
 

 
 

ات النوع  ن مع نساء لبنانيات متغير ات النوع االجتماعي من العراق وسوريا وفلسطير ن نساء متغير وع بير جمع هذا المشر

ل وركزت األنشطة عىل تدعيم شبكات األقران الوقائية، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم عىل المطالبة بحقوقهم، وتسهي. االجتماعي 

. حصولهم عىل دعم سواء عىل المستوى الفردي أو المجتمعي   

ات النوع االجتماعي  ن الالجئات المتغير :  تقديم دعم نفسي وبناء شبكات أقران بير ات النوع االجتماعي دعم الجئات متغير

وت، لبنان  ي بير
ن

اتهن من المجتمع المضيف ف  ونظير

اير إىل أغسطس   2016من فير

يةدراسة حالة: تدعيم الوقاية من واالستجابة للعنف القائم عىل أساس النوع  ي السياقات الحضن
ن

 االجتماعي ف

 خلفية 

دىع موزاييك
ُ
اكة مع منظمة محلية ت من أجل تدعيم الوقاية واالستجابة للعنف القائم عىل  1قامت مفوضية النساء الالجئات ببناء شر

ات النوع االجتماىعي والمق ، الذي تتعرض له الالجئات السوريات متغير ي ذلك ضمن سلسلة أساس النوع االجتماىعي
وت، ويأت  ي بير

 
يمات ف

ي نفذتها مفوضية النساء 
ية، والت  ي المناطق الحض 

 
التدخالت التجريبية الهادفة للوقاية من العنف القائم عىل أساس النوع االجتماىعي ف

ة2016الالجئات خالل عام  ات النوع االجتماىعي تواجههن صعوبات كبير ي الحصول عىل  . حيث أظهر بحث سابق أن الالجئات متغير
 
ف

، باإلضافة إىل العنف 2ملجأ آمن ووظائف وخدمات صحية، وهّن كذلك مستبعدات من التمتع  بالخدمات المقدمة لالجئير  عامة

 أن وجود األقران هام جدا بالنسبة 
ً
. ووجد هذا البحث ايضا  الذي يتعرضن له بشكل يومي

الجسدي والنفسي والنظرة السلبية والتميير 

اكة مع موزاييك، وهي منظمة 3لفئة ورخائها النفسي لسالمة تلك ا . وبأخذ ذلك بعير  االعتبار، قامت مفوضية النساء الالجئات ببناء شر

اكة إىل تنفيذ  . وتهدف هذه الشر ي/ات النوع االجتماىعي السوريير  واللبنانير  محلية تقدم خدمات متخصصة وموثوقة من قبل متغير

ا وع مع الالجئات السوريات متغير وت. مشر ي بير
 ت النوع االجتماىعي والمقيمات ف 

 : وع كالتاىلي
 وكانت أهداف هذا المشر

، وبناء حس من الشعور بكونهن  ● ات النوع االجتماىعي الحصول عىل دعم نفسي خلق بيئة آمنة تستطيع فيها الالجئات متغير

ي 
ات النوع االجتماىعي اللبنانيات. وف   نفس الوقت، تطوير مهارات جزء من مجتمع بير  بعضهن البعض، وكذلك بير  متغير

قران. 
ٌ
ي تخفيف المخاطر واستشارة األ

، ومهارات تساهم ف   متعلقة بالمنارصة والتحريك المجتمعي

ي من ضمن ذلك تأكيد وقوعهن تحت خطر العنف القائم عىل  ●
ي مجتمعاتهن، ويأت 

تمكير  المشاركات ليصبحن ناشطات  ف 

ية مع مقدمي الخدمات؛ ويشمل كذلك تسليط الضوء عىل اعتداءات حقوق أساس النوع االجتماىعي وإظهار حاجاتهن الخدمات

ابط فيما بينهن لتخفيف المخاطر وتعزيز السالمة الكلية.   اإلنسان، وزيادة الي 

وت  ي بير
اتهن اللبنانيات المقيمات ف  ات النوع االجتماىعي السوريات ونظير  من النساء متغير

ً
ولتحقيق هذه األهداف، دعت موزاييك كال

كة تمتد عىل مدار ستة أشهر. وتم تصميم وتنفيذ نشاطات هذه الورشة بحيث تتناسب مع كل مرحلة من  ي ورشة عمل مشي 
للمشاركة ف 

