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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

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

 
 

 
 
 الهدف .1

مع تركيز خاص على الالجئين من األقليات الجنسية كما تبّين  على النوع االجتماعيهذه الوحدة أثر العنف الجنسي والقائم  تتناول
فهم طبيعة ومدى  االحتياجات الخاصة لالجئين الناجين من األقليات الجنسية والتحديات التي يواجهونها في طريقهم نحو التعافي.

لتمكين المشاركين من تقدير الحاجة العاجلة إلى منهج  على النوع االجتماعيالتبعات المحتملة المترتبة على العنف الجنسي والقائم 
 شامل متعدد القطاعات 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 ساعة ونصف

 عالمات إثارة األفكار  

 مناقشة  
باور بوينت الالجئين من  - على النوع االجتماعيأثر العنف الجنسي والقائم 

 األقليات الجنسية

 البرروجيكتور عمل جماعي  

  دراسة حالة  

 
 خلفية عامة .3

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

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

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

  . .على النوع االجتماعيسبب أفعال العنف الجنسي والقائم عقلية وعاطفية واجتماعية وروحية ب
  تغييرات في قدرة الشخص الناجي من العنف الجنسي  :على النوع االجتماعياآلثار النفسية الجنسية للعنف الجنسي والقائم

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

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

توجيهات دمج تدخالت العنف القائم  (2005اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .الحضرية في اإلكوادور وغانا وإسرائيل وكينيا

واالستجابة في حاالت  على النوع االجتماعيلقائم التركيز على منع العنف الجنسي وا في العمل اإلنساني. على النوع االجتماعي
مفوضية األمم المتحدة  .المركز النفسي االجتماعي (2016االتحاد الدولي لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر ) .الطوارئ

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

منع  (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .العمل مع ذوي اإلعاقة في التهجير القسري (2011) شؤون الالجئين

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

منظمة  .والمتحولين جنسًيا وثنائي الجنس في التهجير القسري مزدوجي الميول الجنسيةالعمل مع األشخاص المثليات والمثليين و
 . الصحة العقلية: حالة من الرفاهية( 2014) العالمية الصحة

 

الالجئين من  - على النوع االجتماعيأثر العنف الجنسي والقائم 
 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
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
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
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
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.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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.

 دريبات والمناقشات الجماعية. الت
 
 

 : الغالف1الشريحة 
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 : األهداف2الشريحة 

 
 

 الخلفية
  على الالجئين الناجين من األقليات الجنسية وأسرهم ومجتمعاتهم يمكن أن  على النوع االجتماعيأثر العنف الجنسي والقائم

 يكون قوًيا كما أنه متفاوت إلى حد بعيد. 
  على الناجين بما في ذلك  على النوع االجتماعيالعنف الجنسي والقائم  إلى تحديد األنواع المختلفة آلثاريسعى الهدف األول

 الالجئين من األقليات الجنسية. 
 .بيّن أن الشرائح التالية ستتناول فئات اآلثار المترتبة، بما فيها اآلثار المادية والنفسية والنفسية االجتماعية والنفسية الجنسية  
  من  على النوع االجتماعيويلقي الهدف الثاني الضوء على االحتياجات الخاصة للالجئين الناجين من العنف الجنسي والقائم

 .األقليات الجنسية
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 على النوع االجتماعي: آثار وتبعات العنف الجنسي والقائم 3شريحة ال

 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 دقيقة( 20نشاط جماعي )

 .2ضع  قبل بداية الدورة ، اكتب "الناجي" و "األسرة" و "المجتمع" في أعلى ثالثة صفحات مستقلة من لوحات فليب تشارت - 
  أقالم ماركر على طاوالت المشاركين. 3

  على  تماعيعلى النوع االجفي بداية الدورة، وضح أن المشاركين سيطرحون األفكار حول تبعات وأثار العنف الجنسي والقائم

  الالجئين الناجين من األقليات الجنسية وأسرهم ومجتمعاتهم.
 .ضع لوحات فليب تشارت الثالثة على الحائط، مع ترك مساحة كافية بينها لجمع عدد قليل من األشخاص  
 على النوع والقائم  اطلب من المشاركين االقتراب من لوحة فليب تشارت التي يختارونها وكتابة اآلثار ذات الصلة للعنف الجنسي

