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 Iالمشارك   تبرع   I    تدريب الخطر الثالثي

 

حماية الالجئين المعرضين للخطر الناجين من : الخطر الثالثي

 العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 

 

 

 خديجة - 1دراسة حالة 

في ذلك الوقت،  ينظرون إلَى أنا وبناتي نظرة تمييز على أساس العشيرة. في الصومال، كان الجميع سنة. 51عمري  "أنا صومالية.

أدركت أنني لن أستطيع  كان هناك قتال قبلي وكان ُينظر إلى بناتي على أنهن من العشيرة المعادية وذلك بسبب األصل العرقي لزوجي.

أصيب في الصومال بسبب هويته القبلية وأنا أصبت في نهاية األمر، لم يكن أمامي أي خيارات: فزوجي  العيش بسالم مع أطفالي.

  جئت معهم إلى معسكر داداب. هربت معه هو واألطفال وعبرنا الحدود ودخلنا كينيا. بجروح بالغة وكسرت ذراعي خالل الهجوم.

 

ألنه لم  فور بعد والدتيتركني زوجي على ال لقد حملت في ابنتي الصغيرة التي ولدتها في معسكر اللجوء في داداب. أنا وحيدة اآلن.

 !الرابعة ولم أنجب له ذكًرا االبنةيكن راضًيا بواقع أنني أنجبت له 

 

 كما أتهموني بأني ساحرة وقد ألقيت لعنة على عائلة زوجي. في داباب بسبب هوية والدهم القبلية.في إساءة معاملة بناتي  استمر الناس

قررت  الصغيرة بحروق في داداب عندما سكب أحدهم الماء والزيت المغلي على ظهرها. ابنتيوذات يوم ما أصيبت في نهاية األمر، 

مها للوصول إلى الخدمات التي تقدمها المنظمة في دأعطتني مفوضية شؤون الالجئين وثيقة ألستخ أن أغادر أنا وبناتي إلى نيروبي.

  استلمت األمر الرسمي خاصتي )وضعية الجئ( في نيروبي. نيروبي.

 

كان ذلك قبل ثالثة أشهر عندما وصلت العمليات ضد الالجئين الصوماليين إلى ذروتها وكان يتم نقل  أشعر باألمان في نيروبي. ال

عندما كنت أدافع عن بناتي، دفعني  جاءت الشرطة إلى منزلي في الليل وأرادوا القبض علي أنا وبناتي. الناس إلى ملعب كازاراني.

عند ذلك  سألني الشرطي عما إذا كان هناك أي رجل في المنزل، وقد أخبرته أننا بمفردنا. حت ساقي.الشرطي وطرحني أرًضا وجر

لقد قاومت  طلب مني أن أخلع مالبسي وأنام على الفراش في حين كان يخلع سرواله، ويستعد إلجباري على ممارسة الجنس معه.

فتح رجال الشرطة الباب ودخل جيراني الصوماليين  م على فتح الباب.لقد صرخت بقوة وجاء الجيران إلنقاذي وأجبروه ومزق مالبسي.

  دفع لهم الجيران المال وغادر رجال الشرطة المنزل. إلى منزلي.

 

خلفت هذه الحادثة  إنها تخاف منهم. عندما ترى ابنتي شرطًيا، تدخل في هذه الحالة من الصدمة. ال زالت ابنتي تعاني من هذه الصدمة.

ال أذهب إلى مفوضية شؤون الالجئين أو منظمة أخرى غير  نحن ال نغادر المنزل ألننا نخاف من الشرطة. لدى ابنتي.صدمة نفسية 

 "!نحن مذعورين إذا فعلت ذلك. أخشى أن تنتقم الشرطة منا حكومية لطلب العون.

 

 

 نادين - 2دراسة حالة 

تم  الكونغو الديمقراطية وصلت إلى جنوب أفريقيا قبل ثالث سنوات.عاًما من جمهورية  60تبلغ من العمر نادين هي طالبة لجوء 

إحدى الهجمات على قريتها في شرق الكونغو  اغتصابها وطعنها بواسطة رجال يلبسون زًيا رسمًيا وآخرين بمالبس مدنية خالل

 كانت فاقدة للوعي وأحضرها الجيران إلى عيادة إسعافات أولية وقد نجت. الديمقراطية.

