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 *VLSPأهالً بكم في الموقع االلكتروني لجمعية 

Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der 

Psychologie e.V. 

أو الدعم /الذين يعملون في مجاالت مختلفة تتعلق بعلم النفس و*  LGBTQIنحن جمعية للمختصين من مجتمع الـ 

انظر معايير )و هدفنا على موقعنا ، هو تقديم معلومات جديرة بالثقة . هذه المجاالت  فسي،أ و الذين تم تدريبهم في للعملالن

 :في ما يخص*  LGBTQIحول موضوعات ( الجودة لدينا

 .أنفسهم*  LGBTQIاألشخاص من مجتمع الـ • 

 .أصدقائهم وعائالتهم• 

 المحترفينن الذين يدعمونهم• 

 .مين من أفراد االمجتمعالمهت• 

تهدف المعلومات المقدمة على موقعنا إلى تقديم الدعم وال يجب فهمها : مالحظة مهمة لمن يسعون للحصول على الدعم

 !على أنها بديل عن المشورة المهنية أو العالج

  " ع شروم

 "فهم التنوع –الوصول بشكل مختلف "مشروع 

يستهدف المشروع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الجنس والالجئين 

العثور على  يمكنك. المثليين جنسياً، ويقدم معلومات عن واقع حياة المثلين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بلغات مختلفة

هذا الموقع على معلومات متعددة اللغات تقدم لمحة عامة عن مختلف التوجهات الجنسية والهويات الجنسية، وأيضاً 

 مواضيع أخرى، مثل اإلفصاح عن الميول الجنسية أو الهوية الجندرية للمحيط وغيرها 

Read more 

 :المشورة والعالج

 خدمات المعلومات والعالج واإلرشاد

وروابط تخص خدمات ، ستجد معلومات عامة عن العالج النفسي والنصائح النفسية " االستشارة والعالج"في صفحات 

 .تتوفر أيًضا معلومات حول الوصول إلى العالج النفسي لالجئين هنا. العالج واالستشارة

Read more 

LGBTQI * 

 تنوع الجنسين والتوجهات الجنسية

كما أننا نلقي نظرة على .؟ في هذا الموقع ، نقدم لمحة عامة عن تنوع الجنسين والتوجهات الجنسية* LGBTQIماذا يعني 

 .الجوانب الجسدية والنفسية واالجتماعية للجنس

Read more 

https://www.vlsp.de/ar/vlsp/mshrw-anders-ankommen-vielfalt-verstehen
https://www.vlsp.de/ar/vlsp/mshrw-anders-ankommen-vielfalt-verstehen
https://www.vlsp.de/ar/node/3
https://www.vlsp.de/ar/node/3
https://www.vlsp.de/ar/node/3
https://www.vlsp.de/ar/node/3
https://www.vlsp.de/ar/LSBTIQ
https://www.vlsp.de/ar/LSBTIQ
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 اح عن الميول والتجوه الجنسيالخروج للعلن واإلفص

 .الخروج له جوانب عديدة

الخروج ، كوقت للبحث عن هوية الشخص ربما امرأة مثلية أو رجل مثلي الجنس أو ثنائي الجنس أو المتحولين جنسيا أو 

موقع هذه يتناول هذا الجزء من ال. ثنائي الجنس أو شخص غريب األطوار ، له جوانب عديدة ويمكن أن يثير مشاعر مربكة

 .األمور ، فضالً عن أهمية الخروج في سياق عملية طلب اللجوء

Read more 

 مجاالت الحياة

 ...المدرسة ، العمل ، األسرة ، المجتمع 

في المدرسة ، أثناء التعليم والعمل ، في العالقات و : في جميع مجاالت الحياة*  GBTQILتتجلى حياة أفراد مجتمع الـ 

يوضح هذا الجزء من الموقع هذه الجوانب المختلفة من حياة أفراد مجتمع الـ ... الحياة األسرية ، كضحايا للتحيز والعنف 

LGBTQI .* 

eadR more 

 المشورة والعالج

 ما هي االستشارة والعالج ومتى يمكن أن يكون مفيدا؟

 .أو المشورة خيار مفيد في حاالت معينة   بغض النظر عن هوية الشخص فان طلب العالج 

 :على سبيل المثال

 إذا كنت تريد أن تتصالح مع نفسك بشكل أفضل

 إذا كنت ترغب في تعزيز الثقة بالنفس

 د قادرة على التعامل مع المشاكل والقضايا الخاصة بك بمفردكإذا لم تع

 إذا كنت ترغب في معالجة الوحدة

 القلق /إذا كنت تريد أن تتعامل عن مخاوفك 

 إذا كنت ترغب في التوقف عن إيذاء النفس

ً   من  المفيد طلب المشورة والعالج أيضا

 إذا كان لديك مشكلة في النوم

 ور في دوائر في رأسكإذا كانت األفكار نفسها تد

 إذا وجدت نفسك تفكر باستمرار في نفس المواقف من الماضي

 إذا كانت لديك عوارض الصداع السيئة و ليس هناك سبباً مادياً لهذا

https://www.vlsp.de/ar/node/1
https://www.vlsp.de/ar/node/1
https://www.vlsp.de/ar/mjalat-alhyat
https://www.vlsp.de/ar/mjalat-alhyat
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 إذا كان لديك شعور أنه قد يكون من األفضل عدم المضي قدما في العيش

 :يمكنك أيضا العثور على إجابات على األسئلة التالية

 ؟+كنني التواصل مع أشخاص آخرين من مجتمع الميمكيف يم

 كيف يمكنني العثور على الحماية في مكان اإلقامة الخاص بي؟

 بأمان؟  لمن وفي أي الحاالت يمكن أن اصرح عن هويتي

في مثل , ويمكن أيضا أن يساعد العالج النفسي والمشورة في مكافحة الضغوط التي يصعب على المرء التصدي لها بمفرده

 .هذه الحاالت، من المنطقي الحصول على مساعدة نفسية

، فإن العالج باألدوية يمكن أن (مثل سماع األصوات)إذا كانت المعاناة النفسية ترهقك حقاً أو إذا الحظت تغيراً في وعيك 

 .وهذا ممكن إما في العيادة الخارجية أو في مستشفى لألمراض النفسية. يساعد

 

لموجودة؟ا الدعم إمكانيات هي ما  المشورة؟ ومراكز المعالجين على العثور يمكنني أين 

 .ينص نظام التأمين الصحي في ألمانيا أنه يمكن لجميع الناس االستفادة من التأمين الصحي من أحد مقدمي التأمين الصحي

 Asylgesetz()ويُنظَّم توفير الرعاية الصحية لالجئين عموماً بموجب قانون اللجوء 

 )AsylbLG.(( Asylbewerberleistungsgesetz)اقات طالبي اللجوء وقانون استحق

 .ويتوقف ما إذا كان بإمكانهم تلقي العالج أو المشورة، وأين يمكنهم الحصول على هذه الرعاية، على وضع إقامتهم

 :بدون تصريح إقامة –شهرا ً 18أول . 1

وتبعاً للوالية . مسؤولية ضمان الرعاية الطبية Sozialamt() خالل هذه الفترة، يتولى مكتب الرعاية االجتماعية األلماني• 

االتحادية، يصدر مكتب الرعاية االجتماعية شهادة عالج طبي أو بطاقة صحية إلكترونية وتغطي االستفادة من الرعاية 

 بشكل محدود

توفير العالج في حاالت ليس من السهل تماما الحصول على العالج النفسي أو المشورة خالل هذه الفترة، حيث يتم • 

 .ويجب على سلطات الدولة المسؤولة أن تحكم على العالج بأنه ضروري وأن توافق عليه. الطوارئ في المقام األول

 Psychosoziale Zentren für)يتم عالج غالبية طالبي اللجوء والالجئين في مراكز نفسية لالجئين وضحايا التعذيب • 

)r (PSZ)Flüchtlinge und Folteropfe  يتم ترتيب القبول في هذه .ًفي ألمانيا 42خالل هذه الفترة، والتي يوجد منها 

 .المراكز من خالل نظام قائمة االنتظار

 :بدون تصريح إقامة -شهرا من اإلقامة  18بعد . 2

المؤمن عليه من عليها الشخص   شهراً في المانياً يمكن الوصول الى جميع الخدمات الصحية التي يحصل 18بعد مرور • 

من هنا، يتلقى الناس بطاقة صحية . قبل أحد مقدمي التأمين الصحي، وتغطى تكاليفها من قبل مكتب الرعاية االجتماعية

 .إلكترونية الستخدامها في جميع أنحاء البالد

وثمة خيار آخر . لصحييمكن للناس زيارة األطباء المسجلين أو االخصائيين النفسيين المعتمدين من قبل مقدمي التأمين ا• 

 .هو زيارة المعالج الذي لم تتم الموافقة عليه من قبل مقدمي خدمات التأمين الصحي ولكن الذي حصل على إذن الممارسة
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 .بمجرد حصولك على تصريح إقامة أو بدء العمل، تصبح عضًوا في نظام التأمين الصحي العام. 3

 أين يمكنني أن أجد الخدمة المناسبة لي؟

 :المعتمدة من قبل مقدمي التأمين الصحي Pschologicalباء النفسيون المسجلين أو العالج النفسي األط 

• https://www.bptk.de/service/therapeutensuche 

• www.psychotherapiesuche.de//https: 

وعالوة على ذلك، يمكن أن تكون أقسام العالج النفسي للمرضى الخارجيين في الجامعات خيار جيد عند البحث عن • 

 .معالج

 المعالجون غير المعتمدين من قبل مقدمي التأمين الصحي• 

: …psychothera-zentren.org/behandlungszentren/ermaechtigte-http://www.baff 

 * VLSPالمعالجون الذين هم أعضاء • 

 :االجتماعية لالجئين -المراكز النفسية 

• /zentren-zentren.org/psychosoziale-www.baffhttp:// 

• bw.com-https://www.bios 

 :المنظمات التي تقدم الدعم أو التي يمكنها مساعدتك في االتصال بخدمات مناسبة

ة، بما في ذلك للدعم يقدم لمحة عامة عن مختلف نقاط االتصال من قبل الدولة االتحادي Asylبرو • 

 ort-vor-https://www.proasyl.de/beratungsstellen/ :النفسي

 لمحة عامة عن نقاط االتصال األخرى في بادن فورتمبرغ Flüchtlingsrat()يقدم مجلس الالجئين • 

zentren-bw.de/adressen/?_sft_adressen_kategorie=psychosoziale-https://fluechtlingsrat 

 +مراكز استشارية خاصة بالمبم

 :التالية مراكز تقديم المشورة خاصة بالجئي مجتمع الميم يتم سردها تحت الروابط 

 :حتى إذا لم يتمكن المركز من تقديم أي مشورة بنفسه، فيمكن لهذه المنظمات مساعدتك في البحث عن مستشار أو معالج

/ lsbttiq.net/refugees-https://www.netzwerk 

https://www.queerrefugeeswelcome.de/locations 

• …sozia-ategory/psychorefugees.de/anlaufstellen/wpbdp_c-https://www.queer 

gruppen-https://www.queeramnesty.de/lokale  

 أندرس "موقع مشروع : بادن فورتمبيرغ /سوف ندعمكم بكل سرور في بحثكم عن معالج في وحول شتوتغارت

 “فيلفالت فيشتيهين -أنكومين 

https://www.bptk.de/service/therapeutensuche
https://www.psychotherapiesuche.de/
http://www.baff-zentren.org/behandlungszentren/ermaechtigte-psychotherapeutinnen/
http://www.baff-zentren.org/psychosoziale-zentren/
https://www.bios-bw.com/
https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/
https://fluechtlingsrat-bw.de/adressen/?_sft_adressen_kategorie=psychosoziale-zentren
https://www.netzwerk-lsbttiq.net/refugees
https://www.queerrefugeeswelcome.de/locations
https://www.queer-refugees.de/anlaufstellen/wpbdp_category/psycho-soziale-beratung-fuer-gefluechtete-lsbtiq-personen/
https://www.queeramnesty.de/lokale-gruppen


Sexual orientation and gender identity – Information on the VLSP*-Website 

Project „Anders ankommen – Vielfalt verstehen“, funded by Aktion Mensch (Arabic version) 

 " مترجم " اللغة وسطاء مع العمل

 +هل تحتاج إلى دعم وسيط اللغة خالل طلب المساعدة في مراكز المشورة في منطقتك التي تلبي احتياجات الالجئين الميم

وقد . المناسب، هناك عدد من األمور التي ينبغي االنتباه إليها عند العمل مع وسطاء اللغة  ولضمان ان يتم اختيار الوسيط

 وضعنا بعض النصائح هنا بشأن موضوع المشورة بدعم من المترجم

 .هنا ستجد المزيد من المعلومات حول المشورة والعالج بدعم من وسطاء اللغة

 (.يقوم بها المترجمين التحريريين، والمترجمين الشفويين، والوسطاء الثقافيين )  :وساطة اللغة

لماذا يجب أن أحضر مترجماً إلى : قد يسأل األشخاص الذين لم يتعلموا اللغة األلمانية كلغة أم، ولكن كلغة ثانية، عن أنفسهم 

ة من الحاالت، بما في ذلك العالج موعد؟ نوصي بذلك، حيث أنهم يضطلعون بأدوار مهمة جدا في مجموعة متنوع

 .والمشورة أو في المقابالت التي يجريها المكتب االتحادي األلماني للهجرة والالجئين

وفي هذا الصدد، كثيراً ما يكون من الضروري أيضاً أخذ الجوانب . والنقطة هنا هي نقل معنى ما قيل من لغة إلى أخرى

بدقة وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تكون . جل نقل االفكار التي يجري التعبير عنهاالثقافية في االعتبار، وذلك مثالً من أ

الترجمة أقرب ما يكون إلى النص األصلي، دون إضافة من المترجم في الترجمة الشفوية الخاصة به ونجد أن مصطلح 

 .مناسب جداً لهذا الدور" الوسيط اللغوي"

على سبيل المثال صديق . يكون شخًصا جيدًا للقيام بهذه الوساطة اللغوية في بعض الحاالت، يمكن للشخص الذي تثق به أن

 :ومع ذلك، في حاالت أخرى من المهم أن يكون لديك وسيط لغة مؤهلة ومهنية في متناول اليد. أو أحد أفراد العائلة

ة بك، من أجل أن تكون قادرة في العالج والمشورة يمكن أن يكون من المهم أن تكون قادرة على التحدث باللغة األم الخاص

وقد تعلم أيضا وسطاء اللغة الذين تلقوا تدريبا خاصا على العالج . على التعبير عن المشاعر والرغبات بشكل أفضل

لذلك . وعالوة على ذلك، لم يكن لديك أي عالقة شخصية معهم. واالستشارة كيفية التعامل مع المواضيع العصيبة والمؤلمة

