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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

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

 
 
 

 الهدف .1
حيث توضح الفارق بين الميل الجنسي والهوية الجندرية  معنى التنوع الجندري والجنسي. تهدف هذه الوحدة إلى تقديم فهم عام حول
كما تتناول الوحدة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسًيا والتمييز ضد األشخاص  وتقوم بمراجعة المصطلحات ذات الصلة.

 ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة. 
 

 اماالستخد .2
  (.راجع نموذج جداول األعماليمكن استخدام هذه الوحدة كجزء من تدريب نصف يوم أو يوم واحد أو يومين )

 يجب استخدامها مع المشاركين الذين تم تدريبهم على المفاهيم ذات الصلة بالجنس والجندر. 
 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض فليب تشارت باور بوينت ساعة ونصف

 عالمات األفكار إثارة  

 باو بوينت فهم الميول الجنسية والهوية الجندرية مناقشة  

 البرروجيكتور عمل جماعي  

 البحث عن المتطابق   

 بطاقات تمرين ملونة  

 
 
 خلفية عامة .3

 تتضمن:لهذه الوحدة والوحدات األخرى  مفيدة تعريفات

 :هو الشخص الذي ال يكون لديه انجذاب إلى التجارب الجنسية ولكن يكون لديه رغبات عاطفية ورومانسية ويمكنه  ال جنسي

 تكوين عالقات حميمة. 

 هو الشخص الذي يكون انجذابه الدائم الرومانسي والعاطفي و/أو الجسدي إلى الجنسين.  :ازدواجية التوجه الجنسي 

 :األشخاص الذين تتطابق هويتهم الجندرية وتعبيراتهم الجندرية مع جنسهم البيولوجي يشير إلى  الشخص الطبيعي جندرًيا

 والتوقعات االجتماعية التي تتصل بنوعهم الجندري. 

 :مصطلح يستخدم بشكل عام لإلشارة إلى الرجل الذي يكون انجذابه الدائم الرومانسي والعاطفي و/أو البدني  المثلية الجنسية

 ويمكن استخدامه أيًضا لإلشارة إلى النساء اللواتي ينجذبن إلى نساء أخريات.  نحو الرجال اآلخرين،

 :طريقة تعبير األشخاص عن النوع الجندري في إطار ثقافة معينة، ويشمل ذلك طريقة المالبس وأنماط  التعبير الجندري

األدوار الجندرية المحددة مسبًقا من قبل  يمكن أن يكون أو ال يكون التعبير الجندري للشخص متوافق مع التواصل واالهتمامات.

 المجتمع، ويمكن أن يعكس الهوية الجندرية أو ال يعكسها. 

 :يشعر كل شخص شعوًرا داخلًيا عميًقا بتجربة النوع )الجندر( والتي قد تتوافق أو ال تتوافق مع الجنس الذي  الهوية الجندرية

بالجسد ) والذي قد يتضمن، إذا توفرت حرية االختيار، تعديالت على خصص له عند الوالدة، بما في ذلك اإلحساس الشخصي 

شكل الجسم أو الوظائف عبر الوسائل الطبية أو الجراحية( وغير ذلك من تعبيرات النوع )الجندر(، ويتضمن ذلك المالبس 

  والكالم وطريقة التأنق.

 :)بإعادة تحديد جنسهم بحيث يعبر بشكل أفضل عن هويتهم هي العملية التي يقوم األشخاص من خاللها  تغيير النو ع )الجندر

ويشار إليها غالًبا كعملية يمكن أن تنطوي على المساعدة الطبية، بما في ذلك العالجات الهرمونية واإلجراءات  الجندرية.

  الجراحية لموائمة جسم الفرد مع تجربته الجندرية الداخلية.

 فهم الميول الجنسية والهوية الجندرية
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 :تي يعبر بها الشخص عن نفسه أو نفسها في ضوء السمات التي ترتبط مع هو مصطلح يصف الطريقة ال الدور الجندري

يعتبر الدور االجتماعي من المقومات االجتماعية إلى حد بعيد حيث لكل مجتمع أفكار مختلفة حول  الذكورة واألنوثة بشكل عام.

 نوع المالبس والسلوك "المالئم" للرجال والنساء. 

 :)للشخص وتجربته الذكورية أو األنثوية والبنية االجتماعية التي تخصص سلوكيات بعينها التصور الداخلي  النوع )الجندر

  تختلف هذه األدوار على مر التاريخ وباختالف المجتمعات والثقافات والطبقات. لألدوار الذكورية واألدوار األنثوية.

