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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

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

 
 

 
 
 .  الهدف1

مشاركين على فهم أسباب وأنواع العنف الجنسي لتساعد ا مقدمة حول العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي.تعتبر هذه الوحدة 
كما ترسي هذه الوحدة  والقائم على النوع االجتماعي كما تتناول أيًضا القضايا ذات الصلة من القوة والقبول والعنف وحقوق اإلنسان.

لعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي واالستجابات المناسبة من ا الالجئين المعرضين لخطرعرض األساس للوحدات القادمة لت
 قبل المجتمعات والمنظمات غير الحكومية والوكاالت الحكومية. 

 
 .  االستخدام2

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

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض باور بوينت ساعة ونصف

 عالمات إثارة األفكار  

 باور بوينت الخطر الثالثي مناقشة  

 البروجيكتور والسماعات عمل المجموعة  

 
 .  خلفية عامة3

 لهذه الوحدة والوحدات األخرى تتضمن:مفيدة  تعريفات
  العنف الجسدي أو العاطفي أو الجنسي ضد شخص ما بسبب جنسه أو جنسها أو  :االجتماعيالجنسي والقائم على النوع العنف

 تعبيًرا عن الهوية الجندرية. 
 االستراتيجيات والبرامج المقدمة من الجهات المعنية، بما في ذلك  النوع االجتماعي آليات منع العنف الجنسي والقائم على

 . والقائم على النوع االجتماعيالالجئين والمجتمعات المضيفة، لمساعدة األفراد في التخفيف من حدة مخاطر العنف الجنسي 
  الخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات المعنية، لمساعدة  :والقائم على النوع االجتماعيآليات االستجابة للعنف الجنسي

الطبية والنفسية واالقتصادية والقانونية واحتياجات الحماية األخرى الناتجة عن تجارب العنف  احتياجاتهمالناجين على مواجهة 
 النوع االجتماعي.الجنسي والعنف القائم على 

  :بلد اإلقامة المعتادة والذي يكون غير قادر أو غير راغب في العودة إلى ذلك  أي شخص خارج بلد جنسيته أو جنسيتها أوالجئ
البلد بسبب االضطهاد أو المخاوف المبررة من التعرض لالضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو االنتماء إلى فئة 

  .1951على النحو المبين في اتفاقية الالجئين لعام اجتماعية أو رأي سياسي، 

  :والقائم على النوع المسنين والمعوقين والذكور واألقليات الجنسية الناجين من العنف الجنسي الالجئين المعرضين للخطر
  )مصطلح مستخدم في هذه الوحدة وغيرها من الوحدات األخرى(. االجتماعي

 
 الموارد

 تقري الخطر الثالثي
 .في العمل اإلنساني النوع االجتماعي علىلدمج تدخالت العنف القائم  (2015توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

 والقائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي ( 2003مفوضية شؤون الالجئين ) .العنف الجنسي( 2016منظمة الصحة العالمية )

  .ضد الالجئين والعائدين والمشردين داخلًيا
  

 مقدمة حول العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 

http://www.unhcr.org/en-us/3b66c2aa10
http://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
http://www.refworld.org/pdfid/563713544.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 .  الشرائح4
يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة.  كما يعطيك تعليمات لتسهيل 

 التدريبات والمناقشات الجماعية. 
 
 

 : الغالف1الشريحة 
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 استخدم ما يلي إلظهار السياق لألهداف الثالثة في الشريحة:

  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيبين أن هذه الوحدة ستوضح أسس العنف . 
  يحدث نتيجة لسوء استخدام السلطة واستخدام القهر والعنف، وينطوي على  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيبين أن العنف

 غياب الوعي من جانب الناجين. 
 هو دائًما خرق لحقوق اإلنسان وبالتالي يتعين مواجهته في هذا السياق.  الجنسي والقائم على النوع االجتماعي إن العنف 
 

 الموارد
  .9-7 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 والقائم على النوع االجتماعي: العنف الجنسي 3شريحة ال

 

 
 

 المصادر
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 الخلفية

  هو عنف جسدي أو عاطفي أو جنسي ضد شخص ما بسبب جنسه أو جنسها أو  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف
 تعبيًرا عن الهوية الجندرية. 

