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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

حماية الالجئين المعرضين للخطر الناجين من : الخطر الثالثي
 االجتماعي العنف الجنسي والقائم على النوع

 
 

 
 
 الهدف .1

حيث يؤثر على الرجال واألوالد وتوضح الخرافات الجنسي والقائم على النوع االجتماعي تقدم هذه الوحدة فهًما عاًما لطبيعة العنف 

كما تقدم للمشاركين رؤية متعمقة حول األسباب الرئيسية والعوامل المساهمة التي  وتوفر مقدمة لنطاق القضية على الصعيد العالمي.

  بما في ذلك األنواع والجناة.، النوع االجتماعيل واألوالد الالجئين إلى العنف الجنسي والقائم على تعرض الرجا
 
 االستخدام .2

يجب أن تستخدم مع  (.راجع نموذج جداول األعماليمكن استخدام هذه الوحدة كجزء من تدريب نصف يوم أو يوم واحد أو يومين )
 . على النوع االجتماعيالمشاركين الذين لديهم فهًما عاًما حول العنف الجنسي والقائم 

 

 المصادر المنهجية الوقت

 ورقة عرض باور بوينت ساعة ونصف

 عالمات إثارة األفكار  

 مناقشة  
 عمل جماعي

ضد  االجتماعيالقائم على أساس النوع باور بوينت فهم العنف الجنسي و

 الرجال واألوالد
 البرروجيكتور دراسة حالة  

 النشرة
 بطاقات تمرين ملونة

 
 خلفية عامة .3

 من  القائم على النوع االجتماعيركزت البرامج واألبحاث بشكل أساسي على المنع واالستجابة للناجين من العنف الجنسي و
 ضد الرجال واألوالد.  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف النساء والفتيات، مهملة بذلك جمع األدلة حول 

  اإلساءة أوالد إلى  6من بين كل  1طبًقا الستبيان العنف الجنسي والشريك الحميم في الواليات المتحدة، يتعرض على األقل

 في حياتهم. من الذكور يعاني نوًعا من الصدمة الجنسية  4من بين كل  1الجنسية في مرحلة الطفولة وأن هناك 

 بلد من البلدان التي بها  59ضد الرجال واألوالد في القائم على أساس النوع االجتماعي تم اإلبالغ عن حوادث العنف الجنسي و

أظهرت إحدى دراسات العنف المتعلق بالصراع ضد الالجئين وغير الالجئين في  يتم استخدامه كسالح حرب. صراعات.
ه تم ذكر رؤية أو تجربة االغتصاب أو اإلساءة الجنسية من جانب الذكور السودانيين الالجئين جنوب السودان وشمال أوغندا أن

 (. %35( وغير الالجئات )%40( ومن الالجئات السودانيات )%74( ومن غير الالجئين و )%30بنسبة )

  ضد الذكور مخفًيا وال يتم اإلبالغ عنه بسبب الخوف من العار والوصمة العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي يعتبر
 والخوف من االنتقام من قبل الجناة، ونقص االعتراف وخدمات االستجابة. 

  ضد الرجال هم رجال آخرون، كما يمكن أن يكون الجناة الجنسي والقائم على النوع االجتماعي غالبية الجناة في حاالت العنف
 يًضا. من النساء أ

 

 تتضمن:لهذه الوحدة والوحدات األخرى مفيدة  تعريفات
 على ترك بلدانهم أو الفرار منها بسبب الصراع أو العنف أو  األشخاص الذين يجبرون )لهذا التدريب(: التهجير القسري

مهجرين تهجيًرا مليون شخص  65.3يوجد  طبًقا للمفوضية العليا لشؤون الالجئين االضطهاد أو انتهاكات حقوق اإلنسان.

  .2015قسرًيا في عام 
 والقائم على  للعنف الجنسي تقلص قدرة الشخص على تخفيف التعرض للمخاطر )في هذه الحالة، مخاطر التعرض :الضعف

  ألسباب داخلية أو بيئية أو ألسباب نظامية وعوامل مساهمة. (االجتماعي النوع 
 (االجتماعي هي السبب األساسي لحدوث المشكلة )في هذه الحالة، العنف الجنسي والقائم على النوع  :السبب الرئيسي. 
 شيء ما يكون مسؤوالً جزئًيا عن التطور أو الظاهرة. :العامل المساهم  
 سنة. 18الالجئين من الذكور فوق سن  :الالجئين الرجال  

 فهم العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 
 الالجئين من الرجال واألوالد ضد
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 :سنة. 18الالجئين من الذكور أقل من سن  الالجئين األوالد  
 

 الموارد
 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

بالك، إم سي بازيل،  .ضحايا مخفية: دعوة إلى العمل على العنف الجنسي ضد الرجال في حالة الصراع (2015أبيرلي وهاري )

االستبيان الوطني للشريك  (2011)وستيفنز، مر تشن، ي  بريدينغ إم جى سميث، إس جي والترز، إم إل ميريك، إم تيكي سي 

برونهام جي وغالس إن  اري أو رامازاني بيكريستيان إم ساف .2010(: التقرير الموجز لعام NISVS) الحميم والعنف الجنسي

العنف الجنسي و القائم على أساس النوع الجندري ضد الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على الناجين  (2012)

 .رجال واألوالد في حالة الصراعفي صميم الموضوع: مواجهة العنف الجنسي ضد ال (2014ن، كريس )دوال .وأسرهم ومجتمعاتهم

MaleSurvivor.org (2016 ) العنف ضد الالجئين وغير ( 2008ناجاى، إم وآخرون ) .حول اإلساءة الجنسية ضد الذكورحقائق

 .العنف الجنسي ضد الرجال واألوالد (2007روسيل، واين ) .ين والسكان المضيفين في جنوب السودان وشمال أوغنداالالجئ

العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع  (2012ة السامية لشؤون الالجئين )مفوضية األمم المتحد

اتجاهات عالمية: التهجير القسري في ( 2016) مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين .في التهجير القسري االجتماعي

العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على  (2012)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  .2015

اغتصاب الذكور وقت الحرب : الحصانة أو اإلفالت من العقاب (2007) زاواتي، هيلمي إم .في التهجير القسري االجتماعيالنوع 

  .والتعذيب الجنسي كجريمة ضد اإلنسانية
 
 الشرائح .4

كما يعطيك  لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة. يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد، حسب االقتضاء،
  تعليمات لتسهيل التدريبات والمناقشات الجماعية.