 :أو الجسدي حصرًيا أو في أغلب األحيان إلى هو الشخص الذي يكون انجذابه الدائم الرومانسي والعاطفي و/ مغاير الجنس

 الجنس اآلخر. 

 :)هو مصطلح يشير إلى الخوف أو الكراهية للمثلية الجنسية أو األشخاص ذوي الميول  رهاب المثلية الجنسية )هومفوبيا

 الجنسية المتباينة، بما في ذلك

 :جسدي في أغلب األحوال أو بشكل كلى نحو هو الشخص الذي يكون انجذابه الرومانسي والعاطفي و/أو ال مثلي الجنس

 في اللغة اإلنجليزية، يعتبر هذا مصطلح طبي قديم.  أشخاص من نفس الجنس أو النوع الجندري.

 الشخص المولود بسمات جسدية أو هرمونية أو جينية ليست أنثوية أو ذكورية بالكامل :ثنائيي الجنس 

 :م الرومانسي والعاطفي و/أو الجسدي إلى إمرأة أخرى. المرأة التي يكون انجذابها الدائ مثلية الجنس 

 :المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانّية وحاملي صفات هو اختصار يشير  إل جي بي تي آي

الجنسي والجندري ون هذا المصطلح مألوًفا لألقليات الجنسية من البلدان التي تجرم االختالف قد ال يك .LGBTIالجنسين 

 عتبره عاًرا كبيًرا.وت

 "MSMاختصار يشير إلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين،  :الذين يمارسون الجنس مع الرجال " الرجال

 -وهو مصطلح جامع إلى درجة كبيرة  يستخدم المصطلح في األغلب في مجال الوقاية من مرض نقص المناعة البشرية/اإليدز.

كل الرجال )المثليين جنسًيا، الخنثويين، ومغايري الجنس، والمتحولين أو ثنائي الجنس( الذين يمارسون الجنس مع  حيث يشمل

 الرجال. 

 مصطلح جامع لكل األشخاص الذين ليسو مغايرين جنسًيا، بما في ذلك المثليات والرجال المثليين واألشخاص  كوير:ال

طالبت  المصطلح على دالالت سلبية، حيث أنه مصطلح مسيء من الناحية التقليدية. بالنسبة للبعض، ينطوي المتحولين جنسًيا.

 العديد من األقليات الجنسية بهذا المصطلح كرمز للفخر. 

 :الخصائص البيولوجية التي تمييز الناس كذكور وإناث وثنائيي الجنس.  الجنس 

 وقد يتابع األفراد السلوك الجنسي مع  من يكون ذلك. مصطلح يصف طريقة التفاعل الجنسي لألشخاص، ومع :السلوك الجنسي

 وال يمثل هذا دائًما مؤشًرا دقيًقا للميل الجنسي.  الشخص أو األفراد الذين ينجذبون غليهم جنسًيا.

 هو مصطلح عام يشير إلى األشخاص ذوي التعبير الجنسي غير المطابق للهوية الجندرية أو الميل الجنسي،  :األقليات الجنسية

إل جي بي تي )المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانّية وحاملي صفات الجنسين يشمل ذلك و

  (.آي

 قدرة كل شخص على الجذب الجنسي والعاطفي العميق والعالقات الجنسية والحميمية مع األشخاص من جنس  :الميل الجنسي

  مختلف أو من نفس الجنس أو أكثر من جنس.

 :مصطلح عام لألشخاص الذين تختلف هويتهم الجندرية و/أو التعبير عن الجنس المحدد له عند الوالدة. مغايرو الهوية الجنسية 

أيًضا  يمكن الرجل المتحول هو شخص ولد أنثى وتم تحديده كرجل. هي شخص ولد ذكر وتم تحديده كأنثى. :المرأة المتحولة

 اإلشارة إلى ثنائي الجنس كنوع جندري واحد ) أي، ذكر أو أنثى( مع رفض مصطلح "التحول الجنسي" بشكل كامل. 

 :هو مصطلح يشير إلى الخوف والكراهية لألشخاص المتحولين جنسًيا أو األشخاص ذوي الهوية  رهاب المتحولين جنسًيا

 الجندرية المتباينة. 

