط الجنســي
يختبرهــا غيرهــم مــن المغايريــن
ً
المثلــي غيــر قانونــي ،للذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء .وبحســب
هيومــن رايتــس ووتــش فــي تونــس ،أفيــد بــأن " الســلطات تســتخدم
ً
أحيانــا [قانــون مكافحــة الســدومية] الحتجــاز األشــخاص واســتجوابهم/ن

بشــأن أنشــطتهم/ن وتوجهاتهــم/ن الجنســية ،ويحصــل ذلــك فــي بعــض
ـاء علــى المظهــر وحــده .وأشــار تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش
األحيــان بنـ ً
2فــي  6يوليــو /تمــوز  2020إلــى أن الشــرطة التونســية اعتقلــت رجليــن
لالشــتباه فــي ســلوكهما الجنســي المثلــي بتاريــخ  3يونيو/حزيــران
 ،2020ووجهــت إليهمــا تهمــة اللــواط بموجــب الفصــل  230مــن قانــون
العقوبــات التونســي الــذي يعاقــب علــى الســلوك الجنســي المثلــي
بالتراضــي حتــى ثــاث ســنوات فــي الســجن .

2 https://www.hrw.org/news/06/07/2020/tunisia-two-year-sentence-homosexuality
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اعرف/ي حقوقك
قائمــة بحقــوق اإلنســان األساســية مــن إعــان حقــوق اإلنســان
الصــادر فــي العاشــر مــن ديســمبر/كانون األول :1948

 -يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.

ِّ
ُّ
والحرية وفي األمان على شخصه.
الحق في الحياة
لكل فرد
ِّ

إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
 ال يجــوزُ
الحاطــة بالكرامــة.
الالإنســانية أو
َّ
ُّ
ـواء أمــام القانــون ،وهــم يتســاوون فــي حـ ِّ
التمتــع
ـق
ـاس
ً
 النـ ُجميعــا سـ ٌ
ُّ
بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز ،كمــا يتســاوون فــي حـ ِّ
ـق التمتــع بالحماية
أي تحريــض علــى مثــل هــذا
أي تمييــز ينتهــك هــذا اإلعـ َ
ـان ومــن ِّ
مــن ِّ
التمييــز.

ُ
تعس ًفا.
نفيه
أي إنسان أو
 ال يجوزُ
ُّ
حجزه أو ُ
اعتقال ِّ

 لـ ُِّّ
ـكل فــرد حـ ُّ
خالصــا
والتمتــع بــه
ـق التمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى
ً
مــن االضطهــاد.
إن الهوية الجندرية هي المفهوم األعمق

للذات لدى الشخص كرجل أو امرأة ،أو مزيج
من كليهما أو ال هذا وال ذاك .وهي كيفية
رؤية األفراد ألنفسهم/ن وما يسمون

أنفسهم/ن به .ويمكن أن تكون الهوية
الجندرية للفرد مطابقة للجنس المحدد

بناء على الجنس البيولوجي عند الوالدة ،أو
ً
مختلفة عنه.