 
 دقائق( 5نشاط جماعي )

  شجع المشاركين على تقديم إجابات مختلفة. الجنسي والقائم على النوع االجتماعياسأل المشاركين عن تعريف "العنف ." 
  .سجل اإلجابات على الفليب تشارت 
  يكون مشتًقا من اإلجابات المقدمة.  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيلخص عبر وضع تعريف قصير للعنف 
  .أكتب التعريف على لوح فليب تشارت 
 

 الموارد
 . 3 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

IRIN )2004(  والقائم على تعريفات العنف الجنسي  (2014) األمم المتحدة .والقائم على النوع االجتماعيتعريفات العنف الجنسي

  .في إطار العدالة االنتقالية النوع االجتماعي
  

http://www.irinnews.org/feature/2004/09/01/definitions-sexual-and-gender-based-violence
http://www.irinnews.org/feature/2004/09/01/definitions-sexual-and-gender-based-violence
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 : تعريف العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي4الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  والقائم على النوع االجتماعياقرأ التعريف بين أن هذه الوحدة ستلقي الضوء على أسس وصور العنف الجنسي . 
  ينطوي على قضايا السلطة والسكوت والعنف وحقوق اإلنسان.  والقائم على النوع االجتماعيوضح أن تعريفات العنف الجنسي 
  هو عنف يتعلق بالتوقعات الجندرية والتسلسل الهرمي االجتماعي.  النوع االجتماعيوالقائم على الحظ أن العنف الجنسي 
 "يمتد إلى ما هو أبعد من العنف المادي، ويشمل التهديد واإلكراه وغير ذلك من صور اإلساءة العاطفية  بين أن مصطلح "العنف

 والنفسية األخرى. 
 ( العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيSGBV .يمكن أن يحدث في العلن أو بعيًدا عن األعين ) 

  يؤثر بشكل كبير على النساء والفتيات، ويؤثر أيًضا على الرجال واألوالد  على النوع االجتماعيبين أن العنف الجنسي والقائم
 واألشخاص غير المطابقين للنوع االجتماعي. 

  الجندر( )الحظ أن مصطلح العنف القائم على النوع االجتماعي(GBV يمكن أن يستخدم بالتبادل مع العنف ) الجنسي والقائم

 .”GBV“في حين تستخدم وكاالت أخرى ” SGBV“تستخدم مفوضية شؤون الالجئين   .على النوع االجتماعي
 

 الموارد
.  في العمل اإلنساني النوع االجتماعي لدمج تدخالت العنف القائم على( 2015توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

 والقائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي ( 2003مفوضية شؤون الالجئين ) .العنف الجنسي( 2016منظمة الصحة العالمية )
  .ضد الالجئين والعائدين والمشردين داخلًيا

  

http://www.refworld.org/pdfid/563713544.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 : السلطة5الشريحة 
 

 
 

 المصادر
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 الخلفية

 .أكتب إجاباتهم.  قد تتضمن بعض  المشاركين عرض أفكارهم.اطلب من  أكتب "ما هي السلطة؟" على لوحة فليب تشارت
 لوحة فليب تشارت هذه على الجدار للرجوع إليها مستقبالً.  الصقاألمثلة: السيطرة على اآلخرين أو الحالة أو القوة.  

 .قد  أكتب إجاباتهم. مرة أخرى، اطلب من المشاركين تقديم إجاباتهم. أكتب "ما الذي يعطي الناس السلطة؟" على لوحة أخرى
لوحة فليب تشارت هذه  الصق تتضمن بعض األمثلة: الدور في األسرة أو المجتمع أو الثروة أو القدرات الشخصية أو الطموح.

 على الجدار للرجوع إليها مستقبالً. 
  إلى أسفل في اكتب "من الذي لديه السلطة في مجتمعك؟ في مجتمعك؟" على لوحة فليب تشارت أخرى.  ارسم خط من أعلى

اطلب من المشاركين تقديم إجاباتهم.   منتصف اللوحة لتسجيل إجابات المشاركين لكل من "المجتمع" و"العالم" بشكل منفصل.
 يمكن أن تتضمن بعض األمثلة: الرجال، المعلمين، رجال الدين، األغنياء، رجال السياسة، أصحاب األعمال، المشاهير. 
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 : تعريف السلطة6الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 اقرأ التعريف 
 .وضح أن من يملكون السلطة يتمتعون بسيطرة أكبر على حياتهم وحياة اآلخرين.  اسأل المجموعة عن ارتباط السلطة بالسيطرة 
  اطلب من المشاركين تقديم أمثلة على كيفية تمتع من يملكون السلطة بخيارات أكثر، في حين أن من يملكون سلطة أقل تكون

 خياراتهم أقل. 
  أمثلة: عادة ما يكون لدى اآلباء سلطة أكبر من األبناء فيما يتعلق باتخاذ القرارات؛ وفي الكثير من المجتمعات التقليدية يكون

أكبر في اتخاذ القرارات عن الزوجات؛ وفي بعض المجتمعات يكون للمجموعات أو القبائل االثنية صاحبة  لألزواج سلطة
 األغلبية سلطات أكبر في اتخاذ القرارات السياسية عن األقليات. 

