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ملخص للمساهمين في المجتمع

العنف الجنسي ضد الالجئين في نيروبي ومومباسا، بكينيا

من نحن؟  
تهدف مفوضية الالجئات من النساء (WRC) إلى تحسين الحياة وحماية حقوق المرأة واألطفال والشباب الذين تعرضوا للنزوح نتيجة 

النزاعات واألزمات. ونحن نسافر إلى األماكن التي يتواجد بها الالجئين ونتحدث مع الالجئين لمعرفة ما يحتاجون إليه. كما نتحدث 
أيًضا مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. بعد ذلك، نقدم توصيات إلى المنظمات الدولية والوطنية حول ما يجب 

القيام به لتحسين حياة الالجئين وغيرهم من النازحين بسبب النزاع والكوارث.  

ماذا فعلنا في كينيا
يوجد لدى مفوضية الالجئات من النساء مشروع ينظر في أمر العنف الجنسي ضد الرجال والصبية والنساء المتحوالت جنسيًا من 
الالجئين الكونغوليين والصوماليين والجنوب سودانيين ممن يعيشون في نيروبي ومومباسا. يمكن أن يشمل العنف الجنسي تعرض 
األجزاء الخاصة في الجسم لإلصابة أو إجبارهم على ممارسة الجنس مع شخص آخر. يمكن أن يشمل اإلجبار أيًضا على مشاهدة 
شخص آخر يتعرض لالنتهاك الجنسي، أو دفع مقابل ممارسة الجنس مع شخص قاصر. عادةً ما يكون األشخاص الذين يمارسون 

العنف الجنسي )الجناة( من الرجال، ولكن يمكن أن ترتكب النساء أيًضا أعمال عنف جنسي. في شهري أبريل ومايو 2019، سافر 
باحث في مفوضية الالجئات من النساء إلى نيروبي ومومباسا لمعرفة المزيد حول هذه القضايا. وقد عقدت مفوضية الالجئات من النساء 

24 مجموعة تركيز تضم 149 الجئًا، كما تحدثت مع 40 من العاملين في مجال اإلغاثة ومقدمي الخدمات. وقد ساعدتنا المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )وكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة( والجمعية العبرية لمساعدة الالجئين )HIAS(، باإلضافة 

إلى قادة المجتمع والمترجمين الفوريين، في بحثنا.

ما الذي توصلنا إليه
لديك الحق في معرفة ما توصل إليه هذا العمل. لقد علمت مفوضية الالجئات من النساء ما يلي: 

تعرض الكثير من الرجال والنساء والفتيات والفتيان من الالجئين للعنف الجنسي قبل وأثناء وبعد هروبهم إلى كينيا. •
يبدو أن العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان، وكذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، أمر شائع في النزاعات في جمهورية الكونغو  •

الديمقراطية وجنوب السودان. وقد تعرض الكثير من الناس لالعتداء الجنسي أثناء الغارات على المنازل وعمليات التفتيش العشوائية، وأثناء 
األسر واالعتقال، وعند الحدود ونقاط التفتيش.

في الصومال، يتعرض بعض الرجال والفتيان للعنف الجنسي على أيدي أفراد األسرة والمجتمع، وأفراد العشائر األخرى، والجماعات  •
المسلحة، لكن من غير الواضح مدى انتشار هذا األمر. 

وقال العديد من الرجال المثليين والنساء المتحوالت جنسيًا إنهم عانوا من االعتداء الجنسي في دولهم األصلية وفي كينيا على أيدي أفراد األسرة  •
والمجتمع، ومن ضباط الشرطة، وغيرهم. 