أما التوجه الجنسي فهو االنجذاب

الرومانسي والجنسي لألشخاص من نفس
الجنس/النوع االجتماعي أو الجنس/النوع
االجتماعي المعاكس أو كليهما .
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خلفية
فــي حيــن يواجــه جميــع الالجئيــن/ات عــدة تحديــات تتعلــق بســامتهم/ن
واحتياجاتهــم/ن األساســية ،يحتــاج الالجئــون/ات مــن مجتمــع الميــم-
تحديــدا لتقديــم الخدمــات لهــم/ن .فهــؤالء
عيــن إلــى نهــج أكثــر
ً
الســكان المعرضيــن ال يعانــون مــن الوصــم والتمييــز بســبب وضعهــم/ن
كالجئيــن/ات فــي بلــد اللجــوء فقــط ،بــل بســبب توجهاتهــم/ن الجنســية
وهوياتهــم/ن الجندريــة ً
أيضــا.
وتقــع المســؤولية علــى عاتــق جميــع مقدمــي الخدمــات للتأكــد مــن أن
الالجئيــن/ات مــن مجتمــع الميــم -عيــن يتلقون/يتلقيــن هــذه الخدمــات
علــى نحــو فعــال وحصــري ،بغيــة تفــادي تعريضهــم/ن لضغــط إضافــي
مــن ناحيــة ،وتوفيــر احتياجاتهــم/ن األساســية والمحــددة مــن ناحيــة
أخــرى .وتتضمــن هــذه االحتياجــات المحــددة :االحتــراز األمنــي ،والســكن
اآلمــن ،والدعــم النفســي -االجتماعــي المكثــف ألولئــك الذين/اللواتــي
تعرضــوا/ن للعنــف ويعانون/يعانيــن مــن صدمــات متأصلــة بســبب
التمييــز ،ومناصــرة مطالباتهــم/ن العاجلــة فــي إعــادة التوطيــن ،وإيجــاد
طــرق لربطهــم/ن بمجتمعــات الدعــم المحليــة حتــى ال يشــعروا/ن
بالوحــدة.
غالبــا
وفيمــا يتعــرض أفــراد مجتمــع الميم-عيــن للوصــم والتمييــز
ً
بســبب األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة  ،فــإن إطــار حقــوق اإلنســان
يشــير إلــى حــق كل إنســان فــي أن يعامــل علــى قــدم المســاواة ودون
تمييــز .ويؤكــد اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام  1948وإعــان
وبرنامــج عمــل فيينــا لعــام  1993علــى وجــوب عــدم تقســيم حقــوق
اإلنســان ،وعلــى أحقيــة كل شــخص فــي أن يعيــش حيــاة صحيــة وآمنــة.

9

لمحة عامة عن ظروف مجتمع
الميم-عين المصري واللبناني
والتونسي

مصر:
إن الالجئيــن/ات مــن مجتمع الميم-عيــن الذين/اللواتي يعيشون/يعشــن
فــي مصــر معرضــون/ات لخطــر أكبــر فيمــا يتعلــق بشــأن ســامتهم/ن
وحمايتهــم/ن ،بســبب عــدم وجــود هيكليــة واضحــة لإلبــاغ عــن الحــاالت
المتعلقــة باإلســاءة والحمايــة .وأفــاد بعــض الالجئيــن/ات أنــه تــم اعتقال
ـتنادا إلــى مظهرهــم/ن وهويتهم/ن
أفــراد مــن مجتمــع الميم-عيــن اسـ ً
الجندريــة .وال يوجــد ســوى عــدد قليــل ومحــدود مــن الخدمــات الطبيــة
والقانونيــة المقدمــة ألولئــك الالجئيــن/ات الذيــن لديهــم/ن ســوى
إمكانيــة محــدودة فــي الحصــول علــى هــذه الخدمــات والمعلومــات
الهامــة.
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لبنان:
يواجــه أفــراد مجتمــع الميــم –عيــن وال ســيما الالجئــون/ات منهــم
العديــد مــن التحديــات ،مثــل التحديــات القانونيــة والماليــة والصحيــة
واألمنيــة وتلــك المتعلقــة بالحمايــة .وعلــى ســبيل المثــال ،تجــرم
المــادة  534مــن القانــون اللبنانــي الفعــل الجنســي المخالــف لنظــام
الطبيعــة وتعاقــب عليــه بالســجن لمــدة تصــل إلــى ســنة واحــدة .ورغــم
حــدوث تحســن طفيــف فــي القوانيــن اللبنانيــة التــي تحظــر حريــة التوجه
الجنســي والهويــة الجندريــة ،ال يــزال أفــراد مجتمــع الميــم –عيــن
يواجهون/يواجهــن العديــد مــن المخاطــر والتحديــات فــي حياتهــم/ن
اليوميــة بســبب التمييــز والمالحقــة القضائيــة.
كبيــرا مــن الالجئيــن/ات مــن مجتمــع
عــددا
وعلــى الرغــم مــن أن
ً
ً
الميــم -عيــن علــى درايــة بالمــادة  534مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي،
معظمهــم/ن ليــس علــى علــم بأيــة قوانيــن متعلقــة بحمايــة أفــراد
قانونيــا .وأفــاد بعــض الالجئيــن/
مجتمــع الميم-عيــن أو مالحقتهــم/ن
ً
ات ً
أيضــا أن البلديــات تميــل إلــى اتخــاذ إجــراءات ضــد أفــراد مجتمــع
الميــم الذيــن يعيشون/يعشــن ضمــن نطــاق صالحيتهــا القضائيــة .كمــا
يتعــرض العابــرون/ات لالضطهــاد بسســب اتهامــات ترتبــط بهويتهــم/ن
الجندريــة ،كالعمــل بالجنــس أو اســتخدام المــواد المخــدرة أو انتحــال
الهويــة أو غيــر ذلــك.

