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 ) 2021  مایو /أیار( المالحظة مراجعة
  مارس/آذار شھر في  نُشر قد ) SAFE( التعبیر لحریة الوصول تأمین ببرنامج الخاص اإلدماج لملحق األول اإلصدار كان

  مثل المشروعات، لبعض العمل بیئة ،كبیرة بصورة وغیرت 19-كوفید   جائحة ظھرت وجیزة،  بفترة ذلك وبعد . 2020
SAFE، التأثیر  أبرزھا عدیدة اتتأثیر للجائحة ت كان. أولویة) بعد  عن(   األشخاص إلى الوصول سھولة ألةمس من جعل ما  

  یتقبلھا ال ھویة  على مبنیة عدیدة تحدیات یواجھون  الذین األشخاص  سیما ال  المجتمع، في  المھمشة المجموعات على الكبیر
  رافقھا قتصادیةا ومصاعب تحدیات المھمشة، للفئات ینتمون الذین ،ونالفاعل والناشطون  الصحافیون اختبر وقد . المجتمع

 . الصحفي والعمل االعالم مضمار  في السریع التغیر

  مثل( للبعض  إقصائیة  كانت قد  SAFE مثل التدریب  لبرامج اإلنترنت  على  القائمة للتفاعالت المفاجئ  التحول أن ومع
  الفضاء إلى التحول فإن المثال، سبیل وعلى. فرًصا أیًضا  وفر  فإنھ ،)منخفضة رقمیة  معرفة لدیھا التي المحلیة المجتمعات
 إلیھا الوصول في  سھلة غیر كانت  ربما  فعالیات  في  اآلن المشاركة من اإلعاقة  ذوي من األشخاص بعض  یمّكن قد  االفتراضي

 ".  التناظري" العالم في جانبھم من

  وتشتمل. SAFE ببرنامج الخاصة اإلدماج مالحق تحدیث SAFE برنامج فریق قرر  األول، إطالقھ من  تقریبًا سنة وبعد 
 الفصول إلى SAFE برنامج أضاف خاص، نحو وعلى. الماضي العام  في المستفادة والدروس الخبرات على  الجدیدة النسخة
 فإن ذلك،  إلى إضافة. الصحفیین سالمة مسائل حول أخرى وأنشطة 1بعد  عن التدریب عملیات بأداء  ترتبط اعتبارات التالیة

 SAFE لبرنامج المستمر التعلیم أیًضا تعكس  االجتماعي واالدماج الجندریة المساواة ملحق من المحدثة النسخة في  التغیرات
  فریق أضاف المثال، سبیل وعلى بعد؛ عن التدریب  بعملیات مباشرة بصورة ترتبط ال الملحق في  بجوانب  صلتھ حیث من

  من محاولة وفي وأخیًرا،. الدروس خطط بعض على  تغییرات وأدخل اللغة مسرد  إلى المصطلحات من المزید  SAFEبرنامج
 الجندریة المساواة ملحق شكل  تھیئة  على وأیًضا خارجیین خبراء مع SAFE  برنامج عمل فقد   ،"بھ  نعظ ما نطبق" لكي  جانبنا

  من یعانون الذین األشخاص جانب  من إلیھ الوصول في سھولة أكثر  یجعلھ لكي وتخطیطھ للبرنامج التابع االجتماعي واالدماج
 . البصر ضعف

 وغیره والتأثیر  التطبیقي التعلم  مركز ذلك في  بما آیركس، منظمة  في  أخرى لبرامج الجزیل بالشكر یتقدم أن البرنامج یود  كما
  العام مدار على الوصول وسھولة االجتماعي واالدماج الجندریة المساواة جوانب حول الھام  عملھا أفاد  التي البرامج من

 .الملحق ھذا تحدیثات كبیرة بصورة أفاد  الماضي

 
وألغراض ھذا الملحق، سیتم استخدام كلمات 'عن بعد' و'افتراضي' و'على اإلنترنت' بشكل متبادل، فكلھا تعني 'لیس بصورة مباشرة شخصیة'.  1

 وتعني كلمات 'عن بعد' و'افتراضي' و'على اإلنترنت' أن التقدیم یتم عبر منصة رقمیة. 
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   االجتماعي واالدماج  الجندریة المساواة للمساواة SAFE مبادرة مقاربة
  والمتواصلین  اإلعالم  ممارسي  لتمكین آیركس لمنظمة الرائد  الجھد  ھي) SAFE(  التعبیر لحریة الوصول تأمین مبادرة تعد 

  مبادرة وتعمل. اإلغالق بصدد  التي والفضاءات المغلقة الفضاءات في ممكن  قدر  بأكبر  آمن نحو على العمل من  االجتماعیین
SAFE ومرنة، قویة بطریقة الھام عملھم لمواصلة الالزمة بالوسائل االجتماعیین والمتواصلین اإلعالم ممارسي تجھیز على  

 ومساءلة الفساد  عن واإلبالغ الظلم كشف في الیومي عملھم في یوجھونھا التي والتھدیدات المخاطر وتخفیف إدارة مع
 .السلطات

 

  حقوق تحقیق في اإلسھام ھو  البرنامج ھدف  أن یعني   ما اإلنسان، حقوق أساس على قائمة تنمیة مقاربة SAFE مبادرة وتتبنى
  الجماعات مختلف بین المتساویة غیر القوة لعالقات االجتماعي واإلدماج الجندریة للمساواة مقاربتنا وتتطرق. للجمیع اإلنسان

.  ھویتھم عن النظر بغض األفراد  كل واحترام والفرص المتساویة الحقوق لضمان بعمل  للقیام  الحاجة على وتركز االجتماعیة
 لضمان شاملة مقاربة العاملین فریق  ویتبنى  لھا، وتتطرق الھویة على  القائمة األخطار SAFE بمبادرة التدریب عملیات  وتقیّم

  تقلیدیًا كانت التي الجماعات سیما وال  لھم، بالنسبة   وقیّمة الجمیع قبل  من إلیھا الوصول في  سھلة التدریب عملیات تكون أن
 الالزمة والمھارات بالمعرفة المشاركین بتزوید  SAFE بمبادرة التدریب عملیات تقوم  وال. والموارد  القوة إلى للوصول تفتقر

  التي النمطیة واألفكار  المعاییر لتحدي تھدف أیًضا بل فقط،  منھا والتخفیف الھویة على القائمة والتھدیدات األخطار إلدارة
 .األذى إلى تؤدي

 التدریب  فرق ومن بالمشروع المستھدفة المجموعات من  علیھا حصلت التي والمعرفة الخبرة SAFE مبادرة سخّرت وقد 
 . الملحق ھذا تجمیع في اإلدماج ممارسات  أفضل عن المؤسسیة آیركس منظمة ومعرفة  خاصتھا اإلقلیمیة

 

  

 من األسباب، من سبب ألي یُحرمون، الذین األشخاص وھم. مكان كل في تقریبًا المھمشة الفئات توجد
 انظر( الرئیسیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسة االقتصادیة األنشطة في المشاركة

https://yali.state.gov/ (مبادرة فیھا تعمل التي السیاقات من كثیر وفي SAFE، الفئات ھذه تضم 
 الجنسانیة الھویة وأحرار الجنسانیة الھویة یريومغ الجنسي المیل يومزدوج نیوالمثلی والمثلیات النساء
 منخفضة والدینیة اإلثنیة الجماعاتو اإلعاقات ذوي واألشخاص+) LGBTQI( الجنسین صفات يوحامل
 .والشباب التمثیل

https://yali.state.gov/
https://yali.state.gov/
https://yali.state.gov/
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   االجتماعي واالدماج الجندریة المساواة ملحق یستخدم  كیف
  لضمان ومنھجیتھا SAFE مبادرة مقاربة مشاركة ھو 2SAFE بمبادرة األساسي التدریب لمنھج الملحق ھذا من والغرض
  واألفكار المعاییر  وتحدي الھویة أساس على القائمة لألخطار التطرق مع بھا،  تقوم  التي  التدریبات لعملیات المتساوي الوصول
  والتقییم الرصد ) 3و التنفیذ؛) 2 والتوعیة؛ التصمیم) 1: التدریب عملیات مراحل  كافة في اإلرشاد  یوفر وھو. الضارة النمطیة
 إلھام ومصدر مورًدا یكون أن أیًضا یمكن لكن SAFE،3 بمبادرة األساسي التدریب منھج مع  الملحق استخدام یمكن. والتعلم

  سالمة قضایا في  یعملون ممن العالم حول وآخرین المدني المجتمع ومنظمات االجتماعیین والمتواصلین اإلعالم لممارسي
 والسیاسة واالجتماعیة االقتصادیة باألدوار الوعي  أساس على المصممة الصحافیین سالمة  برامج یشجع وھو. الصحافیین

  وعلى الشخص، بھویة المرتبطة القوة وعالقات وااللتزامات واالستحقاقات والحقوق والمسؤولیات وتحلیلھا ثقافیًا  الُمعَّرفة
 .  اإلثنیة أو السن  أو الجنس نوع المثال سبیل

 

 الھویة مجموعات  بین تستغلھا أو  تفاقمھا أو تفاوتات تخلق التي البرامج=  مفاقمة
 . المشروع نتائج لتحقیق السعي في

 لتحقیق وأدوارھا القائمة المجموعة دینامیكیات على تبقي التي البرامج=  التكیّف
 . المشروع نتائج

 واألشكال االجتماعیة التفاوتات لتغییر فعال بشكل  تسعى التي البرامج=  التغییر
     .للتھمیش الھیكلیة

 
  بسالمة یتعلق افتراضي، أو مباشر  شخصي سواء تدریبي، برنامج أي لدعم الملحق تصمیم تم التحلیل، ھذا  أساس وعلى

  شكل( محّولة إدماج مقاربة  نحو أدناه الموضحة اإلدماج متسلسلة مع  ومتوافقًا لإلدماج،  أكثر مستجیبًا یصبح أن في الصحافیین
1 .(4 

 
2 curriculum.pdf-training-basic-https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe 
 .  75-71و  31-26؛ 59-56و 13-10؛ انظر أیًضا ص 6ص ، SAFEمنھج التدریب األساسي لبرنامج  3
 ت تھیئة متسلسلة اإلدماج من أداة استمراریة المساواة الجنسانیة التي طورھا الفریق العامل المشترك بین الوكاالت المعني بنوع الجنس.وتم 4

 التغییر                                   التكیّف                            مفاقمة

 :1شكل 
متسلسلة 
 اإلدماج

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=6
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=56
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=56
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=26
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=26
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=71
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=71
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 سیاقك على التكیف
 للنظر تھدف تدریب مقاربة فأیة   ثم، من. الوقت مرور  مع تتغیر ما وغالبًا المختلفة، والجماعات األماكن بین  مختلفة  المعاییر

.  فیھ ویعملون المشاركون منھ جاء الذي المحدد  للسیاق حساسة تكون أن یجب السالمة على والھویات المعاییر  تؤثر  كیف في
 ومواقع  مجموعات  بین تختلف  قد  فیھ  مرغوب غیر  واھتماًما تحرًشا  یعتبر لما العامة التصورات فإن المثال، سبیل وعلى

 .  مختلفة وأزمنة وأجیال

 

 السیاق في منتشرة أو المتدربین من مجموعة لدى تكون قد  التي بالمعاییر  درایة أكثر واتكون أن في الملحق ھذا مسیساعدك
  ألن ونتضطر قد  مأنك  ماعتبارك  في واضع. المحددة الحتیاجاتھم تبعًا متدریبك  واتكیف بأن م لك یسمح  ما فیھ، یعملون الذي

 المحلي، السیاق أساس على مومقارباتك م وتدریباتك) بعد  عن النشاط أو المباشر الشخصي النشاط مثل ( منشاطك شكل واتضبط
  تبدو القانونیة فالمعاییر ذلك،  إلى باإلضافة. المشاركین على جدیًدا   ما مفھومٌ  كان إذا للمناقشة  الوقت من المزید  واتضیف وربما
  المثلیین ضد  التحرش یكون  ال  قد  المثال، سبیل وعلى. المشاركین سالمة  في  كبیًرا دوًرا تلعب وقد  مختلفة  سیاقات في مختلفة

  ذات التشریعات تعرف  أنك من  تأكد . للقانون اللجوء في محدودة  خیارات للمشاركین یكون وقد  السیاقات، كل  في قانوني غیر
 .  سیاقك في الصلة

   االجتماعي واالدماج الجندریة المساواة ملحق جانب إلى ،SAFE لمبادرة األساسي التدریب منھج  استخدام
 الشخصي التدریب لعملیات متساو وصول تحقیق نحو جاھدین لیسعوا الصحافیین سالمة  مدربي  ھذا اإلدماج ملحق یرشد 

  یتم  ما وھو النمطیة، واألفكار المعاییر ویتحدوا الھویة أساس على القائمة للمخاطر ویتطرقوا بعد  عن والتدریبات المباشر
  بذاتھا،  مستقلة وثیقة لیس والملحق. الصلة ذات  وممارساتھا آیركس منظمة سیاسة مع  وممارستھا SAFE خبرة عبر تدریسھ

  لبرنامج األساسي  التدریب منھج في اإلدماج اعتبارات أفضل نحو على لیدمجوا للمدربین الرئیسة األدوات یوفر لكنھ
SAFE . سیاقھا في شاملة  تدریب بیئة وضع حول  توصیات ویقدم المصطلحات اإلدماج ملحق یعّرف محدد، نحو وعلى  
  كما.  معینة تدریب لسیاقات  وفقًا بسھولة تعدیلھا یمكن التي الدروس خطط من عملیة عینات خالل  من المدربین قدرة ویعزز
  عن  تدریب لبیئة SAFE لبرنامج األساسي التدریب منھج دروس" ترجمة" یمكن  كیف حول إرشاد  على الملحق ھذا یحتوي

  على الملحق  ویحتوي . للجمیع واإلدماج الوصول سھولة من  ممكن مستوى أفضل  ضمان الوقت نفس  وفي افتراضیة، أو بعد 
 .  معًا  الوثیقتین استخدام إلرشاد  صفحات أرقام شكل  في SAFE لبرنامج  األساسي التدریب لمنھج مراجع

  جنسانیة   مقاربة  اھفی  أمنیة  أخطار   تقییم  فیھا   أرى  مرة  أول  ھذه.  أساسیة  الجنسانیة  المقاربة"
 الوسائل  داخل  جنسانیة  لسیاسات  نفتقر  أننا  على  الضوء  تسلط  وھي.   اجتماعي   وإدماج

 SAFE مبادرة في المشارك ". اإلعالمیة
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 5الرئیسة والتعاریف الكلمات
  كلمات استخدام أن بید . والمدربین للمتدربین وشجاع مرحب فضاء خلق  لغرض أساسیة ما تدریب  في  المستخدمة اللغة

  وتعاریف مصطلحات أدناه القائمة تتضمن.  ألخرى  مجتمعیة مجموعة  ومن ألخرى ثقافة من  یختلف مختلفة وأوصاف
  في   تمكینیة أو محایدة تعتبر الكلمات بعض  أن ماعتبارك في واضع. المصادر من متنوعة مجموعة من الستخدامھا إنجلیزیة

 المصطلحات استرداد " انظر( أخرى وسیاقات ظروف في وتمییزیة مؤذیة تعتبر   قد  حین في  السیاقات، أو  الظروف بعض
  التي التسمیات أو  الكلمات دائًما  وااستخدم ،ونھتصف  أو شخص إلى واتتحدث وحین). 31 الصفحة ،"الوصم وتسمیات التحقیریة

 أن على المشاركین واوشجع جندریا محایدة لغة وااستخدم األشخاص،  من مجموعة مخاطبة وعند . استخدامھا م منك یطلب
  ینبغي   التدریب، أثناء ...") األعزاء الضیوف" والوق ،"سادتي… سیداتي" من بدالً  المثال، سبیل وعلى(  الشيء نفس یفعلوا
 . مسیئة أو مھینة  تكون قد   التي باللغة درایة على یكونوا أن المدربین على