 أخرى، يستخدم المصطلح في  امرأةمصطلح يشير إلى ممارسة المرأة للجنس مع  :نس مع النساءالالتي يمارسن الج النساء

حيث يشمل كل  -وهو مصطلح جامع إلى درجة كبيرة  األغلب في مجال الوقاية من مرض نقص المناعة البشرية/اإليدز.

ن الجنس يمارس الالتيالت أو ثنائي الجنس( ، ومغايرات الجنس، والمتحوومزدوجات الميول الجنسيةالنساء)المثليات جنسًيا، 

 مع النساء. 

 :مجموعة من المبادئ المطبقة في القانون الدولي على القضايا المتعلقة بالنوع والميول الجنسية مبادئ يوغياكارتا 

 
 الخلفية

  الجندر البشري والتنوع الجنسي هو مجال اجتماعي يتسم بالديناميكية والتعقيد، يسعى إلى دمج المعرفة دائمة التطور مع الفهم
 االجتماعي والسياسي والقانوني. 

  تنقل قائمة مصطلحات الميول الجنسية والجندرية أعاله درجة تعقيد المواقف الثقافية واالجتماعية تجاه الجنس والجندر
 والجنسية. 
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  ،ذات دور فعال في حقوق اإلنسانالجنسية والميول الجنسية وأصبح الجندر منذ ظهور حركات حقوق المرأة وحقوق المثليين 
سية والجندرية واألشخاص الذين يختلف نوعهم الجندري والميل الجنسي أو سماتهم الجنسية عن من خالل حماية األقليات الجن

 تلك المتوقعة من قبل مجتمع ما أو ثقافة ما. 
  دولة، مما يؤدي إلى تضارب بين الجهات المعنية المختلفة؛ ويعرف هذا أحياًنا بالصراع  72تعتبر المثلية الجنسية جريمة في

 خالقية الثقافية الغربية وغير الغربية. بين المبادئ األ
  التداخالت العرقية واإلثنية واالجتماعية واالقتصادية وأوضاع الهجرة تزيد من تعقيد تجارب العنف الجنسي والقائم على أساس

وكذلك األسباب من األهمية بمكان أن نفهم درجة االختالف والتعقيد في الهوية الجندرية،  لألقليات الجنسية. النوع االجتماعي
التي تجعل الناس والمؤسسات والسلطات تخشى التنوع الجنسي والجندري وكيف يمكن أن تؤدي هذه المخاوف إلى رهاب 

 المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسًيا. 
 جين من العنف كما نحتاج إلى أن نكون على دراية بانحيازنا والفجوات المعرفية لدعوة الالجئين من األقليات الجنسية النا

 الجنسي والقائم على أساس النوع االجتماعي للمشاركة معنا في التصدي لمنعه وتطوير االستجابات للجميع. 
 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

منظمة العفو الدولية  .ت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية الجندرية، الميول الجنسيةاتعريف (2011جمعية علم النفس األمريكية )

تدريب التنوع  (2015مشروع نهج الحماية ) .جريمة: تجريم المثلية الجنسية في أفريقيا جنوب الصحراءممارسة الحب  (2013)

 حقوق اإلنسان( 2011مجلس حقوق اإلنسان ) .الجنسي والجندري: دليل الميسر لبرامج الصحة العامة ومرض نقص المناعة

القوانين والممارسات التميزية وأفعال العنف ضد األفراد على ( 2015مجلس حقوق اإلنسان ) .،الميول الجنسية والهوية الجندرية

 (2016، والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس )والمزدوجيناللجنة الدولية للمثليات، والمثليين،  .أساس ميولهم الجنسية والهوية الجندرية

اللجنة الدائمة  .: استبيان عالمي لقوانين الميول الجنسية: التجريم والحماية واإلقرار2016رهاب المثلية الجنسية برعاية الدولة 

اللجنة الدولية للحقوقيين  .فرص متساوية -النساء، والبنات واألوالد والرجال: احتياجات مختلفة ( 2006المشتركة بين الوكاالت )

اللجنة الدولية  .بالميل الجنسي والهوية الجندرية يتعلق فيما الدولية حقوق اإلنسان مبادئ تطبيق قانون -بادئ يوغياكارتا  (2007)

المنظمة الدولية  .4سية والهوية الجندرية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان: دليل الممارسين رقم الميول الجن( 2009للحقوقيين )

الميول الجنسية، والهوية الجندرية وقانون  (2008أوفالهرتي إم وفليشر جى ) .حزمة تدريب إل جي بي تي آي (2016للهجرة )