تونس:
أفــاد العديــد مــن الالجئيــن/ات بعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى أي
معلومــات تتعلــق بالشــؤون القانونيــة أو بالحمايــة .وفيمــا ال يــزال
التمييــز ضــد أفــراد مجتمــع الميم-عيــن فــي تونــس يحــدث ،ال يوجــد
دعــم لضحايــا العنــف والتمييــز علــى أســاس العنصريــة ورهــاب األجانــب.
وال توجــد ســوى إمكانيــة محــدودة للحصــول علــى المعلومــات مــن
دوائــر الخدمــات التونســية ،وعــن اإلجــراءات المتعلقــة بمســائل اللجــوء.
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السياق القانوني ألفراد مجتمع
الميم-عين في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
تختلــف التشــريعات والممارســات فيمــا يتعلــق بموضــوع المثليــة
الجنســية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .ومــع ذلــك،
فــإن جميــع البلــدان تجــرم االتصــال الجنســي بيــن المثلييــن مــن خــال
تشــريعات مباشــرة و /أو مــن خــال قوانيــن أخــرى  ،بمــا فــي ذلــك
قوانيــن اآلداب غيــر المحــددة التــي يمكــن اســتخدامها لتجريــم الســلوك
دائمــا تحديــد
الجنــدري غيــر المطابــق .ومــن المهــم اإلشــارة أنــه ال يتــم
ً
مصطلــح "مثلــي الجنــس" علــى وجــه الخصوص  ،مما يســمح للمشــرعين
بتطبيــق هــذه القوانيــن علــى نطــاق واســع.
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المراحل الالزمة لالعتراف بالشخص
كالجئ/ة ومتابعة إعادة التوطين
من خالل المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
قانونيا اعتبار الفرد الذي
تبدأ العملية بتحديد ما إذا كان من الممكن
ً
ً
ً
وفقا التفاقية عام  1951المتعلقة
الجئا/ة
يتقدم بطلب إعادة التوطين
بوضع الالجئين ،والتي تلتزم بها ً
أيضا جميع الدول المضيفة ،والتي تنص
ً
الجئا/ة عندما يكون /تكون:
على اعتبار الشخص
 خــارج البلــد الــذي يحمل/تحمــل جنســيته أو خــارج بلــد إقامتــه/االمعتــادة.
 لديــه/ا خــوف مبــرر مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب العــرق أوالديــن أو الجنســية أو االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب
رأي سياســي معيــن.
 -غيــر قــادر/ة أو غيــر راغــب/ة فــي االســتفادة مــن حماية ذلــك البلد

أو العــودة إليــه خوفــا مــن االضطهاد.
إن المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين هي الكيان الوحيد