ذكر المشاركين بعدم كتابة شيء ما تمت كتابته قبل  -على الالجئين الناجين من األقليات الجنسية وأسرهم ومجتمعاتهم  االجتماعي

  ذلك بالفعل.
  .شجع المشاركين على تقديم إجابات متنوعة 
  .بشكل مفتوح، استعرض وناقش كل لوحة من لوحات فليب تشارت 
  له آثار  على النوع االجتماعيأو لديهم فكرة عما إذا كان العنف الجنسي والقائم  شهدوااسأل المشاركين إذا كانوا يعرفون أو

 متشابهة أو مختلفة على األشخاص من األقليات الجنسية. 
o ئات التى تجّرم ، ومع ذلك ففي البيعلى النوع االجتماعيار الجسدية للعنف الجنسي والقائم يمكن أن تتشابه األث

الميول الجنسية والهويات الجندرية غير المطابقة، يمكن أن تكون التبعات على الالجئين من األقليات الجنسية 
أكثر حدة بسبب استمرارية االضطهاد وغياب شبكات الدعم االجتماعي وعدم الوصول إلى الخدمات وانعدام 

  .األمل في الحماية طويلة المدى
 

 المصادر
  .38-33 الصفحات الثالثي، لخطرا تقرير

SHIA (2013 )والمثليين ومزدوجي  للمثليات المعاناة غير المرئية (2013منظمة لجوء وهجرة الالجئين ) .غير مرئي في المدينة

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

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
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 على النوع االجتماعي: اآلثار المادية للعنف الجنسي والقائم 4الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  مع شرح تغيير وظائف الجسم بسبب العنف. على النوع االجتماعياشرح اآلثار المادية المترتبة على العنف الجنسي والقائم  
 .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  
 أن يؤدي إلى تغييرات في الصحة اإلنجابية للناجين من اإلناث. يمكن على النوع االجتماعيالعنف الجنسي والقائم  بين أن  
 .هناك آثار مادية عامة أخرى أكثر، حيث يضر بالعديد من أجزاء الجسم  
 يمكن أن يكون ناتًجا عن الوالدة أو االغتصاب أو القوة  هو عبارة عن فتحة ممزقة بين المهبل والمستقيم أو المثانة. الناسور

باإلضافة إلى المشاكل الصحية الظاهرة ومخاطر العدوى، تؤدي هذه المشكلة  يؤدي إلى إصابة المرأة بالسلس.الجنسية مما 
  الخاصة إلى العزلة االجتماعية و/أو الخزي.

  اطلب من أحد المشاركين التطوع ليقرأ بصوت عال عدد قليل من األثار المادية من كل فئة والتي لم يذكرها المشاركون في

  فليب تشارت خالل التمرين السابق.لوحات 
 

 المصادر
تعزيز األنظمة الصحية، واالستجابة للعنف  GenderViolence.org-Health (2011) ما هو الناسور؟ (2016مؤسسة الناسور )

توجيهات  (2015اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على النوع االجتماعيالجنسي والقائم 

 .لعمل اإلنساني: وتقليل المخاطر وتعزيز الصمود والمساعدة على التعافيفي ا على النوع االجتماعيلدمج تدخالت العنف القائم 
والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية   العمل مع األشخاص المثليات( 2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

العمل مع الرجال والفتيان الناجين من  (2012)مفوضية شؤون الالجئين  .ًيا وثنائي الجنس في التهجير القسريجنس والمتحولين

  .في التهجير القسرياالجتماعي لعنف الجنسي و القائم على النوع ا
 

  

https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/#sthash.8bAS6diJ.dpuf
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://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.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf%20.
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf%20.
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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 : مقتبس عن أحد الالجئين الناجين من األقليات الجنسية5الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 .اطلب من أحد المشاركين قراءة المقتبس المأخوذ عن أحد الناجين من األقليات الجنسية  
  المادي فقط، ولكنها تكون أكبر من ذلك مثل  األثرال تقتصر دائًما على  النوع االجتماعيعلى بيّن أن آثار العنف الجنسي والقائم

  .على النوع االجتماعيفي الشرائح التالية، سيتم تناول آثار إضافية للعنف الجنسي والقائم  األعراض النفسية المبيّنة هنا.
 

 المصادر
HIAS (2013) غير مرئي في المدينة.  

  

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


 

 

7 
 

I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية للعنف الجنسي والقائم 6الشريحة 
 

 
 

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

  النفسي، يمكن أن يتسبب في تغيير المشاعر العاطفية وسلوكيات الناجي.
 لغضب والخوف مما يؤدي إلى العزلة الذاتية.قد يولّد مشاعر الخزي والعار وا  
  إلى تدني تقدير الذات والكراهية الداخلية للمثليين، األمر الذي يمكن  على النوع االجتماعييمكن أن يؤدي العنف الجنسي والقائم

  أن يؤدي بدوره إلى إيذاء الذات، ويشمل ذلك تعاطي المخدرات واالنتحار.
 بعض الناجين يصابون باضطراب ما بعد الصدمة. حة العقلية القل واالكتئاب.تتضمن األثار المتعلقة بالص  
  يمكن أن تشمل اآلثار النفسية أيًضا تطور األعراض النفسية، والتي تعتبر حاالت مادية تنجم عن أو تتفاقم بسبب الضغط أو

  التفاعالت بين العقل والجسم.
  غياب العوامل اإليجابية مثل الشعور باألمن، وانعدام اإلحساس بالذات والتواصل مع المجتمع يؤدي إلى تفاقم األثر النفسي

 ويقلل من المرونة النفسية. 
  خالل أبحاثHIAS  أعراض 44.2على الالجئين من األقليات الجنسية في إكوادور وإسرائيل وغانا وكينيا، أظهر %

كما أبدى الناجون من األقليات الجنسية الذين أظهروا اضطرابات ما بعد الصدمة تصوًرا أقل لدعم  الصدمة.اضطرابات ما بعد 
 األسرة. 

  يواجه الالجئون من األقليات الجنسية صوًرا أخرى من على النوع االجتماعيوعلى الجانب اآلخر من العنف الجنسي والقائم ،
  والعاملين لدى الحكومة وغيرهم خالل الصراعات المسلحة واالضطرابات المدنية.العنف، تتضمن التعذيب من قبل المتمردين 

 
 المصادر

 . 4 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
HIAS (2013 )عندما تكون األعراض غامضة (2013النفس األمريكية )جمعية علم  .غير مرئي في المدينة. -Health

GenderViolence.org (2011 ) في أوروبا  على النوع االجتماعيتعزيز األنظمة الصحية، واالستجابة للعنف الجنسي والقائم

اآلثار  (2006) يوان و كوس ،ستون .اضطرابات ما بعد الصدمة( 2016المعهد الوطني للصحة العقلية ) .الشرقية وآسيا الوسطى

  .النفسية للصدمة الجنسية
 

  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.apa.org/monitor/2013/07-08/symptoms.aspx
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.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية للعنف الجنسي والقائم 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  على النوع االجتماعيمعظم األثار النفسية والعاطفية المتربة العنف الجنسي والقائم

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

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

  إلى إحداث تغيير في سلوك الناجي بسبب الخوف من المزيد من  على النوع االجتماعييمكن أن يؤدي العنف الجنسي والقائم
عادة تتفاقم العزلة الذاتية عند  والمجتمعية والجماعية وكذلك المسؤوليات. األسريةاب من األنشطة اإليذاء، ويشمل ذلك االنسح

هروب الناجي من األقليات الجنسية إلى بلد لجوء يوجد به رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي، وال يقدم أمالً للسالمة أو 
 الدعم المجتمعي. 

 ت تكييف مختلفة ومتنوعة في البيئات المعادية، واعتماد سلوكيات المغايرة الجنسية إلخفاء قد تستخدم األقليات الجنسية آليا
 ليصبح "غير مرئي." واالنسحاباألنوثة أو الذكورة غير المطابقة 

 

 المصادر
 . 38-33 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

HIAS (2013) ( 2003) منظمة لجوء وهجرة الالجئين  .غير مرئي في المدينة()ORAMوالمثليين  للمثليات المعاناة غير المرئية

  .جنسيًا وثنائي الجنس في المناطق الحضرية بالمكسيك وأوغندا وجنوب أفريقيا ومزدوجي الميول الجنسية  والمتحولين
 

  

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.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 : مقتبس عن أحد الالجئين الناجين من األقليات الجنسية8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من أحد المشاركين قراءة المقتبس بصوت عال 
  تتخذ األقليات الجنسية في التي تعيش في مجتمعات بها رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي من العزلة والشك في اآلخرين