 .بحرية ونزاهة أكبر  المدربين مهمون للمساعدة على الحديثفإن وسطاء اللغة 

، حيث من الضروري تقديم تقارير مفصلة عن التجارب BAMFوينطبق األمر نفسه على المحاكم أو في مقابالت 

 .المؤلمة

 ؟" مترجم" كيف يمكنني العثور على وسيط لغوي 

 :وثهمافي حالة العالج النفسي واإلرشاد، يعتمد ذلك على مكان حد 

 .اسأل معالجك عن هذا. المراكز النفسية االجتماعية لديها مجموعات خاصة بها من الوسطاء اللغويين• 

. في هذه الحالة، من الضروري عادة العثور على شخص يترجم نفسك: العالج في العيادات الخارجية مع طبيب نفسي• 

المهاجرين  /جتماعيين أو المنظمات التي تدعم الالجئين يمكن للمهنيين العاملين في مكان إقامتك أو األخصائيين اال

 .مساعدتك في البحث

اسأل مستشارك للحصول على مزيد من . مراكز المشورة في بعض األحيان االحتفاظ بمجموعة من الوسطاء اللغويين• 

 .المعلومات

اً ما يحتفظون بمجموعة من الوسطاء غالب* مراكز المشورة التي تدعم تحديداً الالجئين و المهاجرين من مجتمع الميم

 .اللغويين

يحتفظ المكتب االتحادي األلماني للهجرة والالجئين بمجموعة من الوسطاء اللغويين  BAMF:مهم بالنسبة لمقابلة • 

غير أنه ليس من المضمون أن يكون هذا الوسيط اللغوي +* يمكنك طلب وسيط لغة حساس تجاه مشكالت الميم. المدربين

 ً  .ومع ذلك، يجب تسجيلهم قبل موعد المقابلة. من الممكن أيًضا إحضار وسيط اللغة الخاص بك إلى المقابلة. متاحا
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 هل يمكنني الوثوق بوساطة اللغة؟ 

من المهم أن تكون قادًرا على الثقة في وسيط اللغة الخاص بك حتى تتمكن من التحدث بحرية وصراحة عن القضايا التي 

، والذي يمكنه التحدث عن قضايا مثل التوجه  LGBTQI*ك على وسيط لغة حساس لقضايا للتأكد من حصول. تهمك

الجنسي والهوية الجنسانية في كلتا اللغتين والذين لديهم معرفة كافية ، يمكنك االتصال بمؤسسات ومنظمات واستشارات 

 :أو مراكز استشارية محددة ، على سبيل المثال LGBTQIخاصة بـ 

 في شتوتغارت VLSP*" فيلفالت فيرستيثين -أنكوممن  أندرس"مشروع • 

 (فورتمبرغ-بادن LGBTQIشبكة )فورتمبيرغ -بادن Netzwerk LSBTTIQويمشروع الالجئين • 

 :نصائح إلجراء المواعيد بشكل افضل مع وساطة اللغة 

. الدورة ونتائجها والمستشار مسؤول عن إجراءات. تأكد من التحدث مع المستشار مباشرة وليس مع وسيط اللغة

والمناقشات الجانبية مع الوسيط اللغوي قبل الدورة أو أثناءها أو بعدها غير مستصوبة، ولكن إذا حدثت، فينبغي توضيحها 

 .للحصول على مزيد من النصائح، يرجى مراجعة النشرة. لجميع المعنيين

 رضت للتمييز ضد؟من قبل وسيط اللغة أو تع ميمكنني أن أفعل إذا لم أكن محترماذا ( ه

وهذا ينطبق إذا كان وسيط اللغة . إذا كنت ال تشعر باالحترام من قبل وسيط اللغة، لديك الحق في مقاطعة الموعد وقوله

 .يستخدم لغة غير محترمة وإذا كانت تظهر من خالل لغة الجسد أنهم ليسوا موافقين مع ما تقوله

 . LGBTQI*، ثم يمكنك الحصول على دعم المنظمات LGBTQI* إذا كنت تشعر أنك ال تعامل بشكل جيد بحكم كونك

الخاصة بك أن الترجمة ليست محترمة أو ال تعكس ما قلته،  BAMFإذا كنت قد فر من بلدك وكان لديك شعور في المقابلة 

ق مما إذا كان كل في نهاية الموعد، ترجم ترجمة المقابلة بأكملها إلى لغتك وتحق. ثم تأكد من اإلشارة إلى ذلك على الفور

 .شيء قد انعكس كما كنت تعني

يمكنك العثور على مزيد من النصائح حول استخدام الوساطة اللغوية في جلسات المشورة في النشرة التي نقدمها للمهنيين 

 .النفسيين واالجتماعيين والوسطاء اللغويين وأولئك الذين يتلقون المشورة

 

 أمينة؟ أيد في كنت إذا ما معرفة يمكنك كيف

 كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت في أيد أمينة؟

عادة ما تقوم بترتيب عدد من الجلسات مع المعالج أو المستشار حيث يمكنك معرفة امكانية التعامل مع وخالل هذا الوقت 

ن ضغوط سيكون لديك فرصة لبناء الثقة واالحساس بالتقبل والراحة حتى تظهر هويتك وشخصيتك الحقيقة بكل ارتباح ودو

وخالل هذه الفترة هناك ,مهما كانت التفاصيل مزعجة او محرجة أحياناً واألمر نفسه ينطبق على عالقتك بالمترجم ايضاً 

 :أسئلة يمكنك طرحها على نفسك

 هل تشعر بالثقة والتعاطف؟• 

 هل تشعر أنك في أيد أمينة ومتفهمة ومحترمة؟• 

 عن هويك ؟هل تشعر بامكانية الحديث بصراحة وانفتاح   •

 ؟+ كم يعرف المعالج عن حياة األشخاص الميم• 
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 والتحديات الخاصة بهم ؟+ هل يعطي المعالج انطباعاً عن فهم وادراك طريقة عيش الميم 

 

 أمينة؟ أيد في لست أنك تشعر عندما تفعل ماذا

اذ يمكن للحديث بصراحة ! بادر بالتحدث إلى المستشار الخاص بك أو المعالج حول هذا الموضوع: إذا كنت غير راض

 .عن النقاط التي تزعجك ومناقشتها بطريقة واقعية أن تساعد حقا في إزالة سوء الفهم 

 ً  إذا استمرت الصعوبات ولم تكن قابلة للحل في رأيك، يمكنك االتصال برابطة األخالقيات التي تقدم المساعدة ايضا

 سيئةإذا كنت تشعر بعدم األمان أو األذى أو المعاملة ال• 

 إذا كان هناك اشكال قد نشأ أثناء العالج وتشعر أنك ال تستطيع حله بنفسك• 

 إذا تم إيقاف العالج الخاص بك أو استمراره ألسباب ال يمكنك فهمها• 

 إذا كنت تبحث عن المشورة أو مزيد من المعلومات حول العالج النفسي وشروط الحصول عليه• 

يمكنك العثور على معلومات . عضو في جمعية األخالقيات VLSP*. ل ومجانيوتعمل جمعية األخالقيات بشكل مستق

 .أكثر تفصيالً على الموقع اإللكتروني لجمعية األخالقيات

إذا كانت الصعوبات في العالج أو المشورة الخاصة بك غير قابلة للحل، يمكنك التوقف عن رؤية هذا المعالج أو المستشار 

 .بابالغه قرارك بشكل شخصي وهذا سوف ينهي العالقة بينك بطريقة مهنية  في أي وقت لكن يفضل أن تقوم

المستشار بواجباته تجاهك أو إذا لم /يمكنك، أو حتى ينبغي عليك، النظر في إنهاء العالج أو االستشارة إذا لم يقم المعالج

والتي تعتبر   بافضلية الغيريين عنهم او+,او اذا ما ظهرت منه مواقف او تصريحات سلبية عن الميم, يحترم أو يقدر هويتك

 +مخالفة مهنية للمباديء التوجيهية الخاصة بالتعامل مع الميم

لذلك يجب ان , البد من احترام هويتهم وميولهم الجنسية+ من أجل أن تكون المشورة أو العالج ناجحة لألشخاص الميم

واال فانه يجب ايقاف العمل مع وطلب ,والميول المغايرةيكون المعالج متفهماً تماماً وقادر على التعامل مع الهويات 

اذ ان التقييم ليس له اثر رجعي وبحسب أحكام القضاء , وعدم االنتظار حتى انتهاء المشورة لتقييم عدم نجاح المعالج,تغييره

 .إذا واصلت العالج أو المشورة وانت غير راٍض عنها ، فأنت ال تزال تعطي موافقتك عليه,االلماني 

 

LSBTIQ 

ستجد في هذاالموقع نظرة موضوعية عامك على القضايا الجنسانية المختلفة،التوجهات الجنسية،والهوية الجندرية من وجهة 

 .نظر علم النفس

 :نلقي نظرة على

1 ً  .ـالجندر و الجنس البيولوجي المحدد اجتماعيا

 .ـ الهوية الجتدرية2

 .ـ األدوار الجندرية3

 ـ توجهات الجنسية3
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 :الصيحية والغير صحيحة اللغة

ما نحاول في تعريغاتنا استخدام لغة تتوافق مع أحدث التطورات المتعلقة في مجال الرعاية الصحية و الخطابات   عادة

التحررية الخاصة بمجتمع الميم، وبذلك قد تكون الكلمات المقبولة في األمس غير مقبولة في يومنا الحالي ، عالوة على 

األفراد تفضيالت خاصة قد ال تتماشى مع تفضيالت األغلبية، على سبيل المثال قد تصف بعض النساء  قد يمتلك بعض  ذلك

". متشبه بالناس"أو " شيميل"أو " خنثى" الغير خاضعات لعملية تحول طبية أو جراحية بمصطلحات كـ*" التراس"ال

فليس من السهل دائماً ". الترانس" ظم النساء على الرغم من أن هذه المصطلحات ينظر عليها على أنها إهانة من قبل مع

ماً ~المهم أن أن نبقى دا. بالنسبة لكل فرد وغالباً ماقد نفشل في ذلك في بعض األحيان" الصحيحة"استخدام المصطلحات 

ات التي ويجب علينا دائماً أن نضع في الحسبان أن علينا أن ندعو الناس بالكلكات والمصطلح  .للتعلم واالستماع  منفتحين

 يريدون ان يطلقهوها على انفسهم وليس فرض أفكارنا عليهم

 :امرأة التقليدية  -الكيانات الجنسانية خارج ثنائية رجل

 .ايزابيل ميلشير و كاي يانيك: قام بكتابة النص وتحريره كل من

فانه في الواقع طيف ,امراة  -رجلخالفاً لالعتقاد الخاطئ واسع االنتشار في مجتمعنا بان نوع الجنس محدود فقط في ثنائية 

واسع ومتنوع فعلى المستوى الفيزيولوجي وحده تختلف الخصائص الجنسانية من شخص إلى آخر وال يمكن أن تندرج 

اآلن خيار   ويتجلى ذلك بشكل عملي في حالة البينجنسيين أو الخنثى الذين أصبح لديهم. بشكل دقيق في إطار فئتين فقط

لكن الهوية الجنسانية أيضا تتضمن جوانب اجتماعية باالضافة للتعريف .دراجه في الوثائق الرسميةجنس ثالث إيجابي ال

فان تعريف الشخص لنوع جنسه يتاثر يالعوامل االجتماعية وهو متبدل على مدار الحياة ويمكن ,الفيزيولوجي والقانوني

 صور عن الذات وإذ يسهم الت,للمرء االنتقال لنوع جنس مختلٍف بشكل نهائي أو مؤقت

 .هذه العملية وتحديد المظاهر التي ينبغي أن تظهر للعالم الخارجي، ومتى وكيف  نظرة اآلخرين لها في صياغة

بحيث يجد البعض أن هويته تندرج بتعريف الذكر ,ينظر الناس إلى الجندر بطرٍق مختلفة ويعرفون انفسهم وفقاً لهذه الرؤى 

ً واألنثى معاً أو أحدهما، بينهما : وبهذه الطريقة، وعليه يمكن النظر إلى جنس المرء بعدة طرق. ، أو خارج الثنائية تماما

كنقطة ثابتة، تتحرك ذهاباً وإياباً أي انها تندرج تحت عدة أجناس في نفس الوقت، أو أيضا على أنها تتحرك بسيولة بين 

بغير "توصف  للوصف هذه الهويات التي"جنسانيالمتباين ال"أو " السائل بين الجنسين"االقطاب ومن هنا ظهرت مصطلح 

كل هذه المصطلحات ال تعطي وصفاً   أمرأة أو  -بشكل يغطي جميع الهويات التي ال تندرج ضمن ثنائية رجل"ثنائي

وال يمكن بأي حاٍل من األحوال ,بقدر ماهي مصممة للدارسين ولالبحاث االجتماعية,متكامالً او تحددخصائص للهوية

 .ريفات أو تقسيمات فاألمر متروك لكل شخص لتعريف نفسه ضمن طيف من االحتماالتاعتبارها تع

 :ماهي التوجهات الجنسية الموجودة

 البرزاوي. ليلى ياجييال و م: تم كتابة النص من قبل

ذ عدة و الجنسي أو عاطفياً وجنسياً في آن معاً لشخص ما ، حيث يمكن لهذا التصنيف أن يأخ/تعني االنجذاب العاطفي أو

الميول ..أو حتى عدم االنجذاب ألي جنس, االنجذاب ألكثر من جنس, االنجذاب لنفس الجنس, أشكال كاالنجذاب لجنس آخر

 :الجنسية والعاطفية

و الجنسي أو عاطفياً وجنسياً في آن معاً لشخص ما ، حيث يمكن لهذا التصنيف أن يأخذ عدة /تعني االنجذاب العاطفي أو

 .أو حتى عدم االنجذاب ألي جنس, االنجذاب ألكثر من جنس, االنجذاب لنفس الجنس, جنس آخرأشكال كاالنجذاب ل

 Homosexuality:الميول الجنسية المثلية 

و عاطفياً ، حيث يطلق األفراد ممن /يرمز هذا المصطلح النجذاب شخص ما لشخٍص آخر من نفس الجنس جنسياً أو

 Lesbian.أو مثليّة  Gayلّي يحملون هذا المصطلح على أنفسهم مصطلح مث

 Homosexuality:الميول الجنسية المثلية 
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و عاطفياً ، حيث يطلق األفراد ممن /يرمز هذا المصطلح النجذاب شخص ما لشخٍص آخر من نفس الجنس جنسياً أو

 Lesbian.أو مثليّة  Gayيحملون هذا المصطلح على أنفسهم مصطلح مثلّي 

 tyHeterosexuali:الميول الغيرية 

أو عاطفياً ألفرد من جنس آخر، وقد يصف وقد يصف الشخص نفسه /يصف هذا المصطلح انجذاب الشخص جنسياً و

 .بمصطلح غيري أوغيرية

 Bisexuality:ازدواج الميول الجنسية 

ن بنسبة أو عاطفياً لكال الجنسين، وبدرجات قد تكون متفاوتة بحيث قد ينجذب ألحد الجنسي/ترمز النجذاب الشخص جنسياً و

 ً  .أكبر أو العكس، ويمكن أيضا أن ينجذب بعض األشخاص ألحد الجنسين جنسياً في حين ينجذب لآلخر فقط عاطفيا

 Asexuality:الالجنسانية 

وترمز لعدم النجذاب الجنسي ألي جنس، حيث قد ينجذب في ذات الوقت عاطفياً ألحد أو كال الجنسين، حيث يصف 

 Asexual.أو  الشخص نفسه بمصطلح الال جنسي

 الميول الجنسية والهوية الجندرية

ـة جنسياً أن يكون لديهم ميول جنسية مثلية، بنفس الطريقة التي تكون عند األفراد من نوع سيس /من الممكن أيضا لمتحولـ

م بعملية جندر، أي من الممكن على سبيل المثال أن تكون لدى امرأة متحولة جنسياً توجه جنسي مثلي سواء قامت أم لم تق

التصحيح الجنسي بعد، فامتالكها جنساً بيولوجياً ذكرياً عند الوالدة، وميوالً جنسياً لإلناث اليعني بالضرورة أنها ذكر 

 ً فمن الممكن ألفراد المتحولين والمتحوالت جنسياً أن يكونوا مثليين ومثليات أومزدوجي الميول الجنسية كما هو . جندريا

 .لجندريةالحال لمتطابقي الهوية ا

 

 جنس

الجينات التي نحملها والتي تحدد كيفية تطور : عضوية  يحدد المجتمع عادةً جنس األفراد بناءاً على مميزات مميزات

 .الهرمونات واألعضاء الجنسية

بيولوجياَ ال يوجد فقط ذكر وأنثى وبل يوجد أيضا تصنيفات عضوية أخرى عديدة، ولكن العديد من المجمعات ال تتخذ 

حيث يشكل هذا التعيين أو . عند الوالدة كذكر او أنثى  الجندر/تصنيفات أخرى بعين االعتبار ويحاولون تعيين الجنس وجود

يحدد المجتمع عادةً جنس األفراد بناءاً على مميزات .التصنيف مشاكالً لكل من مودوجي الجنس والترانس

 .ر الهرمونات واألعضاء الجنسيةالجينات التي نحملها والتي تحدد كيفية تطو: عضوية  مميزات

بيولوجياَ ال يوجد فقط ذكر وأنثى وبل يوجد أيضا تصنيفات عضوية أخرى عديدة، ولكن العديد من المجمعات ال تتخذ 

حيث يشكل هذا التعيين أو . عند الوالدة كذكر او أنثى  الجندر/وجود تصنيفات أخرى بعين االعتبار ويحاولون تعيين الجنس

 .كالً لكل من مودوجي الجنس والترانسالتصنيف مشا

 :المميزات العضوية البشرية بطريقة علمية

ومع ذلك، يستثني . يعتقد البعض أن األعضاء التناسلية هي التي تحدد الجنس ، مع وجود ذكور ويكون لدى اإلناث مهبل

لين جنسياً غير العاملين في كما يمكن أن يبطل األشخاص المتحو DSD.هذا التعريف بعض األشخاص الذين يعانون من 

على سبيل المثال، قد يكون . أو ما قبل الجراحة —أولئك الذين ال يرغبون في إجراء جراحة القاع  —العمليات العملية 

 .مهبل ولكنه ال يزال يعرف بأنه ذكر -وهو شخص تم تعيينه أنثى عند الوالدة ويحدد بأنه رجل  -للرجل المتحول جنسيًا 

 :الكروموسومات



Sexual orientation and gender identity – Information on the VLSP*-Website 

Project „Anders ankommen – Vielfalt verstehen“, funded by Aktion Mensch (Arabic version) 

هم من اإلناث واألشخاص الذين يحملون من XXعادة ما يتم تعليمنا أن األشخاص الذين يحملون كروموسومات 

الذين قد يكون تكوينات كروموسومية مختلفة أو غيرها  DSDهذا يستبعد الناس مع . هم من الذكور XYكروموسومات 

بار حقيقة أن األشخاص المتحولين جنسياً غالباً ما يكون لديهم كما أنه ال يأخذ في االعت. من االختالفات في التنمية الجنسية

امرأة المتحولين جنسيا، على سبيل المثال، يمكن أن تكون أنثى ولكن ال يزال لديها . مع جنسهم" تتطابق"كروموسومات ال 

 XY.كروموسومات 

 :الخصائص الجنسية األولية

من المهم أن نفهم أن كل . ث وهيمنة هرمون تستوستيرون مع الذكورنحن نميل إلى ربط غلبة هرمون االستروجين مع اإلنا

في الواقع، استراديول، الشكل السائد من هرمون االستروجين، أمر بالغ األهمية . شخص لديه كل من هذه الهرمونات

هاما في اإلثارة  استراديول يلعب دورا. لوظيفة الجنسيالمصدر الموثوق به لألشخاص الذين تم تعيين الذكور عند الوالدة

على الرغم من أن العالج بالهرمونات البديلة هو خيار لألشخاص . وظيفة االنتصاب, إنتاج الحيوانات المنوية, الجنسية

المتحولين جنسياوغير المتوافقين مع الجنس ، فإن الرجل المتحول جنسيا الذي ال يستخدم الهرمونات ، على سبيل المثال ، 

 خص الذي هوليس أقل ذكًرا من الش

 :الخصائص الجنسية الثانوية

وهذا يشمل شعر الوجه، وأنسجة الثدي، ومجموعة . يمكن التعرف بسهولة على العديد من الخصائص الجنسية الثانوية

ولكن الخصائص الجنسية الثانوية . وبسبب هذا، غالباً ما يتم استخدامها إلجراء تقييمات سريعة حول الجنس. الصوتية

خذ شعر الوجه، على . فا كبيرا، بغض النظر عما إذا كان شخص ما يحدد الجنس الذي تم تعيينه عند الوالدةتختلف اختال

بعض الناس الذين تم تعيين اإلناث عند الوالدة قد تستمر في تطوير شعر الوجه، وبعض الذين تم تعيين . سبيل المثال

 .الذكور عند الوالدة قد ال تنمو أي على اإلطالق

 :االزدواجية الجنسية /انترسيكس

قد يكون هذا . تعني أن المميزات العضوية الجنسية للفرد اليمكن التغرف عليها بشكل كامل فيما ان كانت ذكرية أو أنثوية

وغالبا ما يخضع األطفار المصنفين عند الوالدة كمزدوجي . واضحاً مباشرةً بعد الوالدة أو الحقاً خالل حياة الفرد

إلى عمليات جراحية مقررة من قبل األطباء واألهل باالضافة إلى عالجات طبية أخرى لجعل جنسهم  "إنترسيكشوا:الجنس

حيث أن لهذه العملية الطبية عدة آثار أخرى جانبية احتمالية أخرة كبرى بأمن . العضوي يبدو واضحاً أكثر كذكر أو أنثى 

للمعاناة " االنترسيكشوال" طر األقراد من مزدوجي الجنس حيث يض. يكون الجنس المختلق ال يالئم الهوية الجندرية للطفل

 :االزدواجية الجنسية /انترسيكس. بسبب العملية الطبية المجراة عليهم دون امتالكهم أي خيار

قد يكون هذا . تعني أن المميزات العضوية الجنسية للفرد اليمكن التغرف عليها بشكل كامل فيما ان كانت ذكرية أو أنثوية

 ً وغالبا ما يخضع األطفار المصنفين عند الوالدة كمزدوجي . مباشرةً بعد الوالدة أو الحقاً خالل حياة الفرد واضحا

إلى عمليات جراحية مقررة من قبل األطباء واألهل باالضافة إلى عالجات طبية أخرى لجعل جنسهم " إنترسيكشوا:الجنس

العملية الطبية عدة آثار أخرى جانبية احتمالية أخرة كبرى بأمن حيث أن لهذه . العضوي يبدو واضحاً أكثر كذكر أو أنثى 

للمعاناة " االنترسيكشوال" حيث يضطر األقراد من مزدوجي الجنس . يكون الجنس المختلق ال يالئم الهوية الجندرية للطفل

 .بسبب العملية الطبية المجراة عليهم دون امتالكهم أي خيار

 

 الجندر

 :الهوية الجندرية

أي إحساسه الداخلي لكونه رجل (.الجندر)ساس ونظرة الفرد الخاصة لذاته وتجربته ا فيما يتعلق بالنوع االجتماعي هي إح

حيث يعيش كافة االشخاص بدرجات متفاوتة من التناغم أو عدمه مابين هويتهم الجندرية (. أو عدم انتمائه لكالهما)أمإمرأة 

هي إحساس ونظرة الفرد الخاصة لذاته وتجربته ا فيما : الهوية الجندرية.والنوع أو الدور االجتماعي المفروض عليهم

حيث يعيش كافة (. أو عدم انتمائه لكالهما)أي إحساسه الداخلي لكونه رجل أمإمرأة (.الجندر)يتعلق بالنوع االجتماعي 

 .جتماعي المفروض عليهماالشخاص بدرجات متفاوتة من التناغم أو عدمه مابين هويتهم الجندرية والنوع أو الدور اال
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 :النوع االجتماعي أو الجندر

للمجتمع عادةً أفكار محدد حول كيفية التعبير عن الجندر، قائمة على األنوثة والذكورية يمكن لهذه األفكار أن تكون مختلفة 

طرق مختلفة ومن منحى شخصي يستطيع األفراد التعبير عن هويتهم الجندرية ب. من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع آلخر

 .التي من الممكن أن ال تكون متطابقة مع توقعات المجتمع و اللخط الذي رسمه لها

بشكل رسمي في ألمانيا ، التزال غالبية الناس تتوقع من األفراد أن ييعبروا عن هويتهم " الجنس الثالث"وبالرغم من وجود 

" و " الترانس"اً للتفرقة العنصرية تجاه األفراد ، وغالباً ماتكون هذه التوقعات سبب( ذكر و أنثى)الجندرية كـ 

 :النوع االجتماعي أو الجندر".انان باينوري"و أيضاً الغير منتمين ألاي نوع اجتماعي الـ " االنترسيكشوال

تلفة للمجتمع عادةً أفكار محدد حول كيفية التعبير عن الجندر، قائمة على األنوثة والذكورية يمكن لهذه األفكار أن تكون مخ

ومن منحى شخصي يستطيع األفراد التعبير عن هويتهم الجندرية بطرق مختلفة . من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع آلخر

 .التي من الممكن أن ال تكون متطابقة مع توقعات المجتمع و اللخط الذي رسمه لها

تتوقع من األفراد أن ييعبروا عن هويتهم بشكل رسمي في ألمانيا ، التزال غالبية الناس " الجنس الثالث"وبالرغم من وجود 

" و " الترانس"، وغالباً ماتكون هذه التوقعات سبباً للتفرقة العنصرية تجاه األفراد ( ذكر و أنثى)الجندرية كـ 

 ".انان باينوري"و أيضاً الغير منتمين ألاي نوع اجتماعي الـ " االنترسيكشوال

 :األدوار الجندرية

الرجال والنساء بطريقة معينة وفقاً لتعابيرهم الجندرية، فالهوايات، األلوان، الرياضات،  يتوقع المجتمع أن يتصرف

وغالبا مايكون هذا بناءاً . إلخ يجب أن تكون مرئية بشكل إعتيادي على أنها ذكورية أو أنثوية...االختصاصات، األعمال

فقطز وهذا مايسبب لنا العديد الضغوطات ، ألننا  و جننسيين بيولوجيين/على االعتقاد فقط بوجود نوعيين اجتماعيين أو

 :األدوار الجندرية.نكون بذلك منقادين بحسب معايير معينة البحسب احتياجاتنا وترجيحاتنا الخاصة

يتوقع المجتمع أن يتصرف الرجال والنساء بطريقة معينة وفقاً لتعابيرهم الجندرية، فالهوايات، األلوان، الرياضات، 

وغالبا مايكون هذا بناءاً . إلخ يجب أن تكون مرئية بشكل إعتيادي على أنها ذكورية أو أنثوية...ألعمالاالختصاصات، ا

و جننسيين بيولوجيين فقطز وهذا مايسبب لنا العديد الضغوطات ، ألننا /على االعتقاد فقط بوجود نوعيين اجتماعيين أو

 .ا وترجيحاتنا الخاصةنكون بذلك منقادين بحسب معايير معينة البحسب احتياجاتن

 ":سيس جندر"مطابق النوع االجتماعي

 ":سيس جندر"مطابق النوع االجتماعي. تصف من يجد نفسه في تطابق كبير بين مابين دوره االجتماعي وهويته الجندرية

 .تصف من يجد نفسه في تطابق كبير بين مابين دوره االجتماعي وهويته الجندرية

 :الترانس جيندر

تعني األفراد الذين اليشعرون بتطابق بين هويتهم الجندرية والجندر المعين أو المعطى لهم من قبل " انس جندرتر"الكلمة 

المجتمع ، قد يرغب أو اليرغب هؤالء األشخاص بالعيش بالدور المعطى لهم المجتمع ، كما هو الحال أيضا بالنسبة لطلبهم 

فقد يطلب أحدهم المعالجة الطبية بينما اليطلبها شخص آخر على ( راحةكالمعالجة بالهرمونات او بالج)لمعالجة طبية كـ 

اإلطالق ، والهدف من هذه المعالجة هو جعل العالمات الجنسية و الجسدية تتطابق مع التوقهات االجتماعية حيالهم و 

 ً  .تتناغم مع هويتهم الجندرية أيضا

فكون . نوع اجتماعي أو أي تصنيف آخر /ير منتمين ألي جنسقد يعتبرون أو البعتبرون بشكل واضح إناثا أو ذكورا أو غ

كما أن المطلح * " . ترانس" يمكن التعبير عنه بطرق مختلفة، و يتم بالغالب استخدام المصطلح " ترانس جندر"المرء 

ماعياً هو المختصر لوصف االشخاص ال قد يكون لديهم شعور عدم التوافق بين هويتهم الجندرية و الجنس المعطى لهم اجت

 :الترانس جيندر".جندر ديسفوريا" الـ
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تعني األفراد الذين اليشعرون بتطابق بين هويتهم الجندرية والجندر المعين أو المعطى لهم من قبل " ترانس جندر"الكلمة 

بة لطلبهم المجتمع ، قد يرغب أو اليرغب هؤالء األشخاص بالعيش بالدور المعطى لهم المجتمع ، كما هو الحال أيضا بالنس

فقد يطلب أحدهم المعالجة الطبية بينما اليطلبها شخص آخر على ( كالمعالجة بالهرمونات او بالجراحة)لمعالجة طبية كـ 

اإلطالق ، والهدف من هذه المعالجة هو جعل العالمات الجنسية و الجسدية تتطابق مع التوقهات االجتماعية حيالهم و 

 ً  .تتناغم مع هويتهم الجندرية أيضا

فكون . نوع اجتماعي أو أي تصنيف آخر /قد يعتبرون أو البعتبرون بشكل واضح إناثا أو ذكورا أو غير منتمين ألي جنس

كما أن المطلح * " . ترانس" يمكن التعبير عنه بطرق مختلفة، و يتم بالغالب استخدام المصطلح " ترانس جندر"المرء 

عدم التوافق بين هويتهم الجندرية و الجنس المعطى لهم اجتماعياً هو  المختصر لوصف االشخاص ال قد يكون لديهم شعور

 ".جندر ديسفوريا" الـ

 :الترانس سيكشوال" ـالت جنسياً،/المتحولـين

فقد قل استخدام هذا المصطلح بشكل ملحوظ خالل السنوات " ترانس سيكشوال"لم يعد هناك عالميا استخدام واسع لمصطلح 

" ولكن في ألمانيا المصطلح أو التصنيف ". ترانسجندر" ستخدام المصطلح العام واألكثر شمولية األخيرة، فيفضل غالبا ا

ترانس سيكشوال كفرع من "يمكن فهم مصطلخ . اليزال مفضالً ومستخدمة من قبل بعض األشخاص" ترانس سيكشوال

رغبون باتخاذ االجراءات العالجية ، وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف األ شخاص االذين ي"ترانس جندر"أفرع الـ

الترانس " ـالت جنسياً،/المتحولـين.الطبية أو الجراحية للحصول على جنس يعاكس الجنس المحدد لهم من قبل المجتمع

 :سيكشوال

فقد قل استخدام هذا المصطلح بشكل ملحوظ خالل السنوات " ترانس سيكشوال"لم يعد هناك عالميا استخدام واسع لمصطلح 

" ولكن في ألمانيا المصطلح أو التصنيف ". ترانسجندر" يرة، فيفضل غالبا استخدام المصطلح العام واألكثر شمولية األخ

ترانس سيكشوال كفرع من "يمكن فهم مصطلخ . اليزال مفضالً ومستخدمة من قبل بعض األشخاص" ترانس سيكشوال

األ شخاص االذين يرغبون باتخاذ االجراءات العالجية  ، وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف"ترانس جندر"أفرع الـ

 .الطبية أو الجراحية للحصول على جنس يعاكس الجنس المحدد لهم من قبل المجتمع

 

 والعاطفية الجنسية الميول

 و الجنسي أو عاطفياً وجنسياً في آن معاً لشخص ما ، حيث يمكن لهذا التصنيف أن يأخذ عدة/تعني االنجذاب العاطفي أو

الميول ..أو حتى عدم االنجذاب ألي جنس, االنجذاب ألكثر من جنس, االنجذاب لنفس الجنس, أشكال كاالنجذاب لجنس آخر

 :الجنسية والعاطفية

و الجنسي أو عاطفياً وجنسياً في آن معاً لشخص ما ، حيث يمكن لهذا التصنيف أن يأخذ عدة /تعني االنجذاب العاطفي أو

 .أو حتى عدم االنجذاب ألي جنس, االنجذاب ألكثر من جنس, االنجذاب لنفس الجنس, خرأشكال كاالنجذاب لجنس آ

 Homosexuality:الميول الجنسية المثلية 

و عاطفياً ، حيث يطلق األفراد ممن /يرمز هذا المصطلح النجذاب شخص ما لشخٍص آخر من نفس الجنس جنسياً أو

 Lesbian.أو مثليّة  ayGيحملون هذا المصطلح على أنفسهم مصطلح مثلّي 

 Homosexuality:الميول الجنسية المثلية 

و عاطفياً ، حيث يطلق األفراد ممن /يرمز هذا المصطلح النجذاب شخص ما لشخٍص آخر من نفس الجنس جنسياً أو

 Lesbian.أو مثليّة  Gayيحملون هذا المصطلح على أنفسهم مصطلح مثلّي 

 Heterosexuality:الميول الغيرية 

أو عاطفياً ألفرد من جنس آخر، وقد يصف وقد يصف الشخص نفسه /صف هذا المصطلح انجذاب الشخص جنسياً وي

 .بمصطلح غيري أوغيرية
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 Bisexuality:ازدواج الميول الجنسية 

بة أو عاطفياً لكال الجنسين، وبدرجات قد تكون متفاوتة بحيث قد ينجذب ألحد الجنسين بنس/ترمز النجذاب الشخص جنسياً و

 ً  .أكبر أو العكس، ويمكن أيضا أن ينجذب بعض األشخاص ألحد الجنسين جنسياً في حين ينجذب لآلخر فقط عاطفيا

 Asexuality:الالجنسانية 

وترمز لعدم النجذاب الجنسي ألي جنس، حيث قد ينجذب في ذات الوقت عاطفياً ألحد أو كال الجنسين، حيث يصف 

 sexualA.الشخص نفسه بمصطلح الال جنسي أو 

 الميول الجنسية والهوية الجندرية

ـة جنسياً أن يكون لديهم ميول جنسية مثلية، بنفس الطريقة التي تكون عند األفراد من نوع سيس /من الممكن أيضا لمتحولـ

لية جندر، أي من الممكن على سبيل المثال أن تكون لدى امرأة متحولة جنسياً توجه جنسي مثلي سواء قامت أم لم تقم بعم

التصحيح الجنسي بعد، فامتالكها جنساً بيولوجياً ذكرياً عند الوالدة، وميوالً جنسياً لإلناث اليعني بالضرورة أنها ذكر 

 ً فمن الممكن ألفراد المتحولين والمتحوالت جنسياً أن يكونوا مثليين ومثليات أومزدوجي الميول الجنسية كما هو . جندريا

 .يةالحال لمتطابقي الهوية الجندر

 

 الصحي التنوع

 جيزيال وولف. البرزاوي، لويس كينتنر، أوتا كروغر والدكتور. نص من ، ترجمة وتحرير م: المؤلفون

 التوجه الجنسي

على الرغم من التحيزات والتحامل على اصحاب التوجهات الجنسية المختلفة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 

مثل منظمة الصحة )ن عقوداً من البحث والخبرة السريرية قد دفعت منظمات طبية هامة عقلياً، فإ" مرضى"واعتبارهم 

. ومنظمات الصحة العقلية إلى استنتاج أن جميع التوجهات الجنسية المذكورة أعاله تعتبر تجارب بشرية صحية( العالمية

كما أن العالقات بين اصحاب هذه ,تةوان وصفها باضطراب نفسي او ربطها باالمراض العقلية مخالف لحقائق علمية مثب

 التوجهات تتطابق والعالقات بين الغيريين من حيث جودتها العاطفية ومدتها ومن ناحية احتمال نجاحها او فشلها أيض

 الهوية الجنسانية

لق من الفصل المتع" التصحيح الجنسي"للتصنيف الدولي لألمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة أزيل   في احدث نسخة 

في فصل منفصل يتناول " الجندر غير المطابق"، وأدرج بدال من ذلك تحت بند "االضطرابات العقلية والسلوكية"بـ 

والذي يفترض أن يؤدي لضمان الحد االدنى من الرعاية الصحية المتخصصة لألشخاص المصحيين . الصحة الجنسية

ً جنسياً، ولمنع األشخاص من النظر إلى التحول الجنسي باعتب  .اره مرضاً عقليا

اال ان الوصمة والربط مع المرض مازالت راسخة في كثير من المجاالت اذ ان المتحولين جنسياً الذين هم غير ثنائيين اي 

ذكر ويرغبون في التخلي رسمياً عن هويتهم الجنسانية بموجب قانون األحوال -خارج الثنائية الجندرية التقليدية انثى

، أو في بعض الواليات القضائية فإن شرط "غير ثنائي"ين يرغبون في تغيير وضعهم الجنساني إلى المدنية، أو أولئك الذ

 .يبين أن وصمة المرض حول هذه المسألة ال تزال قائمة" متغير من تطور نوع الجنس"الحصول على شهادة طبية لـ 

  مصادر
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 :الخروج للعلن واإلفصاح عن الميول الجنسية

Autor*innen: Dr. phil. Ulli Biechele, Dipl.-Psych. Margret Göth, Dipl.-Psych. Thomas 

Heinrich, Psych. (M.Sc.) Lu Kenntner und Dipl.-Psych. Andrea Lang. 

 "لطالما بدى لي معلم الرياضة في المدرسة جذاباً للغاية„

 "عادة مايثير الرجال األكبر سناً في غرفة تغيير المالبس إعجابي"

وكان هذا  –ل يوم لي في الجامعة رأيت اثتنين من المثليات يقمن بتقبيل بعضهم البعض علنا في األماكن العامة في أو"

 "ترحيبا كبيرا بالنسبة لي

 "أنا ظننت أنني سعيد بزواجي ، حتى وقعت بجنون في حب رجل في العام الماضي"

 "لفراشات في معدتيكنت أفكر في أن يكون لي حبيب أيضا ، ولكن لم أشعر حقا بتك ا"

 "لطالما اعتقدت أنه يجب أن أرتدي الفساتين حتى أدركت كم أشعر بالراحة في مالبس أخي"

 ما أنا إذاً؟ –كنت أعرف أنني لم أكن امرأة تماما، ولكن أيضا لست رجالً تماما . لم أجد الكلمات لوصف ما كنت أشعر به"

إلى مجموعة متنوعة من التجارب التي تعيشها " لميول الجنسيةالخروج من الخزانة أو اإلفصاح عن ا"يشير مصطلح 

الوعي بمشاعر : المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمصححين او العابرين جنسياً والبين جنسيين والكويريين

رف على مجتمع أو الهوية الجنسانية الخاصة به، والتع/المرء الخاصة، واالنفتاح على اآلخرين حول التوجه الجنسي و

 .المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

في حين أن الخروج الداخلي يشمل جميع األجزاء الجميلة والتي قد تكون . يحدث فرق بين الخروج الداخلي والخارجي

يشير إلى التعبير الخارجي " رجياً خا"صعبة في بعض األحيان من اكتشاف المشاعر الخاصة بك، أما الخروج من الخزانة 

. حياة الشخص وتعامله مع اآلخرين في ما يخص هويته أو توجهه الجنسي  ووعي المرء بمشاعره الخاصة وطريقة الحياة

 .ويشمل ذلك أيضاً إمكانية اختيار الشخص الذي ال يريد أن يفصح لهم المرء عن هويته

ً يعد الخروج بالنسبة للكثيرين وقتاً مثيراً ل حيث . لغاية مع العديد مع الكثير من التحديات التي قد تكون ممتعة وإيجابية أحيانا

أنهم في مرحلة ثانية من البلوغ، تعاني من خفقان القلب واحمرار عندما شخص يقوم أحدهم باالتصال   يشعر بعضهم

ألمور أكثر وضوحا وال يبدوهذا األمر حتى بعد فترة من الوقت ، عندما تصبح العديد من ا. أو يظهر فجأة على بابهم  بهم

كبيرة بالنسبة لهم ، الخروج ستبقى األسئلة المتعلقة بالخروج أو الفصاح عن الميول الجنسي ترافق المرء مدى   ذو أهمية

مع كل اتصال شخصي جديد، كل صديق جديد، كل مدرب جديد، ال يزال عليك أن تسأل نفسك متى وكيف يمكنني . الحياة

 .الجانب من حبي وعالقة أو هويتي الجنسية إظهار هذا

حيث تظهر األبحاث الحالية أن القدرة على النظر إلى .  LGBTQI*يمثل الخروج عالمة فارقة في تطور أفراد مجتمع الـ 

التوجه الجنسي الخاص بك كشيء إيجابي ودمجه في خطة حياتك يفيد بإبقائك مرتاحتاً نفسياً وبعيداً عن الضغوطات 

كما أن القدرة على التحدث مع اآلخرين حول حياتك الجنسية يحسن أيًضا إمكانية تلقي الدعم . قة بالحياة اليوميةالمتعل

تماما مثل األشخاص المغايرين جنسياً ومطابقي . االجتماعي، وهو أمر ضروري للصحة النفسية والتقليل من الضغوطات

على مشاركة تفاصيل   قادرين  يضا أكثر راحة واستقرار عندما يكونواالهوية الجنسية فإن حياة إفراد مجتمع الميم تصبح أ

وبناء على ذلك، لذا فإنه ليس من المستغرب أن . حياتهم مع األصدقاء والحصول على الدعم من األفراد المهمين في حياتهم

نفسية وربما البدنية، األشخاص الذين يضطرون إلى إخفاء حياتهم الجنسية يواجهون صعوبات أكبر فيما يخص صحتهم ال

 .بالمقارنة مع الناس الذين يمكن لهم عيش هذه الحياة علنا

 :مصادر أخرى للقراءة

 Netzwerk ürttembergW-LSBTTIQ Baden" من ٢٠ـوحتى الـ١٢كتّيب الخروج للشباب من عمرل ال

https://www.netzwerk-lsbttiq.net/files/COB/Coming_Out_2017_arabisch.pdf
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 :الخروج عند مهمة أسئلة

:Autor*innen .Psych-Psych. Margret Göth, Dipl.-Dr. phil. Ulli Biechele, Dipl. Thomas 

Psych. Andrea Lang-Heinrich und Dipl. 

 :مثل  من المهم بالنسبة لك ولمقربين منك خالل عملية الخروج اإلجابة على أسئلة معينة

 ن أعيش مشاعري الحقيقية، على الرغم من أنني قد ال أحصل على الكثير من الدعم في البداية؟هل يمكنني حقا أ• 

 كيف يمكنني التعرف على أشخاص آخرين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ؟• 

 ما هي أوجه التشابه وما هي االختالفات الموجودة بيني وبينهم؟• 

 ة؟/ة، أو كويري/ة ، عابر/ذا يعني بالنسبة لي أن أكون كون مثليه، مثلي الجنس، بين جنسيما• 

 ة؟/ة، أو كويري/ة ، عابر/هل أريد أن أصنف على أنني مثليه، مثلي الجنس، بين جنسي• 

 كيف يمكنني أن أكون فخورا بهذا الجانب مني؟

 .والعديد من األسئلة األخرى• 

يعتمد في الواقع على العديد من العوامل الفردية، مثل عمرك، موقفك الخاص *  LGBTQIـ شكل حياة أفراد مجتمع ال

تجاه التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، دينك ومعتقدات الروحانية، ومعلومات عن الموضع بشكل عام ومدى االتصال مع 

ديد من الطرق للعيش كشخص من هناك الع. ، وبالطبع عائلتك وأصدقائك*  LGBTQIأشخاص آخرين من مجتمع الـ 

ويؤثر أيضاً الوقت الذي يختاره المرء لإلفصاح عن ميوله أو توجهاته الجنسية لحٍد كبير على   *. LGBTQIمجتمع الـ 

 .ذلك، فيما اذا كان المرء قد اختار الوقت المناسب أم ال

 

 الخروج؟ تجربة تبدو كيف

:Autor*innen .Psych-Psych. Margret Göth, Dipl.-Dr. phil. Ulli Biechele, Dipl. Thomas 

Psych. Andrea Lang-Heinrich und Dipl. 

يعاني بعض األشخاص من تقلبات عاطفية . غالبًا ما يكون وقت الخروج وقتًا مليئًا بالطاقة تحدث فيه العديد من التغييرات

 .قوية أو قلقون بشأن حياتهم وخططهم المستقبلية

هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاعر قوية بالوحدة والشعور بأنك . بداية خوفًا من ردود أفعال اآلخرينيتراجع اآلخرون في ال

ألسباب مماثلة ، يحاول البعض تجاهل أو قمع مشاعرهم ، وربما حتى . الشخص الوحيد في العالم الذي يشعر بهذه الطريقة

 .لدرجة أنهم يرفضون أنفسهم أو يكرهون أنفسهم بسبب مشاعرهم

على الرغم من أنه ليس كل . ذه الحالة ، من المهم محاولة كسر هذه الحلقة المفرغة من األفكار والمشاعر السلبيةفي ه

األشخاص الذين لديهم مشاعر أو أفكار أو تخيالت جنسية حول األشخاص من نفس الجنس هم تلقائًيا من السحاقيات أو 

المثليين أو يظلون كذلك لبقية حياتهم ، ال يوجد دليل علمي على أنه يمكن تغيير التوجه الجنسي من خالل العالج أو 

 .الممارسات المماثلة 

تؤكد جميع الدراسات أن مثل هذه المحاوالت قد تؤثر بالفعل على السلوكيات الحية ، أي : واقععلى العكس تماًما ، في ال

قمعهم ، لكنه يؤدي إلى خطر تنمية مشاعر رفض الذات وكراهية الذات وتدني قيمة الذات ، فضالً عن االكتئاب والقلق 

 .واالضطرابات النفسية األخرى



Sexual orientation and gender identity – Information on the VLSP*-Website 

Project „Anders ankommen – Vielfalt verstehen“, funded by Aktion Mensch (Arabic version) 

نفسيين وعلماء النفس في الواليات المتحدة مثل هذه العالجات وتعتبرها غير لذلك ترفض الهيئات المهنية لألطباء ال

 .هذا الرأي VLSPيشارك . أخالقية

 

 الخروج؟ عند يساعد الذي ما

:Autor*innen .Psych-Psych. Margret Göth, Dipl.-Dr. phil. Ulli Biechele, Dipl. Thomas 

Psych. Andrea Lang-Heinrich und Dipl. 

والتواصل معهم أمًرا مهًما  LGBTQIبة لغالبية األشخاص ، يعد العثور على معلومات حول األشخاص اآلخرين من بالنس

يختبرها الكثيرون كتحرير حقيقي للعثور أخيًرا على أشخاص متشابهين في التفكير والقدرة على . للغاية عند الخروج

 .التعبير عن المشاعر التي ربما شعروا بها لفترة طويلة

التواصل مع بعضهم البعض من خالل خطوط الهاتف المثلية أو الوردية أو * على سبيل المثال ، يمكن ألفراد مجتمع الميم 

تقدم المجموعات الناشئة ، والتي لألسفتكون متوفرة في القليل من المدن الكبرى فقط ، *. مراكز الدفاع عن مجتمع الميم 

مشكالتك مع أشخاص آخرين يجدون أنفسهم في موقف مشابه ،  /ناقشة أسئلتك يمكنك من خاللها م  جيث تتوفرر جلسات

 .وتجربة أشياء جديدة معًا

ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أنه يتعين على األصدقاء وخاصة . يجد الكثيرون أيًضا الدعم من خالل أصدقائهم وعائالتهم

بعملية داخلية خاصة بهم تتمثل في عدم التصديق واإلنكار والتسامح اآلباء التعامل أوالً مع الوضع الجديد وغالبًا ما يمرون 

لسوء الحظ ، ال يزال حوالي ثلث اآلباء يفشلون في قبول أطفالهم المثليين والمثليات ومزدوجي الميول . واالعتراف النهائي

 see the study on "She loves her, he loves him" ,Berlin Senate)الجنسية بطريقة تقديرية 

).d Sport, Berlin, 1999Administration for Schools, Youth an (Studie "Sie liebt sie, er liebt 

ihn," ,Senatsverwaltung für Schule ,Jugend u. Sport Berlin 1999) 

عادةً ما تمتد الفترة الزمنية بين إدراك . لشباب المتحولين جنسيًا هويتهم الجنسية خوفاَ من الرفضغالبًا ما يخفي األطفال وا

&  Studie "...?!und dann -t ou-Coming ,"Krell)ثم )؟ .....!والخروج إلى عدة سنوات* المرء كونه ترانس

Oldemeyer, 2015 )) عاًما الذين تمت  27و  14٪ من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70في الواقع ، أفاد

( ٪ منهم78)وهذا يشمل عدم أخذ هويتهم على محمل الجد . مقابلتهم في الدراسة بوجود تجارب سيئة داخل أسرهم المباشرة

يعاني األشخاص من فئة الشباب المتحولين : ٪ من النتائج النفسية واالجتماعية واسعة النطاق61) ا أو تجاهل هويتهم عمدً 

بشكل خاص في كثير من األحيان من الشعور بالوحدة والقلق والمشاكل في المدرسة وانعدام األمن والشعور بالذنب 

 (.Problembeschreibung Transphobie " ،Kummer  ،2011"انظر )واالكتئاب وإيذاء النفس 

فمن المهم أن تؤخذ جميع المشاعر على محمل الجد ؛ ويجب أن يكون هناك مساحة للمشاعر اإليجابية وكذلك المخاوف 

عالوة على ذلك ، يمكن تقديم . وغني عن التعريف أن المعالجين يجب أال يدفعوا متلقي الخدمة في اتجاه معين. والهموم

ى المعلومات وإقامة االتصاالت ، ويمكن تحضير المحادثات الصعبة المحتملة في المستقبل المساعدة والمشورة للعثور عل

 .معًا

 

 اللجوء وطالبي لالجئين الجنسية، المسول عن واالفصاح الخروج

 .Psych. (M.Sc.) Lu Kenntner & M. Aالمؤلفون:: 

 .التحديات أكبر بالنسبة لالجئين وطالبي اللجوء ، فإن للخروج معنى آخر ويمكن أن تكون

أو الهوية الجنسية أكثر أو أقل أهمية ويمكن أن ينطوي على عواقب مختلفة في  /قد يكون الكشف عن الميول الجنسية و 

قد تكون شبكة الدعم أكثر قدرة على تلبية احتياجات الالجئين المثليين إذا تحدثوا بصراحة عن . مواقف الحياة المختلفة ،

، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تجارب التمييز واإلقصاء إذا كان األشخاص العاملين معهم  في الوقت نفسه. هويتهم

 .غير حساسين بشكل كافي لقضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية أو لديهم آراء متحيزة ونمطية

https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=763535#vollanzeige
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=763535#vollanzeige
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=763535#vollanzeige
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=763535#vollanzeige
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=763535#vollanzeige
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Broschuere_ComingOut.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Broschuere_ComingOut.pdf
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تشير إلى مدى انفتاحهم تجاه  في البيئة أو المؤسسة أو المنظمة ذات الصلة التي  قد يكون من المفيد البحث عن أي عالمات

كما يمكنك محاولة اإلحساس . يمكن أن تأخذ هذه العالمات شكل كتيبات أو منشورات تتضمن علم قوس قزح. هذه القضايا

بشكل غير مباشر بآراء الناس حول قضايا الميول الجنسية والهوية الجنسية حتى تتأكد من لمن ومتى يمكنك مشاركة 

حاول أن تجد اللحظة المناسبة التخاذ مثل هذه الخطوات ، مع محاولة . يولك أو هويتك الجنسيةاألمور التي تتعرق بم

. قم بإنشاء عالقات إيجابية يمكن أن تحفزك. إشراك المجموعات واألفراد الذين يقبلون عموًما التنوع الجنسي والجنساني

 *. LGBTQI يمكنك الوصول إلى هؤالء األشخاص عبر المراكز الداعمة الخاصة بـ

 :الخروج في شبكة الدعم

طوال مدة إجراءات طلب اللجوء وما بعدها ، قد يكون من الضروري االتصال بوظائف الدعم المختلفة ، سواء كان ذلك 

حيث قد تحتاج هذه . كمافي في الدوائر والمكاتب الحكومية( النفسي)في سكن الالجئين ، أوف في مراكز الدعم االجتماعي 

بعض األحيان إلى معرفة ميولك أوهويتك الجنسية حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتك بشكل أفضل، على سبيل الجهات في 

المثال إذا كنت ترغب في تغيير وضع إقامتك بسبب الشعور بعدم االرتياح أو التعرض للخطر ، أو إذا كنت بحاجة إلى 

 *. LGBTQIمساعدة في العثور على خدمات دعم خاصة بـ 

م أن تعرف أن غالبية هؤالء األشخاص الذين ستتحدث معهم عادة ما يكونون عليهم واجب الحفاظ على السرية وال من المه

يوصى عادةً أيًضا بإخبار هؤالء األشخاص إذا . يُسمح لهم بنقل أي معلومات عنك ما لم تمنحهم إذنًا شخصيًا للقيام بذلك

 .لجنسية لمن حولككنت ال تريد الكشف عن ميولك الجنسية أو هويتك ا

 :الخروج في إجراءات طلب اللجوء

، من المهم أن تتحدث بصراحة وبصدق ( المكتب االتحادي األلماني للهجرة والالجئين) BAMFعند إجراء مقابلة مع • 

 .أو هويتك الجنسية ، إذا كنت ترغب في االعتراف بهذا كسبب لالضطهاد /عن ميولك الجنسية و 

عن أمور شخصية للغاية وعليك أن تثبت بمصداقية أن ميولك الجنسية أو هويتك الجنسية هي سبب  سيتعين عليك التحدث• 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه على الرغم من أنه قد يتم توجيه أسئلة خاصة إليك حول حياتك اليومية ومشاعرك . اضطهادك

 .طلب األدلة المرئية على الممارسات الجنسية محظورةوتجاربك ، إال أن األسئلة المتعلقة بالممارسات الجنسية أو إظهار و

إذا . قد ال يتم طلب تقارير طبية أو نفسية عن التوجه الجنسي. إذا كان السؤال شخصيًا للغاية ، فال داعي لإلجابة عليه• 

أن يتم التعرف كانت لديك سجالت طبية توثق العالج بالهرمونات أو تغيير الجنس ، فيمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تريد 

 .عليك كشخص متحول أو ثنائي الجنس

*  LGBTQIيمكن أيًضا أن تساعد الصور أو التقارير الصحفية التي تظهر مشاركتك كناشط أو مشارك في أحداث • 

 .يمكن أيًضا أن تكون اإلخطارات أو المستندات المتعلقة بإجراءات المحكمة ضدك بمثابة أدلة مهمة. كدليل على وضعك

ن إنهاء االجتماع في أي وقت وطلب موعد جديد ، إذا شعرت بأي شكل من أشكال عدم االرتياح أو عدم االحترام ، يمك• 

 .سواء كان ذلك بسبب الشخص الذي يدير االجتماع أو وسيط اللغة

 :وساطة اللغة

ة والمتخصصين لقد قمنا بتطوير نشرة حول موضوع الوساطة اللغوية لألشخاص الذين يسعون للحصول على المشور

النشرة متاحة ألولئك الذين يطلبون المشورة باللغات . النفسيين والوسطاء اللغويين عند تقديم المشورة ألفراد مجتمع الميم

 .األلمانية واإلنجليزية والعربية

:Links  

Brochure from the LSVD ,in which you can find many details, tips and information about the 

.asylum of LGBTQI* persons 

Pages of Refugee .Councils in Germany 

https://berlin.lsvd.de/wp-content/uploads/2018/05/290518_LSVD_Support_Broschuere_Webversion.pdf
https://www.vlsp.de/coming-out/www.fluechtlingsrat.de
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 مجاالت الحياة

التعليم المهني أو الجامعي وفي  في المدرسة ومراحل, انتماء المرء لمجتمع الميم يلعب دوراً مؤثراً في جميع مناحي حياته

وفي الحياة األسرية حيث يمكن للتقاليد ", بما في ذلك ربما الرغبة في تأسيس أسرة و اإلنجاب"العمل، كما في العالقات 

الثقافية والدينية أن تلعب دوراً كبيراً، أو في كون المرء أحد ضحايا التحامل والعنف، أو أيضاً ي حياة شخص مصاب 

 .وتتأثر هذه المجاالت كافة بالقانون وكيفية تنظيمه لها. قص المناعة البشريةبفيروس ن

 

 األطفال وتنشأة وانجاب األسرة

 هل يمكن للمثليات والمثليين أن يكونوا آباء جيدين؟

 جيزيال وولف.د –ترجمة وتحرير أوتا كروجر  -النص من منظمة علم النفس األمريكية

ً هناك الكثير من األمهات واألبا ووفقا لخبراء من , ء المثليين والمثليات، ويرغب آخرون منهم بأن يصبحوا والدين أيضا

يعيشون في   ألف طفل في ألمانيا 19الى  500الف و 16المعهد الحكومي لبحوث األسرة في جامعة بامبرغ، فإن ما بين 

 ".مع اعتبار هامش خطأ احصائي"وحدات أسرية من نفس الجنس 

ة وتطور الوضع القانوني لألمهات المثليات واآلباء المثليين، يتساءل الكثيرون عن رفاه األطفال في اتضاح الرؤي  ورغم

حتى أن غالبية الدراسات التي أجريت بشأن هذا , تبعاً النتشار المفاهيم الخاطئة والسلبية حول المثليات والمثليين. هذه األسر

نشأون مع والدين من نفس الجنس محرومون مقارنةً باألطفال الذين الموضوع تتمحور حول ما إذا كان األطفال الذين ي

 .يعيشون مع والدين من جنسين مختلفين

 :فيما يلي قائمة باألسئلة األكثر شيوعاً في هذا الصدد واألجابة عليها

هون على سبيل هل يواجه األطفال من والدين مثليين أو مثليتين صعوبة في تطوير هويتهم الجنسية الخاصة؟ وهل يواج -1

 المثال إشكاالت تتعلق بهويتهم الجندرية أو دورهم الجندري؟

 !ال 

بما في ذلك الهوية الجندرية، والسلوك المتعلق بالدور "تظهر الدراسات الحالية بوضوح أن الهوية الجنسية والجندرية 

ي تتطور لدى أطفال لوالدين مختلفي تتطور لدى األطفال ألمهات مثليات بذات الطريقة الت"االجتماعي، والميل الجنسي 

 .الجنس ولسوء الحظ بقيت الدراسات عن أطفال اآلباء المثليين محدودة ال تكفي للوصول إلى استنتاج نهائي في هذه الحالة

هل لدى األطفال لوالدين من نفس الجنس مشاكل في تطور الشخصية بعيداً عن التوجه الجنسي؟مثالً هل األطفال  -2

 ليين أو مثليتين أكثر عرضة لالضطرابات النفسية؟ أواالضطرابات السلوكية أكثر من األطفال اآلخرين؟لوالدين مث

 !ال

اختالفات طفيفة بين أطفال األمهات المثليات وأطفال , والسلوك, التصور عن الذات,أظهرت الدراسات المتعلقة بالشخصية 

هات المثليات يكبرون بطريقة مماثلة ألطفال الوالدين من الجنس مع ذلك يفترض أن أطفال األم, األزواج من الجنس اآلخر

 .مرة أخرى، لألسف ال يوجد سوى عدد محدود من الدراسات في حالة أطفال اآلباء مثليي الجنس. اآلخر

هل احتمال وجود صعوبات في العالقات االجتماعية أعلى في حالة األطفال لوالدين من نفس الجنس؟ هل من المرجح  -3

 ى سبيل المثال، تعرضهم للتنمر من قبل أقرانهم أو لسوء المعاملة بطرق أخرى؟عل

https://www.netzwerk-lsbttiq.net/refugees
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 !ال

قدرات التواصل العادية بالمقارنة مع أقرانهم   مرة أخرى، تظهر الدراسات أن األطفال لوالدين من نفس الجنس لديهم

لجنس يتمتعون ببيئة اجتماعية نموذجية وتقدم هذه الدراسات تصوراً بأن األطفال لوالدين من نفس ا. وغيرهم من البالغين

 ..بالنسبة لعمرهم، من حيث صلتهم باألقران واآلباء وأفراد األسرة واألصدقاء

هل هؤالء األطفال أكثر عرضة للتعرض لالعتداء الجنسي من قبل أحد الوالدين أو شريك أحد الوالدين أو أحد  -4. 

 معارفه؟

 !ال

ف من تعرض األطفال لوالدين مثليين أو والدتين مثليتين لالعتداء الجنسي من قبل ال يوجد أي تبرير علمي يدعم المخاو

وعلى العكس من فأن الواقع يشير , والديهم أو أصدقاء أو معارف والديهم المثليين أو المثليات أو مزدوجي الميل الجنسي

 إلى أن النشأة بين والدتين مثليتي الجنس تحمي األطفال من االعتداء الجنسي

وباختصار، تجدر اإلشارة إلى أنه ثبت علمياً أن التساؤالت الواردة آنفاً عن أهلية الوالدين المثليين أو المثليات ال أساس لها 

إذ اظهرت هذه الدراسات أن األطفال لوالدين من نفس الجنس ال ,من الصحة، وبالتالي يمكن اعتبارها تحيزات اجتماعية 

وأن األطفال لوالدين . الجنس اآلخر من حيث نموهم وقدرتهم على التكيف ورفاههم العام يختلفون عن األطفال لوالدين من

 من نفس الجنس فقط سعداء مثل األطفال لوالدين من جنسين مختلفين

 :مراجع 

APA = American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better 

understanding of sexual orientation and homosexuality. Washington, DC. [verfügbar 

unter http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx.] 

 

 ؟(بشكل مثالي)ما هي الخطوات التي يمكن أن تنطوي عليها عملية 

 .ايزابيل ميلشير و كاي يانيك: م بكتابة النص وتحريره كل منقا

وال يوجد مسار محدد لالنتقال الذي يختلف , اي االنتقال للهوية الجنسية المختلفة" = transire"االنتقال من الكلمة الالتينية 

ة والحالة المالية للفرد دوراً كما تلعب الظروف الصحية والبيئة االجتماعي,بين شخص وآخر كل بحسب استعداده واحتياجاته

وبعد التصالح مع الذات . مجتمعية وطبية وقانونية/ويمكن أن تشمل عملية االنتقال خطوات اجتماعية. في عملية االنتقال

 :داخلياً وإدراك الهوية الجنسانية تاتي المراحل التالية

 التصريح إلى األصدقاء المقربين والعائلة• 

 أو ضمائر أخرى/أن تخاطب بأسماء و اإلعراب عن الرغبة في• 

 (مثالً عن طريق المالبس)في الجنس المعبّر عنه   الظهور بمظهر• 

 التصريح في دوائر العمل أو المدرسة• 

 (بحال الرغبة بالخضوع لعملية انتقال طبي)   بدء التحضير العالجي• 

ة طويلة ومكلفة تتضمن تقارير متخصصة ومثوالت أمام غالباً ما تكون عملي)تغيير االسم والحالة المدنية بشكل قانوني • 

 (المحكمة

http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx
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 (يجب أن تؤخذ الهرمونات للحياة للحفاظ على تأثيرها)العالج بالهرمونات • 

 (مثل تعديل الخصائص الجنسانية األولية والثانوية)عمليات إعادة انتداب الموظفين • 

ول إلى بعض الخطوات الطبية والقانونية ، أو قد يتم الوصول بالنسبة لألشخاص غير الثنائيين ، من الصعب جدًا الوص

 .إليها بشكل غير مباشر حيث أن النظام الذي نعيش فيه موجه نحو صورة ثنائية للجنسين

 

 فيها؟ النظر يتعين التي القانونية الجوانب هي ما

 .ايزابيل ميلشير و كاي يانيك: قام بكتابة النص وتحريره كل من

أو الجنس بموجب القانون /ص المتحولين فقد بدأت عملية تغيير لتسهيل اجراءات تصحيح االسم وبالنسبة لألشخا

ً   الجديد قانون "لسوء الحظ، فإن اللوائح القديمة وفقاً لـ * لكن والى أن يتم وضع تشريع جديد لألشخاص المتحولين جنسيا

االجراءات تتطلب عقد جلسة استماع في المحكمة  فإن هذه"تغيير األسماء األولى وتحديد نوع الجنس في حاالت خاصة

في بعض الواليات االتحادية ينظم هذا مركزيا من قبل محكمة مختصة، في حاالت أخرى من قبل . )المحلية المختصة

ً   وتقديم(. أقرب محكمة محلية وفقا لمكان اإلقامة ل وعلى الرغم من االقرار الحكومي وااله. تقريرين نفسيين للمحكمة أبضا

ومتشابهة إلى )وعلى الرغم من وجود مقترحات تشريعية مختلفة . بان القانون تمييزي عفا عليه الزمن منذ سنوات عديدة

من األحزاب السياسية والمجتمع المحلي، فقد تم تأجيل صياغة قانون جديد عدة مرات في السنوات األخيرة ( حد كبير

ى ان المحاكم االلمانية تقبل النظر في تغيير االسم االول والجنس الي وبالحديث عن اجراءات المحكمة تجدر االشارة ال

مقدم طلب بغض النظر عن نوع اقامته في المانيا لكن هذا التغيير يبقى محصوراً في ألمانيا ومن الممكن ان ال يكون مقبوال 

 .في بلدان أخرى كثيرة

في معظم مجاالت الحياة ال يغني عن الحاجة لتغيير االسم تغيير االسم والتخاطب باالسم الجديد والضمائر المرتبطة به 

ونوع الجنس من الناحية القانونية كونها الطريقة الوحيدة التي تتضمن الزاماً قانونياً باستخدامه من قبل الجميع ومن دونها 

 .يتعين على العابرين االعتماد على فهم وحسن النية من االخرين فقط 

أما بالنسبة ,ذكر -انثى,انثى-ن يمكن أن ينطبق فقط على األشخاص العبرين ضمن ثنائية ذكركما أن القانون حتى اآل.

غالباً ما يشار إليه بـ )لألشخاص غير الثنائيين المتحولين جنسياً، ال يوجد حالياً خيار لتغيير جنسهم إلى خيار ثالث للجنسين 

المتعلق بمغايري الهوية الجنسية أو قانون الحالة المدنية  القانون)سواء من خالل ( في الحاالت اإلدارية" آخر"أو " س"

الجديد ورغم نجاح بعض األشخاص في النضال من أجل تغيير الخيار الجنساني واضافة الخيار الثالث بموجب أحكام 

 فرديةفان هذه االحكام لم تؤد إلى تغيير عام في اإلجراءات في المحاكم أو مكاتب التسجيل وبقيت اثارها , قضائية

جديد يلحظ الهويات خارج الثنائية وإزالة شرط التقارير النفسية كما أن ايقاف العمل   لكن يبقى األمل بصدور تنظيم قانوني

بالتشريعات الخاصة المنفصلة وإدماج القانون المتعلق بالحالة المدنية لألشخاص المتحولين جنسياًفي التشريعات العامة 

 .وتغيير المسؤولية عن المحاكم إلى مكاتب التسجيل أن يشكل أيضاً خطوة هامة وضروريةالمتعلقة باألحوال المدنية 

 

 بتوفيره؟ األلماني الصحي النظام اليقوم الذي الدعم نوع ما

 .ايزابيل ميلشير و كاي يانيك: قام بكتابة النص وتحريره كل من

بما في ذلك اجراءات )مون بتوفير العالج والدعم الفعليين أوالً، تجدر اإلشارة إلى أن مقدمي التأمين الصحي في ألمانيا ملز

من " )التشخيص ، المشورة ، العالج", متباين الجنس"لألسف هناك حاليا تباين كبير في المحتوى بين (. تغيير شكل الجسم

ن الجنسين في تدابير إعادة تعيي -تعليمات التقييم "و  e.V – )AWMF.قبل الفريق العامل للجمعيات الطبية العلمية 

إدارة االجراءات المتعددة االجراءات،  -  e.V.من قبل الخدمة الطبية لجمعية لصناديق التأمين الصحي " )التحول الجنسي

المبادئ "ويستند العمل العالجي في المقام األول على . التي تتعلق بالمتطلبات الضرورية للتدابير التي يتعين اتخاذها

يلتزم موظفو مقدمي خدمات ". تعليمات التقييم"ينبغي تجاهل متطلبات مقدمي التأمين الصحي في ، ولكن ال "S3التوجيهية 
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ولذلك ينبغي أن يؤخذ ذلك في . بشكل عام بشكل وثيق بمتطلبات تعليمات التقييم MDKالتأمين الصحي واألطباء في 

 .االعتبار بقوة عند صياغة رسائل اإلشارة والتقارير المتخصصة

التزام مقدمي التأمين الصحي بتوفير الرعاية على جميع التدابير الطبية والعالجية المرتبطة بحالة المعاناة  وينطبق -21

وبالنسبة للتدابير الفردية، يطلب . وهذا يعني لألسف أنه يجب أن يكون هناك إشارة عالجية مقابلة لجميع التدابير. القائمة

ً مقدمو التأمين الصحي مراراً وتكراراً ما ي الفوائد التالية هي صراحة في تعليمات . صل إلى تقريرين إضافيين نفسياً أو نفسيا

العالج الهرموني، وعالج إزالة الشعر، جراحة تغيير األعضاء التناسلية وجراحة الثدي، وتصحيحات الصوت : التقييم

في تعليمات التقييم مبررة بشكل جيد يجب أن تكون التدابير غير المذكورة صراحة . والحنجرة، فضال عن الشعر المستعار 

 .، والتي يجب عليك دفعها لنفسك( عمليات ليست ضرورية طبيًا" )جراحة تجميلية"للغاية أو تعتبر بشكل عام 

 

 االنتقال؟ أثناء المتاحة الطبية الخيارات هي ما

 .ايزابيل ميلشير و كاي يانيك: قام بكتابة النص وتحريره كل من

 :العالج المصاحب

ال يزال شرطا مسبقا من أجل مقدمي التأمين الصحي لتحمل , كما هو موضح أعاله, ية المعالج أثناء االنتقال هو لألسفرؤ

ومع ذلك، سيكون من . وهذا هو السبب في أن يبدأ العالج في بداية التحول الطبي –تكاليف جميع التدابير الطبية األخرى 

 .في المستقبل المرغوب فيه أن يتم العالج على أساس طوعي

 :أو تثبيط البلوغ /العالج الهرموني و 

هي ( مع أخذ الهرمونات من الجنس المطلوب)بالنسبة للعديد من األشخاص المتحولين جنسياً، فإن بداية العالج الهرموني 

للشباب في  بالنسبة. مدى العالج الهرموني، تتغير الخصائص الفيزيائية األولى نحو تلك من الجنس المطلوب. معلم مهم

في . بداية سن البلوغ ، فإن خيار تثبيط البلوغ الهرموني هو خطوة وسيطة ممكنة لضمان عدم تفاقم مستوى المعاناة للفرد

العالج الهرموني ينطوي على تغييرات التي ال رجعة فيها أو ليس من السهل جدا , حين أن عملية تثبيط البلوغ هو عكسها

 .وينبغي أن يتم كالهما دائما تحت إشراف طبي. عكس بعد فترة معينة من الزمن

 :الجنسي( العبور)العمليات االجراحية المتعلقة بالتصحيح

وقد تم . يستخدم مصطلح جراحة تغيير نوع الجنس لوصف التدخالت الجراحية المختلفة لتعديل الجسم مع هويته الجنسية

من المهم أن تكون . ت يمكن وإجراءات مختلفة جراحيّةهناك مهما أخرى خيارا. شرح بعض هذه اإلجراءات بإيجاز هنا

دائما على علم جيد حول التدخالت واإلجراءات ذات الصلة، وحيثما أمكن، من المستحسن زيارة العديد من العيادات 

 .للحصول على رأي أول

هناك أساسا اثنين من . كريوهذا يشير إلى إعادة تعديل الثدي الذ(: بالنسبة للذكور المتحولين جنسياً )استئصال الثدي 

 .اختيار اإلجراء يعتمد أيضا على حجم الثدي للشخص المعني. اإلجراءات المختلفة

إلى ذلك فيما إذا كان   تقو شركة التامين الصحي بدفع تكاليف الجراحة إذا ثبتت الحاجة: لإلناث( تكبير الثدي)جراحة الثدي 

 .ل استخدام هرمونالثدي لم يكن قد نمى بالفعل إلى حد ما من خال

. يتم تنفيذ هذا اإلجراء بالتزامن مع إزالة المبيضين وقناتي فالوب. وهذا يشير إلى إزالة جراحية للرحم: استئصال الرحم

 .وفي كثير من الحاالت يتم إجراء هذا اإلجراء أيضا للحد من خطر اإلصابة بالسرطان أثناء العالج الهرموني المستمر

هناك العديد من الطرق التي تختلف من حيث المظهر ومدى صعوبة (. القضيب)القضيب الذكور  تشكيل: تخليق القضيب

من المستحسن أن يقرأ . وغالبا ما يتم الجمع بين هذا اإلجراء مع جراحة التجميل الخصية. العملية الجراحية واإلجراءات

 .المرء عن مختلف األساليب والنتائج قبل أن يخضع لعملية
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في هذه الحالة هناك أيضا العديد من الخيارات التي تختلف عن . إعادة بناء األعضاء التناسلية األنثوية: لتخليق المهب

 .والهدف هنا هو تحقيق المظهر النهائي األفضل. بعضها البعض على وجه التحديد

ضوء، التحليل الكهربائي أو إجراءات العالج بالليزر وال. )إزالة شعر الجسم باستخدام أساليب مختلفة: عالج إزالة الشعر

في حالة اإلناث المتحوالت جنسياً، يتم تغطية إزالة شعر الوجه من قبل مقدمي التأمين (. إجراءات إزالة الشعر باإلبر

 .الصحي، بمجرد استيفاء جميع المتطلبات

لية محفوفة بالمخاطر هذه العم. تقنيات جراحية مختلفة بهدف تغيير الصوت إلى ملف صوت أنثى: جراحة الحبل الصوتي

 .أوالً ( العالج الصوتي)لهذا السبب، يجب استنفاد بديل عالج النطق . والنتائج المتوقعة جزئيا فقط

يشمل هذا المصطلح سلسلة كاملة من التدخالت الجراحية في منطقة الوجه، وكلها تهدف إلى تحقيق مظهر : تأنيث الوجه

كد من أن هذه اإلجراءات ضرورية طبياً أو عالجية، فإنها تندرج تحت مصطلح إذا لم يكن من الممكن التأ". أكثر أنوثة"

 .ويجب أن تدفع بعد ذلك وفقاً لذلك" الجراحة التجميلية"

 :تدابير تكميلية إضافية

  .العالج الصوتي بهدف تعديل الصوت ليتناسب مع الهوية الجنسية: عالج النطق

:Epitheses  التي تكرار الثدي اإلناث أو القضيب الذكور "األطراف االصطناعية"الجمالية.  

 .إذا كان هناك ما يبرر ذلك، فإن التكاليف يتحملها مقدم التأمين الصحي: الشعر المستعار

 

 أيضا؟ المهم هو ما

 .ايزابيل ميلشير و كاي يانيك: قام بكتابة النص وتحريره كل من

عامل مع المتطلبات الطبية والقانونية والعقبات على طريق االنفتاح والصبر والتقدير ممن حولك يجعل من السهل الت

ً /المصححين/ــا/وبفضل زيادةظهور األشخاص العابرين. االنتقال في وسائل اإلعالم ، وخدمات التدريب مزيد * ـات جنسيا

لباً ما يكون وغا. من اإلمكانيات كما في إلنترنت وغيرهامن التطورات ، وقد شكلت صورة عامة واقعية على نحو متزايد 

وغالبا ماتكون ردود فعل الرفض بسبب نقص المعرفة والمخاوف . بذلك كل من األصدقاء والعائلة سعداء بتقديم الدعم

ويمكن أن يساعد إجراء محادثات في هذا الصدد عادةً، ومع ذلك، قد اليتفاعل الكثير من الناس بشكل إيجابي . الشخصية

 .ا يمكن للمرء في كثير من األحيان توقعهحيال االفصاح عن ميولك الجنسية، م

عملية الخروج الداخلية الخاصة بك يمكن أن تستغرق وقتا طويال كما قد يحتاج . الصبر يمكن أيضا أن يكون عامال هاما

إذا كان المسار . عليك أيضا أن تكون صبورا مع نفسك. اآلخرين من حولكأيضا إلى وقت للتعامل مع هذا الموضوع

عند هذه النقطة من المهم أن تبقى تذكير نفسك باألهداف . اضًحا ، فقد تشعر بأن األمورال تتحرك بسرعة كافيةالخاص بك و

الخاصة بك، وتحلل مدى واقعية وقابلة تحقيق هذا األمر ،وربما اتخاذ خطوة إلى الوراء بين الحين واآلخر، وكما قد يساعد 

 .ل باألهداف التي تمتحقيقها بالفعل على الطريق إلى االنتقالإعطاء نفسك الوقت لتعتاد على كل شيء واالحتفا

وكدعم إضافي يمكنك أن تجد . كما أن دعم األشخاص اآلخرين الذين يستمعون إليك ويشجعونك مهم أيًضا في هذه العملية

و مجموعات  فرص لتبادالألفكار مع الناس الذين هم على مسار مماثل من خالل مجموعات المساعدة الذاتية، والخروج

بإإلضافة إلى القدرة على التحدث إلى . الشعور بعدم كونك وحيداً يمكن أن يكون مريحا جدا. الشباب وأيضاً علو االنترنت

شخص يستمع ببساطة ويأخذ المخاوفوالتحفظات بنفس الجدية مثل التجارب اإليجابية المتعلقة بالعبور أو التصحيح الجنسي 

يمكن . حيث يمكنأن يكون هؤالء األشخاص معالجين أو أصدقاء أو أفراد عائلة. رتياح كبيروالذي يمكن أن يكون مصدر ا

للمتخصصين اآلن االستفادة من المزيد من خدمات التدريب والعديد منالشركات لديها فرق إدارة التنوع بشكل متزايد تأخذ 

  ..أيًضا األشخاص من أفراد مجتمع الميم بعين االعتبار
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 العالقات

فاألزواج المثليون والمثليات يعيشون ., نفس الجنس كما العالقات مختلطة الجنس منها  العالقات بين شخصين من  يرتس

والعوامل التي تجعل العالقة مرضية وملتزمة وطويلة األمد , عالقاٍت سعيدة مثلهم مثل مختلفي الجنس كما أنها طويلة األمد

 متشابهة إلى حد كبير في كلتا الحالتين

(,APA 2008.) 

والتي تظهر بشكٍل ملحوظ انخفاضاً ( 2010)وفي هذا السياق، نود أيضا أن نشير إلى الدراسة التي أجراها ريجل وآخرون 

وهو , في مستويات التوتر ومستوياٍت مرتفعة من الرضا النفسي في العالقات المستقرة بين االشخاص من نفس الجنس

ً أعلى من مستوى الرضا النفسي في العال الذين دخلوا في شراكة معترف بها من ,قات بين االشخاص من نفس الجنس أيضا

 .قبل الدولة

. ومع ذلك، وعلى غرار الشراكات بين الجنسين المختلفين فإن الشراكات من نفس الجنس التخلو الصعوبات التي تواجهها

 VLSP:في العالقات بين الذكور  تسليط الضوء على مجالين محتملين للصعوبات  2009عام   وفي مؤتمر لخبراء 

التحديات المحددة التي يواجهها الثنائي المتباين باالصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، و تحديات سوء المعاملة المنزلية 

 في العالقات المثلية

تمد من قبل المعالجين في سياق تحليل خصوصيات العالقة بين المثليات نوصي بكتاٍب قديٍم نسبياً لكنه اليزال الكتاب المع

, يتناول فيه الكاتبة وبالتفصيل المتع والتحديات التي ترافق العالقة بين اثنتين(. 1995" )شريكة -صديقة  -عاشقة "بعنوان 

ضمن عناوين الحميمية والتباعد، المساكنة، األسرة، العمر، العالقة الجنسية، والزواج األحادي، والتواصل كما يتناول جزء 

 .والفروقات الجسدية واالجتماعية ,الكتاب االختالفات سواء المرتبطة بالعرق أو العمر كبير من

 

 المكتسب المناعة نقص فايروس مع المتعايشين الميم مجتمع أفراد

 ماهو فايروس نقص المناعة المكتسب؟

ً يهو فايروس يصيب الجهاز المناعي ويسبب ضعفه وإنهاكه تدر جمة خالياه واستخدام مكوناتها للتكاثر عن طريق مها جيا

. ليصل حينها الجسم إلى 12أو  10حوالي  الخاليا وتكاثر الفايروس تدريجياً وبمدة قد تصل إلى تتم عملية مهاجمة في الدم.

ريا والفيروسات..إلخ ، وتسمى هذه ض ، البكتيعاجزاً عن التصدي لألمرا أضعف حاالته ويصبحمرحلة يكون فيها في 

 حينها تراكم األمراض وعجز الجسم عن مقاومتها للوفاة. ليؤدي ز(بـ)متالزمة اإليد المرحلة

ث أن . حيمرحلة )متالزمة اإليدز( نستطيع الفصل كلياً بين حمل الشخص للفايروس و كون الشخص في بناءاً على ماسبق

يمكن له الحد بشكل كبير من  ،بعد تشخيصه كحامل لفايروسبشكل مستمر ومنتظم  األدوية و استخدام أي شخص للعالج

لمرحلة )متالزمة اإليدز( يكون تأثير الفايروس ليصبح التأثير شبه معدوماً و بالتالي فإن وصول الشخص الحامل للفايروس 

 غير ممكناً.

م عالج مثبط لتأثير الفايروس بحيث يكون تأثير فمن الممكن ألي شخص ثبت أنه يحمل الفايروس أن يبدأ باستخدا. 

الفايروس في جسمه شبه معدوماً ويعيش حياة صحية طبيعية دون أي مضاعفات مع اإلستمرارية في استخدام العالج بحيث 

 .يستحيل حينها وصول الشخص لمتالزمة اإليدز

 كيف نتعايش معه؟

سب إلى عزل أدواتهم المنزلية أول المكتبيو أو اإلنعزال وترك األشخاص المصابين بفايروس نقص المناعة المكت حتاجال ي

مسافة في الحاالت اليومية أو حتى إلى تنظيف المرحاض أو حوض االستحمام بأدوات تعقيم أو ماشابه فجميع الممارسات 
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حتى في إمكانية فيمكن مشاركة السكن أو بيئة العمل مع أشخاص متعايشين دون التفكير . اليومية التسبب نقل الفايروس

 .إنتقال الفايروس لزمالء السكن أو العمل

الغير محمي بواقي جنسي ذكري أو ( الشرجي أو المهبلي)االتصال الجنسي , نقل الدم المباشر: فطرق انتقال الفايروس هي

 .أنثوي ومشاركة الحقنة الطبية خصوصا عند متعاطي المواد المخدرة

تمييز العنصري واإلقصاء رغم التنامي الملحوظ النتشار الوعي فيما يخص واليزال حاملي الفايروس يتعرضون لل

األمراض المنقولة جنسياً، وغالباً مايتم ربط اإلصابة بالوصمة األخالقية واطالق األحكام على أخالقيات الشخص بسبب 

 .ممارسته الجنسية والتي التزال منتشرة بشكل عاٍل في المجتمع

 لتشخيص اإلصابة بالفايروس؟أهمية الدعم النفسي بعد ا

قد اليكون لدى األشخاص المّشخصين حديثاً دراية كافية عن ماهية اإلصابة بالفايروس األعراض والنتائج وإمكانية العالج 

مما يسبب الكثير من التساؤالت أو حتى صدمة من الممكن . وما إن كان سيكون هناك تغييراً يطرأ على حياتهم االجتماعية

ً لوقعها الن لذا غالبا ما ينصح األطباء المختصين المشخصين حديثا . فسي أن يكون شديدا على األفراد المشخصين حديثا

مما يساعد على احتواء الصدمة وتجنب تكوين مشاكل نفسية مستقبلية . بمراجعة مراكز الدعم النفسي واالجتماعي المختصة

ات البسيطة القادمة في حياته اليومية وتعزيز إمكانية التعامل مع متفرعة عنها كما أنها تهيئ المصاب للتعامل مع التغيير

 ً  .العقبات االجتماعية المحتملة أيضا

 

 والتمييز التحيزات

 ".ألمانيا أيًضا لديها تاريخ طويل في التمييز ضد المثليين"

 تاريخ

 :التمييز االجتماعي ضد أفراد مجتمع الميم

Authors: Leyla Jagiella & M. A. 

الرغم من أن القانون يحمي حقوق وحريات األشخاص من مجتمع الميم ، إال أنهم غالبًا ما يتعرضون ألشكال مختلفة على  

إن اعتماد قوانين . من التمييز في البيئة االجتماعية المحيطة ، كما في المدارس والمراكز التعليمية والرياضية وبيئة العمل

 يعني بالضرورة أن جميع السياقات االجتماعية في مجتمع معين تقبلهم وتحترم تعترف بحقوق المثليين جنسياً وتحميها ال

 .حريتهم

 *:أشكال مختلفة من التمييز والعنف ضد أفراد مجتمع الميم 

تختلف شدة وأشكال التمييز ضد أعضاء مجتمع الميم ، حيث تتراوح بين التلميحات والتلميحات الدقيقة والصور والشعارات 

 .لفظي أو حتى الجسدي المباشرإلى العنف ال

 *:أشكال مختلفة من التمييز والعنف ضد أفراد مجتمع الميم 

تختلف شدة وأشكال التمييز ضد أعضاء مجتمع الميم ، حيث تتراوح بين التلميحات والتلميحات المباشرة والصور 

 .والشعارات إلى العنف اللفظي أو حتى الجسدي المباشر

 :رهاب المثلية

يمكن . لعديد من المجتمعات تحيزات ضد األشخاص الذين ينخرطون في أفعال مثلية أو إقامة عالقات مثليةتوجد في ا

غالبًا ما يترافق . التعبير عن هذه التحيزات بطرق تتراوح من اإلهانات بسبب التمييز القانون وصوالً إلى العنف الجسدي
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ل المثال غالبًا ما يتم السخرية من الرجال المثليين على أنهم رهاب المثلية مع رهاب المتحولين ورهاب النساء على سبي

 .أنثويون للغاية، والنساء المثليات ذكوريات للغاية

 :رهاب المتحولين جنسيا

* يكون األشخاص المتحولين جنسًيا هم الضحايا األكثر شيوًعا في العديد من المجتمعات، للتمييز ضد أفراد مجتمع الميم

على سبيل المثال * يتعرض األشخاص المتحولين أيًضا للتمييز داخل مجتمع الميم . عليهم في المجتمعألنه يسهل التعرف 

 *.ألن العديد من المثليين والمثليات يفتقرون إلى الوعي بقضايا المتحولين 

 :فيميفوبيا

بين للجنس الذكري عند رهاب الفيموفوبيا هو رفض السلوك والمظهر األنثوي لدى األفراد بشكل عام واألشخاص المنسو

هذه مشكلة ليس فقط في . غالبًا ما يتم االستهزاء بالرجال اإلناث ويتم التشكيك في هويتهم الجنسية. الوالدة بشكل خاص

 .المجتمع بشكل عام ولكن أيًضا في ثقافة المثليين

 LGBTQI:التمييز واالقصاء داخل مجتمع 

قد يشعر األفراد الذين ينتمون *.  LGBTQIالتمييز الموجودة في مجتمع يعد التمييز على أساس العرق أحد أبرز أشكال 

 PoCغالبًا ما يواجه األشخاص المثليون في . إلى أقليات عرقية وخلفيات ثقافية مختلفة بأنهم مهمشون من قبل األغلبية

* lgbtqi يمكن . ة والتوجه الجنسيأيًضا تحيزات محددة فيما يتعلق بالطريقة التي يتعاملون بها مع هويتهم الجنسي

غالبًا ما يُتوقع من األشخاص الملونين من مجتمع المثليين . في هذا السياق. للعنصرية أيًضا أن تأخذ شكل الترميز أو الفتش

 ".معينة ( رغبات جنسية)أن يقوموا بأدوار محددة وأن يلبيوا تخيالت

 +ه ابناء مجتمع الميمالتمييز تجا/ما الذي يمكن للناس القيام به للحد من التحيز

 جيزيال وولف، لو كينتنر.. منظمة علم النفس االمريكية، تحريره من قبل أوتا كروجر، د  نص من

في مكافحة التحيزات والتمييز ضد مجتمعهم التصريح عالنيةً بميولهم الجنسية   الراغبين+ من المفيد البناء مجتمع الميم

والمجتمع الغيري فرصة + راف العلني فإنهم يمنحون أبناء الميمومن خالل االعت. أو هويتهم الجنسانية/و

حيث أن الدراسات المتعلقة .والتواصل الشخصي معهم مايسمح بالنظر اليهم كأفراد بغض النظر عن هوياتهم   معرفتهم

ص عندما تتصل باألحكام المسبقة بشكل عام، والتحيزات ضد المثليين جنسياً بصفة خاصة تظهر دائماً أن التحيزات تتقل

و *األشخاص المثليين   لذلك فإن العامل األقوى للتقبل المتبادل بين, األغلبية مع األقلية التي يمارس التحيز ضدها

 ,.األشخاص الغيريين هو وجود اتصال شخصي بينهم

لديهم أصدقاء أو اقارب على سبيل المثال، إن وجود موقف سلبي تجاه المثليين جنسياً أقل شيوعاً بكثير بين األشخاص الذين 

ً -مثليون جنسياً   .خاصة عندما يكون الشخص المعني قد صرح بهويته لقريبه او صديقه شخصيا

وللمساهمة في الحد من التحيز والتمييز البد من ايجاد أليات لكسر القوالب النمطية العدائية والتحيزات تجاه ابناء مجتمع 

و يمكن اختيار ,مجتمع الغيري وتسهيل االختالط والتعارف واالنشطة المشتركةوالتي في مقدمها االنفتاح على ال+ الميم

واذا , المناسبات واالحتفاالت العامة بنشاطات كسر الجليد بين مثليي الجنس والمجتمع الغيري مثل االحتفال بيوم االسرة

سة فمن الممكن طلب استشارة من مراكز في العام القادم بسال  كان لدى المضيفين مخاوف بأن اليتم االحتفال بيوم االسرة

 -األسرة مع بنات مثليه : "في مركز المشورة النفسية االجتماعية للمرأة، دونا كالرا( كيل)المشورة النفسية واالجتماعية 

 .معظم النصائح هي أيضا مناسبة لالحتفال بيوم االسرة مع أبناء مثلي الجنس". مكونات للنجاح

يريين وأبناء الميم العمل على تسهيل عملية االعتراف بالهوية والخروج للعلن ألي شخص عبر يمكن أيضاً لالشخاص الغ

كما يمكن للمناصرين من الغيريين ,وتنبيه من قام او صرح بها ,التوعية والتصدي في بيئاتهم لالحكام المسبقة والتميزية

وعبر ودعم السياسيين ,ندري او الي سبب آخراالنخراط في حمالت مناهضة التمييز بناء على التوجه الجنسي او الج

 والمنظمات التي تدعو إلى المساواة بين افراد المجتمع دون اي شكل من اشكال التمييز
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 :الميم مجتمع أفراد حقوق

 االخصائية النفسية: المؤلف

 .البرزاوي. و م  لو كينتنر

سنوات القليلة الماضية، شهدت بعض الدول تحسناً وخالل ال, بختلف الوضع القانوني البناء مجتمع الميم حول العالم

ملحوظاً على صعيد المساواة، في حين شهدت بلدان أخرى تراجعاً يتوقف في غالبيته على األوضاع السياسية الراهنة في 

لزواج يتم فيها تهديد الضحايا با,.دولة في جميع أنحاء العالم 80وال تزال المثلية الجنسية جريمة في حوالي ,بلد معين

و ينبع هذا التمييز غالياً من الحكومات , القسري، والغرامات، وعقوبات السجن، والتعذيب، بل وحتى عقوبة اإلعدام

في جميع أنحاء العالم استعراضاً لحقوق + وقد نشرت الرابطة الدولية للميم. من المجتمع  والمؤسسات الدينية ومن عامة

 في جميع أنحاء العالم+ أبناء الميم

laws-orientation-sexual-https://ilga.org/maps. 

و نادراً ما تغطي القوانين ,وتجدر اإلشارة إلى أن القوانين ال تعكس بشكل كامل كيفية التعامل مع قضايا الميم في المجتمع

 .والمتحولين جنسياً متأصلة في القانون( البين جنسيين)وجي حالة األشخاص من مزدوجي الجنس البيول

البين ) وعموماً تزال مستويات التهميش واالضطهاد والفقر والعنف وجرائم قتل األشخاص مزدوجي الجنس البيولوجي

 .والمصححين جنسياً مرتفعة جداً في جميع أنحاء العالم  (جنسيين

ً ,بحماية ضخمة + الميموحتى في ألمانيا، حيث تتمتع حقوق أبناء  حيث التزال ,فإن أشكال التمييز مازالت ظاهرة نسبيا

عالوة على ذلك فإن ,التعامل مع الغيرية الجنسية والمثلية الجنسية باعتبارها قاعدة أو معيار يتم قياس الجميع بموجبها

 إلى أي من المعيارين السابقينالتحيزات االجتماعية من الممكن أن تتخذ اشكال التمييز ضد االشخاص الغير منتمين 

 بعض التطورات التشريعية في ألمانيا

 .2017تشرين األول عام  1تشريع الزواج المثلي منذ 

 .2005تشريع تبني أطفال الزوجين قانونياً ألول مرة في عام 

هو تمييز غير قانوني  أي تمييز على أساس األصل العرقي أو نوع الجنس أو الدين أو اإلعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي

من القانون  19، القسم 3الجزء )ويرتب على مرتكبه المسؤولية المدنية بااليفاء أو المنع بموجب التزامات القانون المدني 

 (.العام األلماني بشأن المساواة في المعاملة

يمكن للكنيسة الكاثوليكية أن تفصل  مع ذلك)يحظر التمييز في مكان العمل وفي توفير السلع والخدمات في جميع أنحاء البلد 

 (.األشخاص الذين دخلوا في زواج من نفس الجنس

 1980تمكن األشخاص المصححون جنسيا من تصحيح نوع جنسهم القانوني منذ عام 

، ُسمح لألشخاص من الجنسين بتغيير جنسهم على بطاقة الهوية الخاصة بهم، طالما أن طبيبهم قد 2018منذ نهاية عام .

ً . على ذلكصدق   .ومع ذلك، أما االشخاص البين جنسيين فإن هذا الخيار ليس حقيقيا

 laws/lgbtiq.html-https://handbookgermany.de/en/rights: لمزيد من المعلومات، انظر

 

 والهجرة التقاليد

 .االخصائي النفسي يوخن كرامر Dipl.-، الدكتور : المؤلف 

https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
https://handbookgermany.de/en/rights-laws/lgbtiq.html
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 مجتمع الميم بين البلدان واألديان المختلفة

أما حقيقة أن هوياتهم لم تكن مرئية في الماضي أو حتى اليوم في ,لطالما كان ابناء الميم متواجدين في مختلف انحاء العالم 

والذي ال يرتبط باالديان   ومازال مستمراً + مع الميمبعض البلدان فانها تعود الى القمع والرفض الذي تعرض له أفراد مجت

مع المعتقدات الدينية ومعظم الديانات العالمية الرئيسية تتضمن * ومن حيث المبدأ ال تتعارض الهوية الجنسية المغايرة ,

مناطق حول العالم أما فكرة رفض المثلية فقد ظهرت في العديد من ال, تفسيرات أكثر ليبرالية للنصوص الدينية أو القواعد

 (.على المثلية الجنسية AI2013: المصدر)ألول مرة زمن االستعمار الذي قام بتصدير الفكرة من أوروبا 

 معنى التقاليد الثقافية

وبهذا , يخالف تقاليد المجتمع  على أنه* في بعض األسر أو الفئات المجتمعية، يُنظر إلى الشخص مغاير الهوية الجنسية

إال أنه يمكن لهذه التقاليد .من أن يعيشوا حياتهم بالطريقة التي يرغبون فيها+ د الدينية والعرقية أبناء مجتمع الميمالتقالي  تمنع

...( وفقاً لكزيلهان)ويتوقف ذلك على كون هذه التقاليد تأثير تمكيني أو موهن . الدينية والوطنية أن تشكل مصدرا هاما للقوة

 .ة او الفئة االجتماعية مع التقاليد ومدى التزامها بها والتي تنعكس على الفرد وفقاً لمايلي الذي يتحدد بطبيعة عالقة االسر

أو بطريقة أكثر صرامة تؤثر على الحياة اليومية ( مصدر القوة)= تطبق التقاليد الدينية أو العرقية بانفتاح وبشكل علني • 

 (عقبة)= 

 (.عقبة)= أو ليس جيدا ( القوةمصدر )= االندماج في البيئة االجتماعية جيد • 

،و رفاهية كل فرد قيمة مركزية والعنف (بما في ذلك جميع الهويات الجنسية)يتم منح جميع األعضاء حقوقاً متساوية • 

ومركزية لمفهوم للشرف وتحكم في الحياة , ،يسودها هيكل تراتبي هرمي صلب(مصدر القوة)= مرفوض كوسيلة للتربية 

 (.عقبة)= لعنف كوسيلة للتربية ويستخدم ا,الجنسية 

أياً ,ولذلك فإن تطبيق التقاليد الدينية واالثنية وممارستها أمُر في غاية األهمية ألنه يحدد موقعها كموارد داعمة أو مخاطر 

 .كانت الديانة أو الجماعة اإلثنية التي تنتمي إليها

 فإنه+ * حياة افراد الميمعندما تعيش التقاليد في بيئتها الخاصة بطريقة تؤثر على جودة 

و مع أسلوب حياة يتناسب أوي طابق توجهك الجنسي والهوية , من الصعب أن يكون الفرد شفافاً ومتصالحاً مع ذاته• 

اعتراف وتصالح مع الهوية والتوجه ) ويطابق من ايمانك والمعتقدات الخاصة بك او بالشعب الذي تنتمي له , الجنسانية

 (الجنسي

أو اشهار الهوية  –االعالن عن الهوية )أكثر من ذلك أن يخرج الشخص للعلن ويظهر لآلخرين كما هو ومن الصعب • 

 (الجنسانية

+, في مثل هذه الحاالت من المهم جداً الحصول على الدعم من األشخاص الذين لديهم ايمان ودعم لقضية حقوق افراد الميم

 .او المرشد عند التماس الدعم النفسي وهو ما يمكن اتخاذه كمعيار اساسي الختيار الداعم

 ,من خلفياٍت مهاجرة+ روابط أخرى البناء جمتمع الميم

, يتأثر االشخاص القادمون من خلفياٍت مهاجرة بالعالقة او النظرة للميول الجنسية المختلفة في خلفيتهم الثقافية واالجتماعية

 سية والتصالح معها تحديات ترتبط بهاوغالباً ما تواجه عمليات التعرف واالعتراف بالهوية الجن

نشرت ميالني ستيفين أول دراسة عن الوضع المعيشي للمثليين . ، البروفيسور الدكتورLSVDنيابة عن  2010في عام 

ويمكن االطالع على نتائج الدراسة، فضال عن ملخص لها، على الموقع . والمثليات ذوي الخلفيات المهاجرة

www.migrationsfamilien.de. 

دليالً منهجياً على اإلنترنت لألنشطة التعليمية مع األسر المهاجرة بشأن موضوع المثلية  LSVDوقد وضع مشروع الـ 

 .ويمكن االطالع على هذا الموقع على نفس ما ورد أعاله. الجنسية

http://www.migrationsfamilien.de/
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مركز لتقديم المشورة النفسية االجتماعية للمرأة، نشرة عن حياة المثليات  وعالوة على ذلك، أصدرت دونا كالرا، وهي

 <.INSERT LINK>هولشتاين -المهاجرات وهجراتهن في شليسفيغ 

الذين فروا من أوطانهم، والتحديات + ننخرط في اوضاع أبناء الميم" فهم التنوع -الوصول بشكل مختلف "في مشروعنا 

 .بعض النشرات للوساطة اللغوية التي يمكن تحميلها في قسم التنزيالت في الموقعالتي يعيشونها قمنا بتطوير 

 

" مشروع  Anders ankommen – Vielfalt verstehen" 

 مشروع 

يستهدف المشروع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الجنس والالجئين 

يمكنك العثور على . علومات عن واقع حياة المثلين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بلغات مختلفةالمثليين جنسياً، ويقدم م

هذا الموقع على معلومات متعددة اللغات تقدم لمحة عامة عن مختلف التوجهات الجنسية والهويات الجنسية، وأيضاً 

للمحيط والصحة النفسية بشكل عام بمافي ذلك الدعم مواضيع أخرى، مثل اإلفصاح عن الميول الجنسية أو الهوية الجندرية 

والمشورة، وكذلك موضوع الوساطة اللغوية في تقديم المشورة لألشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي 

 .ومغايري الهوية الجنسانية

عن المساعدين الطوعيين ويستهدف المشروع أيضاً المترجمين الفوريين واألخصائيين النفسيين والعالجيين، فضالً 

يعاني العديد من الالجئين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري : والمتفرغين لالجئين أو المهاجرين

كما أنهم يعانون من تمييز متعدد . من اإلقصاء في بلدانهم األصلية وأثناء فرارهم؛ البعض مصدومون* الهوية الجنسانية

من أجل تلبية احتياجاتهم ودعم األشخاص المثليين الذين لديهم خلفية الجئة، . يحتاجون إلى حماية خاصةهنا في ألمانيا و

 .يتطلب األمر اتباع نهج تقديري ولغة حساسة

 :نحن نقدم ورش العمل والمشورة

 .ثر مالءمةمن أجل فهم أفضل لتنوع الميول الجنسية والهوية الجندرية، أو أن تكون قادرة على نقلها بشكل أك· 

 .من أجل معرفة المزيد عن وضع واحتياجات الالجئين والمهاجرين من مجتمع الميم· 

 .من أجل وضع خيارات ملموسة للعمل معا في الحياة اليومية· 

 .لإلجابة على أسئلتكم· 

 :هل أن بإمكاننا أن ندعمك؟ ثم اتصل بنا

 االتصال

VLSP* 

Reinsburgstraße82  

 70178Stuttgart 

Telefon:29 999 888 0711  

refugees@vlsp.de:البريد اإللكتروني  

 إدارة المشاريع:

mailto:refugees@vlsp.de
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Lu kenntner (M.Sc) 

 :lu.kenntner@vlsp.deالبريد اإللكتروني 

 .Aktion Menschهذا المشروع ممول من 

mailto:lu.kenntner@vlsp.de
mailto:lu.kenntner@vlsp.de