 
 

 : الغالف1الشريحة 
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https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
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https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
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http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
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 األهداف: 2الشريحة 

 

 
 
 

 الخلفية

 .اقرأ أهداف الوحدة الثالثة  
  ضد الرجال الجنسي والقائم على النوع االجتماعي وّضح أن الوحدة تتكون من ثالثة أقسام فرعية بمثابة مقدمة لموضوع العنف

 واألوالد، وإلقاء الضوء على
o  واألوالد ضد الرجالالجنسي والقائم على النوع االجتماعي ما الذي نعرفه عن العنف.  
o ضد الرجال واألوالد واألوضاع التي يحدث في  القائم على أساس النوع االجتماعيالعنف الجنسي و ديناميات ونطاق

  .ظلها
o ضد  القائم على أساس النوع االجتماعيكشف الغموض حول الخرافات والتصورات الخاطئة حول العنف الجنسي و

  .الرجال واألوالد ونطاق الظاهرة
o  والعوامل المساهمة التي تجعل الالجئين الذكور عرضة للعنف الجنسي والقائم على أساس النوع  الرئيسيةاألسباب

  .االجتماعي
o الخطر تقريروأنواعه ضد الالجئين الذكور على أساس نتائج  القائم على النوع االجتماعيمرتكبي العنف الجنسي و 

 . الثالثي
 

 الموارد
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع  (2012مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

  .في التهجير القسري االجتماعي

 
  

http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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  الذكور: مقتبسات من أحد الناجين 3شريحة ال
 

 
 

 دقائق( 5نشاط جماعي )

  .اعرض الشريحة واطلب من أحد المشاركين قراءة االقتباس يصوت مرتفع 
  جوهانسبرغوضح أن هذا االقتباس مأخوذ عن دافيد، وهو الجئ هرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعيش حالًيا في . 
  اسأل المشاركين وصف التحديات األساسية التي يواجهها دافيد في العيش وفي مشاركة تجربته مع العنف الجنسي والقائم على

 النوع االجتماعي. 
 الرجال واألوالد. القائم على أساس النوع االجتماعي ضد وّضح أن هناك فجوة معرفية كبيرة تحيط بالعنف الجنسي و 
  .ال يزال هناك مفهوم خاطئ شائع بأنه ال يمكن اغتصاب الرجال ألنهم يستطيعون الدفاع عن أنفسهم 
  ضد الرجال هو هجوم مباشر على الهوية الجندرية واألدوار الجندرية المتوقعة الجنسي والقائم على النوع االجتماعي العنف

 ثقافًيا. 
 ر الجندرية مشددة، )الناجين واألسر وأعضاء المجتمع( تميل إلى التشكيك في في الكثير من المجتمعات التي تكون فيها األدوا

 النوع الجندري للناجي الذكر، مع اعتباره أنثى بسبب انتهاكه جنسًيا من قبل رجال آخرين. 
 المثلية، يتم استخدام  -حيث تؤدي القواعد والمحظورات االجتماعية حول الميول الجنسية إلى تهميش العالقات الجنسية

االعتداءات الجنسية على الرجال ليس فقط إللغاء ذكورتهم ولكن يمكن أيًضا تفسيرها من قبل الناجين والجناة والمجتمع على 
  أنها تعبير عن الميول الجنسية للناجي )حتى وإن لم يكن الناجي مثلي أو ثنائي الجنس(.

 الموارد
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

ضد الرجال في  االجتماعيالعنف الجنسي و القائم على النوع ( 2012)وغالس إن  كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي برونهام جي

 (2012مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم

  .في التهجير القسري االجتماعينوع العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على ال
 

  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf


 

5 

 

   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 ضد الرجال النوع االجتماعي: العنف الجنسي والقائم على 4الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 من النساء والفتيات ونظًرا  النوع االجتماعيالقائم على وضح أنه بسبب حقيقة أن غالبية الناجين من العنف الجنسي و

ضد الرجال تعتبر  النوع االجتماعيالقائم على الوقاية واالستجابة للعنف الجنسي وللمحظورات والوصم، فإن البحث وتدابير 
 محدودة. 

