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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

تهدف هذه الوحدة إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الالزمة لفهم كيفية تعرض األقليات الجنسية من الالجئين من ذوي الميول 
كما تهدف  في مراحل التهجير المختلفة.على النوع االجتماعي الجنسية والهويات الجندرية غير المطابقة إلى العنف الجنسي والقائم 

ضد الالجئين من األقليات الجنسية على النوع االجتماعي في التعرف على مرتكبي العنف الجنسي والقائم إلى مساعدة المشاركين 
 وصوره المختلفة. 

 
 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 ساعة ونصف

 عالمات إثارة األفكار  

ضد الالجئين من األقليات على النوع االجتماعي العنف الجنسي والقائم  مناقشة  

 الجنسية باور بوينت
 البرروجيكتور عمل جماعي  

 بيان دراسات حالة دراسة حالة  

 
 خلفية عامة .3

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

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

  .2015قسرًيا في عام 

  :تقلص قدرة الشخص على تخفيف التعرض للمخاطر )في هذه الحالة، مخاطر التعرض ألسباب داخلية أو بيئية أو الضعف
  ألسباب نظامية وعوامل مساهمة.

 :على النوع االجتماعي نف الجنسي والقائم هي السبب األساسي لحدوث المشكلة )في هذه الحالة، الع السبب الرئيسي.  
 :شيء ما يكون مسؤوالً جزئًيا عن التطور أو الظاهرة. العامل المساهم  
 :أو /هو مصطلح عام يشير إلى األشخاص ذوي التعبير الجنسي غير المطابق للهوية الجندرية و الالجئين من األقليات الجنسية

إل جي )جنسيًا وثنائي الجنس  المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولينالمثليات والميل الجنسي، ويشمل ذلك الالجئين من 

  (.بي تي آي
 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
HIAS (2013)  :ثغرات الحماية التي تواجه الالجئين وطالبي اللجوء من األقليات الجنسية في المناطق غير مرئي في المدينة

ضمان حماية األشخاص المثليين )إل جي بي تي آي( من ( 2013تورك فولكر ) .الحضرية في اإلكوادور وغانا وإسرائيل وكينيا

المثليين ومزدوجي الميول الجنسية العمل مع األشخاص المثليات و( 2011ية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )مفوض .القلق

  .جنسًيا وثنائي الجنس في التهجير القسري والمتحولين
 
 

 

 

العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ضد الالجئين من 
 األقليات الجنسية

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.fmreview.org/sogi/tuerk.html
http://www.fmreview.org/sogi/tuerk.html
http://www.fmreview.org/sogi/tuerk.html
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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 الشرائح .4
كما يعطيك  لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة. المعلومات األساسية والموارد، حسب االقتضاء،يقدم لك هذا القسم 

 تعليمات لتسهيل التدريبات والمناقشات الجماعية. 
 

 : الغالف1الشريحة 
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 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  على النوع من خالل تحليل دراسات حالة قائمة على مقابالت مع الجئين من أقليات جنسية ناجين من العنف الجنسي والقائم

، سيتعرف المشاركون على األسباب والعوامل المساهمة التي تجعل الالجئين من األقليات الجنسية عرضة للعنف االجتماعي 

  مراحل التهجير المختلفة. فيعلى النوع االجتماعي الجنسي والقائم 
  ضد الالجئين من على النوع االجتماعي كما سيتعرف المشاركون على الجناة المحتملين الذين يمارسون العنف الجنسي والقائم

  .تقرير الخطر الثالثياألقليات الجنسية على أساس نتائج 
 

 المصادر
  .38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
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 القوة والضعف أثناء التهجير: 3شريحة ال

 

  
 

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

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

  الخوف من االضطهاد.
  إعادة اإلدماج. -العودة إلى الوطن/إعادة التوطين -التهجير  -خالل الرحلة  -تتضمن رحلة التهجير مراحل متعددة: قبل الرحلة 

  ليس بالضرورة أن يمر جميع الالجئين بكافة مراحل التهجير.
 وآليات الحماية المؤسساتية و/أو قدرة األشخاص على  يخلق التهجير مزيًدا من المخاطر والضعف نظًرا لالنهيار في المجتمع

  حماية أنفسهم.
  خالل المراحل الثالثة األولي لعملية التهجير حيث تكون هناك فجوات كبيرة في  االنتهاكاتيكون الناس أكثر عرضة لمخاطر

  عملية الحماية أثناء التهجير وعند الوصول.
  على حسب قدرة الالجئ في الوصول إلى المعلومات والموارد لنوع االجتماعي على ايتنوع التعرض للعنف الجنسي والقائم

 والخدمات والتي تمكنه/تمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة وامتالك القدرة على التصرف المستقل. 
  النظام وشبكات الدعم التعرض لالجئين من األقليات الجنسية، الذين يتأثرون على نحو غير متكافئ بانهيار القانون و إمكانيةتزداد

  المجتمعي، والذين يواجهون حواجز أكبر في الوصول إلى المعلومات والموارد والخدمات.
  في المراحل المتأخرة من التهجير، على سبيل المثال، بعد الوصول إلى بلد اللجوء يؤدي رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول

يل الجنسي والهوية الجنسية إلى تضخيم اإلشارة إلى األقليات الجنسية على أنهم الجنسي وصور التمييز األخرى القائمة على الم

  "اآلخرين"، مما يضيف إلى العوائق التي يواجهونها كالجئين.
  من الالجئين من األقليات الجنسية الذين تم عقد المقابالت معهم لتقريري100عاني % HIAS، ( 2013) غير مرئي في المدينة

  (.2014) والخطر الثالثي
 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
HIAS (2013 )المثليين ومزدوجي للمثليات و لمعاناة غير المرئيةا( 2013منظمة لجوء وهجرة الالجئين ) .غير مرئي في المدينة

مفوضية األمم المتحدة  .جنسيًا وثنائي الجنس في المناطق الحضرية بالمكسيك وأوغندا وجنوب أفريقيا الميول الجنسية والمتحولين

جنسًيا وثنائي  المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولينالعمل مع األشخاص المثليات و( 2011السامية لشؤون الالجئين )

 .الجنس في التهجير القسري
  

  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.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
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf


 

5 
 

  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : األسباب الرئيسية4الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 :السبب الجوهري لحدوث مشكلة. السبب الرئيسي  
  ضد الالجئين من األقليات الجنسية هو سوء استخدام عدم توازن على النوع االجتماعي السبب الرئيسي للعنف الجنسي والقائم

وألئك الذين  ”heteronormative“السلطة بين أولئك الذين تعتبر هويتهم الجندرية ميولهم الجنسية طبيعية )الغيرية البحتة( 

 المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولينلديهم هويات غير متطابقة فيما يتعلق بالجندر أو الميل الجنسي )المثليات و
[، والنساء اللواتي يمارسن الجنس مع النساء MSMنس مع الرجال ]جنسًيا وثنائي الجنس، والرجال الذين يمارسون الج

[WSWوأك ].)ثر  

 .يستمر عدم توازن السلطة ويتزايد مع تبعات التهجير القسري  
 واألشخاص ذوي الغيرية البحتة ب الالجئين، وللرجل على النساء، يمنح انعدام التوازن مزيًدا من السلطة للمواطنين على حسا

“heteronormative” .من حيث النوع الجندري والميل الجنسي على األقليات الجنسية  

 اختالل توازن القوى إلى التمييز واالستبعاد في شكل رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي ضد األقليات  يؤدي
  الجنسية.

  اقرأ االقتباس عن أحد مقدمي الخدمة: "أي شخص غير مطابق لفكرة المجتمع لما يعنيه كونه أنثى أو ما يعنيه كونه ذكر؛ أي
الجندر؛ أي شخص يخالف ذلك ، يعّرض نفسه لمخاطر االنتهاك ويضع نفسه على طريق شخص يتحدى فهم المجتمع للذكورة و

 األذى."
  في البلدان التي تجّرم المثلية الجنسية والعالقات مع نفس الجنس، تتواجد بيئة من الخوف والعنف وانعدام الثقة واالبتزاز بين

على النوع األقليات الجنسية التي تخشى التعرض للخطر وعدم الوصول إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي والقائم 
  .االجتماعي

 
 المصادر

 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
HIAS (2013) المثليين ومزدوجي للمثليات و المعاناة غير المرئية (2013منظمة لجوء وهجرة الالجئين ) .غير مرئي في المدينة

مفوضية األمم المتحدة  .ياجنسيًا وثنائي الجنس في المناطق الحضرية بالمكسيك وأوغندا وجنوب أفريق الميول الجنسية والمتحولين

جنسًيا وثنائي  المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولينالعمل مع األشخاص المثليات و (2011السامية لشؤون الالجئين )

   .الجنس في التهجير القسري

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.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
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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 : العوامل المساهمة5الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 :شيء ما يكون مسؤوالً جزئًيا عن تطور الظاهرة. العامل المساهم  
  على النوع العوامل المساهمة التي تكون مسؤولة جزئًيا عن تعرض الالجئين من األقليات الجنسية للعنف الجنسي والقائم

القانون الفعال أو األنظمة القانونية،  تتضمن عوامل اجتماعية خارجية، مثل عدم االستقرار السياسي، غياب إنفاذاالجتماعي 
وتجريم المثلية الجنسية، والقواعد الثقافية والدينية المتعلقة بالجندر والجنسية في بلدان محددة، والمساعدات اإلنسانية أو الرعاية 

  الطبية المحدودة.
 م القدرة على التواصل بلغة عامة في تتضمن العوامل المساهمة األخرى عدم قدرة الالجئ على الوصول إلى المعلومات، وعد

  بلد اللجوء، وعدم وجود المهارات المهنية أو التدريب المهني أو الوصول إلى الموارد المالية.
 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
HIAS (2013 )المثليين ومزدوجي للمثليات و المعاناة غير المرئية (2013منظمة لجوء وهجرة الالجئين ) .غير مرئي في المدينة

مفوضية األمم المتحدة  .جنسيًا وثنائي الجنس في المناطق الحضرية بالمكسيك وأوغندا وجنوب أفريقيا الجنسية والمتحولينالميول 

جنسًيا وثنائي  سية والمتحولينالمثليين ومزدوجي الميول الجنالعمل مع األشخاص المثليات و( 2011السامية لشؤون الالجئين )

  .الجنس في التهجير القسري
 
 

  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.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
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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 : أربعة دراسات حالة6الشريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر، بيان دراسات الحالة

 

 الخلفية
  لتقرير الخطردراسات الحالة األربعة هذه مأخوذة من مقابالت تم إجرائها مع الالجئين من األقليات الجنسية أثناء مرحلة البحث 

  .الثالثي
  يساعد هذا التمرين المشاركين في فهم طبيعة العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ضد الالجئين من األقليات الجنسية

على النوع ؛ وتحديد األسباب الرئيسية والعوامل المساهمة؛ والتعرف على أنواع العنف الجنسي والقائم على وجه الخصوص

على النوع ومرتكبيه وتبعاته؛ وفهم كيفية مساعدة الالجئين من األقليات الجنسية الذين تعرضوا للعنف الجنسي والقائم  االجتماعي

  .في الوصول إلى الدعم والمساعدة االجتماعي
 

 دقيقة( 60نشاط جماعي )
 على كل مجموعة قّسم المشاركين إلى أربعة مجموعات ووزع دراسات حالة.  
 ( 5يجب أن يقرأ كل أعضاء المجموعة دراسة الحالة .)دقائق  

 ( 15يتعين على أعضاء المجموعة كتابة إجابات األسئلة الخمسة المبينة في الشريحة .)دقيقة  
  مجموعة تلخيص قصة الحالة، وأن يقدم آخر أسئلة المجموعة إلى كل المشاركين مع إعطاء اطلب من أحد المتطوعين من كل

  دقيقة(. 30دقائق لكل مجموعة، بإجمالي حوالي  7بعض الدقائق لكل سؤال )
 

 إجابات محتملة
 

 أرتور - 1دراسة حالة 

 في بلد المنشأ.  مراحل دورة الهجرة:

 العالقات الجنسية مع الكبار دون موافقة، االغتصاب في االعتقال.  :االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على النوع 

 الرجل األكبر والشرطة والحراس.  :الجناة

 عدم توازن القوى والمواقف تجاه األقليات الجنسية.  األسباب الرئيسية:

 العوامل المساهمة:

  .التطبيق الهش للقانون 

  .عدم وجود الحماية القانونية 

  .القواعد الثقافية 

  .عدم الدفاع عن حقوق اإلنسان 

 الصديق الالجئ، المرأة الالجئة المضيفة، عيادة المنظمة غير الحكومية.  الداعمون:
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ليس  الجاني المتزوج األكبر سًنا يمكن أن يعرف نفسه على أنه مثلي أو مغاير أو رجل يمارس الجنس مع الرجال.: تعليقات

 . على النوع االجتماعيور نفسه قد تم تحديده كمثلي عند وقوع العنف الجنسي والقائم بالضرورة أن يكون أرت

 

 لويزا - 2دراسة حالة 

  في بلد المنشأ واللجوء. مراحل دورة الهجرة:

 تخلي الوالدين بسبب الهوية الجندرية، والعنف النفسي والتهديدات والضرب. : العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

اآلباء والرجال والنساء المحليين من المجتمع المضيف ومالك المحالت والجيران واألشخاص من األقليات الجنسية من البلد  الجناة:

 المضيف. 

 اختالل توازن القوى الجندرية ورهاب التحّول الجنسي.  األسباب الرئيسية:

 العوامل المساهمة:

 درية. المواقف المحلية تجاه األدوار والهوية الجن 

  .الجهل بشأن التنوع الجندري 

  .عدم وجود أنواع الحماية في النظام القانوني في بلد المنشأ 

 المنظمة غير الحكومية في بلد اللجوء، الزمالء الالجئين األوغنديين من األقلية الجنسية.  الداعمون:

في بعض األحيان، يتم استهداف الالجئين من المثليين وثنائي الجنس من قبل األقليات الجنسية المحلية أو األشخاص  تعليقات:

MSM  بسبب تجريم المثلية الجنسية والممارسات الجنسية مع نفس  -)الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال( والذين يلجأون

 و العنف الجسدي لمنع اإلفصاح عن أفعالهم. إلى استخدام التهديد واالبتزاز أ -الجنس 

 

 ليزا - 3دراسة حالة 

 في بلد المنشأ واللجوء.  مراحل دورة الهجرة:

 الضرب واالغتصاب الجماعي والتهديدات واالبتزاز. : العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

  الشرطة واألوالد المحليين وأعضاء المجتمع المضيف. :الجناة

 اختالل توازن القوى المتعدد المتعلق بالهوية الجندرية والميل الجنسي ورهاب األجانب.  األسباب الرئيسية:

 العوامل المساهمة:

  .غياب الحماية المناسبة 

  .التهجير 

  .األداء السيء آلليات القانون والنظام 

  جر الكيني.الشريك، منظمة إل جي بي تي آي غير الحكومية، الحارس، المها الداعمون:

 

 ماري - 4دراسة حالة 

 في بلد المنشأ واللجوء.  مراحل دورة الهجرة:

العنف النفسي، واالغتصاب الجماعي، واإلقصاء والتمييز القائم على النوع  :العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

 االجتماعي )الجندر(

  الالجئين.وأعضاء المجتمع والمتمردين واألقران  األطفال الجناة:

  عدم التوازن القائم على أساس الجندر، والجهل بثنائية الجنس والمواقف السلبية تجاه عدم المطابقة الجندرية. األسباب الرئيسية:

   العوامل المساهمة:

  .عدم االستقرار السياسي 

  .الصراع المسلح 

 حكوميةاآلباء والكنيسة ومفوضية شؤون الالجئين والمنظمات غير ال الداعمون:

نقص الوعي حول الحالة الطبيعية لثنائية الجنس من قبل الفرد واألسرة والمجتمع يمكن أن تؤدي إلى التصرفات المتطرفة  تعليقات:

  .على النوع االجتماعي والتمييز والرفض والعنف الجنسي والقائم 

 

 المصادر
 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
HIAS (2013 )غير مرئي في المدينة.   

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf


 

9 
 

  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : ملخص7الشريحة 
 

 
 

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

 