وع.   المشر

ات النوع االجتماعي من اللبنانيات والالجئات:   عالج عن طريق الدراما والفن لمتغير

وع من عدة مراحل. شملت المرحلة األوىل تأس كون هذا المشر
َ
، فتح )ت ي

ية 1يس "مساحة آمنة" للمشاركات. وهذا يعت  ( مساحة تعبير

ات النوع االجتماىعي من اللبنانيات والالجئات و) ( مساحة مكانية يستطيعون فيها اإللتقاء و الشعور 2لخلق حوار بير  النساء متغير

 . حيب من دون أدت  شعور بالخوف من العنف أو التميير   بالي 

                                                           
ق األوسط وشمال أفريقيا للخدمات والمنارصة والشمول وبناء القدرات. ولمزيد من المعلومات حول هذه الم 1 نظمة وعملها مع يشير االسم موازييك لمنظمة الشر

ي لبنان، انظر 
 
 www.mosaicmena.org.المجموعات المهمشة ف

ية 2016انظر مفوضية النساء الالجئات.  2 ي المناطق الحض 
 
. شوارع خطرة: الوقاية واالستجابة للعنف القائم عىل أساس النوع االجتماىعي الذي يتعرض له الالجئون ف

ية أخرى( LGBTI)الجئو  ي سياقات حض 
 
وت ف ي بير

 
ات للجنس ف  Mean Streets: Preventing and Responding to( )عكس توجهات النساء الالجئات المغير

d Violence (LGBTI Refugees) (reflecting the perspectives of transwomen refugees in Beirut Base-Urban Refugees’ Risks of Gender
and other urban contexts). 

 لوال الدعم الذي قدمه مكتب السكان والالجئير  والهجرة التابع لوزا 3
ً
 الواليات المتحدةرة خارجية لم يكن لهذه التدخالت التجريبية والبحث التابع له أن يكون ممكنا

http://www.mosaicmena.org/
http://www.mosaicmena.org/
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1284
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1284
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1284
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1284
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ً
وع، لم أفكر حقا قبل هذا المشر

، ولكن بفضل االجتماعات  ي
بسالمت 

وع،  ي حصلت ضمن هذا المشر
الت 

بدأت التفكير بكيفية حماية نفسي 
وع   . وبفضل المشر ي

ولمن أمنح ثقت 
كذلك، بدأت بالحديث عن أشياء لم 
ي 
أحكي عنها من قبل ألحد، مثل عالقت 

ي  ب
ي ووضعي العام والمشاكل الت 

عائلت 
اكنت أواجهه  

  مشاركة-

 : وع بالتاىلي
 و من أجل تأسيس هذه المساحات اآلمنة، استهلت موزاييك المشر

ي امتدت  عىل مدار  ●
"والت  ي النوع االجتماىعي ورشة عمل "ملجأ تحالف متغير

 .  يومير 

 أرب  ع جلسات معلوماتية.  ●

يك بتسهيل هذه اللقاءات عن طريق تقديم الجلسات للمشاركير  ووضع قام طاقم موزاي

خطة عمل لكل جلسة، وجعل المواد التدريبية أكير مالئمة لورش العمل، وكذلك من خالل 

كة وأنهن جزء من مجتمع، وكما  تعزيز الشعور عند المشاركات بكونهن يمتلكن تجارب مشي 

ن من خاللها عن أفكارهن وهمومهن. عمل الطاقم عىل خلق نقطة بدء للمشاركات ي  عير

ي تم تسهيلها بواسطة عامل اجتماىعي ذي 
تبعت هذه الجلسات التقديمية مجموعة من جلسات العالج عن طريق الدراما والفن، والت 

ي مجال العمل مع مجتمع ال 
 
ة  ف ي LGBTIخير

، وتكونت هذه الجلسات من األت  ات النوع االجتماىعي  : ، والذي يضم النساء متغير

وت ) 20المشاركات:  ● ي بير
 
ات النوع االجتماىعي المقيمات ف  عراقيات  3سوريات فلسطينيتان و  5لبنانية و  10امرأة من متغير

 جلسة منفصلة 32المدة:  ●

 الهدف: بناء مجتمع، ومشاركة معلومات، وتقديم دعم نفسي وتعزيز قوة التحمل، ويتضمن ذلك تقوية شبكات األقران.  ●