 القائم على أساس النوع االجتماعي ضد وعلى الرغم من ذلك، تشير األدلة التي تم جمعها إلى زيادة انتشار العنف الجنسي و
 مناطق الخالية من الصراعات. الرجال واألوالد عما هو متعارف عليه في كل من مناطق الصراع وال

  .راجع البيانات اإلحصائية الواردة في قسم المعلومات العامة بهذه الوحدة 
  مقدمي الخدمات أن االعتداءات الجنسية ضد الرجال أثناء الصراع تستخدم كسالح حرب من قبل و من الالجئينيقر الناجون

  .الطرف المنتصر إلظهار القوة عبر سلب الرجولة

  ي اإلعاقة المهمشين ضد الرجال في وقت السلم يكون أكثر انتشاًرا ضد الرجال ذوالجنسي والقائم على النوع االجتماعي العنف
، ويمكن أن يكون الجناة من مقدمي الرعاية أو أفراد األسرة أو لعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيوالمعرضين ل

 غرباء. 
 ضد الرجال أكثر انتشاًرا بين السجناء الجنسي والقائم على النوع االجتماعي راعات، يكون العنف في المناطق الخالية من الص

 والمعتقلين حيث يؤدي الصراع على السلطة وعدم وجود أماكن لممارسة الجنس واالحتجاز إلى االعتداءات الجنسية. 
 بسبب الخوف من ي والقائم على النوع االجتماعي الجنسالعنف  في أغلب األحوال يتردد الرجال بشكل كبير في اإلبالغ عن

ومن يقوم منهم باإلبالغ ال يفعل ذلك إلى بعد اإلصابة بتبعات مادية خطيرة مترتبة على العنف الجنسي  وصمة العار واالنتقام.
 . على النوع االجتماعيوالقائم 

 ن يعانوا من العنف الجنسي والقائم أواألوالد يمكن  العديد من زوجات وأمهات الناجين الذكور لم تكن تدرك سابًقا أن الرجال
والقليل الذي يمتلك األدوات المطلوبة لالستجابة بطريقة فعالة تتوافق مع تجارب أعضاء األسرة  .على النوع االجتماعي

 الذكور. 
 على النوع نسي والقائم يحتاج أعضاء األسرة من النساء إلى الدعم لمساعدة أعضاء األسرة الذكور الذين تعرضوا للعنف الج

 . االجتماعي
 

 
 الموارد

 .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

االستبيان ( 2011بالك، إم سي بازيل، كي سي بريدينغ إم جى سميث، إس جي والترز، إم إل ميريك، إم تي تشن، ي وستيفنز، مر )

كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي برونهام جي  .2010(: التقرير الموجز لعام NISVSالوطني للشريك الحميم والعنف الجنسي )

ضد الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على  االجتماعيالعنف الجنسي و القائم على النوع ( 2012وغالس إن )

وضوع: مواجهة العنف الجنسي ضد الرجال واألوالد في حالة في صميم الم( 2014دوالن، كريس ) .لناجين وأسرهم ومجتمعاتهما

العنف ضد  (2008)ناجاى، إم وآخرون  .حول اإلساءة الجنسية ضد الذكور حقائق MaleSurvivor.org (2016) .الصراع

  .الالجئين والسكان المضيفين في جنوب السودان وشمال أوغندا الالجئين وغير
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http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html.
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
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 ضد األوالد القائم على النوع االجتماعي: ديناميات العنف الجنسي و5الشريحة 

 
 

 الخلفية
 عادة يجد المهاجرون الشباب أنفسهم في فقر مدقع بعد خسارة كل ما ممتلكاتهم وشبكات الدعم االجتماعي. 
  ويجدوا ألنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى ممارسة الجنس بغرض البقاء، يقوم األوالد الالجئين بخدمة الرجال اآلخرين مقابل

الجنسي والعبودية الجنسية، كل هذا دون الحاجة  واإلتجارالمال والمسكن والغذاء، ويعرضوا أنفسهم بذلك إلى العنف الجنسي، 
 لجنس. إلى تحديدهم كمثليين أو ثنائي ا

  في العديد من البلدان التي تحّرم المثلية الجنسية، تتم العالقات الجنسية المثلية في بيئة من الخوف والرعب، وفي بعض
األوقات، تكون مثل هذه العالقات مصحوبة بالتهديد واالبتزاز والعنف ألن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الذكور يخافون 

 التعريض بهم. 
  من مقدمي الرعاية لألوالد الناجين الذين تمت مقابلتهم خالل استبيان أبلغ العديدHIAS القائم على األساسي أن العنف الجنسي و

 األوالد الالجئين يكون بواسطة أعضاء األسرة والجيران وزمالئهم الالجئين. أساس النوع االجتماعي ضد 
  خالل استبيانHIAS  جنسي ضد الالجئين من األوالد الذين تم إرسالهم خارج  اعتداءاألساسي، تم اإلبالغ عن حاالت

معسكرات الالجئين في تشاد الشرقية للمساعدة في األعمال المنزلية في دور الضيافة المجتمعية؛ كما تم اإلبالغ عن تعرض 
 بعض األوالد الصوماليين الذين تم إرسالهم إلى نيروبي ألغراض العمل إلى االستغالل الجنسي. 

 
 الموارد

  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
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 الرجال واألوالدالقائم على النوع االجتماعي ضد العنف الجنسي و : أنواع6الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 الرجال القائم على أساس النوع االجتماعي ضد قبل عرض الشريحة، اطلب من أحد المشاركين التذكير بأنواع العنف الجنسي و

 واألوالد. 
  الشريحةاعرض. 

  توضح الفارق ما بين العنف الجنسي الذي يستهدف الرجال واألوالد بسبب نوعهم الجندري واألنواع األخرى من العنف القائم
 على النوع االجتماعي. 

  وَضح أنه في مناطق الصراع، يتم اختطاف العديد من الرجال واألوالد لفترات طويلة من الزمن الستعبادهم جنسًيا والقيام بدور
 "بأدوار أنثوية."الخدم ألمراء الحرب والمليشيات الذين يجبرونهم على القيام 

  اضطراب األدوار الجندرية في بلد اللجوء وعدم قدرة الرجال على القيام بهذه األدوار وتوفير سبل العيش ألسرهم يؤدي دائًما
 إلى العنف المنزلي الذي يمكن أن يقوم كل من األزواج والزوجات. 