  

 دراسات حالة
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لديها ثالثة أبناء؛ األكبر الذي كان متزوًجا، توفي بسبب فيروس نقص  متزوجة ولكنها في هذه اللحظة ال تعرف مكاًنا لزوجها. ينناد

اآلخرين سوًيا  ابنيها ىاختف .ابنتهماوقد حدث نفس الشيء لزوجته، وُتركت نادين وحدها لتتولى أمر رعاية  المناعة البشرية/اإليدز.

  غادرت نادين مع حفيدتها إلى جنوب أفريقيا.وجها من العيادة، بعد خر مع زوجها.

 

تشعر أنها بال أي خصوصية وتخشى ترك حفيدتها وحدها وتخرج  وهما يعيشان في إحدى الكنائس. جوهانسبرغومنذ وصولهما إلى 

  ألجانب.ال تشعر باألمان حيث يوجد الكثير من رجال العصابات في المنطقة وهم يكرهون ا للبحث عن عمل.

 

في العيادة، قالت مستشارة  تعاني ارتفاع في ضغط الدم. هي تواصل التفكير في قدرها وزوجها وأبنائها ومستقبل أحفادها بعد موتها.

المرأة، "في حال تعرضت للضغط الكبير، فسوف تموتين وتتركين طفلك وحده، لذا عليك التفكير في طفلك، عليك قبول ما حدث 

 قد حدث هذا مع الكثيرين من أبناء وطنك، ولست الوحيدة."ل ومواصلة حياتك.

 

"، استئنافتم إعطائها "ورقة  تم رفض طلب اللجوء الخاص بها ألنها لم تكن تعرف أن لديها مقابلة وبالتالي لم تذهب إلى الموعد.

خطاًبا إلى الشؤون الداخلية وهي تنتظر الرد ساعدها مستشارها في تعبئة االستمارة وكتبت  ولكن ال تستطيع القراءة باللغة اإلنجليزية.

ال يمكنها الحصول على المساعدة من المنظمات العاملة مع مفوضية شؤون الالجئين حتى يتم االعتراف  للحصول على وضعية الجئ.

 بها كالجئة. 

 

أكبر من الالزم للقيام بالعمل أم ماذا، تعرف كيفية التنظيف، ولكن عندما تذهب للبحث عن وظيفة، ال تعرف ما إذا كانوا يرون أن سنها 

بالنسبة للمال، تقوم بجمع زجاجات وعبوات المشروبات الباردة، وعندما يصبح لديها الكثير، تذهب  ولكنها حتى اآلن ال تجد لها عمالً.

 وتبيعها. 

 

 الشارع، عندما رأوني أجمع العبوات.في  العصاباتأمسك بي شابان من شباب  وقد قالت "األسبوع الماضي، توقفت عن جمع العبوات.

توقفت عن ذلك منذ أسبوع، ولكن ليس لدي  لقد قاال لي هذا عملنا ويتعين علّي مغادرة المنطقة وإال فسوف يقتلونني في المرة القادمة.

 خيار غير العودة إلى جمع العبوات."

 

 

 بول - 3دراسة الحالة 

وهو متزوج ولديه خمس أوالد، جميعهم يعيش في معسكر  عيش في شمال أوغندا.سنة وي 40بول هو الجئ سوداني يبلغ من العمر 

  .فقد بول زراعه عندما تم القبض عليه في تبادل إلطالق النار أثناء هروبه من جنوب السودان للجوء.

 

حصول على عمل وكسب دخل لم يكن قادًرا على ال بعد السنة األولى في معسكر التوطين، شعر بول بأن حال عائلته آخذ في التدهور.

المنظمة غير الحكومية أنها ال تستطيع القيام بالمهمة بسبب  موظفوتتقدم إلى وظيفة في االستيطان، يقول كانت  في كل مرة .ألسرته

  .ذراعها

 

بول القيام باألعمال حاول عندما بدأت زوجته العمل،  تعمل زوجته حالًيا كعاملة في التوعية المحلية، وبالتالي تساعد األسرة مادًيا.

اآلن، يجلس ويقضي الوقت في  .المنزلية، ولكنه توقف عن ذلك نظًرا لسخرية أصدقائه من قيامه باألعمال التي تقوم بها النساء

بدأ بعض الرجال اآلخرون في البحث عن أزواج لبناتهم الصغار، حيث يرون  الحديث مع الرجال اآلخرين الذين ليس لديهم وظائف.