 على  اطلب من المشاركين تعريف "التسلسل الهرمي المجتمعي". وضح أن هذا يتعلق بالتصنيف المجتمعي للناس إلى طبقات
أساس الوضع االقتصادي واالجتماعي بناًء على مجموعة من العوامل مثل الثروة والدخل والجنس والنوع االجتماعي والتعليم 

 يتمتع من يحتل المراتب المتقدمة بامتيازات أكبر ممن في المؤخرة.  والسلطة.
 رأة. أحد  المشاركين تقديم مثاالً على تمتع الرجل بسلطة أكبر من الم اطلب من 
  .وضح أن األدوار الجندرية تحدد عالقات السلطة بين الرجال والنساء.  كما تحدد أيًضا السلطة المسبية غير المطابقين جنسًيا 
  .اسأل أحد المشاركين كيف يؤثر العمر والدور داخل األسرة أو المجتمع أو الثروة في السلطة 
  استخدام سلطة."وضح أن استخدام السلطة بشكل سلبي يشكل "سوء 
 

 الموارد
 . 9-8 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
مفوضية األمم المتحدة  .االت الطوارئفي ح النوع االجتماعي إدارة برامج العنف القائم على( 2012صندوق األمم المتحدة للسكان )

داخلًيا، المبادئ ضد الالجئين والعائدين والمشردين  والقائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي ( 2003السامية لشؤون الالجئين )

المثليين والمتحولين جنسًيا يبحثون عن األمان ( 2016مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) .التوجيهية للمنع واالستجابة

 . في الشرق األوسط
  

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
http://www.unhcr.org/en-us/news/stories/2016/8/57ac32274/gay-transgender-refugees-seek-safety-middle-east.html?query=gender%20based%20violence
http://www.unhcr.org/en-us/news/stories/2016/8/57ac32274/gay-transgender-refugees-seek-safety-middle-east.html?query=gender%20based%20violence
http://www.unhcr.org/en-us/news/stories/2016/8/57ac32274/gay-transgender-refugees-seek-safety-middle-east.html?query=gender%20based%20violence
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 : سوء استخدام السلطة7الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من المشاركين تقديم بعض األمثلة على سوء استخدام السلطة 
  وضح أن سوء استخدام السلطة يكون عندما يستخدم شخص ما صالحيته/صالحياتها أو موارده أو القوة المادية لفرض

 السيطرة. 
  .وضح أن السيطرة تنطوي على فرض إرادة الشخص على اآلخرين 
 اذ القرارات بحرية. اطلب من أحد المشاركين تقديم مثاالً لقيام شخص ما يتمتع السلطة بالحد من قدرة شخص آخر على اتخ 
 ص ما صاحب سلطة بإكراه شخص ما على التصرف ضد إرادته/إرادتها. لمشاركين أن يعطي مثاالً لقيام شخاطلب من أحد ا 
  ينطوي على سوء استخدام السلطة بواسطة شخص ما يتمتع بصالحية أو  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيوضح أن العنف

 منزلة اجتماعية أعلى، لفرض إرادته على اآلخرين أو إكراه شخص ما على التصرف ضد إرادته/إرادتها. 
 حقيقية  يعتقدون أن المسيء لديه سلطة، سواء كانت تلك السلطة الجنسي والقائم على النوع االجتماعي وضح أن ضحايا  العنف

 أم ال. 
  على سبيل المثال، المرأة التي يساء إليها جسدًيا أو عاطفًيا أو جنسًيا من قبل زوجها قد ال تدرك أن لديها الحق في إنهاء العالقة

 أو اإلبالغ عن اإلساءة
 

 الموارد
 دعوة للشرح: الكشف عن العنف القائم على( 2014بيضون ) ما هو العنف األسري؟( 2016االئتالف الوطني ضد العنف األسري )

 . في الدول النامية النوع االجتماعي
  

http://www.domesticviolencelondon.nhs.uk/1-what-is-domestic-violence-/1-definition.html
http://www.domesticviolencelondon.nhs.uk/1-what-is-domestic-violence-/1-definition.html
http://aje.oxfordjournals.org/content/179/5/613.long
http://aje.oxfordjournals.org/content/179/5/613.long
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 الموافقة: 8الشريحة 
 

 
 

 المصادر
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر. 