 والقائم على النوع االجتماعي مسنين الجنسي  تصبح التقاطعات االجتماعية أكثر وضوًحا عندما يكون الذكور الناجين من العنف
 أو معاقين ويجدون صعوبة أخرى في القيام بأدوارهم الجندرية. 

  خالل التهجير القسري، يتم في بعض األوقات إهمال الالجئين كبار السن والالجئين ذوي اإلعاقة أو حتى يتم التخلي عنهم
 ًنا. بسبب تحديات السفر والنجاة بواسطة أعضاء األسرة األصغر س

 

 الموارد
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

ضد الرجال االجتماعي العنف الجنسي و القائم على النوع  (2012كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي برونهام جي وغالس إن )

تشجيع  (2002المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن ) .الناجين وأسرهم ومجتمعاتهمفي جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على 

ضحايا غير معترف بها: العنف الجنسي  (2009)لويس دوستين  .الوكاالت على إيالء االهتمام باحتياجات ومعرفة وخبرة كبار السن

العنف ضد الالجئين وغير الالجئين والسكان  (2008)ناجاى، إم وآخرون  .ضد الرجال في حاالت الصراع بموجب القانون الدولي

 .العنف الجنسي ضد الرجال في الصراع المسلح (2007) سيفاكوماران، سانديش .المضيفين في جنوب السودان وشمال أوغندا

: 8األداة # ممكًنا: العنف القائم على أساس النوع )الجندر( مجموعة أدوات اإلعاقة. أرى أن هذا (2015مفوضية الالجئين النسائية )

  .تطبيق المبادئ التوجيهية عند العمل مع الناجين ذوي اإلعاقة

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf.
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
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 : خرافة أم حقيقة؟7الشريحة 
 

 
 

 المصادر
 بطاقات تدريب ملونة )مطبوع عليها صح/خطأ/ ال أعرف(

 
 دقيقة( 20نشاط جماعي )

  اإلجابات الثالثة. جميع إلى كل مشارك بطاقات التدريب الملونة التي تعرضقّدم  
 العبارة األولى واطلب من المشاركين رفع البطاقة التي تقدم الوصف األفضل ألفكارهم حول العبارة. اقرأ  
 واطلب من الشخص شرح ذلك الخيار اختر المشارك الذي تعكس إجابته غالبية البطاقات التي تم رفعها.  
 .لتقديم إجابات أكثر قوة، استخدم التفسيرات المقدمة في قسم المعلومات العامة أسفله  
 .افتح باب المناقشة لمدة دقيقتين لكل عبارة  
  4 - 2كرر التمرين للعبارات من.  

 الخلفية
  اشرح بالتفصيل إجابات المشاركين على كل عبارة من العبارات.

  الرجال واألوالد بواسطة رجال مثليينتتم االعتداءات الجنسية ضد.  
o الرجال واألوالد معرضين لمخاطر العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، تماًما كالنساء والبنات .خرافة. 

بالنظر إلى التنشئة  .يتم استهداف الرجال واألوالد ألغراض جنسية وألغراض بسط السيطرة وسلب الذكورة

يعتقد كثير من الناس أن الرجال سيطرة وقوة وعدوانية، االجتماعية الجندرية الحالية التي تعتبر الذكور أكثر 

الجنسي وتزداد المشكلة تعقيًدا بسبب عدم اإلبالغ عن حوادث العنف  .يمكنهم مقاومة المعتدين والتغلب عليهم

ال واألوالد إال في حاالت قليلة، وهو ما يتم تفسيره الحقًا على أنه يشير ضد الرجوالقائم على النوع االجتماعي 

 . أو ال يغتصبون اغتصابهمإلى أن الرجال ال يمكن 
  .الذكور الذين يتم االعتداء الجنسي عليهم من قبل ذكور آخرين سيصبحون مثليين 

o وعلى الرغم من  .الجنسية للناجين أو الجناةال يعكس الميول  النوع االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على  .خرافة

ذلك، يمكن أن تتأثر تصورات الناجين حول هويتهم الجندرية، وفي بعض األوقات، ميولهم الجنسية، وذلك على 

في المجتمعات  .حسب التصورات والمفاهيم االجتماعية القائمة حول األفعال الجنسية بين الرجال في كل مجتمع

والتي تجرم العالقات الجنسية المثلية بين الرجال والتي يشيع فيها الجهل بشأن التنوع  التقليدية بشكل أكبر

أو شخص مثلي  امرأةالجنسي، فإن الرجل الذي تم انتهاكه بالقوة من قبل رجل آخر يمكن النظر إليه باعتباره 

  .الجنس أو ثنائي الجنس

 ة الجنسية خالل االغتصاب دون رغبتهم في المشاركةالنشو/باالنتصاب أو القذف يمكن للرجال واألوالد الشعور.  
o بسبب السمات البيولوجية، يمكن للرجال واألوالد الشعور باالنتصاب أو اإلثارة الجنسية أو حتى القذف  .حقيقة

  .خالل االتصال الجنسي التعسفي وذلك دون وجود رغبة في المشاركة أو االستمتاع

 ضد الذكورالنوع االجتماعي ف الجنسي والقائم على يمكن أن تقوم النساء بارتكاب العن.  
o يحدث هذا على وجه  .ضد الرجالالنوع االجتماعي يمكن أن ترتكب النساء العنف الجنسي والقائم على  .حقيقة

بحث خالل  .الخصوص عندما يواجه الرجال واألوالد تهميَشا مضاعفًا كالجئين أو كمعاقين أو كأشخاص مسنين
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HIAS محلية الجئ  امرأة، تم وصف عدد قليل جًدا من الحوادث، كإحدى الحوادث التي استضافت فيها الرئيسي