بدأ بول في التحدث مع زوجته حول هذا الخيار بالنسبة للبنت األكبر، والتي تبلغ  قلل من العبء الملقى على كاهل األسرة.يسأن ذلك 

 سنة اآلن.  14
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يريد بول الحصول على كل المال الذي  يتحاور بول وزوجته كثيًرا وبصورة متكررة حول ما إذا كان يتعين زواج بناتهم وحول المال.

وتصر  - األخرىتتسبب والدة زوجته في المشكالت هي  ته ويرى أن إدارة المال يجب أن تكون مهمته هو في األسرة.تربحه زوج

يشعر بول بالغضب، واإلحباط والخجل ألنه ال يستطيع دعم  دائًما على القول أن بول "نصف رجل" لم يعد بمقدوره رعاية أسرته.

كان بول غاضًبا جًدا في اليوم التالي وقد ضرب الطفلة الصغيرة لعدم  -على األطفال  هذا الضغط يؤثر أيًضا أسرته كباقي الرجال.

 مساعدتها في أعمال المنزل. 

 

 أنا سجين في أسرتي!" أتمنى لو كنت قادًرا على العودة إلى السودان، العودة إلى أرضي وقوتي وواجباتي.“ يقول بول،

 

 مريم - 4دراسة حالة 

الجنجويد بالهجوم  لقد هربت من دافور بسبب قيام سنة هنا. 13مر علي  سنة من دارفور. 59لمساليت عمري من قبيلة ا امرأة"أنا 

لقد اغتصبوا ابنتي الكبيرة كما اغتصبوني  أمسك بي اثنين من الجنجويد أنا وأطفالي عندما حاولنا الهرب. وحرقها. على قريتنا ليالً 

كان زوجي مسافًرا للعمل، ومن خالل ما سمعته، تم قتله  حت في عبور الحدود مع أطفالي.تركونا هنا نحن الثالثة وقد نج أنا نفسي.

 عندما عاد إلى القرية. 

 

شعر أبنائي  تمكّنا من الوصول إلى المعسكر عبر الحدود في تشاد، ولكن الناس هنا كانوا يتحدثون عن حقيقة اغتصابي أنا وبناتي.

 بالخزي وتركوا المعسكر ونسوا أمري. 

 

  لم أخبر أي شخص، حتى من المنظمات غير الحكومية. ، ولكن الناس عرفوا بها.اغتصابيلم أتحدث عن واقعة 

 

العين اليسرى غير نشطة وبالتالي أستخدم اليمنى فقط، وال أسمع  أعاني مشكالت في الرؤية. بالكامل مع ابنتي وابنها. أنا وحيدة

  الذاكرة.كما أعاني من مشكالت في  بشكل جيد.

 

رقة أثناء وجودنا في المعسكر، حصلنا على الطعام للمرة األولى؛ وفي المرة الثانية بعد استالم الطعام، اتهمنا أحد الالجئين من قريتنا بس

ء إلَي استلمت الطعام المرة الثالثة والرابعة ثم جا س الهجوم علي بالعصي ألنه كان يقول أنني سارقة.اكان يطلب من الن هذا الطعام.

لقد أخبرتهم أن هذا هو الطعام الذي استلمته  رجال آخرون وأخبروني أن أحدهم أخبرهم بأنني هو الشخص الذي يسرق طعام الناس.

 أنا وباقي أفراد عائلتي. 

 

وأنني آكل الناس، وعلق هذه الورقة على شجرة محددة  أنني ساحرةوبعد أن قضيت ثمانية أشهر في المعسكر، كتب أحدهم على ورقة 

هنا رسالة لك." حينها، فكرت أن زوجي ربما يكون قد  -نادى الناس علي في الحديقة، قائلين، "أنت، تعال وانظري  حيث يمر الناس.

قرأت الرسالة، وجدت فيها أنني:  عندما كنت أجرى وكلي أمل أن أجد شيًئا جيًدا، ولكن عند وصولي هناك، لم أر ما كنت أتمنى. عاد.

 ثم أرسل هذا الرجل شخصين إلى خيمتي معهما ثقاب وأشعال النار بخيمتي.  ساحرة وأن كل من مات في المعسكر، كنت وراء موته.

 

شعر ال أ أخشى أن يسعر الرجل للثأر. نقلتنا مفوضية شؤون الالجئين إلى معسكر آخر وتم إرسال الرجل إلى السجن. كنت أرتعد.

 ."باألمان هنا

 

 

 

 


