
 

 

1 
 

I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

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

 
 
 الهدف .1

على النوع تهدف هذه الوحدة إلى زيادة قدرة المشاركين على االستجابة بشكل فعال الحتياجات الناجين من العنف الجنسي والقائم 

  من األقليات الجنسية. سوف يتعلم المشاركون كيفية تطبيق المنهج على الالجئين مستخدمين "المنهج المرتكز على الناجي". االجتماعي

 
 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  - على النوع االجتماعياالستجابة للعنف الجنسي والقائم 

 من األقليات الجنسية

 البرروجيكتور عمل جماعي  

  دراسة حالة  

 
 خلفية عامة .3
 واحتياجات ورغبات الناجين من العنف المنهج القائم على حقوق اإلنسان عبر وضع حقوق  المنهج المرتكز على الناجين يكمل

يتطلب هذا أخذ احتياجات الالجئين المتعددة بعين االعتبار وكذلك نقاط  في قلب االستجابة. على النوع االجتماعيالجنسي والقائم 

يعمل هذا المنهج على ضمان أن تكون الخدمات مصممة على  الضعف، وأثر القرارات واإلجراءات التي يتم اتخاذها لدعمهم.

 دي الذي تلعبه في عملية التعافي الخاصة بهم. حسب األولويات واالحتياجات الفريدة للناجين، مع إدراك الدور الريا

 .ولكن معظم العاملين في الخطوط األمامية  يستخدم العديد من مزودي الخدمات بعض جوانب المنهج المرتكز على الناجين

شخاص ذوي يلزمهم التدريب وبناء القدرة على تطبيق المنهج على الناجين من كبار السن أو الذكور أو األقليات الجنسية أو األ

 اإلعاقة. 

  يحتاج فريق العمل ومزودي الخدمة إلى التفكير طرق التواصل مع مزودي الرعاية والمشاركة معهم عند العمل مع الناجين من

 األقليات الجنسية، مع التأكد من توافق إجراءاتهم مع المنهج المرتكز على الناجي. 

 
 المصادر

 . 38-33 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
دليل لتنسيق تدخالت العنف  (2010)( GBV AoR) مجموعة عمل نطاق المسؤولية عن العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

لمبنية على على األساليب ا( 2016عنف المنزلي )مشروع ال GLBTQ .الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني

Health- .اإلطار النظري ومجموعة المالحظات العملية* من عنف الشريك الحميم: LGBTQبالصدمة للناجين 
GenderViolence.org (2016)  في أوروبا  على النوع االجتماعيتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف الجنسي والقائم

غير مرئي في المدينة: ثغرات الحماية التي تواجه الالجئين  HIAS (2013) .الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة

توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة  الحضرية في اإلكوادور وغانا وإسرائيل وكينيا. وطالبي اللجوء من األقليات الجنسية في المناطق
( 2012صندوق األمم المتحدة للسكان ) .في العمل اإلنساني جتماعيعلى النوع االلدمج تدخالت العنف القائم ( 2015بين الوكاالت )

  .د القطاعات يرتكز على الناجينمنهج متعد - على النوع االجتماعيمواجهة العنف القائم 
  

 
 
 
 
 

على النوع االستجابة للعنف الجنسي والقائم 
 الالجئين من األقليات الجنسية – االجتماعي

http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.glbtqdvp.org/wp-content/uploads/2016/06/TIP-for-LGBQT-Survivors_LitReview.pdf
http://www.glbtqdvp.org/wp-content/uploads/2016/06/TIP-for-LGBQT-Survivors_LitReview.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/pacific/pacific_vaw/day3/3.1._gbv_multisectoral_survivor_centered_approach.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  
 من األقليات الجنسية الناجين من العنف الجنسي  وّضح أن هذه الوحدة ستساعد المشاركين على فهم االحتياجات الخاصة لالجئين

  وتقديم االستجابة األفضل لهم بطريقة مالئمة تساعد على التمكين. على النوع االجتماعيوالقائم 
 نسية.جالالجئين الناجين من األقليات اللمرتكز على الناجي مع التركيز على احتياجات ستركز هذه الوحدة على استخدام المنهج ا  
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 : المنهج المرتكز على الناجين3شريحة ال

 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 الخلفية

  هو المنهج األساسي المستخدم في  على النوع االجتماعيالمنهج المرتكز على الناجين لالستجابة للعنف الجنسي والقائم
  المساعدات اإلنسانية.

  استخدم التمرين القصير الختبار المعلومات المسبقة لدى المشاركين حول المنهج المرتكز على الناجين والتمهيد للمناقشة
  القادمة.

 
 دقائق( 5نشاط جماعي )

 .ركين على تقديم إجابات متنوعة. شجع المشا اسأل المشاركين األسئلة الثالثة الواردة في الشريحة 
  .سجل اإلجابات على الفليب تشارت 
  .قدم ملخًصا لكل رد بناًء على اإلجابات المقدمة 
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 : تعريف المنهج المرتكز على الناجين4الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من أحد المشاركين قراءة التعريف وقارنه مع األفكار المتنوعة التي تم طرحها خالل تمرين استثارة األفكار 
 :وضح أن المنهج المرتكز على الناجين 

o  على النوع االجتماعييدمج مفاهيم التمكين وحقوق اإلنسان في االستجابة للعنف الجنسي والقائم . 
o سيطرة على حياته/حياتها، والقيام بدور قيادي في عملية التعافي، على أساس اتخاذ تدعم الناجي في استعادة ال

 القرارات المستنيرة. 
o  .يضمن قيام كافة المستجيبين بإعطاء األولوية لتفضيالت الناجين طوال الوقت 
o  احتياجات  وأن لديهم على النوع االجتماعييدرك أن األفراد يستجيبون بطرق مختلفة للعنف الجنسي والقائم

 مختلفة. 
o  .يضمن حصول الناجين على رعاية مخصصة تضع حقوقهم واحتياجاتهم وأمنياتهم على رأس أولوياتها 

 
 المصادر

Health-.العنف ضد النساء والفتياتوحدة برمجة العمل مع القطاع الصحي لمواجهة  (2011) كولومبيني ومامان
GenderViolence.org (2016) في أوروبا  على النوع االجتماعيلقائم تعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف الجنسي وا

لدمج تدخالت ( 2015توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .مبادئ ومعايير تقديم الخدمة 2.5الشرقية وآسيا الوسطى: 

على النوع إدارة برامج العنف القائم  (2012صندوق األمم المتحدة للسكان ) .في العمل اإلنساني على النوع االجتماعيالعنف القائم 

لهيئة األمم المتحدة للمرأة إلنهاء العنف  االفتراضيمركز المعرفة  .في حاالت الطوارئ، دليل رفيق التعلم اإللكتروني االجتماعي
  .بما يكفل مناهج تقوم على التمكين وترتكز على الناجين (2012ضد النساء والفتيات )

 

  

http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1405612448.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.endvawnow.org/en/articles/312-ensuring-survivor-centred-and-empowering-approaches.html
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 : مبادئ المنهج المرتكز على الناجين5الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  وّضح أن المنهج المرتكز على الناجين يقوم على ستة مبادئ توجيهية أساسية توّضح العالقة بين الناجين ومزود خدمة

 . النوع االجتماعي علىاالستجابة للعنف الجنسي والقائم 
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 : الكرامة6الشريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 الخلفية

 .ذكر معظم الالجئين  يجب أن تتوفر الفرصة للناجين للعمل مع مزودي الخدمات من النوع الجندري و/أو السن الذي يختارونه
 من األقليات الجنسية الذين تم إجراء مقابالت معهم لتقرير الخطر الثالثي أنهم يفضلون العمل مع مزودي خدمات من اإلناث. 

 .قد يمنع هذا الناجي من اإلفصاح ويمكن أن يؤدي إلى شعور  يتعين على مزودي الخدمة تجنب التعبير عن المواقف التقديرية
 دة التعرض لإليذاء. بالرفض أو إعا

  الصبر واالحترام  بعض الوقت لإلفصاح عن تجربتهم. على النوع االجتماعييمكن أن يأخذ الناجين من العنف الجنسي والقائم
 واإلنصات الجيد كلها أمور مطلوبة لخلق بيئة آمنة لإلفصاح. 

 نسية بغرض إثبات هويتهم الجندرية أو الميول يجب على مزودي الخدمات تجنب توجيه األسئلة إلى الناجين من األقليات الج
كما يجب عليهم تجنب توجيه األسئلة الضمنية المتلصصة أو الصريحة حول تجاربهم الجنسية التي تمت بالموافقة أو  الجنسية.

ف والوصم وبدالً من ذلك، يجب أن تركز األسئلة على شعور الناجين باالختال .على النوع االجتماعيالعنف الجنسي والقائم 
  والعار فضالً عن اإليذاء.

  وتفسيره/تفسيرها لألحداث.  على النوع االجتماعيوّضح أهمية احترام رواية الناجي لتجربة العنف الجنسي والقائم 
 .للرفض عند محاولتهم التعبير عن مشاعرهم وتجاربهم.  اتعرضوفي الماضي، ربما  سلّم بصحة ما يرويه الناجي لك 
 لزم األمر. ي الخدمة تقديم الدعم العاطفي واستخدام عبارات داعمة، متىيتعين على مزود  
 .نادي على األشخاص باألسماء والضمائر التي  اسأل دائًما إذا كنت غير متأكد من الطريقة التي يرغب بها الناجون تحديدهم

) هو مقابل هي، االسم المستعار مقابل يختارونها، أو أطلب من الناجين حول الطريقة التي يرغبون منك اإلشارة إليهم بها 
 االسم القانوني(. 

 
 دقائق( 5نشاط جماعي )

  على قبل استعراض الشريحة، اسأل المشاركين كيف يمكن أن ينطبق مفهوم "الكرامة" في االستجابة للعنف الجنسي والقائم
 شجع المشاركين على تقديم إجابات متنوعة.  .النوع االجتماعي

  .سجل اإلجابات على الفليب تشارت 
  .اعرض الشريحة وقارن مع اإلجابات المقدمة 

 
 المصادر

تشيفالن، إس  .المبادئ التوجيهية للمرسات النفسية مع المثليات والمثليين وثنائي الجنس (2011جمعية علم النفس األمريكية )

 العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمجموعة عمل نطاق المسؤولية عن  .LGBTIو  DSSHنموذج طلبات اللجوء  (2014)
(GBV AoR )(2010) صندوق األمم المتحدة  .دليل لتنسيق تدخالت العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني

  .في األوضاع اإلنسانية على النوع االجتماعيإرشادات حول دمج العنف القائم  (2005للسكان )
 

http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines.aspx
https://www.no5.com/cms/documents/DSSH%20Model%20and%20LGBTI%20Asylum%20Claims.pdf
https://www.no5.com/cms/documents/DSSH%20Model%20and%20LGBTI%20Asylum%20Claims.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
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 : السالمة7الشريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 الخلفية

  يمكن أن يأخذ األمان شكل الحماية المادية، أو المساعدة الطبية  .الناجي يشعر باألمان هو أمر أساسي في عملية التعافيإن جعل

  .أو النفسية، والدعم االجتماعي أو األخالقي
  من األهمية بمكان أن يتم تقييم المخاطر المحتملة مع الناجي، ويشمل ذلك أنواع الجناة واألسرة والمجتمع أو اآلخرين، في أعقاب

  .أو اإلفصاح عنه على النوع االجتماعيحدوث العنف الجنسي والقائم 
 ان على المدى البعيد والمدى الطويلعند العمل مع الناجي لتخفيف المخاطر، تأكد من الناجي الذي سيشترك في خطة األم.  
 تحلي بالصبر، ال تصدر أحكاًما وادعم رواية الناجي واحتياجاته وأولويات األمان له: احرص على عدم اإليذاء.  
  احرص على عدم تعريض الناجي إلى مخاطر أخرى دون قصد؛ في حالة األقليات الجنسية، يمكن أن يؤدي التحويل إلى

 القبض عليهم. الشرطة إلى إلقاء 
 

 دقائق( 10نشاط جماعي )

 .في أعلى أحدهما، أكتب "آمن" وفي أعلى اآلخر، اكتب "غير آمن." قبل استعراض الشريحة، قم بإعداد لوحين فليب تشارت 
 وكتابة شيًئا ما حول التدريب يجعلهم يشعرون "باألمن" و "عدم األمن".  اطلب من المشاركين االقتراب من كال اللوحين 
 كن أن تكون العوامل التي يدونها المشاركين متعلقة بالبيئة المادية، أو شعور المجموعة أو المفاهيم التي تمت مناقشتها في يم

 التدريب. 
 .تناول كيفية جعل التدريب آمًنا لكل  (.ماديًا وعاطفيًا وبيئيًا وإجرائيًا)حدد مع المشاركين ما تنطوي عليه السالمة  راجع اإلجابات

 المشاركين. 
 الشريحة اعرض 

 

 المصادر
 .في العمل اإلنساني على النوع االجتماعيلدمج تدخالت العنف القائم  (2015توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

مهارات التواصل  (2004وارد جيان ) .المثليين )إل جي بي تي آي( نحو إعادة توطين شاملة لالجئين( 2013رومباتش، جينيفر )

 دورة تدريبية لمدة خمسة أيام. : على النوع االجتماعيالناجين من العنف الجنسي والقائم  عند العمل مع
 

  

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/sogi/rumbach.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/GBV-Comm-Skills-Manual.pdf
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/GBV-Comm-Skills-Manual.pdf
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 : السرية8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  يجب أن تتم بشكل آمن وخاص  على النوع االجتماعيذّكر المشاركين بأن جميع المقابالت مع الناجين من العنف الجنسي والقائم

  .وفي موقع سري

 يجب أن يتم الحصول  .موافقتها/بيَن أن أساس السرية هو ضمان أن اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالناجي لن يتم إال بموافقته

  .في كل مرة يتم فيها اإلفصاح لطرف خارجي على الموافقة
  يتعين على مزود الخدمة أن يوضح أن بعض المعلومات قد تحتاج إلى اإلفصاح عنها لآلخرين للوصول إلى العدالة وتلقي

  .الرعاية الطبية
 إلى الحصول على  فكر في استراتيجيات إدارة السرية في حال إشراك مقدمي الرعاية أو أعضاء األسرة، أو إذا كنت تحتاج

  .المزيد من االستشارات حول طرق التواصل الخاصة بالشخص الناجي

 المخاطر على  يجب أن تضع في عين االعتبار .يجب أن يتم اتخاذ القرار المتعلق بمن سيشارك ومتى بمشاركة الناجي

  .سالمتها/سالمته
 

 المصادر
GenderViolence.org-Health (2016)  في  على النوع االجتماعيتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف الجنسي والقائم

لهيئة األمم المتحدة للمرأة إلنهاء العنف ضد  االفتراضيمركز المعرفة  .وسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمةأوروبا الشرقية وآسيا ال
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  .على التمكين وترتكز على الناجين بما يكفل مناهج تقوم( 2012النساء والفتيات )

والمتحولين جنسيًا وثنائي الجنس  مزدوجي الميول الجنسيةليل المعرفة األساسية: العمل مع األشخاص المثليات والمثليين ود( 2011)

  .في التهجير القسري
 
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.endvawnow.org/en/articles/312-ensuring-survivor-centred-and-empowering-approaches.html
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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 التمكين: 9الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .وّضح أن تمكين الناجي هو أمر أساسي في عملية التعافي 
  .خطة عالج تبين اإلجراءات التي يعتقد الناجي أنها األفضل وأين يحتاج/تحتاج إلى الدعم 
  .ويجب أن تتمركز الخطة على رغبات الناجي وأن تكون طوعية بالكامل 
  حتى األشخاص الذي ال يملكون القدرة على إعطاء الموافقة على الخطة يحق لهم الحصول على المعلومات ويمكن أن يكون لهم

 دور في عملية صنع القرار. 
 اجات ورغبات الناجي. ويجب أن يتم تعديل الخطة مع مرور الوقت بحيث تتناسب مع احتي 
  ،التسليم بمدى صعوبة األمر على األقليات الجنسية الالجئين في مجتمع يعادي المثلية الجنسية في الكشف عن العنف الجنسي

 وترك العالقات والتعافي السريع. 
 طوات الوضع الخطط يجب اتخاذ الخطوات نحو تمكين الناجين من األقليات الجنسية، والتأكد من إشراكهم في كل خطوة من خ

 واتخاذ القرارات. 
 

 المصادر
  .رعاية ودعم الرجال الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالصراع (2011مركز األبحاث الطبية بجنوب أفريقيا )

 
  

http://www.svri.org/CareSupportofMaleSurviv.pdf
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 : الدمج10الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  يجب أن نقدم نفس مستوى الخدمات إلى جميع الناجين بغض النظر عن الجنس والسن والعرق والميل الجنسي أو الهوية

 الجندرية. 
 .وعندما تجد صعوبة في ذلك، أحل  تأمل أفكارك المسبقة وافتراضاتك حول األقليات الجنسية وعالجها قبل التعامل مع الناجين

 العميل إلى مزود خدمة آخر. 
 يؤدي اتخاذ القرارات نيابة عن الناجين  رص على عدم تقديم افتراضات حول قدرة الناجين على اتخاذ القرارات الخاصة بهم.اح

 إلى تعزيز عدم التمكين. 
  .قدم كل الخيارات المتاحة إلى الناجين، حتى وإن كنت غير متأكد من كيفية مشاركتهم في هذه األنشطة 
  توصيل هذه اآلراء؛ وامنح الناجي الوقت الكاف للتفكير في هذه الخيارات وطرح استعد لممارسة طرق متنوعة ومختلفة في

 األسئلة. 
 

 المصادر
GenderViolence.org-Health (2016)  في  على النوع االجتماعيتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف الجنسي والقائم

دليل المعرفة ( 2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ). أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة

 .والمتحولين جنسيًا وثنائي الجنس في التهجير القسري مزدوجي الميول الجنسيةاألساسية: العمل مع األشخاص المثليات والمثليين و

في حاالت الطوارئ: دليل رفيق  على النوع االجتماعيإدارة العنف القائم  (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

  .9التعليم اإللكتروني، الملحق 
 
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf


 

11 
 

I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي  

 : منهج متعدد القطاعات11الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  وضح أن رحلة الناجي إلى التعافي قد تنطوي على مشاركة العديد من مقدمي الخدمة الذين يعملون جنًبا إلى جنب لدعم

  الناجين.
 .يجب على الناجين تولي زمام المبادرة في تحديد الخدمات التي يرغبون في الوصول إليها ووقت ذلك  
  دوًرا أساسًيا، يجب أن يحظى الناجون بدعم فّعال  -أو النفسية أو القانونية سواًء الطبية  -في حين يلعب مقدمي الخدمات

  يجب أن يقرر الناجي من يشارك ومتى يشارك. من األسرة ومقدمي الرعاية وأعضاء المجتمع بشكل عام.
  ضد الالجئين من األقليات الجنسية يقلل الوصم والتمييز  على النوع االجتماعيزيادة الوعي حول العنف الجنسي والقائم

  الذي يواجهه الناجون.
 

 المصادر
 ence.orgGenderViol-Health(2016)  في  على النوع االجتماعيتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف الجنسي والقائم

دليل المعرفة  (2011مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة

 .والمتحولين جنسيًا وثنائي الجنس في التهجير القسري مزدوجي الميول الجنسيةاألساسية: العمل مع األشخاص المثليات والمثليين و

  .في حاالت الطوارئ: دليل رفيق التعليم اإللكتروني على النوع االجتماعيإدارة العنف القائم  (2012صندوق األمم المتحدة للسكان )
 

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
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 : المنهج المرتكز على الناجين12الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  يعتبر  ، مع الدعم من مقدمي الرعاية واألسرة. على النوع االجتماعيكما تمت مناقشته، تتركز االستجابة للعنف الجنسي والقائم

  الدعم المجتمعي أمًرا بالغ األهمية للتعافي وإعادة اإلدماج.
 .تعتمد االستجابة الفعالة على نظام إحالة قوي يتضمن الدعم الطبي والمادي والنفسي والنفسي االجتماعي والقانوني واالقتصادي  
  في هذا الرسم التوضيحي، تتفوق حاجة الناجي إلى األمان على معظم  لكل ناجي.يمكن أن تتنوع درجة أهمية كل عنصر

بعبارة أخرى، احتياجات الناجين متنوعة ومختلفة ويتطلب ذلك نطاًقا واسًعا من االستجابات المناسبة لكل  احتياجاته األخرى.
  قطاع.

 ن ال تعيد إصابة الناجي بالصدمة.من األهمية بمكان أن نتأكد من أن نظم اإلحالة إلى مقدمي خدمة آخرو  
 يجب على الناجين تولي زمام المبادرة في تحديد احتياجاتهم واالستجابة األمثل.  
 .يجب أن تتخذ االستجابة للناجين شكل المنهج الشامل؛ حيث أن معالجة حاجة واحدة فقط ال يؤدي إلى حل المشكلة برمتها  
  الوصم والخوف من أن تكون هدفًا لجرائم الكراهية، وهي مسألة يمكن أن تشكل جزًءا من وبشكل عام، تواجه األقليات الجنسية

  الحاالت التي يعرضونها.
  ولمساعدة الناجين من األقليات الجنسية، يجب أن يكون مقدمي الخدمة على دراية كاملة بالمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة

  بالميول الجنسية والهوية الجندرية.
 

 المصادر
GenderViolence.org-Health (2016)  في  يعلى النوع االجتماعتعزيز استجابة األنظمة الصحية للعنف الجنسي والقائم

على النوع إدارة العنف القائم ( 2012صندوق األمم المتحدة للسكان ) .أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مبادئ ومعايير تقديم الخدمة

  .في حاالت الطوارئ: دليل رفيق التعليم اإللكتروني االجتماعي
 
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
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 تيسفاالم –: دراسة حالة 13الشريحة 

 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 دقيقة( 15نشاط جماعي )

  قم بعرض الشريحة على المشاركين واطلب من أحدهم قراءة السيناريو بصوت مرتفع.
  ومجموعة بقسم المشاركين إلى مجموعة أ 

o  دقائق يبين اللقاء األول لألخصائي االجتماعي مع  5يجب أن تقوم المجموعة أ بتطوير عرض تمثيلي مدته

يجب استخدام المنهج المرتكز على الناجي لتحديد االحتياجات وخطة  تيسفاالم بعد جمع معلومات إضافية عنه.
  المعالجة.

o  التمثيلي.يجب أن تقوم المجموعة أ بأداء العرض  
o  للمنهج  االجتماعيويتعين على المجموعة ب تدوين المالحظات خالل المشاهدة حول مدى تطبيق األخصائي