 المعاناة غير المرئية( 2013منظمة لجوء وهجرة الالجئين ) .حقوق اإلنسان الدولي: وضع مبادئ يوغياكارتا في السياق الصحيح

والمتحولين جنسيًا وثنائي الجنس في المناطق الحضرية بالمكسيك وأوغندا وجنوب  للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية

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

 والمزدوجين جنسًياالعمل مع األشخاص المثليات والمثليين  (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .واالستجابة

  .والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس في التهجير القسري
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.amnestyusa.org/research/reports/making-love-a-crime-criminalization-of-same-sex-conduct-in-sub-saharan-africa
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/8/2/207
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/8/2/207
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.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
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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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 
 

 
 

 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اقرأ األهداف 
  وضح أن هذه الوحدة تهدف إلى إلقاء الضوء على التنوع الجنسي والجندري والمصطلحات المتنوعة التي تحيط بالميول

 الجنسية والهوية الجندرية. 
  كما ستستكشف الوحدة أيًضا نقص المعرفة لدينا وانحيازنا عبر تبديد الخرافات حول األقليات الجنسية والبحث في أصول رهاب

 سية والتحول الجنسي. المثلية الجن
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 : تعريف التنوع الجنسي والجندري3شريحة ال

 

 
 

 الخلفية
 اطلب من المشاركين ذكر وبيان تعريفات "الجنس" و "الجندر"؟ 
 ."ناقش مع المجموعة.  اسأل المشاركين عما يعنيه "التنوع الجنسي والجندري 
  .قّدم الشريحة، موضًحا أن االختالفات الجنسية والجندرية تدرك التنوعات البشرية في الجنس والجندر والميول الجنسية 
  .تستكشف هذه الوحدة مصطلحات جديدة ترتكز على الهوية الجندرية والميول الجنسية 

 
 المصادر

  .تدريب التنوع الجنسي والجندري: دليل الميسر لبرامج الصحة العامة ومرض نقص المناعة( 2015مشروع نهج الحماية )
 
 

  

http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
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 : عناصر التنوع الجنسي والجندري4الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من المشاركين تحديد المكونات األربعة التي يتكون منها التنوع الجنسي والجندري 
 :بعد استثارة األفكار، اعرض الشريحة واشرح المكونات األربعة 

o  يشير إلى الخصائص البيولوجية التي تمييز الناس كذكور وإناث وثنائيي الجنس.  -الجنس 
o لداخلي العميق لدى الفرد بتجربة النوع )الجندر( والتي قد تتوافق أو ال يشير إلى الشعور ا - الهوية الجندرية

تتوافق مع الجنس الذي خصص له عند الوالدة، بما في ذلك اإلحساس الشخصي بالجسد ) والذي قد يتضمن، 
لك إذا توفرت حرية االختيار، تعديالت على شكل الجسم أو الوظائف عبر الوسائل الطبية أو الجراحية( وغير ذ

  من تعبيرات النوع )الجندر(، ويتضمن ذلك المالبس والكالم وطريقة التأنق.
o  يصف الجذب الجنسي والرومانسي، والتي يمكن أن تكون نحو الجنس اآلخر )مغاير الجنس(،  -الميل الجنسي

نسين )ال أو نفس الجنس )مثلي، مثلية(، أو كال الجنسين )ثنائي الجنس(، أو غياب الجذب الجنسي ألي من الج
أنه قدرة كل شخص على الجذب الجنسي والعاطفي العميق والعالقات  يتم تعريف الميل الجنسي على جنسي(.

 الجنسية والحميمية مع األشخاص من جنس مختلف أو من نفس الجنس أو أكثر من جنس. 
o  الجنسي مع الشخص أو  وقد يتابع األفراد هذا السلوك يصف ما يفعله الناس جنسًيا، ومع من. -السلوك الجنسي

على سبيل المثال، الرجل  وال يمثل هذا دائًما مؤشًرا دقيًقا للميل الجنسي. األفراد الذين ينجذبون إليهم جنسًيا.
 المغاير جنسًيا الذي ينجذب إلى النساء يمكن أن يدخل في عالقة

 
 المصادر

 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
مشروع سياسة  .ت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية الجندرية، الميول الجنسيةاتعريف (2011األمريكية )جمعية علم النفس 

المنظمة الدولية  .المناعة نقص ومرض العامة الصحة لبرامج الميسر دليل: والجندري الجنسي التنوع تدريب( 2015الصحة )