في مومباسا، يبدو أن االستغالل الجنسي لألوالد والشباب الالجئين أمر شائع االنتشار.  •
في نيروبي ومومباسا، يشمل الالجئون المعرضون بشكل متزايد لخطر العنف الجنسي واالستغالل الرجال والفتيان مثليي الجنس واألشخاص  •

المتحولين جنسيًا واألوالد والشباب بدون مرافق والالجئين الذين يبيعون الجنس والمحتجزين.
األشخاص الذين عانوا من العنف الجنسي غالبًا ما يكون لديهم العديد من االحتياجات الطبية والنفسية واالجتماعية. تتوفر بعض الخدمات في  •

نيروبي ومومباسا لمساعدة الالجئين من النساء والرجال، بما في ذلك الرجال المثليين والنساء المتحوالت جنسيًا. من خالل الدعم والمساعدة، 
يمكن للعديد من األشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي التعافي والعيش حياة كاملة وطبيعية. 

هناك عوائق تمنع الالجئين من الوصول إلى الخدمات. على سبيل المثال، بعض الالجئين معلوماتهم محدودة بشأن الخدمات المتاحة. وقد ال  •
 يعرفون إلى أين يمكن أن يتوجه رجل أو ولد أو شخص متحول جنسيًا عانى من العنف الجنسي لطلب للمساعدة.

قد ال يعرف موفرو الخدمات الصحية واألخصائيون االجتماعيون وغيرهم أنه يمكن استهداف الرجال والفتيان بهذا النوع من العنف، أو قد 
يتعاملون مع الناجين بشيء من عدم االحترام.
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ماذا لو حدث هذا لي أو لشخص أعرفه؟  
ال يكون العنف الجنسي ناجًما على اإلطالق عن الضحية. فهو برمته خطأ ينجم عن الشخص الجاني. ويمكن أن يكون أي شخص 

هدفًا للعنف الجنسي. للعنف الجنسي عواقب طبية ونفسية يمكن عالجها أو السيطرة عليها. 

إذا كنت أنت او شخص تعرفه قد تعرضتم للعنف وبحاجة إلى دعم طبي و/أو صحي عقلي: 
اتصل بالخط الساخن لطوارئ الشرطة إذا كنت معرًضا لخطر محدق: 999 أو 112. •
اتصل بخط المساعدة الوطني بشأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس: 1195. هذا الرقم مجاني ونشط لمدة 24 ساعة في اليوم، وطوال  •

أيام األسبوع. 
 في نيروبي، اتصل بخط المساعدة الخاص بمنظمة أطباء بال حدود بشأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس:  •

.0711 400 506
توجه إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية أو النفسية الفورية.  •
توجهي إلى مستشفى نيروبي للنساء )في نيروبي ومومباسا( أو مستشفى كينياتا الوطني أو مستشفى ماما لوسي كيباكي أو عيادة منظمة أطباء  •

بال حدود في ماثاري. فهذه المرافق توفر رعاية متخصصة ضد العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. وهي مفتوحة 24 ساعة في اليوم، 
طوال أيام األسبوع.

ما التالي؟ 
نشرت مفوضية الالجئات من النساء تقريًرا شاماًل عن النتائج والتوصيات الصادرة عن هذه الدراسة، تحت اسم "لدينا قلب مجروح": 

العنف الجنسي ضد الالجئين في نيروبي ومومباسا، بكينيا. والتقرير الكامل متاح باللغة اإلنجليزية، كما أن الملخص التنفيذي متاح باللغة 
  .https://www.womensrefugeecommission.org/svproject اإلنجليزية واللغة الكيسواحيلية في الموقع

تتشارك مفوضية الالجئات من النساء مع الجمعية العبرية لمساعدة الالجئين )HIAS( من أجل عمل مشروع تجريبي لدعم بناء 
الجسور بين الكينيين ومجتمعات الالجئين من المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا/مغياري النوع أو المخنثين أو غريبي 

األطوار الجنسية/المتسائلين عن النوعية الجنسية.

معلومات االتصال 
ديل بوشر 

نائب الرئيس لشؤون البرامج
مفوضية الالجئين من النساء

 هاتف: 3115 551 212 1+ 
daleb@wrcommission.org

 د سارة شينويث 
 مدير مشروعات/استشاري العنف الجنسي 

 مفوضية الالجئات من النساء 
 هاتف: 3115 551 212 1+

svproject@wrcommission.org

 د. فينسينت وير
 المعهد الكيني لألبحاث الطبية

P.O. Box 1578-40101 
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