  .انطباعهابعد ذلك تقوم المجموعة ب بتقديم هذه النتائج مع  المرتكز على الناجي.
 :جابة نعم، كيف؟هل تم تطبيق المنهج المرتكز على الناجي بشكل كامل؟ إذا كانت اإل سؤال المناقشة 
 

 الخلفية

  )يجب أن يناقش المشاركون كيف تؤثر الخرافات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالناجين من األشخاص المثليين )إل جي بي تي آي

  على الطرق التي نتبعها في تطبيق المنهج المرتكز على الناجي.

o هل تمكن األخصائي االجتماعي من بناء الثقة وتوفير بيئة مواتية لتمكين تيسفاالم من التحدث إليه بشكل  - كرامة

مفتوح وإخباره المزيد؟ هل سأل األخصائي االجتماعي تسفاالم ما إذا كان يشعر باالرتياح في الحديث إليه عن خبراته 

سأل عما إذا كان يفضل الحديث مع أخصائي آخر من جنس مع االضطهاد بسبب ميله الجنسي أو هويته الجندرية أو 

مختلف أو سن آخر؟ كيف أقر األخصائي االجتماعي بكشف تيسفاالم عن اغتصاب شريكه أمايا، الرجل الالجئ؟ هل 

 أقر األخصائي بالخوف الذي يعانيه تسفاالم بسبب هويته الجندرية أو ميوله الجنسية؟

o االجتماعي باستكشاف المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه تيسفاالم أو التي يحتمل أن هل قام األخصائي  - السالمة

يواجهها في المجتمع؟ وعند الوصول إلى الخدمات المختلفة )مثل الخدمات القانونية(؟ هل كانت البيئة التي تم إجراء 

 المقابلة فيها آمنة لكي يقوم تيسفاالم باإلفصاح عن مشكالته بحرية؟

o هل شرح األخصائي االجتماعي كافة األمور المتعلقة بسرية المعلومات الخاصة بتيسفاالم؟ هل طلب  - يةالسر

قبل إحضار عضو آخر من فريق العمل لفحص حالته الطبية؟ كيف تم  األخصائي االجتماعي تصريح من تيسفاالم

 الحصول على الموافقة المستنيرة؟

o لمعلومات حول العنف الجنسي ضد األشخاص )إل جي بي تي آي( إلى هل قدم األخصائي االجتماعي ا - التمكين

تيسفاالم واإلجراءات الممكنة للتعامل معها؟ هل منح األخصائي االجتماعي الوقت والمجال إلى تيسفاالم التخاذ 
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ى أن القرارات لنفسه؟ أم أن األخصائي افترض أنه يعرف ما يحتاجه تيسفاالم؟ كيف أشار األخصائي االجتماعي إل

 تيسفاالم كان مسؤوالً عن عملية العالج؟

o هل قدم األخصائي االجتماعي خيارات مختلفة للخدمات والبرامج التي يمكن أن يفكر فيها تسفاالم؟ هل  – اإلدماج

تعامل األخصائي االجتماعي مع تيسفاالم بطريقة مماثلة للعمالء اآلخرين الذين يعرضون مشكالت العنف الجنسي 

؟ هل تعامل األخصائي االجتماعي بشكل محدد مع حالته على أنها أقلية جنسية؟  SGBVالنوع االجتماعي علىوالقائم 

 هل جّرب األخصائي االجتماعي طرًقا مختلفة للتواصل؟

o هل تعالج هذه الخدمات  ما هي الخدمات التي ناقشها األخصائي االجتماعي مع تيسفاالم؟ – منهج متعدد القطاعات
السالمة العاجلة، وكذلك دعم أنشطة الدعم النفسي االجتماعي؟ هل حدد األخصائي االجتماعي مشكالت الصحة و

 األنشطة االجتماعية التي يمكن أن يرغب تيسفاالم في المشاركة بها في المستقبل، وأي دعم آخر مطلوب؟
 
 

 : ملخص14الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من مشاركين مختلفين قراءة كل من نقاط الموجز 
  .اسأل المشاركين إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيح 

 
 