ي من أجل الكشف عن الخلفيات والتجارب وتم خالل هذه الج
ي و المرت 

ي أنشطة الفن االستعراض 
لسات تشجيع النساء عىل المشاركة ف 

ي تواجهها النساء الالجئات 
 الميشون المشاركات كذلك عىل التحدث عن المخاطر والتحديات المحددة الت 

َ
كة بينهم. وحث المشي 

، من أجل مقارنتها با ات النوع االجتماىعي اتهن اللبنانيات. متغير  لواقع الذي تعيشه نظير

ات النوع االجتماىعي اللبنانيات والالجئات مع  نامج أنه عىل الرغم من أن جمع النساء مغير ي تقييم ما بعد الير
وأجمعت المشاركات ف 

اض أحكام مسبقة بير  المجتمعير    الفي 
ً
ي البداية نظرا

 بالنسبة لهن ف 
ً
كل تحديا

َ
 من بعضهن قد ش

ً
، إال أنها عززت شعورهن بكونهن جزءا

ي تعزيز 
مجتمع وأعطتهن دفعة من الثقة بالنفس. هذا وأسهم بناء التواصل الذي تخىط تقسيم مجتمع الجر  ومجتمع مضيف ف 

ت  ي كونهن ناشطات من أجل أنفسهن ومجتمعاتهن. وأخير
ي حياتهن، وف 

مهاراتهن وقدراتهن عىل االستجابة للمواقف اليومية ف 

ي إمكانية تحسن صحتهن النفسية. وناقشن هذا من زاوية زيادة الرخاء النفسي 
المشاركات أن هذا األمر قد عزز بالمقابل آمالهن ف 

ي لبنان، بما أن شبكة األقران الممتدة الخاصة 
، باإلضافة إىل تحسير  سالمتهن الجسدية واألمنية ف  ي

والعاطف 

ي المنارصة الجماعية وبناء المجتمع. بهن أصبحت أماكن لتبادل المعلومات والمعرف
 ة والمصادر والمشاركة ف 

 خاتمة

ي المحدودين. وواجهت المشاركات  
ي التمويل والوقت الزمت 

نامج تتشكل ف  كانت التحديات األكير أمام هذا الير

ي حضور الجلسات، مثل التعرض ألشكال من العنف بينما يحاولن استخدام كذلك صعوب
ات لوجستية ف 

المواصالت العامة، والخوف من مسائل الخصوصية والسالمة و كشف الهوية من خالل ترددهن عىل نفس 

ي دورات مستقبلية من هذا المشر 
عتير هذه عوائق يجب التنبه لها ومعالجتها ف 

ُ
 وع. المكان بشكل منتظم. وت

ي برامجهم أن يضعوا نصب 
نامج ف  ي  تكرار أو تكييف أنشطة الير

سيحتاج الفاعلون االنسانيون المهتمير  ف 

وع :   أعينهم الدرسير  الرئيسيير  الذي تم تعلمهم من المشر

ي عن طريق موزاييك، وهي منظمة محلية يثق فيها أعضاء ال  .1 وع التجريتر
تمع من الالجئير  والمج LGBTIتم تنفيذ هذا المشر

ي 
ة والمصداقية الت  وع قد تمكن من تحقيق االستفادة القصوى من المعرفة المتخصصة والخير ي أن المشر

المضيف. وهذا يعت 

ي االستجابات اإلنسانية من أجل إفادة مجموعة سكانية 
تملكها بالفعل أي منظمة محلية، ومن ثم تضمير  هذه األصول ف 

 .  مهمشة للغاية من الالجئير 

اتهن من الالجئات فوائد  تمنح مقاربة  .2 ي المجتمع المضيف مع  نظير
ات النوع االجتماىعي ف  تجمع ما بير  كِل من النساء متغير

. ويزيد هذا  وسع شبكات دعم األقران خارج قسمة مجتمع مضيف/مجتمع الجر 
ٌ
ة للمشاركات، حيث أن مشاركة كهذه ت كبير

. بالمقابل إمكانية الحصول عىل معلومات هامة و دعم نفسي وع ي واجتماىعي
 اطف 

 *   *  * 

 
حادثة يومية من اإلساءة الكالمية ضد مشاركات يمثلن 

وت ي بير
ات النوع االجتماىعي المقيمات ف   متغير