 
 الخلفية

 .أمثلة: الموافقة على  أكتب إجاباتهم. اطلب من المشاركين عرض أفكارهم. اكتب "ما هي الموافقة؟" على لوحة فليب تشارت
 لوحة فليب تشارت هذه على الجدار للرجوع إليها الحًقا.  الصق شيء ما، فهم ما توافق عليه، الحرية في الموافقة عليه.

 .أكتب  مرة أخرى، اطلب من المشاركين تقديم إجاباتهم.  أكتب "كيف يتم إعطاء الموافقة؟" على لوحة فليب تشارت أخرى
لوحة فليب تشارت  قالصإجاباتهم.  أمثلة: قول "نعم" أو نوع آخر من الموافقة المنطوقة، أو الموافقة من خالل التصرفات.  

 هذه على الجدار للرجوع إليها الحًقا. 
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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 : تعريف الموافقة9الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .وضح أن الموافقة يجب أن تكون "مستنيرة". وهذا يعني أنها يجب أن تكون قائمة على المعرفة، واإلدراك للخيارات وتبعاتها 
 و تهديد بالقوة أو اإلكراه. كما يجب أن تتم الموافقة بحرية تامة، دون قهر أ 
  .)في سياق العالقات الجنسية، يجب أن تكون الموافقة صريحة )من خالل الكلمات أو اإلجراءات 
 .وعلى ذلك، فإن العالقة الجنسية  ال يتمتع األطفال بالقدرة على الموافقة على العالقات الجنسية. يحتاج المرء "القدرة" للموافقة

 بين الشخص البالغ والطفل جريمة محققة. 
  وضح أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو النمائية لديهم القدرة على الموافقة أو عدم الموافقة على الدخول في العالقات

 موافقتهم مستنيرة وبحرية كاملة. لديهم نفس الحق كما اآلخرين في الدخول في عالقة جنسية، شريطة أن تكون  الجنسية.
  إذا كان هناك وقت، فكر في عرض فيلم “Tea Consent”  .والذي مدته ثالث دقائق المدرج ضمن الموارد 
 

 الموارد
( فيديو 2015استديوهات إيميلين ماي وبلو سيت ) ؟تبدو الموافقةكيف ( 2016الشبكة الوطنية لالغتصاب واإلساءة وزنا المحارم )

Tea Consent . 
 
 
 

  

https://www.rainn.org/articles/what-is-consent
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
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 العنف :10الشريحة 
 

  
 

 الخلفية
  .قبل عرض التعريف الموجود في الشريحة، اطلب من المشاركين تعريف العنف 
  .اعرض التعريف بين أن العنف هو طريقة لفرض إرادة الشخص على غيره عبر القوة المادية أو التهديد بها 
  .يتضمن التهديد بالقوة الترهيب واإلكراه واإلساءة اللفظية إهانة والتهديد بسالمة أفراد األسرة أو أعضاء المجتمع 
 

 الموارد
منظمة الصحة العالمية  .مبادرة منع العنف( 2015حكومة نيوفاوندالند ) ؟ما هو العنف األسري (2016العنف األسري لندن )

  ؟ما هو العنف األسري( 2016االئتالف الوطني ضد العنف األسري ) .التقرير العالمي حول العنف والصحة( 2002)
 
 
 

  

http://www.domesticviolencelondon.nhs.uk/1-what-is-domestic-violence-/1-definition.html
http://www.gov.nl.ca/VPI/types/
http://www.gov.nl.ca/VPI/types/
http://www.saferspaces.org.za/understand/entry/what-is-violence
http://www.saferspaces.org.za/understand/entry/what-is-violence
http://www.ncadv.org/learn-more/what-is-domestic-violence
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 العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيعناصر  :11الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  ينطوي على  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيباإلشارة إلى اللوحات التي تم لصقها على الجدار، بين بإيجاز أن العنف