  قیمة من تقلل  التي المجتمع في السائدة والمواقف الممارسات): Ableism(  یةدالجس  المقدرة على بناء الناس بین التمییز
  لألشخاص أدنى) أھمیة( قیمة تعطي  التي والمعتقدات الممارسات من مجموعة. إمكاناتھم  من وتحد  اإلعاقة  ذوي األشخاص

 6. نفسیة أو یةمانجس أو  عاطفیة  إعاقات أو نمو إعاقات من یعانون الذین

  قدراتھم  عن النظر بغض األفراد، لجمیع  تسمح بطریقة  وتطویرھا المواد   أو األنشطة تصمیم من الھدف: الوصول  سھولة
  نفس في والمشاركة المعلومات نفس على بالحصول البصریة، أو الكالمیة أو  الجسدیة أو العصبیة أو اإلدراكیة أو السمعیة

 .كبیر  حد  إلى ھااستخدام سھولة ضمان مع القدر،  بنفس ومتكافئة  وفعالة متكاملة بطریقة التفاعالت

  حیاة في  التصرف لھم یحق وأنھ الصغار  من  أفضل الكبار أن االفتراض  على  القائمة والمواقف السلوكیات  :البالغین سلطة
 7. موافقتھم بدون الصغار

 
) TAAP Toolkit( والقوة والوصول الوكالة تحویل أدوات مجموعة أساس على قائمة SAFE مبادرة تعاریف فإن ذلك، بغیر تحدیده یتم لم ما 5

).  World Learning( العالمي میالتعل  ومنظمة  آیركس  منظمة تأسیس في المشاركة الجھات  ذلك في بما المنظمات، من مجموعة طورتھا التي
  العنصري التمییز على بالقضاء المعنیة  المتحدة األمم لجنة ذلك في بما الدولیة، المعاییر في إلیھ  المشار الذاتي التحدید مبدأ على مؤسس المسرد وھذا

)CERD .( إثنیة  أو عرقیة مجموعة في أعضاء أنھم على أشخاص ھویة تحدید ذلك، لخالف مبرر ھناك یكن لم ما أن، على المعاییر ھذه وتؤكد  
  الرابط في المعلومات من المزید على الحصول یمكن". المعني الفرد قبل من الذاتي الھویة  تحدید" أساس على قائًما سیكون

taapinclusion.org/toolkit .مبادرة فیھا قامت التي الحاالت وفي SAFE أو المصدر إیجاد یمكن فإنھ القائمة، ھذه في التعریف  بتعدیل 
 .  الحواشي في التفسیر

6 ableism.html-is-stopableism.org/p/what 
7 definitions.pdf-ersityinclusion/documents/div-https://www.pcc.edu/about/equity 

http://www.taapinclusion.org/toolkit/
http://www.stopableism.org/p/what-is-ableism.html
https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf
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 تكون ما وعادة العمر؛  في االختالفات أساس على التمییزیة واألفعال النمطیة  والقوالب المتحیزة األفكار :المسنین ضد التحیز
 8.السن كبار ضد  الشباب من

  من أشخاص نحو والجنسي العاطفي باالنجذاب یشعر الذي  الشخص یصف الذي الجنسي التوجھ: "الجنسي المیل مزدوج"
 . نفسھا الدرجة أو نفسھا  الطریقة أو نفسھ الوقت في بالضرورة لیس ولكن أخرى، أجناس أنواع من وأشخاص  جنسھ  نوع نفس

  فرصھم من بكل یتعلق فیما الجغرافیة والمناطق  التجاریة واألعمال المعیشیة واألسر األفراد  بین وھي الفجوة: الرقمیة الفجوة
  الفجوة توجد  وقد . األنشطة من واسعة مجموعة في   لإلنترنت واستخدامھم واالتصاالت المعلومات تكنولوجیات إلى للوصول

 والموقع العرقیة والھویة والتعلیم الدخل مثل االقتصادیة،-واالجتماعیة الدیموغرافیة الخصائص فیھا  بما أسباب، لعدة
.  الجنسانیة الھویة وغالبًا والسیكولوجیة والثقافیة السیاسة والمواقف والوعي والمھارات والسن) قروي- حضري( الجغرافي

  واإلنترنت للتكنولوجیا  أقل وصول  والنساء للفتیات  یكون حیث" الفجوة' "الجنسانیة الرقمیة  الھویة' تصف محدد، نحو وعلى
 التكنولوجیا إلى الوصول تكلفة لتحمل لھن متاحة أقل  إمكانات لدیھن ألن المثال، سبیل على بسبب، والرجال  بالفتیان  مقارنة 

  یمنع  ما كثیًرا للتمییز  التعرض من والخوف" للفتیان" وكونھا التكنولوجیا حول النمطیة فاألفكار ذلك، إلى إضافة. واإلنترنت
 9. الرقمیة األدوات استخدام من  والنساء الفتیات

  العنف أو الصراع، أو الطبیعیة، الكوارث أو االضطھاد، بسبب  دیارھم  من الفرار على أجبروا الذین األشخاص ھم : النازحون
  من  أخرى أجزاء  في األمان عن یبحثون الذین( داخلیًا النازحین األشخاص الفئة ھذه وتتضمن. اإلنسان حقوق انتھاكات أو

 ). أخرى بالد   في الدولیة والحمایة األمان عن یبحثون  الذي األشخاص وھم( والالجئین للجوء الساعین وأیًضا) بلدھم

.  جنسھ نوع نفس من أشخاص نحو والجنسي العاطفي باالنجذاب یشعر الذي  الشخص یصف الذي الجنسي التوجھ ھو: مثلي
 . الرجال وصف في أكثر یُستخدم لكنھ الجنسانیة، الھویة عن النظر بغض الوصف ھذا استخدام یمكن

 االقتصادیة األدوار ذلك في بما  والفتیان، والفتیات والرجال النساء بین  اجتماعیًا الُمعّرفة  االختالفات ھي: الجنس نوع
 بالجنس المرتبطة القوة ودینامیكیات وااللتزامات والخصائص واالستحقاقات  والحقوق والمسؤولیات والسیاسیة واالجتماعیة

 .  الوقت مرور مع  وتتغیر  الثقافات  بین ذكر أو أنثى المرء كون یعنیھ  لما االجتماعیة  التعریفات تتباین. الجنسیة والحیاة

 اإلنسان حقوق انتھاكات أكثر أحد  تكون أن في  وتستمر الجنسانیة المساواة عدم في متجذرة ظاھرة وھي :الجنساني العنف
  النساء من كل  وتتعرض.  جنسھ  نوع بسبب شخص ضد   موجھ عنف ھو  الجنساني العنف. المجتمعات كل بداخل ظھوًرا

 نوع أساس  على القائم  العنف(" أو" الجنساني العنف. "والفتیات النساء  من ھم الناجین غالبیة  لكن الجنساني، للعنف والرجال
 معظم أن واسع  نحو على االعتراف تم قد  ألنھ متبادلة بطریقة  تستخدم  ما غالبًا  مصطلحات ھي" المرأة ضد  العنف"و") الجنس
  ھام  أمر" الجنس نوع أساس على قائم "  جانب استخدام أن إال. الرجال جانب  من  والفتیات النساء ضد  یوجھ الجنساني العنف
 10.والنساء الرجال بین القوى تفاوتات  في  متجذر النساء ضد  العنف أشكال  من الكثیر أن حقیقة على الضوء یسلط أنھ حیث

  أنواع بین ویتنقل مرن كشيء الجنسانیة ھویتھ یرى وقد  واحد   ثابت  جنس نوع مع ھویتھ یحدد   ال الذي الشخص: جنسانیًا مرن
 11. حیاتھ من مختلفة  أوقات في   مختلفة جنس

  ال الداخلیة الجنسانیة ھویتھم  فإن  جنسیًا، للمتحولین بالنسبة. جنسھ  بنوع العمیق الداخلي الشخص إحساس :الجنسانیة الھویة
  بالنسبة). فتاة  أو فتى أو( امرأة أو كرجل جنسانیة ھویة لدیھم الناس معظم . الوالدة  عند  لھم ُعیَن  الذي الجنس نوع مع تتوافق
 الجنسانیة  للثنائیة  المنتمي غیر  انظر( االختیارین ھذین من  أیًا جید  نحو على تناسب  ال  الجنسانیة ھویتھم فإن الناس، لبعض

 
8 definitions.pdf-inclusion/documents/diversity-https://www.pcc.edu/about/equity 
9 divide-digital-the-international.org/education/bridging-https://plan  

 . violence-based-gender-is-violence/what-based-https://eige.europa.eu/genderقائمة على أساس   10
11 expression-and-identity-gender-understanding-glossary-b-http://www.ohrc.on.ca/.../appendix 

https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf
https://plan-international.org/education/bridging-the-digital-divide
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-because-gender-identity-and-gender-expression/appendix-b-glossary-understanding-gender-identity-and-expression
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 ظاھرة غیر  الجنسانیة الھویة فإن ،)أدناه انظر( الجنساني التعبیر من النقیض  وعلى). أدناه جنسیًا  المتحرر أو التقلیدیة
 12.لآلخرین

 أفراد  ضد  ارتكابھا یتم  التي اإلنسان لحقوق الفعلیة االنتھاكات  أو اإلنسان بحقوق االعتراف عدم ھو: الھویة على القائم العنف
  وأمنھم  وكرامتھم ورفاھھم  الناس لھؤالء والذھنیة الجسمانیة الصحة االنتھاك ھذا مثل ویقوض. الھویة بسبب جماعات أو

  من المتأثرة والجماعات األفراد  الھویة على القائم العنف ویمنع.  العواقب ھذه بمثل  صریحة تھدیدات یتضمن وقد  واستقاللیتھم؛
 . لھ واإلسھام بالكامل المجتمع في المشاركة

  المجتمع في المشاركة على  االجتماعیة ھویتھم بسبب المحرومین األشخاص قدرة  تحسین عملیة :االجتماعي اإلدماج/اإلدماج
 . بالتحدي المتسمة والمعاییر األنظمة تغییر  العملیة ھذه تتطلب. وفرصھم  وكرامتھم لھ والوصول

  خاللھا من التي الخطوة تصف  فإنھا اإلدماج، حساسیة من أبعد  خطوة تمثل  لإلدماج االستجابة أن حیث :لإلدماج االستجابة
  كوكالء المھمشة الھویات في واالنخراط التھمیش تناول إلى  االستباقي  البرامج تصمیم  بالتھمیش الفریق أو الفرد  وعي یدفع

 . تغییر

  لإلسھام وقوتھا ووصولھا والمستبعدة المھمشة الجماعات وكالة في  بالتباینات المنظمة أو الفرد  وعي :اإلدماج حساسیة
 . وخبراتھم بأصواتھم

 الذي االستبعاد  أو اإلدماج  تكثف أن یمكن بطرق) والعمر اإلعاقة ووضع الجنس ونوع العرق(  الفرد  ھویات تفاعل :التقاطعیة
  بدالً  متعددة ھویات أساس على وذلك  مساوئ من یعاني أو بمحاسن یستمتع  قد  ما  شخًصا  بأن الفھم ھو التقاطعیة. لھ یتعرضون

 13.واحدة ھویة من

  تناسلي بتشریح ما شخص فیھا یولد  األحوال  من منوعة مجموعة إلى لإلشارة یستخدم  عام مصطلح: الجنسین صفات حاملو
  من المثال، سبیل على. ألجسامھم الخارجیة الخصائص حیث من الذكر أو لألنثى القیاسیة التعاریف عن مختلف جنسي أو

  شخص أو اعتیادي؛ ذكري تشریح لدیھ داخلیًا لكن الخارجیة، خصائصھ ناحیة من  كأنثى الوالدة عند  الشخص یبدو أن الممكن
 . واألنثى للذكر العادیة األنواع من كمزیج تبدو جنسیة بأعضاء یولد  أن یمكن

 . أخریات  نساء نحو والجنسي العاطفي باالنجذاب ویشعر كامرأة ھویتھ یحدد  شخًصا یصف الذي الجنسي التوجھ ھو: مثلیة

LGBTQI+  :وحاملو  الجنسانیة الھویة وأحرار 14الجنسانیة الھویة ومغایرو الجنسي المیل ومزدوجو والمثلیون المثلیات 
  وتعبیرھا الجنسانیة ھویتھا أو  الجنسیة توجھاتھا تتوافق  ال التي السكانیة للفئات وشامل واسع  مصطلح وھذا. الجنسین صفات

 . عام بشكل المقبولة القواعد  مع  الحقیقیة  أو المتصورة الجنسیة خصائصھا أو الجنساني

  ثانوي وضع  إلى إنزالھا یتم  أو أھمیة أقل الناس من طبقة أو مجموعة  تصبح أن إلى تؤدي التي الدینامیكیة العملیات :التھمیش
  مزیج أو المعاییر؛  مع التكیف وعدم الثقافي التكامل إلى االفتقار) ج  القھر) ب  ؛ المسافة أو الموارد  نقص  أو التخلف جراء
 .  منھا

 
12 https://www.glaad.org/reference/transgender 
13  http://www.taapinclusion.org/toolkit  36ص. 
والمخنثین  ) transsexualوالمتحولین جنسیًا () transgenderین جنسیًا (إلى المتحول +  LGBTQIفي " Tفي بعض السیاقات، یشیر حرف " 14

)transvestite .( على سبیل المثال، في المكسیك، فإن االختصار شائع االستخدامLGBTTTIQ  یتضمن ثالثة أحرفT   للمزید من) مختلفة
باللغة األسبانیة). وفي سیاقات أخرى، فإن المصطلحین المتحولین ، http://cedhj.org.mx/poblacion_LGBTTTIQ.aspاإلشارة، انظر 

 عفا عنھما الزمن /أو مسیئان.  )  transvestiteوالمخنثین ( ) transsexualجنسیًا (

https://www.glaad.org/reference/transgender
http://www.taapinclusion.org/toolkit/
http://cedhj.org.mx/poblacion_LGBTTTIQ.asp
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  األصلیة الشعوب یتضمنون وقد  الموارد  إلى الوصول أو القوة من تقلیدیًا  استبعادھم  تم الذین أولئك ھم : المھمشة الفئات
  مجموعات أو اإلعاقة ذوي واألفراد  والشباب  والفتیات والنساء+ LGBTQI  وفئات األخرى واألقلیات العشائریة والشعوب

 15. أخرى

  الیومیة، والبیئیة اللفظیة وغیر اللفظیة اإلھانات أو االزدراء أو  الصد  حاالت  ھي  الصغیرة االعتداءات: الصغیرة االعتداءات
  في عضویتھ  على بناء  مستھدف لشخص سلبیة أو تحقیریة  أو عدائیة رسائل توصل التي متعمدة، غیر أم متعمدة كانت سواء

  الھرمیة التسلسالت حول داخلیة  افتراضات إلى ذلك یستند  ما وغالبًا القوة، عن تعبیًرا تمثل وھي  16. مھمشة جماعة
 17. تصحیحھا  من یمّكنھ  وضع في  المدرب یكون والتي االجتماعیة،

. المرأة/الرجل التقلیدیة الثنائیة خارج الجنسانیة ھویتھ تكون شخًصا یصف: )جنسانیًا  المتحرر( المتوافق  غیر الجنس نوع
  نوع متغیر  تتضمن التقلیدیة للثنائیة تبعًا ھویتھم یحددون ال الذین األشخاص لوصف المستخدمة األخرى  المصطلحات تتضمن
  18.إلخ النطاق، واسع الجنس ونوع الجنس

  في   ما لشخص الصحیح االسم محل لتحل تستخدم  قصیرة كلمات الضمائر تكون اللغات، من الكثیر  في : الشخصیة الضمائر
  مثل ضمنًا،  معني  جنس نوع بھا یكون الغالب في  الضمائر ھذه  فإن  الثالث، بالضمیر فردي شخص عن التحدث فعند .  ما جملة

