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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 

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

 
 

 
 
 الهدف .1

كما تحدد أيًضا  ، مع التركيز على الالجئين من الرجال واألوالد.الجنسي والقائم على النوع االجتماعيهذه الوحدة تتناول أثر العنف 
فهم طبيعة ومدى التبعات المحتملة المترتبة  االحتياجات الخاصة لالجئين الذكور والتحديات التي يواجهونها في الطريق نحو التعافي.

تمّكن المشاركين من تقدير الحاجة العاجلة إلى منهج شامل متعدد القطاعات  لجنسي والقائم على النوع االجتماعياعلى العنف 
 لخدمات الدعم. 

 
 االستخدام .2

  (.راجع نموذج جداول األعماليمكن استخدام هذه الوحدة كجزء من تدريب نصف يوم أو يوم واحد أو يومين )
 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض فليب تشارت باور بوينت ونصف ساعة

 عالمات إثارة األفكار  

 باور بوينت الالجئين الذكور - الجنسي والقائم على النوع االجتماعيأثر العنف  مناقشة  
 البروجيكتور والسماعات عمل جماعي 
 الالجئين الذكور -فيديو الخطر الثالثي  دراسة حالة  

 
 خلفية عامة .3

 تتضمن:لهذه الوحدة والوحدات األخرى  مفيدةتعريفات 
  الجنسي والقائم على العنف  تغيير وظائف الجسم نتيجة ألفعال :الجنسي والقائم على النوع االجتماعياآلثار المادية للعنف

  .النوع االجتماعي
  الجنسي والقائم على النوع العنف  تغيير في السلوكيات بعد حادث :الجنسي والقائم على النوع االجتماعياآلثار النفسية للعنف

تضم مشكالت الصحة العقلية مجموعة واسعة من االضطرابات،  المرتبط مع األداء العاطفي والنفسي للشخص. االجتماعي
  ولكن السمة المشتركة لها هو أنها تؤثر على شخصية الفرد، وعملية التفكير أو التفاعالت االجتماعية.

  تغييرات في قدرة الشخص الناجي على إدارة  :الجنسي والقائم على النوع االجتماعياآلثار النفسية االجتماعية للعنف
الوظائف اليومية بما في ذلك العناية بنفسه، وأداء األدوار االجتماعية داخل األسرة والجماعة والمجتمع، والحفاظ على صحة 

 قائم على أساس النوع االجتماعي. أفعال العنف الجنسي وال عقلية وعاطفية واجتماعية وروحية بسبب
  الجنسي تغييرات في قدرة الشخص الناجي من العنف  :الجنسي والقائم على النوع االجتماعياآلثار النفسية الجنسية للعنف

  .على أداء أو االستمتاع باألنشطة الجنسية بسبب األثر النفسي الجنسي والقائم على النوع االجتماعي
 

 المصادر
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

 :في العمل اإلنساني على النوع االجتماعيتوجيهات دمج تدخالت العنف القائم  (2005اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

االتحاد الدولي لجمعيات الهالل  .واالستجابة في حاالت الطوارئ الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالتركيز على منع العنف 
التوجيه  (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .المركز النفسي االجتماعي (2016األحمر والصليب األحمر )

 (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .العملي: برامج الدعم النفسي االجتماعي والصحة العقلية لعمليات الالجئين

( 2011)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  .ضد الالجئين واالستجابة الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمنع العنف 

 (2014) منظمة الصحة العالمية .السن والنوع الجندري وسياسة التنوع: العمل مع الشعوب والمجتمعات من أجل المساواة والحماية

  .حالة من الرفاهيةالصحة العقلية: 
 

 

 أثر العنف الجنسي والقائم على النوع 
 الالجئين الذكور  -االجتماعي  

https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
http://psp.drk.dk/sw38265.asp
http://www.unhcr.org/525f94479.pdf
http://www.unhcr.org/525f94479.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
http://www.unhcr.org/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-communities-equality-protection.html
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
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 الشرائح .4
كما يعطيك تعليمات لتسهيل  يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة.

 التدريبات والمناقشات الجماعية. 
 