 . آي تي بي جي إل تدريب حزمة (2016للهجرة )
  
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 الجندرية: تعريف الهوية 5الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .تشير الهوية الجندرية إلى خبراتنا الداخلية الفردية للنوع الجندري خاصتنا وكيف نصف نوعنا الجندري ألنفسنا واآلخرين 
  ولكن في حين يتمسك المجتمع بضرورة توافق الجنس والنوع الجندري، ولكن  -ذكر أو أنثى  -المجتمع يضع الناس في قوالب

 األمور ال تسير دائًما على هذا النحو. 
 يمكن أن يؤدي التمسك بالتوقعات االجتماعية فيما يتعلق باألعراف الجندرية إلى االضطهاد الشديد ضد األقليات الجنسية . 
  .بين أن الهوية الجندرية ال ترتبط بالضرورة بجنس الشخص 
  .على سبيل المثال، الشخص الذي ولد بسمات جنسية ذكورية األساس في ذلك هو تجربة الشخص الداخلية للجندر 
  )"ليست  هو الشخص المولود بسمات جسدية أو هرمونية أو جينية -األشخاص ثنائي الجنس )المشار إليهم سابًقا "المخنث

 يتم تحديدهم دائًما كرجال أو نساء.  -أنثوية أو ذكورية بالكامل 
 .بدال من ذلك، اشرح للمشاركين أن المدافعين عن ثنائي الجنس ال يوصون بالتدخل الطبي عند الميالد لتحديد الهوية الجندرية 

ال يحتاجون إلى تدخل طبي،  بشكل أكبر.في الوقت المناسب، ومع الدعم، سيختار الشاب ثنائي الجنس الجندر المطابق لهم 
  ولكن يمكنهم اختياره.

 
 المصادر

إس.، كيلرمان،  .ت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية الجندرية، الميول الجنسيةاتعريف (2011جمعية علم النفس األمريكية )

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة  .+ تعريفات المفردات LGBTQالقائمة الشاملة لـ  (2013بولغر، إم.، )

تي آي(  بي والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس )إل جي وثنائي الجنسالعمل مع األشخاص المثليات والمثليين  (2015الدولية للهجرة )

  .في التهجير القسري، دليل التيسير
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/#sthash.AoU7rEzT.dpbs
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : الميل الجنسي6يحة الشر
 

 
 

 الخلفية
 .يتضمن هذا  الميل الجنسي يشير إلى النوع الجندري )أو األنواع الجندرية( لألشخاص الذين تنجذب إليهم عاطفًيا أو جنسًيا

 األشخاص من الجنس المقابل )المغاير جنسًيا( أو األشخاص من نفس الجنس )المثلي( أو كال الجنسين )ثنائي الجنس(. 
  الرجل  الشعور الداخلي العميق للحب والتعلق والحميمية. احتياجاتيرتبط الميل الجنسي بالعالقات الشخصية الحميمة التي تلبي

الذي يكون ميله الجنسي مثلًيا والرجل الذي يكون ميله الجنسي مغايًرا يمكن أن يكون لديهما نفس االحتياج العميق للحب 
 ون األول نحو الرجال بينما يكون لدى الثاني نحو النساء. يك -والتعلق والحميمية والجنس 

 .يشير معظم الباحثين إلى أن مزيًجا من العوامل االجتماعية والجينية  ال يوجد تفسير واضح لما يحدد الميل الجنسي للشخص
 يحدد الميل الجنسي. 

 ن يتم تحديدهم على أنهم ال جنسيين ال يشعرون األشخاص المحددين على أنهم ثنائي الجنس )أو "المستقيمين"(، األشخاص الذي
 باالنجذاب الجنسي نحو اآلخرين على اإلطالق، ولكن ال يزال بإمكانهم االتصال عاطفًيا مع اآلخرين. 

 .من األهمية بمكان أن نسأل األشخاص عما يرغبون  بعض األشخاص المثليين أو المثليات قد ال يحددون أنفسهم على هذا النحو
 رة إليهم به قبل أن نطلق عليهم مثليين أو ثنائي جنس أو مثليات، وأن نحترم خصوصيتهم دائًما. في اإلشا

 
 المصادر

مشروع نهج الحماية  .الجندرية، الميول الجنسيةت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية اتعريف( 2011جمعية علم النفس األمريكية )

 المنظمة الدولية للهجرة .التنوع الجنسي والجندري: دليل الميسر لبرامج الصحة العامة ومرض نقص المناعة تدريب (2015)
(IOM) (2016 )الميل الجنسي جمعية تنظيم األسرة .حزمة تدريب إل جي بي تي آي.  

