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 I  المشارك تبرع   I    تدريب الخطر الثالثي

 

 من الناجين للخطر المعرضين الالجئين حماية: الثالثي الخطر

  االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف

 

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

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

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

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

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

 تكون 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

 لألدوار 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

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

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

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

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

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

 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

 المرأة.  الوالدة عند له المحدد الجنس عن التعبير أو/و الجندرية هويتهم تختلف الذين لألشخاص عام مصطلح :مغايرو الهوية الجنسية
 تحديد أيًضا يمكن كما .كرجل تحديده وتم أنثى ولد شخص هو المتحول الرجل .كأنثى تحديده وتم ذكر ولد شخص هي المتحولة

 الهوية مغايير" مصطلح ويرفض"( كمتحول" الوصف من بدالًً أنثى، أو كذكر أي،) واحد كنوع الجنسية الهوية مغايري األشخاص
 .بالكامل" الجنسية

 الذي النحو على الجنسية والميول بالنوع المتعلقة القضايا على الدولي القانون في المطبقة المبادئ من مجموعة :يوغياكارتا مبادئ
 .2006 في بإندونيسيا يوغياكارتا مدينة في عقد مؤتمر في الدوليين والنشطاء الخبراء من مجموعة وضعته

والنوع الجنس مصطلحات مسرد  


