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 تقرير تدريب
 

 ين"الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي"
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االتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكاالت صندوق 

  ينلمحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي
 )المؤسسات الشريكة(

 

 الفترة الواقعة ما بين وذلك في
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 الىمقدم 
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 مؤسسة إعداد لمتطوير والخدمات 
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 تقرير التدريب
 .ينتدريب حول الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي ": اسم البرنامج

 .ات في اليوم الواحد( ساع6بواقع ) –( ساعة تدريبية 33) ساعات التدريب:
 .مؤسسة اعداد لمتطوير –قاعة التدريب  مكان التدريب:

 الشريكة. المؤسساتمشارك من  20 الفئة المستهدفة:

 
 : من التدريبالهدف 

 حول الحماية من االستغالل واالنتياك الجنسيين.المؤسسات الشريكة تقوية وبناء قدرات 
 

 محاور التدريب الرئيسية:
 .المختمفة ودوافعو وانتشاره وميو مف الجنسي لاالستغال .1
 .مؤسساتية ممارسات .2
 .كالسمو  مدونات قواعد .3
 .اإلحالة .4
 .نالناجي وعالج رعاية في واالجتماعية النفسية التدخالت .5
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 خطة العمل وتوزيع المواضيع التدريبية في كل يوم تدريبي:
 ( ساعات في اليوم الواحد .6بواقع )–( ساعة تدريبية 03)
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االستغالل الجنسي مفهومه وانتشاره ودوافعه 
 المختلفة

 اليوم األول

 لثانيا اليوم ممارسات مؤسساتية

 اليوم الثالث قواعد مدونات السلوك

 اليوم الرابع اإلحالة

التدخالت النفسية واالجتماعية في رعاية وعالج 
 الناجين

 اليوم الخامس
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 المواد التدريبية:
 وبمواصفات منيجية وبما يحقق األىداف المرجوة.تم إعداد المادة التدريبية والخطة التدريبية كاممة 

 المنهجية المستخدمة في التدريب:
وخمق حالة من التوافق  المشاركين/اتكسر الجميد )الجمود( وتم عمل نشاط إحمائي ذلك بيدف التعرف عمى  -

 والتناغم بينيم.

 المشاركين والمشاركاتاستخدم المدرب أسموب العصف الذىني لترسيخ المواضيع التدريبية في أذىان  -
 ولتنشيط عممية التفكير لدييم ولممناقشة الجماعية.

 تم عرض نماذج وتجارب حية وضرب األمثمة الواقعية لشرح المواضيع التدريبية. -

 تم عمل مجموعات صغيرة لمناقشة موضوعات إلشراكيم في إثراء الموضوع التدريبي. -

معايشتيا المشاركين/ات ض المدرب حالة عممية وطمب من التمثيل ولعب األدوار )المحاكاة(، بحيث استعر  -
 والتدرب عمميا من خالل التجربة.

 التدريب باألنشطة الالمنيجية كأحد أساليب التدريب الحديثة. -

 خالل التدريب. المشاركين/اتإفساح المجال لألسئمة واالستفسارات من قبل  -

 اسبة لموضوع التدريب وتقييميا.تم توزيع استقصاءات وعمل اختبارات وأنشطة وتمارين من -

 تخمل التدريب التطبيقات العممية. -

 لشرح بعض النقاط وكتابة العناوين والنقاط اليامة. flipchartتم استخدام حامل ورقي  -

 التدريب العممي لكل مشارك. -
 

  وسائل اإليضاح المستخدمة:
 . Flipchartحامل ورقي ، (MP)جياز عرض الوسائط  -

  اقالم جافة. -

 قالب. ورق -

 اوراق مالحظات. -

  .بطاقات تعريف -
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 المزايا التي قدمت في التدريب:
عمى آلية التعاون المشتركة لتقديم الخدمة التدريبية عمى أكمل وجو وتم تقديم المادة  مع المدربينتم االتفاق  -

 التدريبية متكاممة من أول يوم إلى آخر يوم تدريبي من خالل ترابط األفكار وتسمسل المعمومات.