 الناس یتوصل قد  الوقت،  نفس في. فتاة/امرأة إلى لإلشارة"  ھي" أو فتى /رجل إلى لإلشارة تستخدم" ھو"العربیة  اللغة في
  مقارنة الشخصیة الضمائر من مجموعة اختر العوامل، ھذه على وبناء  اسمھ، أو شكلھ على بناء   آخر فرد  عن  الفتراضات

 افتراض ومسألة  دائًما، صحیحة  لیست االفتراضات ھذه كل أن  إال. إلیھ اإلشارة أو الشخص ذلك إلى للتطرق أخرى  بمجموعة
  فإن  األخرى، الناحیة ومن. ضارة تكون قد   برسالة یبعث أن یمكن اختیاره ثم ومن) صحیًحا كان لو حتى( معین  ضمیر

  أو/جنسانیًا محاید  ضمیر استخدام أو افتراضھا من بدالً  ما  شخص قبل من ذاتیًا والمحددة المختارة الشخصیة الضمائر استخدام
 أن مثل  تماًما شاملة، بیئة وخلق بالتنوع  واإلقرار ھویتھ  الحترام   طریقتان ھما 19" ھم/ھم"  العربیة اللغة في(  جنسانیًا شامل

  20. الحترامھ طریقة  تكون أن  یمكن ما  شخص اسم استخدام

 حواجز یواجھون وقد  حسیة أو عقلیة أو ذھنیة أو جسمانیة إعاقات  من یعانون الذین األفراد  ھم :اإلعاقة  ذوو  األشخاص
 یعانون ال الذین األفراد  مع متساو أساس على المجتمع في  والفعالة والمتساویة الكاملة المشاركة عن  تعوقھم قد   معینة خارجیة

 .  مرئیة  غیر أو مرئیة تكون أن اإلعاقات لھذه ویمكن 21. إعاقات  أیة من

  خارج  كأمر  الجنسانیة ھویتھم  أو الجنسي توجھھم في یفكرون الذین األشخاص لیصف البعض  یستخدمھ عام مصطلح : متحرر
 للتوجھ التقلیدیة الفئات من وشموالً  مرونة  أكثر  كأمر" متحرر" مصطلح إلى ینظرون الناس بعض. االجتماعیة المعاییر

 
15 Sheets.pdf-Reference-Indicator-content/uploads/2020/01/DRL-https://www.state.gov/wp 
. متاح على الرابط 2014التنوع في الفصل الدراسي، تنوع وتطویر أعضاء ھیئة التدریس بجامعة جنوب كالیفورنیا،  16

https://academicaffairs.ucsc.edu/.../Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf. 
العثور على المزید من المعلومات حول االعتداءات الصغیرة في اإلرشاد الذي طورتھ جامعة كالیفورنیا، سانتا كروز، في موردھا  یمكنك  17

 .رة والرسائل التي ترسلھا""االعتراف باالعتداءات الصغی 
science-lines-https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-للمزید من اإلشارة، انظر ھذا المورد من جامعة ھارفارد:  18

ntityide-ransgendert/  
لمعرفة المزید عن محاید جنسانیًا/شامل جنسانیًا، بالنسبة للضمائر في اللغة اإلنجلیزیة، یرجى اإلحالة إلى:   19

-://uwm.edu/lgbtrc/support/genderhttps
20aboutronouns/#:~:text=What%20is%20a%20pronoun%3F,that%20you%20are%20talking% p  

20 why-and-https://www.mypronouns.org/what   
:  ة العامل لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي یمكن إیجاده ھناھذا التفسیر مستند إلى تعریف األمم المتحد 21

e.pdf-https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot  . 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/DRL-Indicator-Reference-Sheets.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
https://uwm.edu/lgbtrc/support/gender-pronouns/#:%7E:text=What%20is%20a%20pronoun%3F,that%20you%20are%20talking%20about
https://uwm.edu/lgbtrc/support/gender-pronouns/#:%7E:text=What%20is%20a%20pronoun%3F,that%20you%20are%20talking%20about
https://www.mypronouns.org/what-and-why
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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  كل  جانب من مستخدًما أو مقبوال لیس" متحرر" مصطلح فإن تحقیري،  كمصطلح تاریخھ وبسبب. الجنسانیة والھویة  الجنسي
 +.  LGBTQI فئة أفراد 

  العناصر  في تتشارك  قد  ما مجموعة في كأعضاء ھویتھم یحددون الذین األشخاص ھم :األصلیة أو اإلثنیة أو العرقیة الھویات
  جماعات  أو كأعراق الثقافیة الھویات تعریف ینبغي أنھ نعتقد  أننا  ومع. المنشأ مكان أو اللغة أو العرق، أو الثقافة،: التالیة

 مصطلح یزال  ال البالد، بعض  في  ألنھ واألصلیة اإلثنیة الھویات جانب إلى" العرقي" بمصطلح نحتفظ  أن اخترنا فقد   عرقیة،
  یقر العرق مصطلح استخدام لكن ممیزة، أعراق وجود  یدعم بیولوجي دلیل یوجد  ال . الثقافي  التنوع إلى لإلشارة یستخدم العرق

 .  مكافحتھا  إلى وتحتاج قائمة  تزال  ال  العنصري والتمییز العنصریة ممارسات بأن

  والمعاییر والسیاسات المؤسسیة والھیاكل األفراد  أفعال وتدیمھ وتدعمھ العرق، إلى یستند  والعیوب المزایا من نظام  :العنصریة
  أعضاء إخضاع مع  مھیمنة، عرقیة) مجموعات عدة أو( واحدة لمجموعة مزایا على وتحافظ تنشئ  التي والممارسات الثقافیة

  22). ملونة مجتمعات غالبًا ( منھجي بشكل األخرى المستھدفة العرقیة المجموعات

  قد . الروحي العالم مع البشریة تربط  التي المعتقدات من مجموعة مع  ھویتھم یحددون الذین  األشخاص ھم : الدینیة  الھویات
  مع الھویات ھذه مثل تتقاطع ما  وغالبًا. دینیة أنشطة في وتشارك منظم  نظام من  جزًءا تكون، ال أو الدینیة، الھویات تكون

  یكون قد .  الدینیة الھویات بداخل للتنوع مساحة  خلق المھم من. بینھا   التمییز الصعب من یكون وقد  واإلثنیة السیاسیة الھویات
  ھویتھم ویحددون صرامة  أقل اآلخر  البعض یكون قد  حین  في  ما، لدین الجوھریة بالمبادئ  صارمین  ملتزمین منھم  البعض
  دین أي مع  ھویتھ یحدد  ال الذي  الشخص فإن  مھیمن، بدین  تتعلق التي تلك سیما  وال السیاقات،  بعض في. فضفاضة بصورة

 .  إدماج احتیاجات ولھ أقلیة یعتبر   أن ینبغي

  23. أنثى أو ذكًرا یكون ما وعادة البیولوجي، أو/و والتشریحي القانوني  التمییز :الجنس

 إلى استناًدا ذلك یكون ما وغالبًا الوالدة، عن الرضیع للطفل المعیّن) أنثى أو ذكر( الجنس ھو  :الوالدة عند المعیّن الجنس
 .الجنس أو البیولوجي الجنس أو الوالدة عند  الجنس أیًضا ویعرف. للطفل الخارجي التشریح

  تحددھا التي والممارسات  القیم قدر من ویحط النساء ویُْخِضع للرجال امتیاًزا یمنح المزایا من  نظام ھو :الجنساني التحیز
 .  بھم وتضر  إنسانیتھم  من الرجال تجرد  التي الذكورة أشكال  ویعزز وسیطرتھ الرجل ھیمنة  ویفرض  النساء

  والسلوك االنجذاب  أشكال  كافة   تتضمن والتي الجنسیة، الحیاة من الكامل الطیف إلى المصطلح ھذا یشیر: الجنسي التنوع
 . جنسیة كائنات البشر جوانب كل إلى یشیر وھو. الجنسیة  والتفاعالت والعالقات والتوجھ والتعبیر والھویة

  انتھاك بغرض جنسیة  طبیعة ولھ المطلوب غیر الجسدي أو اللفظي غیر أو اللفظي السلوك من  شكل أي: الجنسي التحرش
 والشخص 24. مسیئة أو مذلة أو مھینة،  أو معادیة، أو مخیفة، بیئة  خلق عند  سیما وال  انتھاكھا،  في  التسبب أو ما  شخص كرامة
  نیة عن النظر  بغض مسيء أو مرغوب غیر السلوك ھذا كان إذا ما  یقرر الذي ھو السلوك لھذا المتلقي جانب على الذي

 25.بالسلطة بل بالجنس، الجنسي التحرش یتعلق ال. اآلخر الشخص

 . اآلخرین تجاه الجنسي أو العاطفي انجذابھ شخص بھا یمیز التي الطریقة ھي  :الجنسي التوجھ

 
22 definitions.pdf-inclusion/documents/diversity-https://www.pcc.edu/about/equity 
23 https://eca.state.gov/files/bureau/sogi_terminology.pdf 
 . / ...https://hr.un.org/sites/hr.un.orgمسرد األمم المتحدة حول االستغالل واالنتھاك الجنسیین، 24
25 ifra.org/sites/.../Sexual_Harassment_Handbook.pdf-https://www.wan 9صفحة. 

https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf
https://eca.state.gov/files/bureau/sogi_terminology.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf
http://m.wan-ifra.org/reports/2018/05/29/sexual-harassment-in-the-media-a-practical-guide-for-employers-employees
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  یتعلق فیما  المرء بالتزامات الوفاء محاولة  على وتنطوي أساسي  بشكل رمزیة  طبیعة لھا ممارسة  أو سیاسة ھي: الرمزیة
  األقلیات نحو سیما وال محدودة، إشارات أو جھود  مع  اإللزامیة، أو الطوعیة الجنسانیة الحصص مثل المحددة، باألھداف
 المجموعة متناسب غیر بشكل تفید  التي التنظیمیة الترتیبات أو/و القائمة القوة عالقات تغیر لن بطرق وذلك والنساء،

 26. المھیمنة) المجموعات(

  عند  لھ ُعین الذي  الجنس نوع عن مختلف  جنساني تعبیر أو  ھویة لھ شخص  لوصف عام مصطلح وھو: جنسیًا المتحولون
 ویعیشون ھویتھم یحددون لكنھم الوالدة عند  كإناث عینوا قد  كانوا) WtM( رجل إلى المرأة جنسیا، المتحولون. الوالدة

  ویعیشون ھویتھم یحددون لكنھم الوالدة عند  كذكور عینوا قد   كانوا ، )MtW( امرأة إلى الرجل جنسیا المتحولین أما كذكور؛
 .  كإناث

  أو كراھیتھم أو منھم  الخوف أو الجنسانیة الھویة مغایري   وجماعات  مغایري مقت ھي  :الجنسانیة الھویة  مغایري كراھیة
  ضد  التمییز تبریر في  تستخدم مغلوطة ومفاھیم نمطیة  أفكار  إلى تستند  فھي  األخرى،  التحامل أشكال ومثل. ضدھم التعصب

 27. ضدھم العنف أو بھم  التحرش أو جنسیًا المتحولین

  أو جریمة) ضحایا ( لضحیة  جزئیا،  أو كلیة سواء المسؤولیة، تحمیل یتم  حین  للقیمة محط فعل ھو :الضحیة على  اللوم إلقاء
  جانب  من  سلبیة اجتماعیة استجابات صورة في  اللوم ھذا یظھر أن ویمكن. ضدھم ارتكبت التي الجرائم على ما حادثة

 من  وغیرھم المباشرین واألقارب  اإلعالم من وأیًضا الذھنیة، الصحة أخصائي أو الطبیین أو ییننالقانو  المختصین
 أو الكلمات أو باألفعال  سواء العنف إلثارة ما   شیئًا فعل  ما فرًدا  أن یُفترض حین الضحیة على اللوم إلقاء یحدث 28. المعارف

  إلقاء لكن آمنًا، مكانًا  العالم یجعل  ذلك ألن بھم حل الذي البالء في تسبب  ما شخًصا أن یعتقدوا أن یفضلون كثیرون. الملبس
 .  االعتداءات عن یبلغون ال  واألسري الجنسي العنف من الناجین یجعل رئیسي  سبب ھو الضحیة على اللوم

 . عاًما 29و  15 سن بین الشباب : الشباب

 

  29الوصم وتسمیات التحقیریة المصطلحات استرداد
  الفئات جانب من الوصم  وتسمیات التحقیریة المصطلحات استرداد  كان إذا عما دائر نقاش یوجد  أنھ SAFE برنامج یقر

  المحلیة والمجتمعات والجمعیات األفراد  ونحترم نفھم نحن . ضار أم ممكنّ  أمر ھو والمھمشة/ضدھا الممیز/المقھورة السكانیة
  كانت التي سلطتھم یقلل العمل ھذا مثل أن حیث للمقاومة، كاستراتیجیة بنفسھا نفسھا  لتسمیة المصطلحات ھذه استعادت التي

  عملیات  في الستخدامھا، یروجوا أو الوصم، تسمیات یستخدموا أن السالمة لمدربي  ینبغي ال أنھ إال. وواصمة سلبیة  تاریخیًا
  على قائمة  بیئة  نمذجة أجل من وذلك المھمشة، المجموعة من جزًءا كانوا لو  حتى المشاركین، بین المحادثات في أو التدریب
 . الشاملة  اللغة ومصطلحات بتوقعات  درایة على یكونوا  أن أیًضا ینبغي  فوریین،  بمترجمین االستعانة حالة في.  االحترام

  تھدف  كانت إذا ما یوضحوا أن المدربین على ینبغي  التدریب، أثناء  تحقیریة تسمیات أو مصطلحات  یستخدم ما شخص كان إذا
  یذكر أن المدرب على ینبغي األولى، الحالة في. للتمكین كوسیلة  مھمش شخص  جانب من استخدامھا یتم  أم  ما لشخص لإلساءة
 أن المدرب على ینبغي  الثانیة، الحالة في.  التدریب في  لإلساءة یھدف تحقیري  مصطلح أي مع  التسامح یمكن ال أنھ بوضوح

 
وروبي للمساواة الجنسانیة،  انظر ھنا لإلطالع على التعریف األصلي من جانب المعھد األ 26

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1408 . 
27 expression-and-identity-gender-understanding-glossary-b-http://www.ohrc.on.ca/.../appendix 
28 https://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf 
انظر    29 واألبحاث،  المعلومات  من  &   Galinsky, Adam & Wang, Cynthia & Whitson, Jennifer & Anicich, Ericللمزید 

Hugenberg, Kurt & Bodenhausen, Galen. (2013)  . المتبادلة بین السلطة والتسمیة الذاتیة.    صیص تسمیات الوصم: العالقةإعادة تخ
 https://tinyurl.com/rd3f32fعلم النفس. 
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 ذلك بسبب باإلساءة یشعرون قد  المھمشة، الجماعة كللت ینتمون الذین أولئك سیما وال اآلخرین،  األشخاص أن یوضح
 . المصطلح

) اللغات(  اللغة في  األخرى الحساسة والكلمات الصلة ذات التحقیریة  بالمصطلحات قائمة  یعد  أن التدریب لفریق ویجوز
  حتى وذلك من،  قِبل ومن المصطلحات ھذه مثل  استخدام یتم  كیف ذلك في بما  سیاقھا،  مع یتطابق  وبما التدریب في المستخدمة

  تكون أن القائمة على  ینبغي. التدریب  أثناء المشاركون استخدمھا إذا أو) اللغات( اللغة ھذه في تطبیعھا  حال في  مستعدا یكون
 ھذه واجھوا إذا المدربون یفعلھ أن ینبغي ما حول اإلرشاد  أیًضا الملحق ھذا  یقدم . آلخر وقت من تحدیثھا  یتم وأن حیة وثیقة
    .التدریب بیئة  التدریب بیئة عنوان تحت اللغة
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 األذى من المزید تسبب ال
  ممنھجة بصورة یتعرضون، أو/ بالفعل تعرضوا قد  المھمشة للجماعات ینتمون الذین المشاركین أن SAFE برنامج یدرك