المسؤول عن تحديد الوضع القانوني

للفرد كالجئ/ة  ،وذلك من خالل مقابلة
تحديد وضع الالجئ/ة.
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مقابلة تحديد وضع الالجئ/ة
فــي هــذه المقابلــة  ،ســوف تتحدث/يــن بشــكل ســري ،عــن التحديــات
التــي تواجهها/تواجهينهــا فــي حياتــك .وكيــف هربــت مــن بلــدك
والمخاطــر والمجازفــات التــي تؤثــر علــى حياتــك كفــرد مــن مجتمــع
الميــم -عيــن فــي بلــد المنشــأ وبلــد اإلقامــة.
ســتحصل/ين علــى وثيقــة الجــئ/ة

يمكنــك طلــب مقابلــة اســتئناف

ـدا
إعــادة التوطيــن .ومــن المهــم جـ ً

صــدور نتيجــة مقابلــة تحديــد وضــع

يتبعهــا موعــد إلجــراء مقابلــة
معرفــة أن إعــادة التوطيــن ليــس
ً
حقــا حتــى لــو منــح الشــخص وثيقــة

الالجــئ/ة .إن إعــادة التوطيــن هــي

واحــدة مــن ثالثــة حلــول دائمــة
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي

اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام
 1951الخاصــة بوضــع الالجئيــن.

يومــا مــن تاريــخ
فــي غضــون ً 30

ـا
الالجــئ/ة .ليــس كل شــخص مؤهـ ً
إلجــراء مقابلــة اســتئناف .يجــب أن
يفــي طلــب االســتئناف بمتطلبــات

معينــة (علــى ســبيل المثــال ،يجــب
عليــك تقديــم طلــب االســتئناف فــي

الوقــت المحــدد ،وتقديــم عناصــر
جديــدة وأدلــة جديــدة ،وتوضيــح
األمــور الرئيســية التــي أثــرت علــى

مصداقيتــك وأدت إلــى رفضــك).
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نصائح هامة

تأكد/ي من االتصال بالمكاتب الرئيسية
مفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
لل
مصر وتونس ولبنان أو زيارتها  ،لطلب
الالجئين في
إجراء مقابلة تحديد وضع الالجئ/ة.
طيك المفوضية السامية لألمم المتحدة
 ستعصال بموعد مقابلة تحديد وضع
لشؤون الالجئين إي ً
الخاصة بك .احرص/ي على الحضور في
الالجئ/ة
حدد وإحضار كل الوثائق الالزمة معك
الوقت الم
اقة الهوية  ،جواز السفر ،الشهادات.)...
(بط

أوقفت السلطات اللبنانية منح جميع
وثائق الالجئين/ات منذ مايو/أيار

 .2015وبالتالي ،فإن تسليم جميع

الالجئين/ات إيصاالت المواعيد يتم

فقط لغرض تحديث وضعهم/ن مع

المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين.

عند تحديد وضع الفرد كالجئ/ة،

ستقوم المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين بتقييم

أهلية الالجئ/ة إلعادة توطين من خالل
مقابلة إعادة التوطين.
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مقابلة إعادة التوطين
إن األفــراد المؤهليــن/ات إلعــادة التوطيــن هــم مــن بيــن الالجئيــن/
ً
بنــاء علــى درجــة
ضعفــا ويحــق لهــم/ن إعــادة التوطيــن
ات األكثــر
ً
حاجتهــم/ن إلــى الحمايــة مــن االضطهــاد واألذى ،وهــو مــا تصفــه
المفوضيــة بأنــه بشــكل رئيســي "خــوف مبــرر" ،علــى أســاس االنتمــاء
إلــى عــرق أو مجموعــة عرقيــة مــا ،أو علــى أســاس الديــن والجنســية ،أو
االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة.
يجــب أن تحضــر/ي أنــت وجميــع أفــراد األســرة اآلخريــن المذكوريــن فــي
ملفــك إلــى مقابلــة إعــادة التوطيــن .وينبغــي تقديــم جميــع الوثائــق
فــي هــذه المرحلــة ،بمــا فــي ذلــك معلومــات دقيقــة عــن عناويــن
أقاربكــم ووضعهــم القانونــي فــي إحــدى دول إعــادة إعــادة التوطيــن.
 إذا كنــت ال تســتوفي/ن معاييــر أهليــة إعــادة التوطيــن :ســيتمً
الجئــا/ة ،دون أي احتمــال إلعــادة التوطيــن.
إبالغــك بأنــك ســتبقى/ين
 -إذا كنت تستوفي/ن معايير أهلية إعادة التوطين:

سيتم إرسال ملفك إلى إحدى الدول المضيفة.
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إن عمليــة إعــادة التوطيــن ليســت نهائيــة إلــى أن يتــم قبولــك مــن قبــل
الدولــة المضيفــة المعينــة .وتحتفــظ الســفارات بالحــق التقديــري فــي
قبــول أو رفــض طلــب اللجــوء الخــاص بــك .واســتئناف قــرار رفضهــم هــو
أمــر صعــب ونــادر.
قــد تســتغرق عمليــة إعــادة التوطيــن مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات
ً
وأحيانــا أكثــر .وتعتمــد إعــادة التوطيــن علــى اســتعداد دولــة إعــادة
ً
وفقــا
التوطيــن لقبــول الجــئ/ة لإلقامــة القانونيــة فــي أراضيهــا،
لقوانينهــا وأنظمتهــا وحصصهــا .ولــكل دولــة مــن دول إعــادة توطيــن
أنظمتهــا وإجراءاتهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق بإعــادة التوطيــن ويمكنهــا
أن تنظــر فــي الطلبــات المقدمــة علــى أســاس الملــف أو إجــراء مقابــات
فرديــة إلعــادة التوطيــن.
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إرشادات المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
بشأن الالجئين/ات من مجتمع
الميم  -عين
تأكيــدا علــى وضعكــم/ن الضعيــف بتحديدكــم/ن ألنفســكم/ن مــن
ً
مجتمــع الميــم –عيــن وإمكانيــة تعرضكــم/ن لمســتوى أعلــى مــن
المخاطــر ،تعطــي المفوضيــة األولويــة لمطلبكــم/ن .وقــد وضعــت
المفوضيــة مبــادئ توجيهيــة (المذكــرة التوجيهيــة للمفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن حــول مطالبــات الالجئيــن
المتعلقــة بالميــل الجنســي وهويــة الجنــدر لعــام  )2008مــن أجــل تزويــد
موظفيهــا بالسياســات المالئمــة التباعهــا عنــد التعامــل مــع هــذه
الحــاالت الضعيفــة.
وتشمل هذه التوصيات ما يلي:

غالبــا مــا يتــم النظــر فــي المطالبــات المتعلقــة بالميــول الجنســية
ً
ضمــن إطــار "عضويــة فئــة اجتماعيــة معينــة" .وعلــى موظــف
المفوضيــة التحقــق مــن مصداقيــة التوجــه الجنســي لمقــدم/ة الطلــب
ً
عوضــا عــن مصداقيــة تجــارب الجنــس المثليــة.