مثال آخر في الحالة التي  .شاب ووفرت له المسكن واألمان وأساءت استخدام سلطتها وقامت باستغالله جنسيًا

لسن عن القيام بدوره الجندري من كبار االنوع االجتماعي عجز فيها أحد الناجين من العنف الجنسي والقائم على 

  .كمعيل ألسرته وتعرض لإليذاء النفسي والمادي من قبل زوجاته
 

 الموارد
 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

ضد الرجال  االجتماعيالعنف الجنسي و القائم على النوع ( 2012)كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي برونهام جي وغالس إن 

تشجيع  (2002المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن ) .ر على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهمفي جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثا

حول اإلساءة الجنسية قائق ح MaleSurvivor.org (2016) .الوكاالت على إيالء االهتمام باحتياجات ومعرفة وخبرة كبار السن

  .ضد الذكور
 

 : الوصم والتهميش8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اسأل المشاركين كيف يمكن أن تؤدي الخرافات التي تم تناولها في مناقشة الشريحة السابقة إلى الوصم والتهميش 
  .اعرض الشريحة ومر على أي نقاط تم تركها في مناقشة المشارك 
  ضد الجنسي والقائم على النوع االجتماعي وضح أن هذه التصورات الخاطئة وغياب الشفافية والعدالة وفهم ديناميات العنف

من النوع االجتماعي  الجنسي والقائم علىمكن أن يؤدي إلى الوصم والرفض وعدم التعاطف مع الناجين من العنف يالرجال 
 الذكور وأسرهم. 

  واالستجابة له لدعم الناجين من الجنسي والقائم على النوع االجتماعي تؤدي نفس الديناميات إلى نقص برامج مكافحة العنف
 الذكور وإعادة إدماجهم في األسرة والمجتمع. 

 د من مستوى الدعم والمساعدة المقدم إلى نقص المعلومات حول نطاق المشكلة بين مزودي الخدمات وأعضاء األسرة يح
 الناجين الذكور. 

  الذي يتعرض له الرجال يشكل مساًرا هاًما في معالجة الجنسي والقائم على النوع االجتماعي دحض الخرافات المتعلقة بالعنف
القدرة  وبناءلى دعمهم القضية وسوف يشجع المزيد من الناجين الذكور على اإلفصاح عن تجاربهم، ومساعدة أعضاء األسرة ع

 . احتياجاتهملدى مزودي الخدمات لتلبية 
 

 الموارد

 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

دور النوع الجندري والعنف والتمييز خرافات اغتصاب الذكور: ( 2008تشابليو، كريستين إم ديبرا إل أوسوالد و بريندا إل روسيل )

ضد  االجتماعيالعنف الجنسي و القائم على النوع  (2012ي بي برونهام جي وغالس إن )كريستيان إم سافاري أو رامازان .الجنسي

( 2012دافيز إم غليستون جى، وبول روغرز ) .الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم

دراسة العالقة بين قبول خرافة اغتصاب الرجال، وقبول خرافة اغتصاب النساء، وتوجيه اللوم إلى الضحية، ورهاب المثلية، 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/4925HomeComputer/Rape%20myths/Male%20Rape%20Myths.pdf
http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/4925HomeComputer/Rape%20myths/Male%20Rape%20Myths.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/13623699.2011.645144
http://dx.doi.org/10.1080/13623699.2011.645144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22550150
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ضحايا غير معترف بها: العنف الجنسي ضد الرجال في  (2009لويس دوستين ) .واألدوار الجندرية والتمييز الجنسي ذو المكيالين

  .لمسلحالعنف الجنسي ضد الرجال في الصراع ا (2007سيفاكوماران، سانديش ) .حاالت الصراع بموجب القانون الدولي
 

  : نطاق المشكلة9الشريحة 
 

 
 

 دقيقة( 20استشارة األفكار الجماعية )

  اسمعوأخبر المشاركين أن المجموعة ستقوم بطرح األفكار فيما يتعلق بعدد حاالت الناجين من الالجئين الذكور التي قابلوها أو 
  بها من مصادر مختلفة في منطقتهم أو إقليمهم، ولكن يتعين عدم مناقشة أي تفاصيل تتعلق بهذه الحاالت.

  حول ما تعنيه األرقام. يعتقدونسجل اإلجابات على لوح فليب تشارت واسأل المشاركين عما  
 القضية في الخلفية، أسفله، لتشرح أسباب  في المواقف التي يمون فيها عدد الحاالت قليل أو ال يوجد حاالت معروفة، عّول على

  من الذكور التي يتم اإلبالغ عنها أو توثيقها. القائم على النوع االجتماعيقلة حاالت الناجين من العنف الجنسي و
 

 الخلفية
 الرجال واألوالد إلىالقائم على أساس النوع االجتماعي ضد العنف الجنسي و قد يرجع نقص اإلبالغ عن حاالت

 العنف الجنسي والقائم  جمع البيانات بين مزودي الخدمات من الناجين من الذكور بسبب االعتقاد بندرة تعرض الرجال إلى نقص
 .النوع االجتماعيعلى 

 .الوصم والعار بين الرجال واألوالد الناجين بسبب األعراف االجتماعية المرتبطة بالذكورة  
 الرجال واألوالد.القائم على أساس النوع االجتماعي ضد ف الجنسي والعن النقص المعرفي بين مقدمي الخدمات حول  
  والقائم على أساس النوع االجتماعحالة للناجين الذكور من العنف الجنسي إأو سلسلة  استباقيال يوجد تحديد. 
  للناجين الذكور. يوالقائم على أساس النوع االجتماعال يوجد استجابة للعنف الجنسي  
 الجنسي والقائم على النوع الرجال مزيًدا من الصعوبات والعراقيل في القدرة على الكشف عن العنف  الالجئون يمكن أن يواجه

وطلب المساعدة بسبب وضعهم كأجانب، والعالقات التي تكون أحياًنا صعبة بين األجانب والمواطنين المحليين في االجتماعي 
  دول اللجوء )كراهية األجانب(.