 
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/sexual-orientation
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/sexual-orientation
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 ابحث عن المطابق -تمرين جماعي  :7الشريحة 
 

 
 

 المواد
 ابحث عن النشرة المطابقة والمربع أو الكيس

 
 الخلفية

 هذا التمرين الكتساب المعرفة، وكذلك التعرف على أوجه انحيازنا ومعالجتها.  
 

 دقيقة( 15نشاط جماعي )
 قبل بداية الدورة التدريبية، قطّع التعريفات والمصطلحات الموجودة في النشرة إلى شرائح.  
  الحظ العدد )ضع التعريفات والمصطلحات في كيس أو صندوق واطلب من كل مشارك أن يسحب بطاقة بشكل عشوائي

 .(إذا كان لديك مشاركين أقل، قم بتعديل عدد المصطلحات والتعريفات المطابقة لها - 22اإلجمالي هو 
 بالمطابقة مع  المصطلحأن يقوم الشخص الذي معه يجب  .امنح المشاركين خمس دقائق للسير في الغرفة والبحث عن المطابق

  .الشخص الذي يحمل تعريفه، والعكس صحيح
 بعد خمس دقائق، اطلب من الثنائيات المتطابقة قراءة بطاقة هويتهم بصوت عال والتعريف المطابق.  
  مجموعتهم مساعدتهم فياطلب ممن يتعذر عليهم العثور على المطابق لهم قراءة البطاقات بصوت مرتفع واطلب من 

 ."المطابقة"
  اسأل المشاركين إذا كان عندهم أي أسئلة حول التعريفات وقم بتوضيح أي لبس أو غموض مستخدًما التعريفات الواردة في قسم

  .الخلفية العامة بهذا الدليل
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : رهاب المثلية الجنسية والمتحولين جنسًيا8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  األقليات الجنسية أو األشخاص الذين ال تنطبق ميولهم الجنسية أو الهوية الجنسية مع التوقعات الثقافية، ُينظر إليهم في الغالب

 كتهديد للبناء األسري التقليدي وسلطة الرجال المغايرين. 
 .ى وجه الخصوص في المجتمعات وينطبق هذا عل كما ُينظر إليهم دائًما على أنهم يتصرفون ضد النصوص والقواعد الدينية

 الدينية المحافظة. 
 .يتطلب األمر قدر كبير من الشجاعة  تذكر أن الهوية الجندرية والميل الجنسي ينشآن من إحساس عميق بالشعور والكينونة

 لتبني هوية مخالفة، وخصوًصا عندما يشكل االضطهاد مصدر قلق حقيقي للعديد من األقليات الجنسية. 
 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر ريرتق

( 2011جمعية علم النفس األمريكية ) .األقليات الجندرية والجنسية: بعض التعريفات المفيدة (2011جمعية علم النفس األمريكية )

مشروع نهج الحماية  .والتنوع الجندري في توجيهات جمعية علم النفس األمريكية ووثائق السياسة تعريفات تتعلق بالميل الجنسي
مفوضية األمم المتحدة السامية  .تدريب التنوع الجنسي والجندري: دليل الميسر لبرامج الصحة العامة ومرض نقص المناعة( 2015)

والمتحولين  ومزدوجي الميل الجنسيالعمل مع األشخاص المثليات والمثليين ( 2015لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة )

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  .تي آي( في التهجير القسري، دليل التيسيربي جنسًيا وثنائي الجنس )إل جي 
  .والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس في التهجير القسري ومزدوجي الميول الجنسيةالعمل مع األشخاص المثليات والمثليين  (0112)

 
  

https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : التمييز واالضطهاد9الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  هذه الدول هي: السودان والسعودية وإيران واليمن وموريتانيا  الجنس هي الموت.دولة، عقوبة المثليين وثنائي  13في

وأفغانستان وباكستان وقطر واإلمارات العربية المتحدة وأجزاء من نيجيريا وأجزاء من الصومال وأجزاء من سوريا وأجزاء 
 من العراق. 