 ينبغــي اعتبــار تحديــدك الذاتــي لهويتــك كشــخص مــن مجتمــع الميم-عيــن  ،مؤشـ ًـرا علــى توجهك الجنســي.
 تجنــب الصــور النمطيــة لألفــراد مــن مجتمــع الميــم -عيــن عنــد تقييــممطلبهــم/ن .ال ُيتوقــع أن يكــون مظهــر الالجئيــن/ات مــن مجتمــع
ً
ً
أو"مســترجل" أو
أنثويــا،
"صارخــا" ،أو أن يكــون ســلوكهم
الميــم -عيــن
ً
ذكوريــا عنــد تحديدهــم/ن علــى أنهــم/ن أفــراد مــن مجتمــع الميــم.
ً
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 ومــن المهــم أن يعــرف أفــراد مجتمــع الميــم – عيــن حقوقهــم/نعنــد طلــب إجــراء مقابلــة مــع مســؤولين مدربيــن لديهــم درايــة تامــة
باالحتياجــات المحــددة ألفــراد مجتمــع الميــم – عيــن.
 ال يحــق لموظــف المفوضيــة أن يشــكك فــي هويتــك الجندريــة أوالجنســية ،حتــى وإن لــم يكــن لديــك أي عالقــات فــي بلــد إقامتــك أو البلــد
األصلــي.
 لديــك الحــق فــي طلــب الحصــول الكامــل علــى جميــع الخدمــاتالمتاحــة التــي تقدمهــا المفوضيــة ،والقيــام بذلــك دون خــوف مــن
التمييــز.
 ســوف تتعقــب المفوضيــة المطالبــات والمعلومــات المتعلقــةبالتمييــز والعنــف ضــد أفــراد مجتمــع الميــم – عيــن واحتياجاتهــم.
 رفــع مســتوى الوعــي حــول المبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة فــيلبنــان ومصــر وتونــس.
 تحسين التنسيق بين المفوضية ومقدمي الخدمات. إجــراء دورات تدريبيــة لموظفــي المفوضيــة ،والمســتجيبين األوائــل،ومقدمــي الخدمــات ،والشــرطة ،والقضــاة ،وواضعــي السياســات ،لزيــادة
الوعــي عنــد التعامــل مــع الالجئيــن/ات مــن مجتمــع الميم-عيــن.
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كيف تعتني/ن بنفسك كفرد من
مجتمع الميم  -عين
تقنيات التأقلم اإليجابية
حول/ي األفكار السلبية إلى إيجابية.
ّ
تحدث/ي عن مشاكلك.
خذ/ي وقتك في التفكير قبل التصرف باندفاع.

خذ/ي وقتك في التفكير قبل التصرف باندفاع.

تجنب/ي شرب الكحول بكثرة واستخدام المواد المخدرة.
ال تنم/تنامي طوال اليوم.
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حسن/ي مهاراتك
ّ
• شــارك/ي فــي الحصــص التعليميــة والــدورات التدريبيــة المهنيــة
التــي تقدمهــا المفوضيــة.
• بعــض التدريبــات أظهرت فائدتهــا لالجئين/ات :دروس اللغــة اإلنجليزية،
ودروس الكمبيوتــر ،وكيفيــة كتابــة الســيرة الذاتيــة ،والتســويق الذاتــي
وإدارة الميزانية.
• وضــع خطــة قــد يحتاجهــا الفــرد مــن مجتمــع الميــم – عيــن فــي بلــد
إعــادة التوطيــن.

إن أفــراد مجتمــع الميــم –عيــن أكثــر عرضــة للخطــر فــي بلــدان مثــل
مصــر ولبنــان وتونــس وال يحصلــون علــى الحمايــة الالزمــة عنــد التعامــل
مــع الشــرطة.

من المهم أن تكون/ي على طبيعتك.
دائما على سالمتك
لكن حافظ /ي
ً
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لضمان سالمتك عند التنقل داخل البالد:
• حاول/ي االبتعاد عن تجمعات الشرطة وقوى تطبيق القانون.
• ابتعد/ي عن نقاط تفتيش الشرطة خاصة إذا كنت داخل السيارة.
• تذكر/ي أن نقاط تفتيش الشرطة تكثر خالل الليل.
• اعرف/ي جميع العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة تواجد الشرطة.

لضمان سالمتك عند المشاركة في األنشطة االجتماعية:
• قلل/ي مقدار الوقت الذي تقضيه/تقضينه في األماكن المزدحمة.
• ال تشارك/ي المشاركة في االحتجاجات والمظاهرات.
• ال تتورط/ي في الشجارات .
جيدا.
• اعرف/ي محيطك
ً

لضمان سالمتك في مكان إقامتك:
• تجنــب/ي إصــدار أصــوات عاليــة وعــدم دعــوة الكثيــر مــن النــاس إلــى
مــكان إقامتــك.
• حافــظ/ي دائمــا علــى عالقــة ودودة ومهنيــة مــع المالــك .وحــاول/ي
دفــع اإليجــار فــي الوقــت المحــدد.
• احترم/ي جيرانك.

لضمان سالمتك عند مقابلة أشخاص للمرة األولى :
دائما.
• ال تشارك/ي معلومات خاصة عنك .واحم/ي خصوصيتك
ً

دائما من مقابلة األشخاص في مكان آمن وعام.
• تأكد/ي
ً

• حافظ/ي على سرية هويتك وجميع معلوماتك الشخصية.
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كوفيد -19والالجئون/ات
أصيــب العالــم منــذ أوائــل ديســمبر/كانون األول مــن العــام  ،2019بجائحة
كوفيــد ،-19التــي جلبــت الكثيــر مــن التحديــات والعقبــات الجديــدة
للنــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وخاصــة الالجئيــن/ات الذين/اللواتــي
نزحــوا/ن بســبب االضطهــاد أو النزاعــات .وقــد أعلنــت معظــم الــدول عــن
اتخــاذ تدابيــر صارمــة تتعلــق بإيقــاف الخدمــات المقدمــة لالجئيــن/ات.
وع ِّلقــت عمليــات إعــادة التوطيــن ،ووضعــت قيــود علــى الســفر وعلــى
ُ
تقديــم الخدمــات الطبيــة فــي العديــد مــن البلــدان ،كجــزء مــن اإلجــراءات
المتخــذة للحــد مــن انتشــار الفيــروس.
وال يختلــف لبنــان وتونــس ومصــر عــن بقيــة العالــم .فحــاالت اإلصابــة
بفيــروس كوفيــد  -19فــي ارتفــاع مســتمر منــذ يناير/كانــون الثانــي
 .2020وقامــت الحكومــات اللبنانيــة والتونســية والمصريــة بفــرض
إغــاق تــام عــدة مــرات للحــد مــن انتشــار الفيــروس .ومــن ناحيــة أخــرى،
علقــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن جميــع
عمليــات إعــادة التوطيــن ألن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم جعلــت
الرحــات الجويــة تقتصــر علــى مــا ضــروري فقــط.
وأثــرت جائحــة كوفيــد 19 -علــى العديــد مــن الالجئيــن/ات الذيــن/
اللواتــي شــعروا/ن باألثــر االقتصــادي للفيــروس .فقــد أفلســت المطاعــم
والحانــات والمقاهــي والعديــد مــن الشــركات األخــرى فــي مجــال صناعــة
الضيافــة  ،واضطــرت إلــى إغــاق أعمالهــا ،ممــا أدى إلــى فقــدان الكثيــر
مــن الوظائــف التــي يعتمــد عليهــا الالجئــون/ات فــي معيشــتهم/ن.
وأثــرت هــذه األســباب علــى الكثيــر مــن الالجئيــن/ات فــي عــدة
بلــدان حــول العالــم ،ممــا جعــل مــن الصعــب عليهــم/ن الحفــاظ علــى
صحتهــم/ن النفســية والجســدية.
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كوفيد  -19واإلجهاد
ســببت جائحــة كوفيــد -19الكثيــر مــن اإلجهــاد للكثيــر مــن النــاس حــول
العالــم .فالخــوف الناتــج عــن القلــق والتوتــر بشــأن مــرض جديــد ومــا
يمكــن أن يحــدث ،يمكــن أن يكــون أمـ ًـرا هائـ ًـا .ويمكــن إلجــراءات الصحــة
العامــة ،مثــل التباعــد االجتماعــي ،أن تجعــل النــاس يشــعرون بالوحــدة
وأن تزيــد مــن مســتويات التوتــر والقلــق لديهــم .إن التعامــل مــع القلــق
بطريقــة صحيــة يمكــن أن يحميــك ويجعلــك أقــوى.