 النفسي أو المادي.  والقبول والعنف والقوة واإليذاء السلطة
 

 الموارد
 . 9-8 الثالثي، الصفحاتتقرير الخطر 

التمييز القائم على التوجه مكافحة  (2015مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ) .الموافقة مشروع ضد العنف،

  كيف تبدو الموافقة؟( 2016الشبكة الوطنية لالغتصاب واإلساءة وزنا المحارم ) .الجنسي والهوية الجندرية
  

 
  

http://www.antiviolenceproject.org/info/consent/
http://www.antiviolenceproject.org/info/consent/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
https://www.rainn.org/articles/what-is-consent
https://www.rainn.org/articles/what-is-consent
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 اإلنسانوحقوق  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف  :12 الشريحة
 

 
 

 الخلفية
  يشكل انتهاًكا  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيقبل عرض الصورة على الشريحة اسأل بعض المشاركين  "هل العنف

 الجنسي والقائم على النوع االجتماعيلحقوق اإلنسان؟" إذا أجاب أحدهم "نعم" اسأل عن الحقوق التي يتم انتهاكها عبر العنف 
 هو نتيجة للتمييز على أساس الجنس والنوع االجتماعي  الجنسي والقائم على النوع االجتماعين أن العنف اعرض التعريف بي

 إنه انتهاًكا لحقوق اإلنسان.  )الجندري( أو الهوية الجندرية، مع سوء استخدام السلطة.
  في ذلك: حق الحياة والحرية واألمن  ينتهك عدًدا من معايير حقوق اإلنسان بما الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف

الشخصي؛ والحماية المتساوية بموجب القانون؛ وأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، عدم التعرض للتعذيب وغيره 
الجتماعي من أنواع المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة للكرامة؛ حرية الرأي والتعبير؛ والوصول إلى التعليم والضمان ا

 والتنمية الشخصية. 
  "فهي مطلقة وال يمكن سلبها منا.  -بين أن حقوق اإلنسان "ثابتة وغير قابلة للمصادرة 
  والقائم على النوع االجتماعيللجميع الحق في الحرية من العنف الجنسي . 
 

 الموارد
إنهاء العنف ( 1994إعالن األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة ) .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( 1948األمم المتحدة )

 . العنف الجنسي( 2016منظمة الصحة العالمية ) .ضد المرأة: من منصة بكين إلى األهداف اإلنمائية المستدامة
 

 
  

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/8_udhr-abbr.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/8_udhr-abbr.htm
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/publications/2015/12/evaw-from-the-beijing-platform-to-the-sdgs
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/
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 والقائم على النوع االجتماعي: أنواع العنف الجنسي 13الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيأعط المشاركين دقائق قليلة لكتابة ثالثة أمثلة على . 
 .واع، ضع عالمة على عند تكرار األن اكتب اإلجابات على لوحة فليب تشارت. اطلب من المشاركين تقديم مثاالً على كل منها

 لوحة فليب تشارت هذه على الجدار.  الصق النوع المكرر.
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 والقائم على النوع االجتماعي: أنواع العنف الجنسي 14الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 الجنسي والقائم على مضّمنة في تعريفنا العنف  النوع االجتماعي وضح أن العنف الجنسي وصور العنف األخرى القائمة على

 . النوع االجتماعي
  منتشر في كل المجتمعات ويتجاوز الطبقة والجنس، فإن  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيوضح أنه في حين أن العنف

 بعض صوره تكون أكثر شيوًعا في مجتمعات بعينها. 
 

 الموارد
  .والقائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي ( 2016تقييم القياس )

 
  

http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/sgbv
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 ملخص :15الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من المشاركين المتطوعين قراءة كل نقطة 
  هو ظاهرة عالمية تؤثر في جميع الناس من جميع الخلفيات والثقافات  والقائم على النوع االجتماعيأّكد على أن العنف الجنسي

 والطبقات. 
  وفي حين أن معظم الناجين هم من النساء والفتيات، فإن الرجال والصبيان والعديد من األشخاص غير المطابقين للنوع الجندري

 . والقائم على النوع االجتماعييتأثرون أيًضا بالعنف الجنسي 
 على الناس  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيوحدة األساس للوحدات القادمة التي تتناول كيفية تأثير العنف ترسي هذه ال

ضد  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيكما أنها تساعدنا أيًضا في فهم األسباب الجذرية للعنف  خالل النزوح القسري.
 الالجئين المعرضين للخطر بما في ذلك المسنين والمعاقين والناجين من الذكور واألقليات الجنسية. 

 