 الرجال يعتبر مشكلة رئيسية متزايدة، ولكنها تظل غير معترف بها وال يتم اإلبالغ عنها أو توثيقها إال في  العنف الجنسي ضد
  حاالت قليلة للغاية.

  كما يوجد عدد قليل جًدا من جهات التمويل التي تركز على البرامج الداعمة التي تعالج على وجه الخصوص العنف الجنسي
  الرجال واألوالد.تماعي ضد القائم على أساس النوع االجو

 
 الموارد

 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

مكتب المبعوث  .حالة الصراع في صميم الموضوع: مواجهة العنف الجنسي ضد الرجال واألوالد في (2014دوالن، كريس )

ل حول العنف الجنسي ضد تقرير ورشة العم (2013الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي خالل الصراع )

  .العنف الجنسي ضد الرجال واألوالد (2007روسيل، واين ) .الرجال واألوالد في حاالت الصراع
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22550150
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://ifls.osgoode.yorku.ca/wp-content/uploads/2014/01/Report-of-Workshop-on-Sexual-Violence-against-Men-and-Boys-Final.pdf
http://ifls.osgoode.yorku.ca/wp-content/uploads/2014/01/Report-of-Workshop-on-Sexual-Violence-against-Men-and-Boys-Final.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
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 : القوة والضعف أثناء التهجير10الشريحة 

 

 الخلفية
  الناس إلى الخروج من أوطانهم األم ألسباب عديدة، منها الحروب واالضطرابات السياسية والصراعات وانتهاكات يضطر

حقوق اإلنسان وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية واألشكل األخرى من أشكل االضطهاد لألفراد والجماعات أو 

  .الخوف من االضطهاد

 إعادة اإلدماج -إعادة التوطين/العودة إلى الوطن -التهجير  -خالل الرحلة  -قبل الرحلة : دةتتضمن رحلة التهجير مراحل متعد. 
  .ليس بالضرورة أن يمر جميع الالجئين بكافة مراحل التهجير

  يخلق التهجير مزيًدا من المخاطر والضعف نظًرا لالنهيار في المجتمع واألسرة وآليات الحماية المؤسساتية وتراجع قدرة

  .شخاص على حماية أنفسهماأل
 هاكات خالل المراحل الثالثة األولي لعملية التهجير حيث تكون هناك فجوات كبيرة في تيكون الناس أكثر عرضة لمخاطر االن

  .عملية الحماية أثناء التهجير وعند الوصول

  الوصول إلى المعلومات والموارد قدرة الالجئ في على حسب الجنسي والقائم على النوع االجتماعي يتنوع التعرض للعنف

  .تمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة وامتالك القدرة على التصرف المستقل/والخدمات والتي تمكنه

  موّسعة اعتقالتزداد قابلية التعرض هذه بالنسبة لالجئين الذكور إذا كان الصراع في بلد اللجوء عنيفًا وإذا كان هناك عمليات.  

  ،عبر الوصم الثقافي واالجتماعي، وتمديد السلطة وبسط الهيمنة بهدف  تزداد قابلية تعرض الرجال واألوالدباإلضافة إلى ذلك

  .تعزيز التسلسل الهرمي الجندري أو عبر التهميش على أساس العمر والعوامل األخرى التي تشمل حاالت اإلفالت من العقاب
 

 الموارد
 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

ضحايا  (2009لويس، دوستين ) .واألوالد في حالة الصراع في الصميم: مواجهة العنف الجنسي ضد الرجال (2014) دوالن، سي

االغتصاب ( 2016) ميرعر ، سارة .غير معترف بها: العنف الجنسي ضد الرجال في حاالت الصراع بموجب القانون الدولي

مفهوم التعّرض ( 2014)سينغ، إغدامي وسينغ  .وأعمال السلب والنهب: االقتصاد السياسي للعنف الجنسي في الصراع المسلح

   .العنف الجنسي ضد الرجال في الصراع المسلح( 2007سيفاكوماران، سانديش ) .االجتماعي: استعراض من منظورات الكوارث

http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
https://dash.harvard.edu/handle/1/9823975
https://dash.harvard.edu/handle/1/9823975
https://dash.harvard.edu/handle/1/9823975
https://www.amazon.com/Rape-Loot-Pillage-Political-International/dp/0190277661
https://www.amazon.com/Rape-Loot-Pillage-Political-International/dp/0190277661
https://www.amazon.com/Rape-Loot-Pillage-Political-International/dp/0190277661
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
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 األسباب الرئيسية: 11الشريحة 

 

 الخلفية
 :السبب الجوهري لحدوث مشكلة. السبب الرئيسي  
  ضد الالجئين من الرجال واألوالد هو اختالل موازين الجنسي والقائم على النوع االجتماعي السبب الرئيسي الجوهري للعنف

  لحكومية ووكاالت العمل اإلنساني.الوكاالت االقوى والوضع في العالقات واألسر والمجتمعات وأساليب الحماية التي تنتهجها 
  هذا الخلل يعطي مزيًدا من القوة للمواطنين على حساب الالجئين، وإلى الرجال المسلحين على حساب غير المسلحين من

  الرجال الالجئين أو المهاجرين، وإلى الرجال والنساء البالغين على حساب األوالد.
 ل اإلنساني تجاه مساعدة النساء والفتيات، حيث يتم غالًبا تجاهل الالجئين الرجال، وخاصة يوجد تحيز عام بين وكاالت العم