يمكن أن يسبب التوتر والقلق أثناء الجائحة ما يلي:
 صعوبة في التركيز. تغيير في أنماط النوم واألكل. تفاقم المشاكل الصحية المزمنة. تفاقم حاالت الصحة النفسية. -زيادة استخدام التبغ والكحول والمواد المخدرة.

ما يجب فعله:
إن صحتــك النفســية هــي جــزء هــام مــن صحتــك العامــة ،فهــي تؤثــر
علــى شــعورنا ،وتصرفاتنــا وتعاملنــا مــع التوتــر والقلــق

.
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وفــي مــا يلــي بعــض الخطــوات التــي يمكنــك القيــام بهــا للحــد
مــن التوتــر والقلــق:

 مــن الطبيعــي أن تشــعر/ي بالحــزن واالرتبــاك والخــوف أثنــاء الجائحــة.دائمــا التواصــل مــع أشــخاص محــل ثقــة لديــك ومشــاركة
حــاول/ي
ً
أفــكارك معهــم.
 الحــد مــن القلــق واإلثــارة عــن طريــق الحــد مــن مقــدار الوقــت الــذيتقضيه/تقضينــه فــي متابعــة التغطيــة اإلعالميــة التــي قــد تعتبرهــا/
تعتبرينهــا مزعجــة ،ســواء عبــر المشــاهدة أو االســتماع .مــن المهــم
صحيحــا.
دائمــا أن تــدرك/ي أنــه ليــس كل مــا نســمعه عــن الفيــروس
ً
ً
اســتخدم/ي معلومــات مــن مصــادر موثوقــة مثــل مراكــز مكافحــة
األمــراض والوقايــة منهــا ،ومنظمــة الصحــة العالميــة ،والصليــب األحمــر
المحلــي.
 حــاول/ي أن تســتمتع/ي بالمهــارات التــي لديــك وتوظفها/توظفينها.يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي تقليــل القلــق ،ويســاعدك علــى إدارة
مشــاعرك فــي أوقــات األزمــات.
 إذا كان ال بــد مــن البقــاء فــي المنــزل ،حافــظ/ي علــى نمــط حيــاةصحــي بمــا فــي ذلــك النظــام الغذائــي الســليم والنــوم وممارســة
الرياضــة.
 تعامــل/ي مــع عواطفــك بطريقــة صحيــة .ال تســتخدم/ي المــوادالمخــدرة والكحــول للتعامــل مــع عواطفــك .حــاول/ي طلــب المســاعدة
مــن مجتمعــات الميــم – عيــن المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
فــي بلــد إقامتــك.
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خالصة
دائمــا أنــك فــي مرحلــة انتقاليــة .قــد تكــون/ي مــررت بالعديــد
تذكــر/ي
ً
دائمــا الســعي لتحقيــق مســتقبل
مــن التجــارب الســلبية ،لكــن عليــك
ً
دائمــا أنــك لســت وحــدك.
قدمــا .وتذكــر/ي
أفضــل والمضــي
ً
ً
ً
وقتــا ،ولهــذا الســبب
دائمــا أن التخطيــط للمســتقبل يســتغرق
تذكــر/ي
ً
عليــك اتخــاذ الخطــوات الصحيحــة لالندمــاج فــي بلــد اإلقامــة الحالــي
دائمــا االهتمــام بصحتــك الجســدية
والتكيــف معــه .يجــب عليــك
ً
دائمــا بأمــان وعــدم التــردد فــي االســتفادة
والنفســية والتأكــد مــن أنــك
ً
مــن الخدمــات المقدمــة لــك.
إن إعــادة التوطيــن عمليــة طويلــة وغيــر مضمونــة وليســت ً
حقــا .لذلــك،
دائمــا علــى درايــة بوضعــك الحالــي وصحتــك وفكــر/ي
كن/كونــي
ً
دائمــا بالعناصــر اإليجابيــة فــي حياتــك واطلــب/ي الدعــم الــذي تحتاجــه/
ً
تحتاجينــه لنفســك ولآلخريــن.
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المراجع
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