 

 : الغالف1الشريحة 
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 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  على الرجال واألوالد الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم يمكن أن يكون كبيًرا  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيأثر العنف

 ويختلف بشكل كبير. 
  على الناجين الذكور.  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيأثر العنف  األول إلى تحديد األنواع المختلفة آلثاريسعى الهدف 
 والنفسية االجتماعية والنفسية الجنسية. ،بيّن أن الشرائح التالية ستتناول فئات اآلثار المترتبة، بما فيها اآلثار المادية والنفسية  
  من  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيعلى فهم االحتياجات الخاصة لالجئين الناجين من العنف يلقي الهدف الثاني الضوء

 الرجال واألوالد. 
 

 المصادر
في العمل اإلنساني:  على النوع االجتماعيتوجيهات لدمج تدخالت العنف القائم ( 2015اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

العمل مع  (2012) المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية األمم .وتقليل المخاطر وتعزيز الصمود والمساعدة على التعافي

  .في التهجير القسري القائم على النوع االجتماعيالرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و 
 

  

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
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 الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: آثار وتبعات العنف 3شريحة 

 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 

 دقيقة( 20نشاط جماعي )

 ضع  الولد" و"األسرة" و "المجتمع" على أربعة صفحات فليب تشارت مستقلة. -الرجل" و "الناجي  -قبل الدورة، اكتب "الناجي

  على طاوالت المشاركين. أقالم ماركر 3 - 2
 على  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف  في بداية الدورة بين أن المشاركين سيطرحون األفكار حول تبعات وآثار

  الناجين من الرجال واألوالد، وأسرهم ومجتمعاتهم.
  قليل من األشخاص.ضع لوحات فليب تشارت األربعة على الحائط، مع ترك مساحة كافية بينها لجمع عدد  
  الجنسي والقائم على النوع اطلب من المشاركين االقتراب من إحدى لوحات فليب تشارت وتدوين التبعات ذات الصلة للعنف

  ذّكر المشاركين بعدم تكرار ما تم ذكره قبل ذلك بالفعل. -على الرجال واألوالد وأسرهم ومجتمعاتهم  االجتماعي
 ابات متنوعة. شجع المشاركين على تقديم إج 
  .بشكل مفتوح، استعرض وناقش كل إجابة مدونة على لوحات فليب تشارت 
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 الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار المادية للعنف 4الشريحة 

 

 الخلفية
  بسبب العنف.مع شرح تغيير وظائف الجسم  الجنسي والقائم على النوع االجتماعياشرح اآلثار المادية المترتبة على العنف  
 .يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، على حسب مستوى القوة المادية المستخدمة أو التأثير العاطفي على الشخص الناجي  
 .يمكن أن يختلف األثر المادي من حيث شدته، وقد يصل إلى الموت  
 ألنسجة واألعضاء التناسلية.يؤدي ربط األعضاء التناسلية الذكرية إلى إعاقة تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى تلف ا  
 .يمكن يؤدي عدم التدخل لعالج المستقيم في الوقت  األضرار التي تصيب المستقيم يمكن أن تشمل الشروخ والسلس الناجم عنها

  المناسب إلى ندبات دائمة من شأنها أن تجعل التدخل الطبي أكثر صعوبة بعد ذلك.
 األكل لعدم حدوث مزيد من الضرر، ونتيجة لذلك يصابون بسوء التغذية. في بعض حاالت تضرر المستقيم، يتجنب الضحايا  
  باإلضافة إلى الضرر المادي الفوري، هناك أيًضا إمكانية التعرض لمجموعة من األمراض المعدية التي تنتقل عبر االتصال

نقص المناعة البشرية والثآليل التناسلية، المسالك البولية والسيالن والكالميديا والتهاب الكبد والزهري و التهاباتالجنسي مثل 

  إلخ، فضاً عن أنواع العدوى الناتجة عدم عالج الجروح المفتوحة.
  ،في كثير من الحاالت يعاني الضحايا من اضطرابات النوم طويلة المدى، وآالم مزمنة في الظهر، والراس، والبطن، والمستقيم

  فضالً عن اإلرهاق المزمن وعسر الهضم.
  من أحد المشاركين التطوع ليقرأ بصوت عال عدد قليل من األثار المادية من الشريحة والتي لم يذكرها المشاركون في اطلب

  لوحات فليب تشارت خالل التمرين السابق.
 

 المصادر

 . 28-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

GenderViolence.org-Health )2011)  تعزيز األنظمة الصحية، واالستجابة للعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في

 .آثار االعتداءات الجنسية على الرجال: آثار مادية وعقلية وجنسية( 2007تيوكسبوري، ريتشارد ) .أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

في التهجير  القائم على النوع االجتماعيالعمل مع الرجال والفتيان الناجين من العنف الجنسي و  (2012) ينمفوضية شؤون الالجئ

 .القسري

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
https://www.prearesourcecenter.org/sites/default/files/library/effectsofsexualassaultsonmen-physicalmentalandsexualconsequences.pdf
https://www.prearesourcecenter.org/sites/default/files/library/effectsofsexualassaultsonmen-physicalmentalandsexualconsequences.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/working-men-and-boys-survivors-sexual-and-gbv-forced-displacement
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/working-men-and-boys-survivors-sexual-and-gbv-forced-displacement
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 : مقتبسات من الجئ ناجي ذكر5الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 ذين يعيشون في كينيا.لاطلب من أحد المشاركين قراءة االقتباس المقّدم من أحد الناجين من الالجئين الذكور ا  
  العضلة الشرجية العاصرة مما يمكن أن يؤدي االغتصاب الشرجي للرجال واألوالد والنساء والبنات إلى فقدان السيطرة على

عن تناول الطعام ومغادرة المنزل والعمل أو عدم المشاركة  اإلحجامويمكن أن يجبر هذا الناجين على  يؤدي إلى حدوث السلس.
  الكاملة في األنشطة المجتمعية.

 

 المصادر

  .37-22 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
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 الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية للعنف 6الشريحة 

 
 

 الخلفية
 .اطلب من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية." ثم اقرأ بصوت عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة  
  أو العنف ، سواء تم عبر القوة الجسدية أو الجنسية أو اإلساءة اللفظية الجنسي والقائم على النوع االجتماعيبّين أن أثر العنف

  النفسي، يمكن أن يتسبب في تغيير المشاعر العاطفية وسلوكيات الناجي.
  )تميل اآلثار النفسية إلى أن تكون حادة ومستمرة، مثل اضطراب الضغط الحاد )وخاصة في الشهور الثالثة األولى بعد الحادث

  الحدث الفعلي.(، والتي يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد PTSDواضطرابات ما بعد الصدمة )

  االكتئاب وتدني تقدير الذات وعدم االستجابة العاطفية واضطراب القلق مثل، واليقظة الزائدة واإلثارة الزائدة ونوبات الهلع
  والرهاب واألفكار االنتحارية تحدث بشكل متكرر مع زيادة مستويات تعاطي المخدرات عن متوسطها.

  ال إلى أن تصرفات السلوك القهري في مرحلة البلوغ، مثل اإلنفاق الزائد والمقامرة الجنسي لألطف االعتداءتشير األدلة من
والهواجس الجنسية واضطرابات ما بعد الصدمة واألفكار االنتحارية وتراجع األداء في المدرسة، يمكن أن تكون كلها ناتجة 

  عن االعتداء.
  والغضب والخوف مما يؤدي إلى العزلة الذاتية.قد يولّد العنف الجنسي ضد الرجال مشاعر الخزي والعار  
  يمكن أن تشمل اآلثار النفسية أيًضا تطور األعراض النفسية، والتي تعتبر حاالت مادية تنجم عن أو تتفاقم بسبب الضغط أو

  التفاعالت بين العقل والجسم.
 الجنسي والقائم على وجه الجنسي نتيجة للعنف بعض الناجين، وال سيما الرجال، يمكن أن يشككوا في هوياتهم الجندرية أو الت

  قد يواجه أخرون صعوبة في االستمرار في العالقة الجنسية مع الشريك. .النوع االجتماعي
 

 المصادر
 . 32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

الناجين من الذكور  (2013) ماكدونالد، إس، ويتجيرينو آى .عندما تكون األعراض غامضة (2013جمعية علم النفس األمريكية )

روسيل، واين  .اضطرابات ما بعد الصدمة (2016عهد الوطني للصحة العقلية )الم .واالنتهاك: تجاربهممن االعتداء الجنسي 

   .آلثار النفسية للصدمة الجنسيةا (2006) يوان و كوس ،ستون .العنف الجنسي ضد الرجال واألوالد (2007)

http://www.apa.org/monitor/2013/07-08/symptoms.aspx
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr13_8/rr13_8.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr13_8/rr13_8.pdf
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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 الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية للعنف 7الشريحة 

 

 الخلفية
 .اطلب من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية االجتماعية" ثم اقرأ بصوت عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة  
  يجب النظر إليها باعتبارها ردود بشرية  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمعظم األثار النفسية والعاطفية المتربة العنف

  المتطرفة والمرعبة والمروعة.طبيعية لألحداث 
 .)في بعض الحاالت، عندما يكون الناجي غير قادر على التكييف، يكون التدخل مطلوًبا )بعض الناس قادرين على التكّيف  
 .غالًبا ما تكون اآلثار النفسية االجتماعية لضحايا العنف الجنسي من الرجال مرتبطة باآلثار النفسية الجنسية  
  الدعم االجتماعي، والشعور بالقبول من جانب المجتمع هي أمور بالغة األهمية في عملية التعافي. وّضح أن شبكات 
 الجنسي والقائم على النوع العنف  وّضح أن التغيير في األوضاع االجتماعية الذي يؤدي إلى التهميش والوصم والعزلة بعد

قد يؤدي إلى ضغوط متعلقة بالصحة العقلية والتأثير ليس على الحياة االجتماعية للشخص وحسب ولكن يمتد أيًضا  االجتماعي
 إلى الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية. 

 إلى تغيير سلوك الفرد بسبب الخوف من التعرض إلى مزيد  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف  كما يمكن أن يؤدي
 يذاء، ويتضمن ذلك االنسحاب من األنشطة والمسؤوليات االجتماعية واألسرية والمجتمعية. من اإل

  الرجال الذين تم اغتصابهم خالل الحرب األهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أبلغوا عن وجود صعوبات في اإلبقاء على
حيث ينظر بعضهم إلى  لقائم على النوع االجتماعيالجنسي واعالقتهم مع زوجاتهم على ما كانت عليه قبل التعرض للعنف 

في بعض الحاالت، يمكن أن يؤدي  .كامرأةنفسه أو ُينظر إليه من قبل زوجته أو أعضاء المجتمع على أنه أصبح أنثى أو حتى 
ن في حاالت أخرى، فرض الرجال الذين تعرضوا لالغتصاب وينظرو هذا إلى تشتيت شمل األسر من قبل زوجات الناجين.

إلى أنفسهم كنساء نتيجة للمعاشرة الجنسية القهرية، فرضوا على أنفسهم نفًيا ذاتًيا بسبب العار والتصور الذي يذهب إلى أن "ال 
 العيش مًعا." امرأتينتستطيع 

  في أي عمل مادي ويهدد بجدية قدرتهم على  االنخراطيؤدي الضرر المادي الناتج عن العنف الجنسي إلى منع الناجين من
كسب الدخل ودعم أسرهم، مما يؤدي بدوره إلى تقويض عنصر أساسي آخر من العناصر الذكورية للرجل بصفته عائالً للنساء 

  واألوالد.
 

 المصادر
ضد  القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي و  (2012)وغالس، إن  كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي دورنهام جي.

 اللجنة الدائمة .الدواء والصراع والبقاء الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم.
مركز  .حول الدعم النفسي االجتماعي والصحة العقلية في حاالت الطوارئ IASCتوجيهات  (2007المشتركة بين الوكاالت )

مفوضية األمم المتحدة  .رعاية ودعم الرجال الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالصراع( 2011األبحاث الطبية بجنوب أفريقيا )

القائم على النوع عمل مع الرجال واألوالد الناجين من العنف الجنسي و دليل المعرفة الجيدة: ال( 2012) السامية لشؤون الالجئين

  .في التهجير القسري االجتماعي

 
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://www.svri.org/CareSupportofMaleSurviv.pdf
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html


 

 

9 
 

 

   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 

 الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية الجنسية للعنف 8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة.اطلب من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية االجتماعية" ثم اقرأ بصوت  
 .أعراض الخلل الوظيفي الجنسي عند الرجال يمكن أن تشمل: عدم القدرة على الحفاظ  تتنوع اآلثار النفسية بين الرجال والنساء

 على االنتصاب، ومشكالت في القذف أو عدم القدرة على االستثارة. 
  فقد االهتمام الجنسي بسبب حادث جنسي صادم يمكن أن يمنع الرغبة الجنسية لدى الشخص الناجي كما يمكن أن يؤدي إلى

 نظرة سلبية إلى جسم الشخص، وانخفاض تقدير الذات وتراجع القدرة على االنفتاح على عالقة جنسية أو رومانسية جديدة. 
  بعض الرجال الذين تعرضوا لالغتصاب من قبل رجال آخرون يشعرون بفقد  ، تبين أنالعنف الثالثيبين أنه خالل أبحاث

صفاتهم الذكورية ويفقدون الثقة في األداء الجنسي، كما أن زوجاتهم أو شريكاتهم ينظرن إليهم نظرة دونية على أنهم "ليسوا 
 رجال". 

 

 المصادر
 . 32-27 تالصفحا الثالثي، الخطر تقرير

ضد  القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي و ( 2012وغالس، إن ) مازاني بي دورنهام جي.كريستيان إم سافاري أو را

مستشفى ماونت  .والبقاء الدواء والصراع الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم.
    .الخلل النفسي الجنسي (2011سيناي )

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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 على الناجين الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار طويلة المدى للعنف 9الشريحة 

 
 

 الخلفية
  إلى جانب كراهية األجانب والنوع االجتماعي )الجندر(  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيوصمة العار المتعلقة بالعنف

الجنسي عرضة أكثر لحوادث العنف  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيوالسن وانحراف القدرة، تجعل الناجين من العنف 
يشكل التهميش والوصم والعار  تقبل ألن أدوارهم وهوياتهم الجندرية تتعرض للتحدي.في المس والقائم على النوع االجتماعي

عوائق في الوصول إلى خدمات الصحة العقلية والخدمات الصحية، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والصحة العقلية 
لى العيادة إال بعد أشهر أو ربما أعوام من ذكر الكثير من مقدمي الخدمات الطبية أن الناجين من الذكور ال يأتون إ للناجين.

 الحادثة، وحينها تكون األعراض الجسدية أو العقلية حادة وُيصعب عالجها فعالً. 
  في البلدان التي تحّرم المثلية الجنسية، يمكن أن يعاني الكثير من الناجين الذكور من العزلة وعدم طلب المساعدة مخافة أن يتم

 ًبا ما تكون العزلة ذاتية، بسبب الشعور بالخزي والذنب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى النفي الذاتي. وغال تصنيفهم كمثليين.
 قد يؤدي إلى رفضه من قبل  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف  أّكد على أن الوصم االجتماعي حول الناجي من

وهو ما يعتبر أمًرا بالغ  اجتماعيةيصبح الناجي بال شبكة  وأفراد األسرة وأعضاء الجماعة والزوج/الزوجة، وبالتالي المجتمع
 األهمية لكل من التعافي الجسدي والعاطفي. 

  وضح أنه بدون شبكة الدعم االجتماعي، قد يلجأ بعض الناجين إلى إدمان المخدرات كوسيلة للهروب من األلم البدني والعاطفي
 اليومي. 

 األسرة إلى عدم الوصول إلى الفرص المالية والتعليمية، مما يعمق واقع الفقر. قد تؤدي العزلة واإلقصاء للناجين وأعضاء  
 

 المصادر
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

ضد  القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي و ( 2012وغالس، إن ) كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي دورنهام جي.

العنف الجنسي ضد ( 2007روسيل، واين ) .على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار

   .الرجال واألوالد

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
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 على األسرة الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار طويلة المدى للعنف 10الشريحة 

 
 

 الخلفية
  يكون  أمهاتهم.في مناطق الصراع، يمكن إجبار أعضاء األسرة الذكور على ممارسة الجنس مع زوجاتهم أو بناتهم أو حتى

  التأثير الصادم شديد جًدا على األسرة ويمكن أن يؤدي إلى حاالت انتحار والتفكك األسري.
  نقص الموارد، بمصاحبة الخسارة المؤقتة أو طويلة المدى لقدرة الناجي على العمل، قد يعَرض أعضاء األسرة إلى خطر الفقر

 والجوع والتبعية. 
 يمكن أن يؤدي إلى رفض أسرة الناجي من قبل  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيلعنف الوصم االجتماعي للناجين من ا

 المجتمع وأعضاء الجماعة وأعضاء األسر األخرى والزوجات. 
  قد تؤدي العزلة واإلقصاء للناجين وأعضاء أسرهم إلى خلق عوائق في الوصول إلى الفرص المالية والتعليمية، مما يعمق واقع

  الفقر.
  حتى في الحاالت التي يواصل فيها الزوجان مًعا، أبلغ بعض الرجال عن وجود عزلة داخل األسرة، تتراوح من االستهانة

  اللفظية أو الجسدية بهم من قبل الزوجات، إلى انسحابهم أنفسهم المادي من أطفالهم.
  يمكن أن  .الجنسي والقائم على النوع االجتماعيتكون التبعات قوية على األسرة التي عندما يتعرض االبن أو األب إلى العنف

الجنسي والقائم على النوع يؤدي إلى تغيير في األدوار الجندرية مما يؤدي بدوره إلى التوتر وربما حوادث أخرى من العنف 
  .االجتماعي

 .الضغوط منفردة أو  تؤدي هذه إذا علم المجتمع بشأن العنف الجنسي، فإن أعضاء أسرة الناجي يعانون أيًضا من وصمته
مجتمعة إلى العنف األسري و/أو تفكيك األسرة، ما لم يتم تقديم الدعم المناسب، الذي يتضمن الخدمات االستشارية للفرد 

  واألسرة.
 .عندما يشكل الوصم مشكلة في المجتمع، يمكن أن يبحث الناجي وأسرته عن مكان آخر للعيش  
 

 المصادر
  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

ضد  القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي و  (2012وغالس، إن ) كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي دورنهام جي.

العنف الجنسي ضد  (2007روسيل، واين ) .لناجين وأسرهم ومجتمعاتهمر على االرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثا

  .الرجال واألوالد
 

  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
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 : األثر على األسرة11الشريحة 

 

 الخلفية
  .اطلب من أحدهم التطوع لقراءة نص االقتباس 
  النوع االجتماعياطلب من مجموعة المشاركين شرح رد فعل زوجة الناجي عند معرفتها بأنه ناجي من عنف جنسي قائم على . 
 
 

 بيامونغو -: دراسة حالة 12الشريحة 

 
 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر ،البروجيكتور والسماعات ،فيديو

 

 دقيقة( 20نشاط جماعي )
  تم إنتاج الفيديو في أوغندا ويقدم شهادة أحد  الخطر الثالثي. لتقريربين أن المجموعة ستشاهد فيلم فيديو قصير على أساس بحث

  الناجين الذكور وأراء مقدمي الخدمة.
 .قبل عرض الفيلم، قسم المشاركين إلى أربعة مجموعات  
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 بين أنه سيكون لديهم خمس دقائق  س المعلومات الوثائقية.بعد الفيلم، خصص سؤاالً لكل مجموعة لإلجابة عنه على أسا

 كمجموعة للمناقشة والتدوين:
o  التبعات على الصحة العقلية والبدنية1المجموعة : 
o  التبعات االجتماعية2المجموعة : 
o  التبعات االقتصادية3المجموعة : 
o  التبعات على أعضاء األسرة4المجموعة : 

  إجاباتها بصوت مرتفع.اطلب من كل مجموعة قراءة  
 .افتح باب المناقشة لجميع المشاركين  
 :إجابات محتملة 

o .أالم منطقة المستقيم، وألم أسفل الظهر، والنزيف من الشرج، وعدم القدرة  التبعات على الصحة العقلية والبدنية

باليأس، وعدم القدرة على ، والشعور والعزلة، واالكتئاب، والكوابيس، على الجلوس لفترات طويلة من الوقت

  القيام باألدوار الجندرية وإعالة األسرة.
o  التبعات االقتصادية: عدم القدرة على العمل بسبب األلم عند الجلوس، مما يسهم في زيادة الفقر، وعدم القدرة على

  تقديم التعليم المالئم واالحتياجات األساسية لألسرة.
o :ن قبل األسرة، وسوء المعاملة والسخرية من قبل الشريك، والتوتر االنفصال والرفض م التبعات األسرية

  األسري، والضغوط العاطفية واالجتماعية واالقتصادية.
 

 المصادر
 من الذكور االجتماعيالجنسي والقائم على النوع تركيز خاص على الناجين من العنف  -الخطر الثالثي  ،HIASفيديو 

 
 

 : صعوبات التعافي13الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 هناك الكثير من التحديات في طريق التعافي للرجال واألوالد في بيئاتهم التي يعيشون بها، وتشمل:

 للناجين من  العاملين في المجال الطبي ومقدمي الخدمات غير مدربين بما يكفي لمعرفة االحتياجات الطبية والنفسية االجتماعية
وعدم الوعي بأن الرجال واألوالد يمكن أن  على النوع االجتماعيويعد هذا نتيجة للتحيز القائم  الناجين الذكور والتعامل معها.

 يتعرضوا لإليذاء الجنسي. 
 مكان يذهبوا  معظم المرافق الطبية الخاصة بضحايا االغتصاب واإليذاء الجنسي تستهدف النساء، تاركة الناجين من الذكور بال

 إليه. 
  .في العديد من البلدان، ال يوجد تجريم لإليذاء الجنسي من قبل الرجال ضد الرجال اآلخرين 
  بلًدا حول العالم، إلى تصورات  70يؤدي تجريم العالقات الجنسية مع نفس الجنس أو المثلية الجنسية، والموجود في أكثر من

لمثليين ويجب معاقبتهم، مما يؤدي إلى خلق عائق آخر يحول دون إفصاح الرجال خاطئة بأن كل الناجين من الذكور هم من ا
 . الجنسي والقائم على النوع االجتماعيعن حوادث العنف 

https://vimeo.com/118295645
https://vimeo.com/118295645
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  التقاطع يمكن أن يواجه الناجين من الذكور تحديات متزايدة في الوصول إلى االستجابة وتلقي الخدمات العالجية المالئمة إذا
  قة أو من كبار السن، أو من القّصر، أو بدون وثائق ثبوتية.كانوا من ذوي اإلعا

 
 المصادر

  .32-27 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
ضد  القائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي و ( 2012وغالس، إن ) كريستيان إم سافاري أو رامازاني بي دورنهام جي.

دوالن، كريس  .الدواء والصراع والبقاء الرجال في جمهورية الكونغو الديمقراطية: األثار على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم..
السامية  مفوضية األمم المتحدة .في صميم الموضوع: مواجهة العنف الجنسي ضد الرجال واألوالد في حالة الصراع (2014)

مفوضية األمم المتحدة السامية  .ضد الالجئين واالستجابة الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمنع العنف  (2011) لشؤون الالجئين

  .والنوع الجندري وسياسة التنوع: العمل مع الشعوب والمجتمعات من أجل المساواة والحمايةالسن ( 2011)لشؤون الالجئين 
 
 

 : ملخص14الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطرح نقاط الموجز 
  .اسأل المشاركين إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيح 
 

 
 

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.
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
http://www.unhcr.org/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-communities-equality-protection.html
http://www.unhcr.org/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-communities-equality-protection.html