 آلية التكيف األفضل للحماية والبقاء أمام الرفض واإليذاء المستمرين مدى الحياة. 
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 على النوع االجتماعياآلثار النفسية الجنسية للعنف الجنسي والقائم : 9الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 .اطلب من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية الجنسية" ثم اقرأ بصوت عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة  
 .يمكن أن تشمل: الشعور باأللم  النساءأعراض الخلل الوظيفي الجنسي عند  تتنوع اآلثار النفسية الجنسية بين الرجال والنساء

أعراض  أثناء ممارسة الجنس، عدم القدرة على االستثارة أو الوصول إلى الشهوة، والضيق والتشنجات الالإرادية حول المهبل.
صاب، ومشكالت في القذف أو عدم يمكن أن تشمل: عدم القدرة على الحفاظ على االنت عند الرجالالخلل الوظيفي الجنسي 
 القدرة على االستثارة. 

 إلى رؤية سلبية لجسم الشخص أو التقدير المتدني للذات أو  فقد االهتمام الجنسي بسبب الحدث الجنسي الصادم يمكن أن يؤدي
 عدم القدرة على الدخول في عالقة رومانسية أو جنسية مع شريك جنسي

  يمكن أن يكون العجز الجنسي أو عدم الرغبة أثًرا جانبًيا في العديد من العالجات التي يتم يأخذها الناجي للمساعدة في
 تعافيه/تعافيها. 

 
 المصادر

 . 38-33 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
 HIAS(2013) توجيهات  (2007اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .غير مرئي في المدينةIASC  حول الدعم النفسي

   .الخلل النفسي الجنسي (2011مستشفى ماونت سيناي ) .االجتماعي والصحة العقلية في حاالت الطوارئ
 

  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 على الناجين على النوع االجتماعي : اآلثار طويلة المدى للعنف الجنسي والقائم10الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  إلى جانب رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي وكراهية على النوع االجتماعيالوصم المتعلق بالعنف الجنسي والقائم ،

 األجانب والجندر والعمر عدم توفر فرص العمل قد يدفع البعض إلى العمل الجنسي. 
 بسبب الخوف  على العالجات الطبية، قد يتعرض العديد من الناجين إلى تدهور صحتهم البدنية. مع قلة المال الالزم للحصول

 من الوصم والعار، قد يلجأ البعض للحصول على المساعدة الطبية فقط عندما تصبح الحالة حادة أو خطيرة بالفعل. 
 إلى الرفض من جانب  على النوع االجتماعي العنف الجنسي والقائم إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الوصم االجتماعي حول

المجتمع وأعضاء الجماعة واألسرة واألزواج مما يؤدي إلى ترك الناجين دون الشبكة االجتماعية الالزمة للتعافي العاطفي 
 والجسدي. 

  .وغالًبا ما تكون العزلة ذاتية، بسبب الشعور بالخزي والذنب 
  وضح أنه بدون شبكة الدعم االجتماعي، قد يلجأ بعض الناجين إلى إدمان المخدرات كوسيلة للهروب من األلم البدني والعاطفي

 اليومي. 
 .قد تؤدي العزلة واإلقصاء للناجين وأعضاء األسرة إلى عدم الوصول إلى الفرص المالية والتعليمية، مما يعمق واقع الفقر  
 وعادة  ن من األقليات الجنسية في عالقات جنسية غير مستقلة مع المحليين لتأمين االحتياجات الخاصة.يدخل الكثير من الناجي

  .على النوع االجتماعيتشكل مثل هذه العالقات مخاطر لمزيد من العنف الجنسي والقائم 
  مسائل الميل الجنسي والهوية عادة يواجه الالجئون من األقليات الجنسية أنظمة لجوء يعمل بها مسؤولين غير مدربين على

وفي حاالت كثيرة جًدا، يتم رفض طلباتهم إذا كانت قائمة  الجندرية، وعادة يتعرضون إلى سوء المعاملة خالل مقابالت اللجوء.
القدرة على الحصول على  ويؤدي ذلك إلى تقويض على االضطهاد القائم على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجندرية.

 قانونية المطلوبة للوصول الكامل إلى الرعاية الطبية والتوظيف والتعليم.الوضعية ال
  يوجد عدد قليل جًدا من العاملين في المجاالت الطبية والصحة العقلية والقانونية المدربين أو ذوي الخبرة في التعامل مع

أمًرا  على النوع االجتماعيلجنسي والقائم الالجئين من األقليات الجنسية، مما يجعل التعافي على المدى الطويل من العنف ا
 صعًبا. 

 
 المصادر

  .38-33 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
HIAS (2013 )توجيهات  (2007اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .غير مرئي في المدينةIASC  حول الدعم النفسي

منظمة لجوء وهجرة  الهوية واإلدماج في إسرائيل وكينيا. (2013ميلو، يفتاش ) .االجتماعي والصحة العقلية في حاالت الطوارئ

جنسيًا وثنائي الجنس في المناطق  والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية  والمتحولين للمثليات ئيةالمعاناة غير المر (2013الالجئين )

 المثليات العمل مع األشخاص (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .الحضرية بالمكسيك وأوغندا وجنوب أفريقيا

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

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://www.fmreview.org/sogi/millo.html
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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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 على األسرة على النوع االجتماعي: اآلثار طويلة المدى للعنف الجنسي والقائم 11الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  يمكن أن يواجهوا اإليذاء البدني  واألزواج أو أشقاء يعولونهم.بعض األقليات الجنسية يكون لديهم أسرهم، بما في ذلك األطفال

  والنفسي فضالً عن العزلة االجتماعية.
  قد تؤدي العزلة واإلقصاء للناجين وأعضاء أسرهم إلى خلق عوائق في الوصول إلى الفرص المالية والتعليمية، مما يعمق واقع

  الفقر.
 طويلة المدى لقدرة الناجي على العمل، قد يعَرض أعضاء األسرة إلى خطر الفقر  نقص الموارد، بمصاحبة الخسارة المؤقتة أو

 والجوع والتبعية. 
  على النوع االجتماعيتكون التبعات قوية على األسرة التي تتعرض إبنتها أو ابنها أو األب أو األم إلى العنف الجنسي والقائم. 

العنف الجنسي  الجندرية، ونتيجة لذلك تحدث االضطرابات مع احتمال المزيد منيمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيير في األدوار 
  .على النوع االجتماعيوالقائم 

 
 المصادر

 . 38-33 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
 (2013 )HIASلمدينةغير مرئي في ا.  

 
  

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
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 : مقتبس عن أحد الالجئين الناجين من األقليات الجنسية12الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من أحدهم التطوع لقراءة نص االقتباس 
 على جتماعًيا بسبب ميولها الجنسية، ويمكن أن يكونوا عرضة للعنف الجنسي والقائم امرأة المذكورة أعاله تم تهميشهم أطفال ال

 تحتاج الالجئة إلى المشورة حول كيفية شرح ميلها الجنسي ألطفالها وكيفية ضمان سالمتهم.  .االجتماعيالنوع 
 

 المصادر
 . 38-33 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

 
 

 مارسيال –: دراسة حالة 13الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من أحد المشاركين قراءة قصة مارسيال بصوت عال 
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 مارسيال –: دراسة حالة 14الشريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 دقيقة( 20نشاط جماعي )

 .قسم المشاركين إلى أربعة مجموعات  
 .بين أنه سيكون لديهم خمس دقائق كمجموعة للمناقشة والتدوين: خصص سؤال لكل مجموعة على أساس قصة مارسيال 

o  العقلية والبدنية : التبعات على الصحة1المجموعة 
o  التبعات النفسية االجتماعية2المجموعة : 
o  التبعات االقتصادية3المجموعة : 
o  التبعات المؤثرة على األسرة4المجموعة : 

 .اطلب من كل مجموعة قراءة إجاباتها  
 .افتح باب المناقشة للمجموعة  
 :إجابات محتملة 

o  والعاطفي، تدني تقدير الذات،اآلثار البدنية والصحة العقلية: األلم البدني 
o  األثار االجتماعية: العزلة وغياب الحماية والتهجير والخوف من الترك دون دعم اجتماعي أو اقتصادي وعدم

  وجود حماية من قبل الشرطة.
o  األثار االقتصادية: االعتماد على ممارسة الجنس من أجل البقاء مما يؤدي إلى اإليذاء من جانب الزبائن

  العاملين في الجنس. واآلخرين
o .األثار األسرية: االنعزال عن شقيقتها نتيجة لالكتئاب  
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I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 ملخص: 15الشريحة 
 

 
 

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