  هذه  على أنها ترويجية لجماعات أو هويات إل جي بي تي.دولة، تحظر القواعد المطّبقة "الدعاية" التي يتم تفسيرها  17في

الدول هي: الجزائر ومصر وليبيا والمغرب ونيجيريا والصومال وتونس والعراق وإيران واألردن والكويت ولبنان وقطر 
 والسعودية وسوريا وليتوانيا وروسيا. 

  والتوظيف والتعليم والخدمات األخرى؛ وكذلك يأخذ رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي صور التمييز في التسكين
المضايقات اللفظية والتهديدات بالعنف واالبتزاز؛ والعنف الجنسي والبدني المستهدف، ويشمل ذلك "االغتصاب التصحيحي" 

 )للمثليات( ويمتد ليشمل القتل. 
 ع والزعماء الدينيين والمعلمين والسلطات يشمل الجناة الذين يمرسون رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي األسرة والمجتم

 الحكومية والقطاعات غير الحكومية، مثل العصابات أو مجموعات المتمردين. 
 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

رهاب المثلية الجنسية ( 2016، والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس )الدولية للمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسيةاللجنة 

ع األشخاص المثليات العمل م (2015مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة ) .برعاية الدولة

مفوضية  .والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس )إل جي تي آي( في التهجير القسري، دليل التيسير والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية
والمتحولين جنسًيا  ع األشخاص المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسيةالعمل م( 2011األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

  .وثنائي الجنس في التهجير القسري
 

  

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 خرافة أم حقيقة؟ :10الشريحة 
 

 

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

 
 دقيقة( 20)نشاط جماعي 

 اإلجابات الثالثة. جميع قّدم إلى كل مشارك بطاقات التدريب الملونة التي تعرض  
 العبارة األولى واطلب من المشاركين رفع البطاقة التي تقدم الوصف األفضل ألفكارهم حول العبارة. اقرأ  
 الشخص شرح ذلك الخيار.واطلب من  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
  .تناول إجابات المشاركين على كل عبارة بمزيد من اإلسهاب 
  أمر اختياري. الميل الجنسي 

o .الميل الجنسي أمر متأصل يلعب الخيار دوًرا في ما إذا كان الفرد سيقرر التصرف وفًقا لها أم سيعيش  خرافة
منفتحين مطلًقا بسبب الخوف من التمييز  ايعيشوالكثير من األقليات الجنسية من الالجئين لم  منفتًحا عليها.
الجنسي للشخص الذي ليس مغايير جنسي، يعاني البعض بسبب الوصم الذي يلحق بالميل  واالضطهاد.

  مشكالت في قبول الذات.
  ًالمثليات ذكور أو يردن أن يكن رجاال 

o .من الخطأ أن نتصور أن المثليات هن أشخاص  المثليات مختلفات في التعبير والشخصية والسلوك. خرافة
 متحوالت جنسًيا أو يحاولن إظهار سلوك غير مطابق مع الجندر. 

 مشوشين بشأن الجنس خاصتهم، وفي نهاية األمر يختارون أن يكونوا مثليي الجنس.  مزدوجي الميول الجنسية 
o .حياتهم كاملة منجذبين غلى كل من الرجال والنساء ويكونون  يعيش معظم مزدوجي الميول الجنسية خرافة

 عالقات حميمة مع كليهما. 
 ائي الجنس على النمو بهوية جندرية طبيعيةالتدخل الطبي المبكر يمكن أن يساعد الطفل ثن 

o .ال يحتاجون إلى  في الوقت المناسب، ومع الدعم، سيختار الشاب ثنائي الجنس الجندر الذي يفضله. خرافة
  تدخل طبي.

 
 المصادر

 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
 (2011جمعية علم النفس األمريكية ) .األقليات الجندرية والجنسية: بعض التعريفات المفيدة( 2011جمعية علم النفس األمريكية )

تدريب التنوع الجنسي  (2015مشروع سياسة الصحة ) .ت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية الجندرية، الميول الجنسيةاتعريف

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة  .الميسر لبرامج الصحة العامة ومرض نقص المناعة والجندري: دليل

https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398


 

13 
 

  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس )إل جي  زدوجي الميول الجنسيةمع األشخاص المثليات والمثليين ومالعمل ( 2015الدولية للهجرة )

ع األشخاص العمل م( 2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .تي آي( في التهجير القسري، دليل التيسيربي 

 . والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس في التهجير القسري الميول الجنسية المثليات والمثليين ومزدوجي
 
 

 : ملخص11الشريحة 
  

 
 

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

 

http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf

