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TRIPLE JEOPARDY TRAINING 

   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 

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

 
 

 
 
 الهدف.  1

 كيفية حول أيًضا معلومات تقدم كما(". الجندر)االجتماعي النوع" و" الجنس" مصطلحي بين الفارق توضيح إلى الوحدة هذه تهدف
 . واالقتصادية االجتماعية والفرص الموارد إلى الوصول على والهويات والتوقعات الجندري الدور تأثير

 
 االستخدام.  2

 (. األعمال جداول نموذج راجع) يومين أو واحد يوم أو يوم نصف تدريب من كجزء الوحدة هذه استخدام يمكن
 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض باور بوينت دقيقة 30ساعة و  1

 عالمات إثارة األفكار  

 باور بوينت الخطر الثالثي، مناقشة  

 البروجيكتور والسماعات عمل المجموعة  

    
نشرة، مسرد مصطلحات الجنس والنوع االجتماعي 

 (الجندر)
 
 عامة خلفية.  3

 :تتضمن األخرى والوحدات الوحدة لهذه مفيدة تعريفات

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

 كروموسومات 2 ولديه البيض خاليا بيولوجيًا ينتج شخص :أنثى X. 

 كروموسومات ولديه المنوية الحيوانات بيولوجيًا ينتج شخص :ذكر X و Y. 

 (.جنسيًا المتحولين راجع) ال أم أنثوية بيولوجية بخصائص ُولد سواء كأنثى، تحديده يتم الذي الشخص :إمرأة 

 (.جنسيًا المتحولين راجع) ال أم ذكورية بيولوجية بخصائص ُولد سواء كذكر، تحديده يتم الذي الشخص :رجل 

 أو كاملة ذكورية وليست كاملة أنثوية ليست جسدية أو هرمونية أو جينية بسمات يولد الذي هو الثنائيي الشخص :ثنائيي الجنس 
 .الجنس ثنائية من متعددة صور هناك.  مزيًجا تكون

  بعينها سلوكيات تخصص التي االجتماعية والبنية األنثوية أو الذكورية وتجربته للشخص الداخلي التصور (:الجندر)النوع 
 .والطبقات والثقافات المجتمعات وباختالف التاريخ مر على األدوار هذه تختلف.  األنثوية واألدوار الذكورية لألدوار

 الذي الجنس مع تتوافق ال أو تتوافق قد والتي( الجندر) النوع بتجربة عميقًا داخليًا شعوًرا شخص كل يشعر :الهوية الجندرية 
 على تعديالت االختيار، حرية توفرت إذا يتضمن، قد والذي)  بالجسد الشخصي اإلحساس ذلك في بما الوالدة، عند له خصص

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

 فيما المثال، سبيل على محدد؛ ثقافي إطار في( الجندر) النوع عن للتعبير الشخص بها يتصرف التي الطريقة :التعبير الجندري 
 المحددة الجندرية األدوار مع متسقًا للشخص الجندري التعبير يكون ال أو يكون قد.  التواصل وأنماط واالهتمامات بالمالبس يتعلق

 .الجندرية هويتها/هويته يعكس ال أو يعكس وقد مسبق، بشكل اجتماعيًا

 الدور يعتبر.  واألنوثة بالذكورة عادة المرتبطة الصفات ضوء في نسها أو نفسه عن الشخص تعبير طريقة :الدور الجندري 
 أو للذكور" المالئم" السلوك أو المالبس نوع حول مختلفة أفكار مجتمع لكل أن حيث اجتماعي، مكون بعيد حد إلى الجندري

 .اإلناث
  نحو على الجندرية هويتهم عن للتعبير يحيونه الذي النوع تحديد بإعادة خاللها من الناس يقوم التي العملية(: الجندر)تغيير النو ع 

 يجريها التي الجراحية واإلجراءات الهرمونية العالجات تشمل طبية مساعدة على تنطوي قد كعملية عادة ذلك إلى يشار.  أفضل
 .نوعهم مع أجسامهم لموائمة جنسيًا المتحولين األشخاص

  عن التعبير أو/و الجندرية هويتهم تختلف الذين لألشخاص يشير عام مصطلح (:جنسيًا ينالمتحول)مغايرو الهوية الجنسية 
 وتم أنثى ولد شخص هو المتحول الرجل.  كأنثى تحديده وتم ذكر ولد شخص هي المتحولة المرأة.  الوالدة عند له المحدد الجنس

(الجندر) االجتماعي والنوع الجنس  
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 الوصف من بدالً  أنثى، أو كذكر أي،) واحد كنوع الجنسية الهوية مغايري األشخاص تحديد أيًضا يمكن كما.  كرجل تحديده
 .بالكامل" الجنسية الهوية مغايير" مصطلح ويرفض"( كمتحول"

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

 الموارد
مجلس حقوق اإلنسان  .ت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية الجندرية، الميول الجنسيةاتعريف (2011) األمريكية النفس علم جمعية

النساء، الفتيات، الفتيان، ( 2006) الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة .حقوق اإلنسان،الميول الجنسية والهوية الجندرية (2011)

مبادئ تطبيق القانون الدولي  -مبادئ يوغياكارتا  (2007) للحقوقيين الدولية اللجنة .فرص متساوية -الرجال: احتياجات مختلفة 

الميول الجنسية والهوية الجندرية ( 2009) للحقوقيين الدولية اللجنة .لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجندرية

( 2011( )سيداو) المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية المتحدة األمم لجنة .4لقانون الدولي لحقوق اإلنسان: دليل الممارسين رقم وا
 إلجا .التقرير السنوي لهيئة األمم المتحدة للمرأة( 2016) للمرأة المتحدة األمم هيئة. اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

 . المصطلحات مسرد( 2014) أوروبا -
 
 الشرائح.  4

 لتسهيل تعليمات يعطيك كما.  الوحدة هذه في بوينت الباور شرائح من شريحة لكل والموارد األساسية المعلومات القسم هذا لك يقدم
 . الجماعية والمناقشات التدريبات

 
 

 الغالف: 1 الشريحة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/6/annual-report-2015-2016
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/6/annual-report-2015-2016
http://old.ilga-europe.org/home/publications/glossary
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 األهداف: 2 الشريحة
 

 
 

 الخلفية
 :الشريحة في الثالثة لألهداف السياق إلظهار يلي ما استخدم

 (. الجندر) االجتماعي النوع على والقائم الجنسي بالعنف الوعي لبناء هاًما سياقًا( الجندر" )النوع"و" الجنس" بين الفارق فهم يقدم 

 واالقتصادية االجتماعية الفرص إلى الوصول على قدرتهم على الجندرية التوقعات مع األشخاص توافق درجة تؤثر . 

 الفرص هذه إلى الوصول في أكثر تحديات عادة الجندرية األدوار مع يتوافقون ال الذين األشخاص يواجه . 
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 الجنس: 3 شريحةال
 

 
 

 المصادر
 ماركر وقلم تشارت فليب لوحة

 
 الخلفية

 الجنس ثنائيي أو أنثى أو ذكر إلى األشخاص تمييز إلى البيولوجية السمات إلى الجنس مصطلح يشير . 
 

 (دقائق 5) جماعي نشاط

 اإلجابة على مختلفين مشاركين شجع". الجنس" المصطلح من يفهمونه الذي ما المشاركين اسأل . 

 تشارت الفليب على اإلجابات سجل . 

 المقدمة اإلجابات من مشتقًا يكون" الجنس" لمصطلح قصير تعريف وضع عبر لخص . 

 تشارت فليب لوح على التعريف أكتب. 
 

 الموارد
 . تعريفت المصطلحات: الجنس، النوع، الهوية الجندرية، الميول الجنسية (2011) األمريكية النفس علم جمعية

  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
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 الجنس تعريف: 4 الشريحة
 

 
 

 المصادر
 ماركر وقلم تشارت فليب لوحة

 
 (دقيقة 15) جماعي نشاط

 مًعا إليه توصلتم الذي بالتعريف وقارنه الجنس تعريف للمشاركين أظهر. 

 واإلناث الذكور بين تمييز التي الجنسية للسمات أمثلة تقديم المشاركين من اطلب . 

 اكتب اآلخر الجانب وأعلى ،"ذكر" الجانبين أحد أعلى وأكتب تشارت فليب لوحة منتصف في أسفل إلى أعلى من خط ارسم 
 "أنثى"

 محتملة إجابات: 

 أنثى ذكر

 Xلديه كروموسومات  Yو  Xلديه كروموسومات 

 ينتج بويضات ينتج حيوانات منوية

 له ثديين تنمو لحيته

 بشكل عام، له صوت أعلى من الرجال يصدر أصوات أعمق

 يحمل ويلد يلقح

 له مهبل (العضو الذكري للرجل)له قضيب 

 له مبيض خصيتينله 

 يرضع ال يمكنه اإلرضاع

 يحيض ال يحيض
 للتعريف التالية الشريحة إلى انتقل". الجنس ثنائيي" تعريف يستطيع أحدهم كان إذا اسأل . 
 

 الموارد
   .الجنس( 2016) الجندرية االبتكارات ستانفورد، جامعة

https://genderedinnovations.stanford.edu/terms/sex.html
https://genderedinnovations.stanford.edu/terms/sex.html
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 الجنس ثنائي: 5 الشريحة

 
 

 الخلفية
 :للمشاركين" الجنس ثنائيي" شرح في للمساعدة يلي ما استخدم

 واألنوثة الذكورة سمات ولديهم يولدون األطفال بعض . 

 داخلي يكون اآلخر البعض مرئية، تكون الجنسية السمات بعض أن حين في . 

 الجنس ثنائيي أنهم فقط البلوغ فترة خالل يكتشفون األشخاص بعض . 

 والجنسية الجندرية هويتهم تحديد في الحق لهم الجنس ثنائيي األشخاص . 

 الجندرية الهوية تجاه والمشاعر الجنسية الخصائص تطور بعد البلوغ سن إلى الوصول بعد إال الجراحي بالتدخل ينصح ال . 

 تصحيحية" جراحة إجراء إلى الجنس ثنائيي األشخاص يحتاج أو يرغب ال قد ." 

 واحد جندري بنوع يحددون الجنس ثنائيي معظم . 
 

 الموارد
  ؟ما هي الثنائية الجنسية( 2016) الشمالية بأمريكا الجنس ثنائيي مجتمع .ثنائيي الجنس( 2016) إلجا

  

http://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/intersex
http://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/intersex
http://www.isna.org/faq/what_is_intersex
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 ؟ االجتماعي النوع هو ما: 6 الشريحة
 

 
 

 المصادر
 . للمشاركين وأقالم ورق.  ماركر وقلم تشارت فليب لوحة

 
 (دقيقة 20) جماعي نشاط

 مجموعتين إلى المشاركين قسم . 

 الرجل؟ هو من" الشريحة أسئلة على اإلجابات ذكر 1 المجموعة من اطلب" 

 الرجل؟ هو من" الشريحة أسئلة على اإلجابات ذكر 2 المجموعة من اطلب" 

 األسئلة على لإلجابة دقائق 5 مجموعة كل امنح . 

 إجاباتها عرض مجموعة كل من اطلب . 

 محتملة إجابات: 

 األدوار التقليدية للنساء األدوار التقليدية للرجال

 الطهي ورعاية األطفال والمسنين رب األسرة

 العمل داخل المنزل عائل األسرة

 مطيعة وضعيفة لديه السلطة والقيادة

 تصالحية عدواني ومسيطر

 يبكي ال يبكي
 (. الجندر" )للنوع" تعريف تقديم المشاركين بسؤال لخص 

 تشارت فليب لوح على التعريف أكتب . 
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 االجتماعي النوع تعريف: 7 الشريحة
 

 
 

 الخلفية
 المشاركين من المقدم بالتعريف وقارنه الشريحة في( الجندر) االجتماعي النوع تعريف اقرأ. 

 والرجال للنساء ومسؤوليات مميزة أدوار يخصص اجتماعي نظام هو( الجندر) النوع أن بيّن . 

 طفولتنا خالل والذكورة األنوثة مفاهيم ومجتمعاتنا أسرنا تعلمنا . 

 المجتمع لنا حددها التي األدوار هذه على نعتاد البلوغ إلى نصل وعندما . 

 جندرية كأدوار" إليها يشار األمور هذه أن بين ." 

 والنوع الجنس مصطلحات مسرد نشرة في الوارد التعريف إلى اإلحالة يرجى ،"الجندرية الهوية" عن أحدهم سأل إذا . 
 

 الموارد
 للحقوقيين الدولية اللجنة .مسرد المصطلحات -الجنسائية والعدالة االجتماعية: مجموعة األدوات ( 2016) الجندرية للعدالة تداخالت

 . مبادئ تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجندرية -مبادئ يوغياكارتا  (2007)
  

http://spl.ids.ac.uk/sexuality-and-social-justice-toolkit/about-toolkit/glossary
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
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 األساس - الجندرية األدوار: 8 الشريحة
 

 
 

 الخلفية
 والنساء للرجال المسندة لألدوار إليها توصلوا التي بالقوائم المشاركين ذكر . 
 الجندرية األدوار محدّدا ونساء، كرجال نتصرف أن يعلمنا المجتمع ولكن الجنس ثنائيي أو ذكور أو إناث نولد أننا وضح 

 . السلوكية والتوقعات والمسؤوليات

 للفتيات المخصصة تلك عن تختلف التي واألدوار والمواقف السلوكيات من مجموعة مع ليتوافقوا اجتماعيًا الفتيان تربية يتم . 

 والنساء الرجال بين السلطة وعالقات المختلفة والتحديات واالمتيازات الفرص األدوار هذه تحدد. 

 مجتمع كل في مختلفة الجندرية األدوار هذه أن على شدد . 

 الوقت مرور مع الجندرية األدوار تختلف قد . 

 على الواقع الضرر من تحد وأن فرًصا تخلق أن شأنها من( الجنسين بين) الجندرية المساواة تحقيق إلى الرامية الدولية الجهود 
 القوانين أو التناسلية، لألعضاء القسري والتشويه األطفال زواج تحريم مثل) االجتماعي للنوع المطابقين غير واألشخاص النساء

 (.المثليين بزواج تسمح التي
 

 الموارد
 .  الجندر وحماية الطفل( 2016)شرق وجنوب أفريقيا  :اليونيسيف .األدوار الجندرية والمجتمع( 2003) ماين جامعة بالكستون،

  

http://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=soc_facpub
http://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=soc_facpub
http://www.unicef.org/esaro/7310_Gender_and_child_protection.html
http://www.unicef.org/esaro/7310_Gender_and_child_protection.html
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 األثر - الجندرية األدوار: 9 الشريحة
 

 
  

 الخلفية
 هي المرأة تكون أن ويتوقع المنزل ورب األسرة عائل هو الرجل يكون أن يتوقع التقليدية، المجتمعات من العديد في أنه وضح 

 . األسرة وإطعام األطفال ورعاية المنزل عن المسؤولة

 الديناميكية الطاقة هذه تمنح.  المنزل وخارج داخل والمرأة الرجل بين قوية دينامية خلق إلى الجندرية التوقعات هذه تؤدي 
 . المنزل خارج المرأة فرص من تحد ولكنها والعمل، التعليم على الحصول على القدرة تشمل للرجال، بعينها امتيازات

 لرعاية المنزل في البقاء يفضلون الذين الرجال وكذلك للعمل يسعين الالئي النساء يزدري أن أو المجتمع يعارض أن يمكن 
 .للجنسين التقليدية الجندرية األدوار لمخالفة وذلك األطفال

 لإلساءة معرضين يكونوا أن ويمكن كاملة، حقوقهم ممارسة عليهم يتعذر األقل القوة ذوي األشخاص أن الديناميكا هذه تعني 
 .الحماية على حصولهم احتماالت تقل كما والعنف واالستغالل

 والقائم الجنسي العنف إلى السلطة استخدام سوء يؤدي أن يمكن كيف شرح على تحديًدا أكثر بشكل ستركز التالية الوحدة أن وضح 
   .االجتماعي النوع على

 
 الموارد

 األمم هيئة. مكافحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية (2015) اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مكتب
 للمرأة المتحدة األمم هيئة .القضاء على العنف ضد المرأة: من منصة بكين إلى األهداف اإلنمائية المستدامة( 2015) للمرأة المتحدة

 . المزيد من المساواة في الرعاية، المزيد من المساواة في الحقوق )فيديو(( 2015)
  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/evaw-from-the-beijing-platform-to-the-sdgs
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/evaw-from-the-beijing-platform-to-the-sdgs
http://www.unwomen.org/en/digital-library/videos?videoid=db-jpXb6xAE&pageNumber=3
http://www.unwomen.org/en/digital-library/videos?videoid=db-jpXb6xAE&pageNumber=3
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 

 ملخص :10 الشريحة
 

  
 

 الخلفية
 الموجز نقاط اطرح . 

 توضيح طلبات أو أسئلة أي لديهم كان إذا المشاركين اسأل. 

 االجتماعي والنوع الجنس مصطلحات مسرد: النشرة من نسخ وزع . 
 

 