 .القائم على أساس النوع االجتماعيالناجين من العنف الجنسي و
  يستخدم العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي كوسيلة يهدف الجناة من خاللها إلى وضع الرجال اآلخرين في وضعية

ضد الرجال العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي يستخدم  التبعية )اإلضعاف واإلخصاء( والتشكيك في هويتهم كرجال.
  مجتمعاتهم بأكملها. إلخضاعكسالح حرب، مما يعني أنه ليس فقط إلخضاع الرجال المهزومين بصفتهم األعداء، ولكن أيًضا 

 

 الموارد
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

باستيك، إم غريم ك،  .دعوة إلى العمل على العنف الجنسي ضد الرجال في حالة الصراعضحايا مخفية: ( 2015أبيرلي وهاري )

كريستيان إم سافاري  .العنف الجنسي في الصراع المسلح: نظرة عالمية عامة واالنعكاسات على القطاع األمني (2007) ووكونز آر

ضد الرجال في جمهورية  االجتماعيالعنف الجنسي و القائم على النوع ( 2012وغالس، إن ) أو رامازاني بي دورنهام جي.

في صميم الموضوع: مواجهة العنف ( 2014دوالن، كريس ) .األثار على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهمالكونغو الديمقراطية: 

لعمل مع الرجال واألوالد  (2012) السامية لشؤون الالجئينمفوضية األمم المتحدة  .الجنسي ضد الرجال واألوالد في حالة الصراع

  .في التهجير القسري االجتماعيالناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع 
 

  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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 : العوامل المساهمة12الشريحة 

 

 الخلفية
  العوامل المساهمة هي التي تكون مسؤولة جزئًيا عن تعرض الالجئين من الرجال واألوالد إلى العنف الجنسي والقائم على

مثل الصراع المسلخ وعدم االستقرار السياسي وانعدام التنفيذ الفعال للقانون أو األنظمة  والتي تشمل عواملالنوع االجتماعي 
النوع العنف الجنسي والقائم على  لجنسية ضد الرجال واألوالد؛ وخدمات االستجابة ومكافحةالقانونية التي تعترف باإلساءة ا

المحدودة للناجين من الرجال من قبل الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني؛ والتمييز وكراهية األجانب االجتماعي 
  الجندرية؛ والفقر وانعدام فرص تحقيق الدخل.المتأصلة؛ التوترات األسرية بسبب عدم قدرة الرجال على أداء أدوارهم 

 
 الموارد

 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

كاربنتر، آر تشارلي  .الصراعضحايا مخفية: دعوة إلى العمل على العنف الجنسي ضد الرجال في حالة ( 2015أبيرلي وهاري )

العنف الجنسي  (2007روسيل، واين ) .ضد الرجال واألوالد في حالة الصراعاالجتماعي اإلقرار بالعنف القائم على النوع ( 2006)

العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف  (2012مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .ضد الرجال واألوالد

الحصانة أو اإلفالت من العقاب: اغتصاب  (2007) زاواتي، هيلمي إم .في التهجير القسري االجتماعيالجنسي و القائم على النوع 

 . الذكور وقت الحرب والتعذيب الجنسي كجريمة ضد اإلنسانية
 
 

  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://dx.doi.org/10.1177/0967010606064139
http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Russell_-_SV_Agst_M_Boys.pdf
http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Russell_-_SV_Agst_M_Boys.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
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 ألوالدل: التهجير القسري ومخاطر العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 13الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 بسبب غياب  القائم على أساس النوع االجتماعيقد يكون القصر غير المصحوبين عرضة أكثر لمخاطر العنف الجنسي و

  الحماية والرعاية الكافية.
  ال يعرفونهم، وقد ال يكون لديهم بدائل أخرى لتأمين االحتياجات األساسية للبقاء، وقد وقد يبحثون عن الحماية من بالغين

  يدخلون في أوضاع تبعية مسيئة.
  األطفال آلباء الجئين )وخاصة القادمين من المناطق الريفية بحًثا عن الحماية في البيئات الحضرية( يمكن أال تتوفر لهم الموارد

د يؤدي هذا إلى حدوث تصدع في التسلسل الهرمي األسري حيث يبحث األوالد الصغار عن قوالب وق الالزمة لدعمهم الكامل.
  ألدوار جديدة وتطوير حياة مستقلة مع النظرة المستعلية إلى آبائهم كمصدر للسلطة.

  بدافع البقاء والوقوع  والتعرض إلى الفقر الشديد يمكن أن يدفع الالجئين من األوالد إلى ممارسة الجنسعدم وجود موارد مالية
  الجنسي بهم. اإلتجارفي 

 
 الموارد

  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

 .نظرة عالمية عامة واالنعكاسات على القطاع األمنيالعنف الجنسي في الصراع المسلح:  (2007) باستيك، إم غريم ك، ووكونز آر

العمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و القائم على النوع  (2012مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

  .في التهجير القسري االجتماعي
 

  

http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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 : أربعة دراسات حالة14الشريحة 

 

 المصادر

 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر، بيان دراسات الحالة

 

 الخلفية

  بتقريردراسات الحالة األربعة هذه مشتقة من مقابالت مع الجئين من ذوي اإلعاقة تم إجرائها خالل مرحلة البحث الخاصة 

 .الخطر الثالثي

  ّالمحددة بالنسبة لالجئين ذوي اإلعاقة؛ النوع االجتماعي فهم طبيعة العنف الجنسي والقائم على  :ن التمرين المشاركين منيمك

؛ القائم على النوع االجتماعيتحديد األسباب الرئيسية والعوامل المساهمة؛ التعرف على األنواع والجناة وتبعات العنف الجنسي و

في الوصول إلى الدعم  العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي تجربةفهم كيفية مساعدة الالجئين ذوي اإلعاقة الذين مروا ب

  .والمساعدة

 

 دقيقة( 60نشاط جماعي )

 على كل مجموعة قّسم المشاركين إلى أربعة مجموعات ووزع دراسات حالة.  