 .لممشروعتم ربط التدريب باألىداف الكمية  -
تدريبي وتم ربطيا لتحقق حصيمة معرفية عالية ولتكسب كان ىناك تسمسل لممواضيع التدريبية خالل اليوم ال -

وضمن عدم الخمط ما بين  المشاركين/اتميارات جديدة وىذا ساعد في فيم المواضيع وحفز  /اتالمشاركين
 أخرى.المواضيع المطروحة أو فيم موضوع عمى حساب مواضيع 

ادة تطبيقيا عمميا بعد نياية فترة تم تمخيص الموضوعات الميمة في اليوم التدريبي والتأكيد عمييا إلع -
 التدريب.
 

 مخرجات التدريب: 
 المعرفة بمفيوم االستغالل واالنتياك الجنسي وانواعو ومدى انتشاره. -

 معرفة المشاركين بالدوافع النفسية واالجتماعية الكامنة وراء االنتياك واالستغالل الجنسي. -

 النفسية واالجتماعية المترتبة عمى االنتياك واالستغالل الجنسي. معرفة المشاركين باألثار -

معرفة المشاركين بأىم المبادئ التوجييية في التعامل مع القضايا االنتياك واالستغالل الجنسي لمقدمي  -
 الخدمات.

تمكن المشاركين من الميارات االساسية لمتعامل والتواصل مع الناجين من االنتياك واالستغالل  -
 نسي.الج

معرفة المشاركين بالمبادئ الستة في نظرية التغير المشتركة ما بين الوكاالت العالمية لالنتياك  -
 واالستغالل الجنسي.

 .المعرفة بقواعد مدونات السموك )اليدف والغرض( -

 .معرفة النطاق القانوي لممدونات والسموكيات المحظورة -

  .فيم االفصاح )إجراءاتو وخطواتو ( -

 المشاركين بمفيوم الموافقة المستنيرة والية الحصول عميو من الناجين.معرفة  -

 معرفة المشاركين بمراحل وطرق ادارة الحالة لمناجين من االنتياك واالستغالل الجنسي. -
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معرفة المشاركين بأىم ميارات واليات التدخل النفسي واالجتماعي مع الناجين من االنتياك واالستغالل  -
 الجنسي.

 المشاركين بأىم االحتياجات النفسية واالجتماعية لمناجين من االنتياك واالستغالل الجنسي.معرفة  -

 .عن حاالت االنتياك واالستغالل الجنسي اإلبالغالية معرفة المشاركين بوسائل الحماية و  -

 التوصيات:
 .لممتدربينمرجعي توفير دليل تدريبي  -

 واالستغالل الجنسي.توفير مدونة السموك الخاصة االنتياك  -

 اعداد برامج نفسية عالجية لمناجين من االنتياك واالستغالل الجنسي. -
 

 

 األوراق والمستندات المرفقة بالتقرير:
 المادة التدريبية. -

 المطالبة المالية والفاتورة الضريبية وشيادة خصم من المنبع. -

 االستبيانات القبمية والبعدية. -

 

 تنفيذها:االجندة التدريبية التي تم 

 

 
 

 المدرب الموضوع تاريخال اليوم الرقم

 17/13/2321 االحد  .1
 ودوافعو وانتشاره مفيومو الجنسي لاالستغال
 .المختمفة

 شبير د. محمد

 د. إسماعيل الشيخ .مؤسساتية ممارسات 18/13/2321 االثنين  .2
 د. محمد شبير .السموك مدونات قواعد 19/13/2321 الثالثاء  .3
 د. محمد عمران .اإلحالة 23/13/2321 األربعاء  .4

 وعالج رعاية في واالجتماعية النفسية التدخالت 21/13/2321 الخميس  .5
 .الناجين

 د. محمد عمران
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 التقييم ومتابعة التدريب :

 وذلك من خالل: لمتدريب تم استخدام استراتيجيات لمتقييم والمتابعة
 (.مؤسسة اعداد لمتطويرقبل إدارة ) ات منين/نموذج الحضور والغياب المشارك -

 إعداد لمتطوير(.مؤسسة االستمارات القبمية والبعدية لقياس قدرات المشاركين/ات من قبل ) -

 (.مؤسسة اعداد لمتطويرتقرير تحميمي لمعرفة قدرات المشاركين/ات لمنتائج القبمية والبعدية لمتدريب ) -

)مؤسسة اعداد  الموثقة ء التدريب والنتائج والتوصيات والمرفقاتالتقرير النيائي شامل لإلجراءات التي تمت اثنا -
  لمتطوير(.

 

  ة:البعديو  ةالقبمياالستمارات تقييم  
 

 املعرفة الكلية
 

27.6% 

 بعدي قبلي

65.2% 92.8% 
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