 ( 5يجب أن يقرأ كل أعضاء المجموعة دراسة الحالة .)دقائق  

  دقيقة(. 15إجابات األسئلة الخمسة المبينة في الشريحة )يتعين على أعضاء المجموعة كتابة  

  اطلب من متطوع من كل مجموعة تلخيص قصة الحالة، واطلب من متطوع آخر عرض إجابات المجموعة على جميع

 .دقيقة( 30دقائق لكل مجموعة، إجمالي  7مع السماح بدقائق قليلة لألسئلة ) المشاركين

 

 إجابات محتملة

 بول - 1دراسة الحالة 

 مراحل دورة الهجرة: في بلد اللجوء. 

إلى القيام باألعمال المنزلية االعتيادية للمرأة  االضطرارالسخرية من  -عنف نفسي: العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي
 ل البنة بول القاصر. أراد بول السيطرة على الموارد المالية لزوجته؛ الزواج القسري المحتم - اقتصاديوكونه "نصف رجل" عنف 

 بول والجيران الذكور ووالدة زوجة بول.  الجناة:

إحباط بول نفسه لعدم  سوء استخدام السلطة من قبل اآلخرين بسبب عدم قدرة بول على القيام بأدواره الجندرية. األسباب الرئيسية:
 تمييز في فرص كسب العيش على أساس اإلعاقة. ال قدرته على "التصرف كرجل" دفعه نفسه إلى إساءة استخدام سلطته ضد زوجته.

 العوامل المساهمة:

  تصورات فريق عمل المنظمة غير الحكومية فيما يتعلق بقدرة بول على المشاركة في كسب العيش وعدم وجود التجهيزات
 المعقولة لمعالجة العوائق. 
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  .االضطراب العاطفي الناتج عن تغيير األدوار الجندرية بسبب النزوح 

 لفقر، حيث سيؤدي إلى االنتهاك المحتمل لحقوق ابنته. ا 

 زوجة بول، التي تحقق الدخل الالزم لدعم األسرة.  الداعم:

العنف أيًضا جناة يمارسون  على النوع االجتماعيفي بعض الحاالت، يمكن أن يكون الناجون من العنف الجنسي والقائم  التعليق:
في هذه الحالة، يريد الرجل الذي يشعر أنه فقد السلطة المتعلقة  وصور أخرى من العنف.الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 

 بطلب السيطرة على زوجته وابنته. بنوعه الجندري )كرجل(، إعادة فرضها

 

 جوزيف ووالدته أنجليكا - 2دراسة حالة 

 في بلد اللجوء.  مراحل دورة الهجرة:

 االغتصاب -العنف الجسدي : االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على النوع 

 زميل ولد الجئ الجناة:

 عالقات غير متكافئة القوة على أساس السن والقوة البدنية األسباب الرئيسية:

 العوامل المساهمة:

  .انعدام الحماية والخصوصية بسبب الفقر، وربما الحالة القانونية 
 طة المدرة للدخل. عدم اإلدراج ضمن أنظمة حماية لسبل العيش أو األنش 
 عم والقيود الواضحة على السلوك، األمر الذي يمكن أن يكون قد أثر على الجاني. دلتسلسل الهرمي لألسرة، وأنظمة الا انهيار 

 . االجتماعيالكنيسة التي قدمت اإلقامة؛ واألخصائي  الداعمون:

 

 ديزاير - 3دراسة حالة 

 في البلد األم مراحل دورة الهجرة:

 أجبر على مشاهدة اغتصاب زوجته كما أجبر على ممارسة أفعال جنسية مع ابنته. : الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف 

 المتمردينالجناة: 

 اختالل موازين القوى بين األطراف المتحاربة وبين المتمردين المسلحين والمدنيين.  األسباب الرئيسية:

 العوامل المساهمة:

 وغياب القانون والنظام.  تفشي أعمال العنف 
  ضد النساء والرجال كسالح حرب. الجنسي والقائم على النوع االجتماعي استخدام العنف 

 القس ومجموعة الدعم الذاتي للناجين من الذكور.  الداعمون:

 

 سافاري - 4دراسة حالة 

 في بلد المنشأ.  :مراحل دورة الهجرة

االغتصاب الجماعي لزوجته؛ االعتداء الجسدي  -اغتصاب سفاري، العنف النفسي  :االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على النوع 

  .على سفاري؛ اختطاف سفاري

  .الرجال الذين يمكن أن يكونوا جنود أو تابعين للمليشيات الحكومية :الجاني

القوى بين الميليشيات المسلحة أو الجيوش  سوء استخدام السلطة واإلفالت من العقاب والعالقات غير متكافئة :األسباب الرئيسية

  .القوى بين الرجال والنساء متكافئة، والعالقات غير والمدنيين

 :العوامل المساهمة

 .تفشي أعمال العنف وغياب القانون والنظام وغياب السالمة والحماية  

الذين قدموا له العالج؛ زوجته التي قدمت له الدعم  الشرطة التي تعرفت عليه وأحالته إلى المستشفى؛ المستشفيات واألطباء :الداعمون

   .الدائم؛ المنظمة الدولية غير الحكومية التي قدمت ألسرته المساعدات المالية
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 الخلفية
  .اطرح نقاط الموجز 
  .اسأل المشاركين إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيح 

 