 الجسدیة قدراتھم أو الجنسي توجھھم أو الجنسانیة ھویتھم  بسبب ھیكلیة وتمییز استبعاد  عملیات بسبب  مؤذیة ومواقف لسیاقات
 SAFE برنامج  یعترف كما.   إلخ الھجرة في وضعھم أو أصلھم أو دخلھم أو الدینیة أو اإلثنیة ھویتھم  أو سنھم أو الذھنیة أو/

 .  األذى من المزید  في  التسبب لعدم البرنامج یسعى السیاق، ھذا في .   التأقلم في  والجماعیة الفردیة استراتیجیتھم ویحترم

 

 :للمشاركین األذى من المزید  في  تتسبب  كیال  االعتبار في  ألخذھا  استراتیجیات بضع أدناه تجدون

 .  وتأثیرھا المھمشة الجماعات عاشتھا التي بالفعل   القائمة بالتجارب وااعترف −

 بتطبیق ومواوق  وبعدھا، وأثناءھا المھمشة بالسیاقات  مرتبطة أنشطة أیة قبل المتفردة لألخطار ینمدرك وانوك −
 .  األذى من المزید  في واتتسبب كیال  التخفیف استراتیجیات

 . القمع سیاق  في  األذى لتقلیل تطبقھا المھمشة الجماعات كانت التي التأقلم استراتیجیات وااحترم −

  وعي رفع  بھدف  إیجابیة بطرق القائمة  التأقلم استراتیجیات بمراجعة  وقم  مرئیة السابقة األذى مواقف وااجعل −
 .  خاصتھم  التعلم خبرة وتحسین المتدربین

 تعرضوا لكن مھمشة لجماعات ینتمون ال الذین التدریب في المشاركین على أیًضا األذى من المزید  تسبب ال  مقاربة تنطبق
  التسبب عدم تدریب تنفیذ  حول واإلرشاد  المعلومات من المزید   إیجاد  یمكن.  لھم أذى في تسببت قد  تكون ربما  صدمة لتجارب

  ال  استراتیجیة أخطار مصفوفة  في وأیًضا الموضوع، ھذا حول آیركس منظمة أعدتھ خاص دلیل في  األذى من المزید  في
  في  المشاركة عند  المشاركون یواجھھا  قد  التي الھویة على القائمة مخاطرال من  بعًضا تتضمن  التي ، األذى من  المزید  تسبب

 . inquiries@irex.org-gender بـ االتصال برجاء الموارد، ھذه من نسخ لطلب. التدریب

 خطوات ھناك تكون قد بالتحدي، اتساًما السیاقات أكثر في فحتى'. شیئًا تفعل ال' كعبارة لیست' أذى تسبب ال' عبارة أن تذّكر
 المیل ومزدوجو والمثلیون المثلیات جماعات لدعم شيء فعل عدم فإن األمر، واقع ففي. اتخاذھا تستطیع ومتفردة صغیرة
 ". ضدھم التمییز یعزز أن یمكن) LGBT( الجنسانیة الھویة ومغایرو الجنسي

 .UK Aid Conncect لمقترحات مراجعة قائمة: الدولیة التنمیة برامج في+ LGBT إدماج :المصدر

mailto:gender-inquiries@irex.org
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 مع العمل: التنفیذ  قید األذى من المزید في التسبب عدم استراتیجیة  على مثال
 .  اإلعاقات ذوي األشخاص

 ،"الطبیعیة الحیاة" معیار یمثلون أنھم على" المعوقین غیر" األفراد  تعامل قادرة  مجتمعات في  مختلفة، بدرجات  نعیش، كلنا
  وبالتالي ،'القیاسیین' األشخاص تخدم بحیث  مصممة اجتماعي وعمل  وتعلیم وخدمات وخاصة  عامة  أماكن إلى یؤدي ما وھو

 أن لھذه ویمكن. یومیًا الحواجز أنواع من الكثیر اإلعاقة وذو األشخاص یواجھ. المختلفة اإلعاقات ذوي األشخاص استبعاد 
  العالمي، المستوى على. تكون  ال وقد  لآلخرین مكشوفةو مرئیة تكون قد  فاإلعاقات 30". ممنھجة أو موقفیة أو جسدیة" تكون
 31. ما  بإعاقة یعیشون السكان من%  15 أن یُقَّدر

 .  المحتملین للمتدربین فیھ  التسبب یتم  األذى من بالفعل قائًما   سیاقًا الواقع ھذا ویعكس

  والتي الحواجز، ھذه على للتأقلم  االجتماعیة-والنفسیة الجسدیة االستراتیجیات یتعلموا أن اإلعاقة ذوي األشخاص على تحتم
  الجنسي والتوجھ الجنس نوع( األخرى  الھویات على المفروضة الحواجز على  للتغلب استراتیجیات وبین بینھا الجمع یمكن

 الفردیة التأقلم  استراتیجیات اعتبار یجب ال أنھ  بید .) إلخ الحضریة، أو الریفیة والبیئة الدینیة اإلثنیة  والجماعات والعمر
 .الحواجز من نوع أي وجود  على الشرعیة إلضفاء  ذریعة والجماعیة

  في ال،  أم مرئیة   كانت سواء اإلعاقة، ذوي  من  شخص یشارك حین أعاله ذُكر  بما  یعترفوا  أن التدریب منظمي على  ینبغي
 . بذلك المرتبطة باألخطار درایة على یكونوا وأن تدریب

 : التالیة الخطوات انظر األذى، من  المزیدب تتسبب  فكیال لذا،

  اإلعاقة ذوي من المحتملین للمشاركین التوعیة لتوسیع اإلعاقة ذوي  من أشخاص یقودھا محلیة  منظمات مع الشراكة −
 السھل من أماكن حول التوصیات ومشاركة  التدریب مواد  إلى الوصول سھولة مراجعة أو إعداد  في والمشاركة

 . المعقولة الترتیبات من ذلك وغیر اإلشارة للغة  مؤھلین نومترجمی بعد  عن التدریب منصات أو إلیھا الوصول

  یستصغر  خیریة أعمال نموذج استخدام مقابل الحقوق إلى مستندة مقاربة على تؤكد  المتخذة  اإلجراءات أن من واتأكد  −
 أن واتفترض  ال  وأیًضا،. والجماعي الفردي المستویین على إنسانیتھم  من یجّردھم أو اإلعاقة  ذوي األشخاص
 مساعدة  إال اإلعاقة وذو األشخاص یطلب ال فغالبًا  المجاالت، كل في المساعدة سیطلبون اإلعاقة  ذوي األشخاص

"  اإلعاقات" على التركیز من بدالً  اإلعاقة ذوي األشخاص قدرات  على مأنشطتك واابن عامة، بصورة. جًدا محددة
 . المساعدة في كحق فیھا  واوفكر

 باستخدام ممكنًا،  ذلك كان  وحیثما مقدًما  المشاركین كل  من باإلعاقة المتعلقة المعلومات استباقي  نحو على وااطلب −
 .أدناه سنناقشھا التي) 23 ص(  االحتیاجات لتقییم  المرجعیة  القائمة

 عدم  جراء نفسي  وأذى جسمانیة إلصابات  یتعرض لن المشاركین من أیًا أن من واتأكد  االحتیاجات،  تقییم وبحسب −
  مسبقًا مؤھلین والموردین األماكن تكون أن ینبغي. التدریب منشآت  مساحة  أو المالئمة االنتقال ووسائل اإلقامة توفر

 . إلیھم الوصول سھولة بحسب

 أو االفتراضیة سواء  الدروس أشكال في) إلخ سمعیة  أو مرئیة أو جسدیة( الوصول سھولة تمنع  حواجز أي من واقلل −
 قراءتھ یسھل خط  حجم ذات وأنھا  عال بتضاد  مصممة المرئیة المواد  أن من واتأكد : والمنھجیة المباشرة الشخصیة

  الوقت نفس في  كثیرین أشخاص تحدث تجنب  مع مرتفع،  وبصوت بوضوح یتحدثون والمشاركین المدربین وأن

 
30 ableism.html-is-http://www.stopableism.org/p/what 
31  https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en / 

http://www.stopableism.org/p/what-is-ableism.html
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
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  قبل  انظر( الجسمانیة للقدرات وفقًا  الدروس في  األخرى  الجسمانیة والتمارین األولیة اإلسعافات  تدریب واوعّدل 
 ). أمثلة  على للحصول 18 والتخطیط االحتیاجات  تقییم: التدریب

 سبیل على. اإلعاقة  ذوي لألشخاص األمنیة التخفیف وتدابیر واألخطار الواقع یمثل الدرس محتوى أن من واتأكد  −
  إعاقة  من یعاني لمشارك المحددة الرقمیة  األخطار ھي ما : األسئلة ھذه بعض على المدربون یجیب  قد  المثال،

 إلیھا الوصول السھل من محددة ألجھزة وفقًا اتخاذھا یستطیعون التي األمنیة التخفیف تدابیر  ھي ما بصریة؟
  االضطرابات أحد  تغطیة أثناء  عقلیة إعاقة  من تعاني  شابة لمشاركة بالنسبة المحددة األخطار ھي  ما ؟الستخدامھا

 اإلعالمیة؟ وسیلتھا أو/ ھي تتخذھا أن ینبغي التي التخفیف تدابیر ھي ما المدنیة؟

 . بموافقتھم ،األنشطة في بخبراتھم  اإلعاقة ذوي األشخاص وااشرك −

 یستطیعون سمعیة  إعاقة من یعانون الذین األشخاص كل لیس أي: والمتحیزة النمطیة التعلیقات أو األفعال واتجنب −
  دفعھم  یتم أن یحتاجون متحركة  كراسي یستخدمون الذین األشخاص كل ولیس اإلشارة؛ لغة عرفونی أو/ الشفاه قراءة
 . ظاھرة اإلعاقات كل فلیس الوقت؛ طوال

 واواطلب التحسین؛ أجل من اإلعاقة ذوي األشخاص من المرتدة والتغذیة والنقد  التصحیحات واتقبل:  ینحازم ونواك −
 یفضلونھ  ما بشأن ونتشك حین)  الفوري المترجم 32أو  الشخصي المساعد  ولیس( مباشرة اإلعاقة ذوي األشخاص من
 . إلخ المساعدة، تقدیم حالة  في أو اللغة أو اللوجستیة األمور  حیث من إلیھ یحتاجون أو بھ یوصون أو

 أن واحاول. اإلعاقة ذوي األشخاص ضد  اآلخرین المتدربین قبل من التسامح عدم أو التمییز  مع البتة واتتسامح ال −
  إلى المستندة المقاربة وشجع والتعاطف واالحترام الوعي لتحسین وااسع. المتحیزة والتعلیقات المواقف واتصحح
 .اإلنسان حقوق

  

 
32 content/uploads/2016/06/FAQ_Personal_Assistance.pdf-http://enil.eu/wp 

http://enil.eu/wp-content/uploads/2016/06/FAQ_Personal_Assistance.pdf
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 والتخطیط  االحتیاجات  تقییم: التدریب قبل 
 التدریب شكل اختیار

  مكنت أو مباشرة شخصیة  بطریقة أو بعد  عن بالكامل هتنفیذ  یتم  كان إذا ما  أي لشكلھ، تبعًا ومقاربتھ م تدریبك محتوى تھیئة   ینبغي
ً مزیج أو" الھواء  على مباشرة" أو ذاتیًا وتیرتھ في  ینمتحكم ً خلیط  أو ا   المباشر الشكل یعتمد  بدوره،. الخصائص ھذه بین ا
  أیة من  التخفیف ھو ھنا والھدف. إلیھم الوصول وسھولة المحتملین م مشاركیك  احتیاجات وأیًضا معملك سیاق على ملتدریبك
 .  الفاعلیة حیث  من ممكنة تعلم  تجربة أكثر وتوفیر  والمشاركین للموظفین محتملة أخطار

 العوامل وكل العمل وسیاق االحتیاجات  لتقییم  أخطار تحلیل واتجر أن ینبغي  ھ،ونتختار الذي الشكل حول قرار والتخاذ 
  صحیة أزمة سیاق في  العمل عند  بآخر  مقارنة مناسبًا  التدریب أشكال أحد  یكون  فقد  المثال، سبیل على. الصلة ذات الخارجیة

  بنفس. بالفعل أغلقت أو اإلغالق بصدد  مدنیة مساحات  في تدریب  إجراء عند  أو) 19-كوفید  جائحة مثل( عالمیة أو محلیة
  معرفة لدیھم الذین للمشاركین بالنسبة بغیرھا مقارنة  إلیھا الوصول في  سھولة أكثر  التدریب أشكال بعض تكون قد  القدر،
 . باإلنترنت  محدود  اتصال أو/  منخفضة  رقمیة 

  أیًضا أدناه تجد  أن یمكنك لكن بعد، عن أو مباشر  شخصي تدریب  عملیات أداء في رئیسة بصورة SAFE برنامج خبرة تكمن
 .  بھا  تكون ربما حدود  أو تمثلھا قد   فرص أي عن  فضًال   أخرى، ألشكال  تعاریف 

   المباشر الشخصي التدریب  عملیات

  لعدد  المكان نفس في  جسمانیًا  متواجدین  نووالمتدرب المدربون  فیھا یكون التي األنشطة  ھي المباشر الشخصي التدریب عملیات
  للمشاركین المحتملة االحتیاجات االعتبار في المنظمون یأخذھا أن ینبغي التي الھامة العوامل تتضمن. األیام من محدد 

  تستخدم  التي التدریب وتمارین  منھجیات  تتضمن أن یمكن. التدریب في  المقدم والطعام واإلقامة بالسفر یتعلق فیما  والمدربین
- نفسیة وجلسات تقییمات أو/ سیناریو وتمارین) األولیة اإلسعافات  تقنیات  مثل( جسدیة عروًضا  المباشر الشخصي التدریب في

 مطبوعة ومسوحات) الخاصة االفتراضیة الشبكات  مثل( الرقمي  األمن ألدوات موجھ وتثبیت جماعیة أو  فردیة اجتماعیة
  شخصیة تفاعالت إلى باإلضافة النظراء، بین أخرى وأنشطة جماعي وعمل  التكمیلیة القراءة مواد  من ونسخ  مادیة ونشرات

 .  والمتدربین المدربین بین أخرى  رسمیة  غیر أو رسمیة

 :   یلي ما  المباشر الشخصي التدریب شكل فوائد  تتضمن

  لتجنب( معینة أنشطة مع المشاركون یتفاعل كیف أفضل نحو على ویقیّموا یالحظوا أن على المدربین قدرة −
 )إلخ الصدمة، وإعادة المحفزات

  كان إذا ما  اختیار مثل( الفرد  أو للمجموعة تبعًا  التقییم  وأدوات المسوحات لتھیئة  الخیارات من المزید  نیالمدرب لدى −
 ) رقمیة أم مطبوعة مسوحات استخدام سیتم



   
 

 
 SAFE 19ملحق اإلدماج لمنھج برنامج    —مجلس األبحاث والتبادل الدولي (آیركس)                      2021أیار/مایو 

  شبكات وجود  إلى یؤدي أن یمكن ما شخصیة، روابط ویقیموا بعًضا بعضھم مع یتفاعلوا أن للمشاركین بالنسبة أسھل −
   .التدریب بعد  ما مرحلة في  تضامن

  الشخصي التدریب بیئة ألن التدریب جلسة على بالكامل التركیز على  ینرقاد  یكونوا أن  في  للمشاركین أكبر احتمالیة −
 ).  رقمي' إرھاق' ال أي ( للتعلم مالءمة أكثر المباشر

   بعد عن التدریب  عملیات

  زووم مثل( اإلنترنت شبكة على تدریب منصة خالل من سویًا والمتدربون المدربون  یتواصل بعد، عن التدریب عملیات  في
)Zoom (مایكروسوفت  وفرق )Microsoft Teams(، عدد  مدار على وذلك  العمل، أجھزة أو الشخصیة أجھزتھم باستخدام 

 أعمال جدول أخذ  مع بعد، عن التدریب لعملیة  وتاریًخا وقتًا یجدوا أن المنظمین على ینبغي. األیام أو الساعات من محدد 
  عملھم جدول في بعد  عن التدریب یستوعبوا أن المشاركین على سیتوجب وغالبًا،. االعتبار في جدولھم أو المشاركین
 یفضلون قد  آخرین أن حین في العمل، ساعات قبل  التدریب حضور األفراد  أو المجموعات بعض  تفضل  وقد  االعتیادي،

 أن المنظمین على ینبغي كما . األسبوع نھایة  عطلة أثناء  تدریبیة جلسات أو العمل ساعات عقب بعد  عن  تدریب  عملیات
 والمعدات الرقمیة معرفتھم ومستوى النطاق وسعة باإلنترنت والمدربین المشاركین باتصال المرتبطة االحتیاجات إلى ینظروا
 ستخدمةالم التدریب وتمارین  لمنھجیات یمكن. إلیھا الوصول وسھولة  المختارة التدریب منصة  أمن وأیًضا لھم، المتوفرة التقنیة

 القراءة ومواد  الرقمیة  والمسوحات اإلنترنت  على الجانبیة والغرف الرقمیة  اإلشراك أنشطة  تتضمن أن بعد  عن  التدریب في
 .   التدریب بعد  الذاتیة والتقییمات الرقمیة التكمیلیة

 : یلي  ما بعد  عن التدریب شكل فوائد  تتضمن

  التحدیات، أو القیود   من نوع  أي بسبب المباشر الشخصي التدریب حضور یستطیعون ال الذین األفراد  مشاركة تمكین −
 .البیت عن بعیًدا البقاء  أو/ السفر تستلزم  التدریب عملیات كانت إذا سیما وال

 ) عالمیة جائحة  مثل(  مباشرة شخصیة بأنشطة تسمح  ال  التي األوقات أثناء حتى إجراؤھا یمكن −

 إذا  ھذا  اإلغالق،  بصدد   التي  أو  المغلقة  المدنیة  الفضاءات  بعض   في  المشاركین  إلى  للوصول  كأداة  استخدامھا  یمكن −
 . األذى من  المزید  في التسبب بدون األساس  من التدریب بإقامة السیاق سمح

 یشعرون   ال  قد   التي  الحساسة  قصصھم  أو  تجاربھم  لمشاركة  للمشاركین  الھویة  عن  تكشف  ال  آمنة  طرق  بتوفیر  تسمح −
 . مباشر  شخصي تدریب بیئة  في   مشاركتھا  في بالراحة

  من   وغیرھا  واإلقامة  لالنتقال  منخفضة،  تكلفة  توجد   أو  تكلفة،  توجد   ال   أنھ  حیث  أقل،  بتكلفة  توفیرھا  الغالب  في  یمكن −
 .المصروفات

 المتزامنة   غیر/ذاتیًا وتیرتھا في التحكم یتم التي التدریبات

 الجسدي  أو االفتراضي المكان نفس  في  جسدیًا متواجدین  یكونوا أن والمتدربین  للمدربین ممكنًا  یكون ال  قد  الحاالت، بعض في
 المواقف ھذه في. نفسھ الوقت في أو/

 حسب"و بعد   عن متزامن غیر/ذاتیًا وتیرتھ في   التحكم یتم  تدریبًا ذلك من بدالً  یقدموا أن یختاروا أن في المنظمون یرغب  قد  
  الدرس لمواد  للوصول التدریب منصة على الدخول  یسجلوا أن للمشاركین یمكن التدریب، أشكال من الشكل ھذا في". الطلب

  بالنسبة  مالءمة أكثر  یكون وقت أي وفي  بأنفسھم ھم یحددونھا التي بالوتیرة) والصوت  الفیدیو  ومواد  القراءات  مثل( وتصفحھا
 سیمنحون كانوا إذا ما یختاروا أن المنظمون یستطیع  سیاقھا، على وبناء  المتزامن، غیر التعلم من األنواع لھذه  بالنسبة . لھم

 یكون شكل  في  تقدیمھا  أو األفراد، من محددة ولمجموعة محدود  لوقت  وتیرتھا في المشاركون یتحكم التي للدورة  الوصول
  ومثل). (MOOC)  اإلنترنت على مفتوحة ضخمة دورة  شكل في   مثل( بالموضوع  مھتم  أحد  ألي إلیھ الوصول في  سھًال 
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  ذاتیًا، وتیرتھا  في  التحكم یتم  التي  التدریب لعملیات بالنسبة االعتبار، في یأخذ  أن المنظم على ینبغي  بعد، عن التدریب عملیات
 .  الوصول وسھولة وخصوصیتھم وأمنھم الرقمیة  ومعرفتھم للمشاركین  بالنسبة بعد  عن  باالتصال المتعلقة االحتیاجات

 : تضم أیًضا لكنھا  بعد، عن للتدریب مشابھة ،MOOC أو  ذاتیا، وتیرتھ  في التحكم یتم  الذي التدریب مزایا

 یكونون حین المحتوى  تنزیل  الغالب في یمكنھم  أنھ حیث باإلنترنت،  سيء  اتصال لدیھم الذین لألفراد   المشاركة تمّكن −
  من اتصال لدیھم یكون ال أو سيء،  اتصال لدیھم یكون  حین الحقًا  مذاكرتھ ثم  باإلنترنت  أفضل اتصال بھ  مكان في

  .األساس

 الذین لألفراد  خاص  نحو على مناسب أمر وھو التدریب، أخذ  یتم ومتى الوقت حیث  من  ممكنة مرونة أقصى  توفیر −
 . رعایة مسؤولیات لدیھم

 . التعلیم لغة في  لفظیًا طالقة  أقل ھم الذین اللغات متعددي المشاركین یدعم أن یمكن −

 .المشاركین من بكثیر أكبر عدد  إلى الوصول إمكانیة لھ الوقت نفس وفي  أقل بتكلفة  توفیره یمكن −

   األخرى التدریب أنواع

 تشمل ذلك على واألمثلة. أعاله المبینة التدریب أنواع من جوانب تشمل، ال أو  تشمل،  قد  التي التدریب من  أخرى أشكال توجد 
  البعض أن حین في  مباشرة، وشخصیة متزامنة بصورة الوحدات  بعض  إجراء  فیھا   یتم قد  التي المختلط، التدریب عملیات
 .  متزامنة  غیر وبطریقة  اإلنترنت على توفیره  یتم  اآلخر

 المباشرة الشخصیة العناصر من  مزیج ھو 19-كوفید  جائحة أثناء SAFE برنامج فریق استخدمھ الذي التدریب أشكال وأحد 
  المكان، نفس في  جسدیًا متواجدین  فقط المدربین أو/ المشاركین بعض فیھ یكون الذي" الھجین"  التدریب من نوع في بعد  وعن

  ما مكان  في فندق  في جسدیًا متواجدین المشاركین بعض  كان  وقد . بعد  عن للتدریب ینضمون  اآلخر البعض أن حین  في
 ،SAFE لبرنامج بالنسبة . آخر مكان من بعد  عن التدریب یقودون كانوا المدربین أن حین في ھناك،  من التدریب ویأخذون

  بین المباشرین والتفاعل التبادل المثال سبیل على المباشر، الشخصي التدریب وعیوب مزایا  بین الشكل ھذا جمع  فقد 
  الموقع في  جسدیًا  متواجدین لیكونوا محلیین  تدریب بمساعدي االستعانة  تمت وقد . بعد  عن التدریب  منھجیة  مع المشاركین،

 الضرورة، عند  وأیًضا، ،) 36 ص ( شجاعة مساحة  توفیر  ومراقبة ولضمان التدریب للوجستیات الدعم لیقدموا ومتاحین
 . عملیة ومناقشات  وتمرینات  أنشطة في المشاركین إشراك في  المدربین لمساعدة

 والمنظمین  المدرب دور
  تتأكد   أن ینبغي  المدربین، تعیین وعند . التعلم على تساعد  شجاعة ومساحة شاملة تدریب بیئة خلق في  أساسي جزء ھو المدرب

 المحتملین المدربین  وخبرة والشمول والمساواة التنوع اعتبارات إلى إضافة 33.والمساواة والشمول التنوع معاییر تطبیق من
  أن كما. التعلم في   قویة رغبة أو التدریب على شمول عدسة تطبیق  في  الخبرة المدربین لدى یكون أن ینبغي الموضوع، في

  االجتماعي واإلدماج الجنسین بین بالمساواة المتعلقة الصلة ذات والمصطلحات الموضوعات مواكبة عن مسؤول  المدرب
)GESI  ( كانت إذا المثال، سبیل وعلى. ھاًما  أمًرا وخبراتھم المدربین ھویة تكون  قد  ذلك، إلى إضافة . سیاقھم  في  

  المدربین السیاقات بعض  في  المتدربون  یفضل فقد   ،+LGBTQI فئة إدماج أو بالمرأة تتعلق مناقشتھا  یتم التي الموضوعات
  حیاتھم  تجارب  بعض في یشتركون الذین بالمدربین أكثر المشاركون یرتبط  فأحیانا،. الخبرات ھذه بعض  في  یتشاركون  الذین

  فریق  في الشمول طاقة من مستمرة بصورة یزیدوا أن في مسؤولیة التدریب منظمي على  أخیًرا، . االجتماعیة وتحدیاتھم
 .إلخ والتأمل، الفریق ومناقشات المھني التطویر فرص  خالل من التدریب

 
ل  والتوظیف والتعیین، انظر ھذا المقا) DEIللمزید من المعلومات حول العالقة بین التنوع والمساواة والشمول ( 33
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  یتم" ألنھ المثال سبیل وعلى( بأنفسھم التدریب موقع  في جسدیًا متواجدین المدربون یكون ال  قد  التدریب، نوع إلى واستناًدا
  تدریب منسق أو بمساعد  االستعانة في ینظروا أن المنظمین على  ینبغي   الحاالت، لھذه وبالنسبة).  بعد  عن للتدریب" استدعاؤھم

 الجوانب في المساعدة ھي مھمتھم تكون عامة،  بصورة. والمدربین المشاركین بین" التواصل" و المحلیة االتصال نقطة لیكون
  تعبئة  في الدعم وتقدیم التقنیة المسائل في المساعدة وتقدیم یعمل بعد  عن االتصال أن من والتأكد  اإلقامة  مثل( اللوجستیة
  مترجم   یكون قد   األخرى، السیناریوھات في. بأنفسھم قیادتھ أو درس أي محتوى  بتقدیم  مطالبین لیسوا وھم ،)المسوحات

  قبل  من بھم  موصى أو أمكن، إذا استراتیجي،  شریك في عضًوا أو خریًجا  الفرد  ھذا یكون وقد .  المشاركین مع  جسدیًا متواجًدا
  من  تزید  لكي" المساعد  الموظف" ھذا تجھز أن التدریب تعقد  التي المنظمة ترید  ما وعادة.  المنظمة موظفي أو/و منھما  أي

 . األذى من المزید  تسبب  ال  التي إلیھا الوصول لةووسھ الشاملة التدریب عملیات أھمیة حول وعیھ

 وأن التدریب منظمة  قبل من  مباشرة المدربین غیر الموظفین من غیره أو المساعد  اختیار  ینبغي الحاالت،  ھذه مثل كل  في
  الھویات ذوي لألشخاص االحترام  إظھار ذلك في بما  المدربین، على المطبقة المعاییر نفس بأخرى، أو بصورة یستوفوا،

  واألعمار الدینیة والھویات اإلثنیة/العرقیة  والھویات الجنسي والتوجھ الجنسانیة الھویات  ذلك في  بما( المختلفة والخلفیات
  مطلقًا التسامح عدم مع الشجاعة للمساحات  مثبت فھم  لدیھم  یكون وأن والسریة، بالخصوصیة وااللتزام) اإلعاقات وظروف

  التي) اللغات( باللغة  معرفة للتطبیق، والقابلیة الضرورة عند  إلى، باإلضافة االعتداءات، أو  التمییز أنواع  من  نوع أي مع
 المدربین وغیر المدربین كل  لتھیئة وقت من  یكفي ما  تخصیص ینبغي  التوظیف، عملیة  وعقب. المشاركون بھا  یتحدث

 . جبالبرنام GESI واشتراطات ممارسات  في المشاركین

 مختلطة  مقابل متجانسة مجموعات: المشاركین اختیار
 كل  لیس لكن( مماثلة خبرات في  یتشاركون قد  الذین المشاركین من  مجموعة المتجانسة المجموعة تعني  ،GESI الـ سیاق  في

  نشطاء من مجموعة أو النساء إال تضم ال مجموعة ھذه تكون قد  المثال، سبیل وعلى الھویات؛ بعض  بسبب ) الخبرات
LGBTQI .+على بناء المجموعة نوعیة اختیار یتم .  مشتركة خبرة أو ھویة إلى المشاركون  یفتقر  المختلطة، المجموعات في  

 محددة الحتیاجات للتطرق یسعى التدریب كان إذا. التدریب وغرض المحددة المحلیة الثقافة االعتبار  في یأخذ  احتیاجات  تقییم 
  بیئة فإن  النساء، أو النشطاء مثل محددة، بمجموعات تتعلق التي) إلخ السابق  االحتجاز أو التحرش أو الصدمة تجارب( جًدا

  أھداف أحد  كان إذا. األذى من المزید  في التسبب خطر من أفضل نحو على  وتقلل فعالیة أكثر تكون قد  المتجانسة المجموعة
 للمجموعات بالنسبة. مختلطة مجموعة  في  ھذا یحدث أن  األفضل من فعندئذ  الوعي، رفع أو التضامن بناء  ھو التدریب

  للھویات تقاطعي لتمثیل السعي الوقت نفس  وفي عادل، جنساني تمثیل على الحصول ھو الھدف یكون أن ینبغي  المختلطة،
 والحالة اإلعاقة وحالة والسن اإلثنیة /العرقیة والھویة الجنسي بالتوجھ بالعالقة عالقتھ حیث من مثل(  األخرى

  سبیل على. تفترضھا  أو المھمشة المجموعات خبرات بتعمیم  ومواتق ال المختلطة، المجموعات في 34). الریفیة/الحضریة
  حیث الجماعیة  األنشطة تجنب  بالمثل،". ذلك حیال النساء فیھ  تفكر ما  نسمع دعونا اآلن: "مثل تعبیرات  استخدام واتجنب المثال،
 . الصدمة أو الخطر تجربة  مع  ھذا یتوافق لم ما الضعف، أو اإلثنیة أو السن أو الجنس نوع أساس على مقسمة  الجماعات تكون

 االحتیاجات  تقییم إجراء
  تقییم  إجراء یمكن. وتنفیذه شامل تدریب تخطیط  في األساسیة  األشیاء من المشاركین الحتیاجات وشامل دقیق  تقییم  إجراء یعد 

 ذات األسئلة إال  تضمین ینبغي ال  أنھ إال. جماعیة مناقشات  أو مقابالت  أو رقمیة أو مطبوعة  مسوحات خالل  من  االحتیاجات
  عدد  فإن المثال، سبیل على. الخصوصیة  احترام مع المشاركون یواجھھا التي  األخطار لفھم  الحاجة موازنة ینبغي كما الصلة،
 الجنسانیة الھویة أن ومع التخطیط، ألغراض الحاالت معظم في  صلة ذات تكون لن المشاركون فیھا  یصلي التي المرات

 الثقة یفقدون وقد  تطفلیة األسئلة ھذه مثل أن ون یشعر فقد  السیاقات، بعض في  اإلضافي بالخطر مرتبطة تكون ال قد  للمشارك
  م اعتبارك في  واضع. اإلعاقة عن بالكشف بالراحة اإلعاقة ذوي المشاركین جمیع یشعر  ال  قد   وبالمثل،. التدریب مقدمي في

 
ttps://www.imd.org/researchh-لإلطالع على مناقشة أكثر تفصیًال حول التمثیل العادل واألھداف واالستشھادات، انظر ھذا المرجع  34
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  لتقییم  المرجعیة  القائمة انظر( لذلك تبعًا م احتیاجاتك تقییم بإعداد  وامووق المحدد  متدریبك  سیاق في البارامترات ھذه دائًما
 ). 22 ص  ،  االحتیاجات

 واواعط ثقافیة، أو دینیة عطالت أیة  في  التدریب موعد  تحدید  تجنب  مثل الشاملة الممارسات وااستغل ممكنًا، ذلك یكون حیثما
 وستستوعب . أخرى شخصیة احتیاجات أیة أو الدینیة والشعائر ةیالطبیع الرضاعة ألغراض الجلسات بین متكررة استراحات

 أو األشخاص مع االتصاالت كل في.  تطفلیة شخصیة أسئلة لسؤال تضطر أن دون المشاركین االستباقیة  التدابیر ھذه
 ھذه توفر أن المھم من. الطلب عند  متوفرة ستكون التي والدعم المساعدة أنواع ھي  ما وا اذكر التدریب، حول المنظمات
  إضافة. الطلبات ھذه مثل تلبیة تستطیع  حتى كافیة بفترة عنھا الكشف على القدر بنفس تشجع وأن استباقي نحو على المعلومات

 .  اإلقامة  بطلبات یتعلق فیما  للتقدیم النھائیة والمواعید  الالزمة الدعم ومستندات التفصیلیة التعلیمات توضیح  ینبغي ذلك، إلى

  الذي الشكل عن النظر بغض وذلك التدریب، من  توقعھ یستطیعون  الذي  ما  مقدًما للمشاركین واتوضح أن أیًضا المھم من
  أیام، ثالثة التدریب مدة" أن مفادھا التي المعلومات واقدم المباشر، الشخصي للتدریب بالنسبة المثال، سبیل وعلى . ھونتختار

  حیث  خارجیة أنشطة منھ٪ 20  وأن) ال  أم المنظمین من مقدمة  سواء(  الكمبیوتر أجھزة باستخدام دروًسا سیكون منھ٪ 70 وأن
  خاصة غرفة  في   ستكون اإلقامة وإن جماعي؛ عمل منھ٪ 10 وأن مطلوبة، المریحة األحذیة/والمالبس  الخفیفة  الحركة تكون

 ".  قصیرة مسافة  على خدمات مع  حمام بھا

  قائمة للمشاركین تقدم  أن ھي شاملة البیئة تكون وأن التدریب في  المشاركین كل احتیاجات  استیعاب لضمان طریقة وأفضل
 إذا أو/ القائمة من الخدمات ھذه من أیًا سیطلبون كانوا إذا واسألھم التدریب،  أثناء  توفیرھا  على قادًرا ستكون  التي بالخدمات

  یحتاجھ  ما"  على لیس التركیز أن یعني وھذا. معنى ذات مشاركتھم تكون لكي  سیحتاجونھا  إضافیة خدمات  أیة ھناك  كانت
  مرجعیة  قائمة على أدناه المثال تستخدم أن یمكن " یقدمھ؟ أن المنظم یستطیع الذي ما" على  أكثر سیكون لكن" المشاركون؟

 . للمشاركین إلرسالھا كأداة)  22 ص(  االحتیاجات لتقییم

 

  االحتیاجات   لتقییم  مرجعیة قائمة
  في الحریة ملك. التدریب بھذا  بالكامل واوتشترك واتستمع بأن  م لك تسمح أن شأنھا من أدناه القائمة من خدمة أیة اختیار برجاء
 .القائمة في  متضمنة غیر  وخیارات خدمات إضافة

  :  بالمعلومات المتعلقة الخدمات

o الشاشة لقارئ  إلیھا الوصول سھلة  رقمیة مادة 
o فقط أسود  وحبر كبیرة بخطوط إلیھا الوصول سھلة مطبوعة مادة 
o مطلوب  مسح ألي صوتي وصف 
o مرئیة لمواد  صوتي وصف 
o توضیحیة  تسمیة  
o شفاه  قراءة 
o  إشارة لغة مترجم 
o  لغة فأیة كذلك، األمر كان إذا. آخر لغة مترجم _____________________ 
o الوتیرة بطيء  حدیث   
o ذلك غیر:  _______________________________________ 

 :  بالنشاط المتعلقة الخدمات

o الوقوف  من طویلة فترات  تتطلب  ال التي األنشطة 
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o األرضیة على  الجلوس تتطلب  ال التي األنشطة 
o الجري أو/ المعقدة الحركات أو التوازن تتطلب  ال التي األنشطة 
o  التحدید  برجاء. للمقاعد  محدد  ترتیب  ____________ 
o ذلك غیر _______________________________________ 

 :  بالطعام المتعلقة الخدمات

o الجلوتین  مادة من خال 
o الالكتوز مادة من خال   
o متشدد   نباتي  
o نباتي   
o مادة من خال _______________________________________ 
o ذلك غیر _______________________________________ 

 :  بالمكان المتعلقة الخدمات

o للصالة غرفة  
o الطبیعیة  للرضاعة غرفة  
o لالسترخاء غرفة   
o سلم  درجات ال  - األول الطابق   
o ذلك غیر _______________________________________ 

 :  بالوقت المتعلقة الخدمات

o التحدید  یرجى كذلك، األمر كان إذا. محدد  وقت في االستراحة  ___________________ 
o التحدید  برجاء).  الساعات من معین عدد  بعد  مثل( محددة فترات  في االستراحة   ____________ 
o التحدید  برجاء.  النھایة وقت/البدایة وقت  ____________ 
o ذلك غیر _______________________________________ 

 الخدمات  األخرى

 رجاء كتابة أیة خدمات أخرى: _______________________________________ب
 

 بعد عن التدریب لعملیات االحتیاجات تقییم
  بسھولة صلتھا حیث من وقدراتھم المشاركین احتیاجات یقیّموا أن أیًضا المنظمین على ینبغي  بعد، عن تدریب إجراء عند 

  یمكن التي  الرقمیة والخدمات التقنیات( ووصولھم) الرقمیة  باألدوات المشاركین إلمام ( معرفتھم وتحدیًدا الرقمي، الوصول
  یختاروا  ثم ومن الرقمي للوصول حواجز أیة تحدید  على مقدًما یعملوا أن المنظمین على ینبغي). إلیھا الوصول للمشاركین

  سبیل فعلى  للمشاركین، الرقمي  الوصول ولتقییم .  المشاركین لمجموعة مالءمة األفضل المشاركة وأنشطة واألدوات ةالمنص
  منھ سیأخذ  الذي البلد  أو المنطقة أو المدینة من  مختلفة مناطق  في  باإلنترنت االتصال على  بحث  إجراء ترید  قد  المثال،

  أن أیًضا یمكن).  الخریجین وخبرات والتقاریر اإلنترنت  بمقدمي الخاصة الویب صفحات خالل  من  مثًال (  التدریب المشاركون
 بصورة یستخدمونھا التي واألجھزة التدریب بمنصة لالتصال  سیستخدمونھ الذي التشغیل ونظام الجھاز عن المشاركین واتسأل

' الرقمیة الفجوة' بھا تؤثر التي للكیفیة  ینمدرك واتكون وأن منفسكأ واتثقف أن أیًضا ینبغي. الخاصة حیاتھم أو عملھم في منتظمة
 .   أخرى عوامل أو سنھم  أو جنسھم نوع على بناء وذلك مختلفة، بصورة المشاركین على
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  واإلنھاك  والصدمة بالتوتر المتعلقة االحتیاجات تلبیة
  فیما. التحمل على البدنیة وقدرتھم للمشاركین المعرفیة  القدرات على تؤثر  أن واإلنھاك والصدمة التوتر مثل لعوامل یمكن
 فإنھ  االحتیاجات،  تقییمات خالل  من المحتملة واالجتماعیة النفسیة االحتیاجات  ھذه بعض  على یتعرف  أن التدریب لفریق یمكن
 أیة یسألوا  أال المنظمین على ینبغي المثال، سبیل على. االحتیاجات ھذه بمثل المتعلقة الخبرات طلب في  بعنایة النظر ینبغي
 أن یمكن ذلك،  من بدال. مجدًدا  لھم  صدمات في واتتسبب أو المشاركین واتستثیر أن إمكانیة لھا  أو/ تطفلیة تكون أن یمكن أسئلة
  عملك مجال في  الملحة النفسیة االحتیاجات  أكثر ھي  ما رأیك، في" مثل( لالحتیاجات العام التقییم حول أسئلة تضمین واراتخت
 " النشاطیة؟ أو

  من بالفعل تمكنوا التي الحاالت تلك غیر یتذكروا  أال منھم وااطلب والخبرات، الذكریات  استرجاع المشاركین من ونتطلب حین
 أن ینللمدرب یمكن  مماثلة،  خبرات لدیھم مشاركون ھناك كان إذا. الفصل في  الصدمة إثارة واتتجنب لكي  بنجاح علیھا التغلب

  القضایا ھي القضایا ھذه أن  على واویؤكد  الصدمة على تنطوي التي الخبرات على تغلبوا كیف حول المھارة مشاطرة وایسھل
  یكون ال  قد . بمفرده لیس الشخص وأن مماثلة، خبرات لدیھم كثیرون آخرون أشخاص یوجد  وأنھ معھا،  التعامل یمكن التي

 منوعة بمجموعة مرتبطة تكون قد  المحفزات  فإن  ثم،  من . الصدمة خبرات  حیث  من المشاركین خلفیة دائما مدركین المدربون
  بعض الجماعي، المستوى وعلى والتحرش،  واالغتصاب والمالحقة الفردي المستوى على المعاملة إساءة مثل الخبرات، من

 من مجردة إعالمیة وتصویرات انونالق نطاق خارج  واإلعدام  الشارع وفي  اإلنترنت  على النشاطیة قمع مثل الخبرات
  في  جنساني  وعنف  جنسي عنف  أو طبقیة قانونیة فئات أو/ عنصریة أخالق  مثل  الھیكلي والتمییز الشرطة ووحشیة اإلنسانیة
 .لذلك تبعًا الكلمات/واللغة  واألنشطة المرئیة المواد  ضبط  خالل من المحفزات یتجنبوا أن المدربین على  ینبغي. الصراع

  األشخاص سیما  وال المشاركین، بعض أن  مدركة تكون أن التدریب فرق على  ینبغي بعد،  عن التدریب عملیات حاالت في
  على مباشر غیر أو مباشر محتمل  عنف  جراء الرقمیة بالبیئة   مرتبطة ومؤلمة مجھدة تجارب لدیھم یكون قد  المھمشین،
 . الماضي في الفضاءات تلك في  ضدھم  اإلنترنت

 العامة المشورة في أیًضا انظروا بعد، عن أو المباشر الشخصي التدریب عملیات أثناء النفسیة االحتیاجات  استیعاب لضمان
 :لذلك وفقًا  مجلساتك مدة ثم  ومن اإلشراك، وأنشطة العرض وأسلوب التدریب مواد  واضبطوا  التالیة

   35.للصدمة  علم عن  مقاربة  عبر األفعال ردود  بتطبیع ومواوق المحتملة المحفزات من الجلسة قبل المشاركین واحّذر −

  في شخصیًا المشارك ھذا مع المسألة وناقش معینة  جلسة أو معین تمرین  حضور عدم في   االختیار المشارك  وااعط −
  الموضوعات مناقشة عند  الجماعي العمل أثناء سلبیة بصورة یستمعوا أن أیًضا المشاركون یختار قد . الحق وقت

 لفعل والخیار المساحة المشاركین إعطاء یضمنوا أن المدربین على ینبغي . نشطة بصورة المشاركة من  بدالً  المحفزة
 . ذلك

  أقصر انتباه فترة لدیھم یكون قد  للصدمة المعرضین األشخاص أن حیث وتوقیتھا، التدریب أجندة في واانظر −
 سبیل على. الجلسة أثناء المباشرة االحتیاجات  مع التعامل یحتاجون أو أنفسھم  لرعایة الوقت من المزید  ویحتاجون

  یعقبھا النشطة، المحاضرات إلقاء/المناقشة من دقیقة  15 إلى اإلنترنت  على دقیقة 45  مدتھ درس تقسیم یمكن المثال،
 دقائق 5و التالي لموضوعبا والربط للمناقشة  أخرى دقیقة 15و رأي استطالع على اإلجابة أو التأمل من دقائق 5

 .  دقائق  5 مدتھ بملخص االختتام  ثم التأمل، من أخرى

 .  المباشرة احتیاجاتھم  مناقشة أو أنفسھم  لرعایة للمشاركین للراحة شخصیًا وقتًا وااعط −

 
 
 

35 info.htmhttps://www.cdc.gov/cpr/infographics/6_principles_trauma_ 

https://www.cdc.gov/cpr/infographics/6_principles_trauma_info.htm
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  المحدودة  الرقمیة المعرفة ذوي األشخاص احتیاجات  تلبیة
  عین في  أخذه  ینبغي وھذا  مختلفة، رقمیة معرفة  مستویات  لدیھم تكون فقد   مختلفة، خلفیات  من یأتون المشاركین أن حیث

  لمنظمة التابع اإلنترنت على یسرینللم التعاون دلیل یفّرق.  خاص نحو على بعد  عن التدریب عملیات إجراء عند  االعتبار
 :  التدریب قبل  تقییمھا وسیتم مستویات،  ثالثة بین آیركس

  على القصیرة الرسائل إرسال أو الستخدام النقاط من  المزید  إضافة مثل أساسیة، وظائف( محدودة رقمیة معرفة  −
 )المحمول  الھاتف

 ) لھا الحاجة  عند  براحة والخدمات الویب مواقع على  الدخول( متوسطة رقمیة معرفة  −

 ). آمن نحو على واستخدامھا لإلنترنت الوصول( متقدمة رقمیة معرفة  −

 واوتتأكد  الخاصة متوقعاتك واتدیر  أن شيء كل وقبل أوالً  ینبغي محدودة، رقمیة  معرفة لدیھم الذین  األشخاص  احتیاجات لتلبیة
 .  الرقمیة باألدوات إلمامھم أو التقنیة  مھاراتھم عن النظر بغض  للجمیع، فعالیة  التعلم تجارب أكثر  لتقدیم ونمستعد  مأنك من

  الرقمیة المعرفة  مستویات تلبیة لضمان استخدامھا یعتزمون التي األدوات بعنایة  یقیّموا  أن التدریب منظمي على  ینبغي
 لذاتھا وتوضیًحا وضوًحا أكثر ومنصات أدوات اختیار ترید   قد  المثال، سبیل  على. معھم االنخراط یقررون الذین  للمشاركین

 األدوات اختیار یعتمد . منخفضة أو متوسطة رقمیة  معرفة  لدیھم المحتملین المتدربین أن احتیاجاتك، تقییم  خالل من تبین، إذا
 األدوات/لمنصاتوا سیاقك على كبیًرا  اعتماًدا المحدودة الرقمیة المعرفة  ذوي للجمھور مناسبة ستعتبر التي والمنصات
"  محدودة رقمیة معرفة أداة" عامة بصورة آب  واتس تطبیق اعتبار یمكن بینما  المثال، سبیل على. للمشاركین بالفعل  المعروفة
  أكثر  زووم  برنامج فیھ  یكون سیاق  في  جًدا مختلفًا ھذا یكون  أن یمكن ،"متوسطة رقمیة   معرفة أداة" كـ  زووم وبرنامج
 .المحتملین المشاركین قبل  من آب واتس بتطبیق مقارنة  استخداًما

  أو وإصالحھ الخلل لتحري دلیل أو التكنولوجیا  على تدریب جلسة مثل التكنولوجیا، لدعم مساحة تخلق أن منطقیًا أیًضا یبدو قد 
  الفعلیة المشاركة قبل أو البدایة في التكنولوجیا على التدریب جلسات  تعقد  أن ھو األفضل الوضع. حي تكنولوجي دعم خیار

  المتعلقة المخاوف بسبب" التشتت" دون  محتواه على ویركزوا التدریب یدخلوا  أن للمشاركین یمكن بحیث التدریب،  في
  في  والرسائل اللفظیة المساھمة مثل ( الحیة التدریب جلسات في للمساھمة مختلفة وسائل  إنشاء أن كما . التقنیة بالجوانب
  أو المحدودة الرقمیة المعرفة ذوي األفراد   دعم في أیًضا یساعد  أن یمكن المشاركة من المختلفة األشكال وتطبیع) الدردشة

  لمھارات أفضل نحو على للتطرق خیاًرا فإن بعده، أو أثناءه أو التدریب نشاط قبل بعد  عن مسوحات  إجراء عند  36.المتوسطة
 . المطلوبة المعلومات لجمع  الھاتف على مقابالت إجراء یكون أن یمكن المحدودة الرقمیة المعرفة  ذوي المشاركین ومعرفة

 المباشر  الشخصي التدریب  عملیات إلجراء موقع اختیار
 SAFE برنامج یوفر. المشاركین كل  احتیاجات المباشر الشخصي التدریب بعملیات یتعلق فیما  واإلقامة المكان یلبي  أن ینبغي
  ألماكن  الفعلي الفحص فإن التدریب،  قبل. اإلدماج وتأكید  التمییز  لتجنب قیاسیة  كمقاربة مشارك لكل واحدة  غرفة في إقامة

 التغذیة على والحصول المتدربین من المختلفة المجموعات أمن من للتحقق للمنظمة القیاسیة التشغیل إلجراءات وفقًا التدریب
  المكان موظفي حول اإلنترنت عبر المرتدة  والتغذیة الموظفین تسامح حول بھم الموثوق المتدربین أو الشركاء من المرتدة

  الجنسانیة للھویات مناسبًا مكانًا وارااخت. المكان فحص عند  االعتبار في أخذھا یتم أمور كلھا الحوادث، عن سابقة تقاریر  وأیة
  االعتبار  في   األخذ  ینبغي ذلك، إلى إضافة 37.لذلك حاجة ھناك  كانت إذا معھم، أطفالھم یجلبوا أن للوالدین ویسمح المختلفة

 
التابع   من المعلومات، انظر "القائمة المرجعیة للتغلب على الحواجز الرقمیة في التعلم على اإلنترنت" الخاصة بمركز التعلم التطبیقي والتأثیرللمزید  36

for-https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-لمنظمة آیركس، والمتوفر على الرابط: 
learning.pdf-online-in-inclusion-to-barriers-digital-vercomingo  

(وال سیما األشخاص الذین في مركز سلطة) ال یظھرون أي تمییز بناء على التوجھ الجنسي  تتضمن معاییر التقییم لمكان ما التأكد من أن الموظفین  37
لوًكا طبقیًا أو الھویات الجنسانیة أو األصل اإلثني أو الطبقة االجتماعیة، إلخ. على سبیل المثال، الموظفون في مكاتب االستقبال یمكن أن یظھروا س

 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
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  غرفة  إلى الوصول وسھولة العمل وورشة اإلقامة مكان بین  واالنتقاالت  المطار من  انتقاالت( المكان إلى الوصول  سھولة
 . مختلفة  بدنیة وقدرات تحركیة لدیھم الذین لألشخاص) اللیلیة والغرف والحمامات التدریب

  المكان كان إذا ما االعتبار  في أیًضا SAFE  برنامج یأخذ  العالمیة، كوفید  جائحة مثل العامة، الصحیة الطوارئ حاالت أثناء
  یتم  التي العوامل تتضمن أن یمكن. الحاجة  عند  علیھا، والحفاظ المناسبة الحیوي األمن بمعاییر االلتزام على قادًرا المختار

  من یكفي  ما بھا  تدریب  غرفة  أو مفتوحة مساحة: توفیر على  قادًرا المكان كان إذا ما الحصر ال المثال سبیل  على فیھا النظر
  المساحات كل  في مناسب جسدي وتباعد  المدخل في حرارة درجة وفحوصات مناسبة وتھویة االجتماعي للتباعد  مساحة

  بتدابیر االلتزام على ومدربین الشخصیة الوقایة بأدوات مجھزین وموظفین وتعقیم تنظیف ومرافق) المطاعم مثل( المشتركة
  تدربیھم  قبل البیولوجي  لألمن القیاسیة التشغیل إجراءات إتباع والمشاركین المدربین على ینبغي.  والسالمة العمومیة  الصحة
  قد  یكونون ال قد  الذین لألفراد  الشخصیة الوقایة معدات توفیر  ممكنًا، ذلك یكون حیث  المنظمین، على  وینبغي وبعده، وأثناءه
 الذین المشاركین تدریب عند  خاصة عنایة  إیالء ینبغي . تكلفتھا تحمل على  قادرین  غیر أو/ المعدات ھذه مثل على حصلوا

  األمراض  من وغیره  19-كوفید  ضد  التلقیح من الوقایة على الحصول على قادرین  غیر ثم ومن المناعة نقص  من  یعانون ربما
 . المعدیة

  مجموعات بتكوین المرتبطة المحددة االحتیاجات االعتبار  في یأخذوا أن أیًضا المیسرین على ینبغي  ما، مكان اختیار عند 
  من بمزید  ومشاركات مشاركین تضم  متدربین مجموعة في المشاركات  تشعر قد  المثال، سبیل على . حجمھا أو/ المتدربین

  من یستلزم  أن شأنھ من  ما وھو إناث، إال تضم ال مجموعات في  األمن عن والتحدث خبراتھن مشاركة في  واألمان الراحة
  فرعیة  مجموعات في للمناقشات جانبیة  كمساحات إضافیة غرف  توفیر  على قادرین یكونوا أن) المكان ثم ومن( المدربین

 .أصغر

  التدریب وأدوات منصة اختیار
  الرقمیة  المشاركة وأدوات المنصة تلبي أن ینبغي المباشر، الشخصي التدریب  بعملیات یتعلق فیما واإلقامة المكان مثل

 التي العوامل تتضمن. لقدراتھم تبعًا   تھیئتھا یتم  وأن المشاركین كل  احتیاجات التدریب أنواع كل في  المستخدمة والتطبیقات
 : یلي  ما الرقمیة  المشاركة أدوات أو بعد  عن التدریب  منصة اختیار عند  تقییمھا  ینبغي

  بصمات یترك أو/ المنظمة اسم  مع ) URL( ویب موقع محدد  األداة أو المنصة تستخدم  ھل :واألمن الخصوصیة -
  عن تكشف أو والمدربین المشاركین موقع إلى إشارات تقدم قد ) metadata(  وصفیة  وبیانات أخرى رقمیة 

  ؟)servers( الخوادم توجد  وأین الشركة أنشأت أین للخطر؟ یعرضھم قد  ما للتحدید، القابلة الشخصیة معلوماتھم
  الشركة؟/المنصة لھ تعرضت الذي  األمني الحادث تاریخ  یبدو كیف

 الشاشة قارئ ودعم المفاتیح للوحة الوصول  سھولة  مثل خصائص  األداة أو المنصة تتضمن  ھل :الوصول  سھولة -
 أجل  من والمتحدث المترجم فیدیو على الضوء تركیز/الضوء تسلیط خیار أو توضیحیة وتسمیة تلقائیة ونصوص
  مجانًا الخدمة تُقدم  أي" (فریمیوم" خیار لھا  ھل أم االستخدام، في رخیصة أو مجانیة ھل أفضل؟ رؤیة على الحصول

 الترددي النطاق لعرض األدنى الحد  ھو ما ؟)freemium) ( ممیزة إضافیة استخدامات طلب عند   مبلغ فرض مع
   األداة؟ أو المنصة الستخدام الالزمة التقنیة والمعدات لإلنترنت

 ھل كذلك، األمر یكن لم إذا المنصة؟ أو باألداة بالفعل ملمین المستخدمون یكون أن یحتمل  ھل :االستخدام سھولة -
 متاحة موارد  توجد  ھل) دقیقة؟ 30 غضون في  مثل(  والوقت الجھد  من  بالقلیل  كافیة  لدرجة تُفھم  لكي یكفي  بما سھلة

 
ل المشاركین یواجھون اعتداءات صغیرة أثناء إجراءات التسجیل أو اإلقامة. لتجنب المفاجآت غیر  أو عنصریًا، وھو األمر الذي یمكن أن یجع

وم األول  السارة، من المھم أیًضا أن تتعرف على سیاسات المكان األخرى ذات الصلة (قواعد الملبس وغیرھا) مقدًما، وأن تنقلھا للمشاركین قبل الی
 من التدریب أو فیھ.
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  مستوى ھل األسئلة؟ مع التعامل أو المحتملة التقنیة المسائل في  وإصالحھ الخطأ تحري في للمساعدة اإلنترنت  على
 المتدربین؟ لمجموعة تبعًا  تھیئتھ  تم الالزم  الرقمیة المعرفة

  وأدواتھ ومواده  التدریب أعمال جدول  تجھیز
 التدریب شكل  عن النظر بغض وشاملة إلیھا الوصول في سھلة  تدریب  عملیات  ضمان في شدیدة أھمیة ومواده التدریب ألجندة
  المشاركین احتیاجات  على بناء  ثقافیًا  المناسبة التمرینات/ المنھجیات  من واسعة مجموعة  استخدام یتم قد . اختیاره تم الذي

 : العامة التوصیات بعض   یلي فیما  لكن ووقائعھم،

  والتمارین المعرفة  لتقدیم واحدة حسیة قناة استخدام واتجنب.  للمشاركین الحسیة للقدرات تبعًا الدرس شكل تعدیل  ینبغي −
 . الجماعیة والتمرینات المناقشات في  ولمسیة وصوتیة مرئیة مواًدا وااستخدم بل العملیة،

  سبیل على. إلیھا الوصول في  سھلة ورقمیة كتابیة بوینت باور وعروض مواد  یصمم أن التدریب فریق على  ینبغي −
  والخطوط. المعلومات لتوصیل الوحیدة كالوسیلة اللون استخدام وتجنب والمخطوطة، الرقیقة الخطوط تجنب المثال،

.  قراءتھا   في األسھل ھي ،)Verdana( وفردانا) Helvetica(  وھلفتیكیا) Arial( ألایر مثل المخطوطة، غیر
 38.الحواشي في إلیھا الوصول سھلة مطبوعة مواد  إعداد  حول تفصیًال  أكثر إرشادات على العثور یمكن

  الحاالت في  39.الجنسین بین واتفرق  وال للسیاق مناسبة  بلغة المكتوبة المواد  وكل األعمال جدول واتُقدم  أن ینبغي −
  على تحتوي  ال بلغة التدریب إجراء یتم  عندما ولكن للمشاركین، الجنسانیة بالھویة درایة على فیھا تكون ال التي

  واوحاول بالبحث ومواق  ،)الرومانسیة اللغات مثل" (العام المذكر" مكثف بشكل تستخدم أو" ھم" مثل  محایدة ضمائر
 40. ملغتك  في المتنوعة الجنسیة الھویات لتمثیل أخرى طرق إیجاد 

  أمثلة تتضمن وأن الجنساني اإلدماج االعتبار  في  التدریب أثناء المستخدمة واألمثلة التمارین كل تأخذ   أن ینبغي −
 التي تلك  سیما وال النمطیة، األفكار تجنب. إلخ والعرقیات  البدنیة والقدرات واألعمار الجنسانیة الھویات بمختلف
 رجال األطباء أن مفادھا  التي النمطیة األفكار  المثال، سبیل وعلى(  االجتماعي  واإلدماج الجنسانیة المساواة تقوض

 ). إلخ نساء، الحضانة مدرسات أن حین  في

  للصدمة حساس تمرین تطبیق  في وانظر جًدا سریعة حركة أو مفرًطا  بدنیًا نشاًطا تحتاج   تمارین بتضمین ومواتق ال −
 البدني االتصال  أو اللمس تتضمن التي التنشیط  وسبل والصمت الرھبة حواجز  لكسر  االفتتاحیة  األنشطة لتجنب
 .  القریب

.  جسمانیة  إعاقات من یعانون الذین المشاركین أو فساتین أو تنورات یرتدون الذین المشاركین االعتبار في واخذ  −
 یرتدون الذین المشاركین تجعل  قد  أنھا  حیث األرضیة، على یجلسوا أن األفراد  فیھا یحتاج  التي التمارین  تجنب

 . المشاركین لبعض األلم  تسبب أن أیًضا ویمكن مرتاحین  غیر فساتین أو تنورات

 التدریب عملیات  حضور على قادرین  صغار أطفال لدیھم الذین اآلباء یكون ال قد .  االعتبار في  التمرین مدة واخذ  −
 وفي  التدریب، أثناء أكثر استراحات الطبیعیة بالرضاعة یقمن الالتي األمھات تحتاج وقد  الیوم، لكامل تستمر التي

 . التدریب مكان في  اللیل لفترة البقاء أو الشمس غروب  بعد  بالسفر لألمھات یسمح  ال قد   السیاقات  بعض

 
؛ فاحص التضاد content/.../print_materials_090517.pdf-ndabusepwd.org/wpمطبوعة سھلة الوصول إلیھا"  "استحداث مواد 38

؛ اجعل عروض باور بوینت خاصتك سھلة الوصول /https://webaim.org/resources/contrastcheckerوسھولة الوصول لأللوان 
presentations-powerpoint-your-https://support.office.com/.../make- إلیھا من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة 

disabilities-with-people-to-ccessiblea . 
39 language/guidelines.shtml-inclusive-https://www.un.org/en/gender 
  Nonbinaryلإلطالع على مقدمة للغة الموحدة للجنسین بلغات متنوعة، انظر المقدمة حول "اللغة المحایدة جنسانیًا" على   40

nonbinary.wiki/wiki/Gender_neutral_languageWiki . 

https://www.endabusepwd.org/wp-content/uploads/2021/02/print_materials_090517.pdf
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://support.office.com/en-us/article/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://support.office.com/en-us/article/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://support.office.com/en-us/article/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://support.office.com/en-us/article/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://nonbinary.wiki/wiki/Gender_neutral_language
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  یتم   أن   ینبغي.  متزامن  غیر   بشكل  المشاركون  یقرأھا  حتى  روابط  أو  إضافیة   قراءة  ومواد   وصوتیة  مرئیة  مواد   واقّدم −
 . أعاله المذكورة الوصول سھولة خصائص  كل االعتبار في األخذ   مع واختیارھا المواد  كل  تصمیم

 واألجھزة التشغیل ونظم المنصات عبر استخدامھا تعتزم وأدوات تطبیقات أیة افحص بعد، عن التدریب عملیات  في −
 أجھزة مع  متوافقة  مواردك كانت إذا ما تحقق. محدود  ترددي نطاق بھا  التي البیئات وفي  المكتب وسطح  المحمولة

 .المطلوبة التعدیالت بعمل  وقم المساعدة  القراءة

  المالي الدعم تقدیم
 المالي الدعم تقدیم أیًضا بل فقط،  ھذا لیس الخدمات، كل لتقدیم یسعوا أن التدریب منظمي  على ینبغي ممكنًا،   ذلك یكون حیث

  على یتوقف بالطبع ذلك أن افتراض وعلى.  النشاط في  المشاركة من الخلفیات  كافة من المشاركین لتمكین الالزم  المادي أو
  االفتقار أو( المالیة اإلمكانات توافر أن من للتأكد  فیھ  التفكیر  یجب ھام  اعتبار فھذا  التدریب، منظمي ومیزانیة المالیة  اإلمكانات

  برنامج یھدف الصغیر، المالي الدعم ھذا ومع. ال  أم التدریب في  المشاركة ما  فرد  بوسع كان إذا فیما حاسًما  عامًال  لیس) لھا
SAFE المشاركة وتحقیق الشاملة السالمة لمعاییر مراعاة أعلى  وتعزیز  ورفاھھم  المشاركین لكل الشاملة السالمة لضمان  

 .   SAFE برنامج یجریھا التي التدریب عملیات في  المھمشة للفئات المتساویة

 مبلغ" أو بدل تقدیم ) ب األمثل  الوضع وھو و، للمشاركین، والمباشرة المحددة التكالیف رد )  أ خالل من ھذا تحقیق یمكن
 المباشرة التكالیف من عدًدا  SAFE برنامج  یرد  المثال، سبیل على. ممكن نحو أفضل على االحتماالت  كل لتغطیة" مقطوع

  إال. الوجبات أو اإلقامة  أو السفر تكالیف یتضمن وھذا. النشاط  في مشاركتھم  جراء المشاركون یتكبدھا التي اإلضافیة والنفقات
  إنترنت باقات شراء أو للدخل المحتمل الفقدان مثل  التكالیف، كل لتعویض  یومیًا بدالً  أیًضا  یدفع ما عادة SAFE برنامج أن

  تقدیرھم بحسب المبلغ ھذا استخدام یستطیعون لكنھم إیصاالت، یقدموا أن المشاركین على لیس البدالت، لھذه  بالنسبة . إضافیة
 .الخاص

  



   
 

 
 SAFE 29ملحق اإلدماج لمنھج برنامج    —مجلس األبحاث والتبادل الدولي (آیركس)                      2021أیار/مایو 

 

 

 

 التدریب أثناء
 41التدریب  بیئة
 ومشاطرة جدیدة ومھارات معارف الكتساب آمنة مساحة یوفر بحیث مصمم SAFE لبرنامج  األساسي التدریب منھج

  متكاملة دروس مع  شاملة مقاربة على مؤسس وھو. الذھن في  األذى من المزید  في  التسبب عدم) 15 ص(  فلسفة مع الخبرات
  وضع في انظر التعلم، على المشجعة البیئة ھذه ولتحقیق 42. للتعلم وضروریة  أساسیة وھي وتشاركیة، وتفاعلیة محترمة  وبیئة
  حیث الھشة البیئة في. الغرض لھذا) 63 ص( الشجاعة المساحة تمارین  تستخدم أن یمكن . التدریب بدایة في أساسیة قواعد 
 یكون قد  43"الشجاعة المساحة" تشجیع فإن  خاص، نحو على للشقاق مسببة أو حساسة أموًرا واإلقصاء المساواة عدم تكون
 ". اآلمنة المساحة" من للمشاركین صلة ذي أكثر

   شجاعة  مساحة خلق
  نفس  وفي  التدریب، أثناء الحساسة القضایا مع التعامل عند  الراحة بعدم یشعرون قد  المتدربین أن الشجاعة المساحة مقاربة  تقر

  أثناء  شجاعة مساحة خلق كیفیة على أمثلة بضع یلي فیما . المجموعة بداخل والكیاسة االحترام على المقاربة ھذه تشجع الوقت،
)  63 ص( الشجاعة المساحة تمرین  انظر األفكار،  من المزید  على للحصول( بعد  وعن المباشر الشخصي التدریب عملیات

 ). اإلحماء وأدوات الجمود  كسر أدوات من عینات  فصل  في

 واابلغ. وخبراتھم وأفكارھم  مشاعرھم عن والتعبیر الخاصة تجربتھم  على بناء  التحدث على المشاركین كل واشجع −
  قریب أو صدیق أو زمیل  مثل(  الغرفة في موجوًدا  لیس ما شخص  خبرة  مشاركة یریدون  كانوا إذا انھ المشاركین

  فقط المشاركون یتحدث أن وااقترح. الشخص ذلك عن  شخصیة معلومات أو تفاصیل أیة إعطاء تجنب ینبغي  ،)إلخ
 . الخبرة تلك من لھم حصل الذي التعلم عن

  واألفكار  المشاعر مشاركة  عند  وأمنھم المشاركین ھویة إخفاء تحمي   للتعبیر اختیاریة خاصة مساحة واوفّر −
  على االقتراح خالل من ھذا یكون أن یمكن بعد، عن التدریب في . استخدامھا یریدون كانوا إذا والخبرات،
  یشتركوا أن للمشاركین خاللھا من یمكن  بعد  عن  أداة توفیر أو للمدربین مباشرة رسائل یرسلوا أن المشاركین
 مربع شكل في ھذا یكون أن یمكن المباشر، الشخصي التدریب وفي ھویتھم؛  عن الكشف بدون خبراتھم ویشاركوا

 .  رسائلھم یتركوا أن المشاركون  یستطیع  حیث الغرفة جوانب أحد  في" مرتدة تغذیة"

. لذواتھم ومدركین لذواتھم مختبرین لیكونوا) المھیمنة المجموعات من المشاركون فیھم  بمن( المشاركین واادع −
  إعطاء من تأكد . المناقشة في" ألسفل  وخطوة ألعلى  خطوة" أو" المساحة وخلق المساحة أخذ " ممارسة على واشّجع
  السیاقات بعض  في  المثال، سبیل على.  آرائھم  عن للتعبیر متكافئة مساحة  ھویتھم، عن النظر بغض  المشاركین،  كافة

 
 . 7 ص. SAFEوأیضا منھج التدریب األساسي لبرنامج  41
  ، 5SAFE-7منھج التدریب األساسي لبرنامج  42
43 https://www.naspa.org/.../Policy_and_Practice_No_2_Safe_Brave_Spaces.pdf 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=7
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=5
https://www.naspa.org/images/uploads/main/Policy_and_Practice_No_2_Safe_Brave_Spaces.pdf
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 قالتھ ما قول إعادة أو ومقاطعتھن  النساء من  أكثر بالتحدث المناقشة الرجال المشاركون یحتكر قد  والمجموعات،
 للمرأة متعالٍ  بشكل  ما لشيء الرجل شرح  مفھوم واوّضح  لذلك، حاجة ھناك كانت إذا. بالفعل النساء

)mansplaining.(44   

 تمیل مجتمعاتنا أن كیف  في  مقتضبة بصورة واوفّكر" الضحیة على اللوم إلقاء" مفھوم  واقّدم التدریب، بدایة في −
  أثناء. مھمشة لمجموعة ینتمي الناجي كان إذا سیما  وال الجناة، من  بدالً  الناجین على اللوم إللقاء ولماذا بسھولة

 .  التركیز  تغییر على واوشّجع" الضحیة على اللوم إلقاء" تحدید  على المشاركین واساعد  التدریب،

 ولماذا علیھ ینطوي الذي وما فیھ  یشترك  ومن اإلنترنت، وخارج  اإلنترنت على الجنسي التحرش مفھوم واوضح −
 مكان في لیلیة إقامة یتضمن التدریب كان إذا خاصة  أھمیة لھا المناقشة وھذه. نحوه مطلقًا  تسامح عدم سیاسة توجد 

 .  للمشاركین والحساسة الخاصة االتصال معلومات تحمي أنك  من  تأكد  بعد، عن التدریب عملیات في . التدریب

  الجنسي والتوجھ المفضلة والضمائر اإلثنیة/العرقیة  والھویة الجنسانیة الھویة: أساس على التمییز عدم قاعدة واقّدم −
  النظام/الطعام وتفضیالت  والعمر والجسم والملبس المنطوقة اللھجة/واللغة البشرة ولون السیاسیة واآلراء والدین
 یعانون الذین األشخاص ضد  التمییز شكل  یتخذ  كان إذا الجنساني العنف أشكال من شكًال  ھذا یكون أن یمكن( الغذائي

 ).زائد  بشكل ممثلة  المرأة فیھا تكون ما غالبًا مجموعة وھي األكل، اضطرابات من

 . الشيء نفس فعل على  المشاركین كل  واوشجع وخبراتھم، المشاركین ھویات  حول االفتراضات واتجنب −

  لألشخاص التقدیم عملیات  أثناء مساحة وااترك. بعًضا بعضھم وأسماء ضمائر یحترموا أن المشاركین كل من وااطلب −
  باستخدام أنفسھم  تقدیم  طریق عن السلوك ھذا على مثاالً  یقدموا أن للمدربین یمكن. الجنسانیة ھویتھم عن للتعبیر

 ". ھم"  ھو ضمیري  ،> االسم< ھو اسمي أو" ھي/ھي  ،>االسم< أنا: "التالي النموذج

.  هویخفض أن الصوت من عال مستوى لدیھم الذین المشاركین من  واواطلب معتدلین صوت ونبرة صوتًا وااستخدم −
 . المرتفعة  األصوات من  یستثارون قد  المشاركین فبعض 

 یكون  أن یمكن. احترامھ وینبغي  والمقاومة الحمایة أشكال من شكًال   یكون أن أیًضا یمكن  الصمت أن ینمدرك ونواك −
 . بعد  عن التعلم أثناء  في  الكامیرا تشغیل لعدم سببًا أحیانًا ھذا

 

 النمطیة  والقوالب المعاییر  تحویل
 المختلفة، المجموعات احتیاجات تلبیة  یتم وأن شاملة مساحة SAFE برنامج  تدریب  عملیات تكون أن ضمان  إلى باإلضافة

  مھنة في  المساواة عدم إلى تؤدي التي الضارة النمطیة واألفكار المعاییر  لتغییر الفرص یحددوا  أن المدربین على  ینبغي
 .  للتطویر محّولة مقاربة  من جزًءا وتحدیھا الضارة االجتماعیة المعاییر تحدید   یمثل. الصحافة

 

 
44 mansplained-signs-subtle-https://feminisminindia.com/2019/09/02/infographic/ 

https://feminisminindia.com/2019/09/02/infographic-subtle-signs-mansplained/
https://feminisminindia.com/2019/09/02/infographic-subtle-signs-mansplained/
https://feminisminindia.com/2019/09/02/infographic-subtle-signs-mansplained/
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 45.العدالة مقابل اإلنصاف مقابل المساواة مقابل المساواة عدم:  2 شكل

  التمییز تسمى أحیانًا التي ما،  مجموعة في  المشاركین لبعض الخاصة المعاملة وسلبیات  إیجابیات مناقشة تكون أن یمكن
  نحو استراتیجیتان ھما والمساواة اإلنصاف.  واإلنصاف المساواة بین  بالتفریق مرتبطة أیًضا وھي. للجدل  مثیرة  اإلیجابي،

  ظروف في  یعیش شخص  كل أن یقر اإلنصاف فإن الطریقة،  بنفس الجمیع معاملة ھي المساواة أن حین وفي. العدل تحقیق
 .  متساویة لنتیجة الوصول بھدف واحد  كل الحتیاج وفقًا مختلفة موارد   ویوفر مختلفة

  یوفر  ال) عادل غیر نظام أي( المائلة الشجرة حیث") المساواة عدم" ،2 شكل( أعاله الشكل في األیسر العلوي للربع انظر
  ومع. ثمار  أیة تلقي من) مھمش شخص أي( الیمین على الذي الفرد  یمنع لكن الیسار، على لألفراد  إال الثمار متساویة بصورة

  تحلیلھا دائًما یلزم المساواة عدم أن مالحظة ینبغي النظام، في  موقعھما في الشخصین بین الوحید  الفارق الرسم ھذا في أنھ
 أساس على للعدالة المتساوي غیر والوصول التمییز من  العدیدة الطبقات وتحویل وإظھار للفھم تقاطعیة  مقاربة  باستخدام

  الصورة استخدام فعند   ثم، من. وأكثر االقتصادي والمستوى اإلعاقة وأحوال والسن والعرق الجنسي والتوجھ الجنسانیة  الھویة
  غیر النظم تھمشھا  التي المحتملة اختالفاتھما  كل  في  وفھمھا الشخصین تخیل ینبغي فیھا،   مناقشتھا  یتم التي المفاھیم لشرح

 . المتساویة

  بنفس طویل سلم شكل في  للفردین الدعم تقدیم یتم  ،")المساواة(" األیمن العلوي الربع في الصورة في  الوقت، نفس  وفي
  مصممة  لیست  نفسھا) النظام أي( الشجرة أن حیث متساویة، غیر تظل الثمار  إلى الوصول على  قدرتھما  أن إال الطریقة،
 .  متساویة بطریقة

 
بل  یمثل ھذا الشكل نسخة معدلة من مخطط المعلومات البیاني الذي أعده توني روث ونشر ألول مرة في تقریر حول التصمیم في التكنولوجیا من ق 45

حیث أنھ   SAFEم بدًال من رسم آخر كان قد تم تضمینھ في اإلصدار السابق من ملحق اإلدماج ببرنامج جون میدا. اخترنا أن نضّمن ھذا الرس
یشتمل على نظرة أكثر منھجیة ومفھوم "العدالة". إال أن كال الرسمین لھما مزایاھما وعیوبھما التي تم مناقشتھا ھنا 

)graphic-equality-vs-equity-that-with-problem-https://culturalorganizing.org/the ،() وھنا-https://leong
-sharing-youre-cartoon-equality-vs-equity-new-that-with-problem-2medium.com/theichard21r

f1ebdfc793e8 ،( وھنا-equality-terms-the-between-difference-https://www.researchgate.net/figure/The
C_fig1_340777978-illustrated-liberation-and-equity . 

https://culturalorganizing.org/the-problem-with-that-equity-vs-equality-graphic
https://leong-richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-f1ebdfc793e8
https://leong-richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-f1ebdfc793e8
https://leong-richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-f1ebdfc793e8
https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-the-terms-equality-equity-and-liberation-illustrated-C_fig1_340777978
https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-the-terms-equality-equity-and-liberation-illustrated-C_fig1_340777978
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  مختلفة، ارتفاعات ذات ساللم شكل في الدعم على الفردان حصل فقد   ،")اإلنصاف(" الیسار على  األسفل بالجانب الصورة في
  األسفل الجانب في الصورة أخیًرا،. للثمار الوصول على  قادرین  جعلھما ما  یواجھانھا،  التي الظروف مع یتوافق نحو على
  األفراد  من أحد  ال أنھ  یعني ما متساویة، بصورة موزعة والثمار مائلة تعد  لم) النظام  أي( الشجرة فإن ،")العدل(" الیمین على

 .  األول المقام  في الدعم من  مختلفة أنواع إلى یحتاج

 وأیًضا للجمیع، الفرص نفس إعطاء أي اإلنصاف، إلى الوصول ھو األدنى الھدف یكون  أن ینبغي   التدریب، عملیات  في
 عدم أوجھ فھم  مسؤولیة التدریب منظمي  على لذا،. منھ واالستفادة القدر بنفس التدریب في  للمشاركة الفرص كل إعطاء

  سبیل على( مشارك كل لظروف وفقًا  الممكنة إنصافًا  األكثر الحلول یوفروا حتى وذلك التھمیش، وعوامل االجتماعیة المساواة
 ).  المھمشین لألشخاص المناقشات في  أكبر مساحة  إعطاء خالل من المثال،

"  طبیعیة" غیر ھي  التي النظام في الظلم ألوجھ  فعل كردة یتحقق اإلنصاف أن االعتبار في  یوضع أن للغایة المھم  من أنھ إال
 طویلة لفترة محددة سكانیة  تركیبات لمكافأة متعمدة بصورة مصممة كونھا" نتیجة ھي  بل. تغییره یمكن  ال معروف وضع أو

  على  ینبغي  ثم، من". متجذرة  تمییزیة ومعتقدات ممارسات  األمر واقع في  ولكنھا مقصودة،  غیر النظام نتائج تبدو قد   بحیث
 على أو محتملة،  رمزیة أو رقمیة أو جسدیة حواجز أیة من التخلص على للعمل  جھدھم قصارى یبذلوا أن التدریب  منظمي

 واستدامة عدالة  أكثر  مقاربة یستخدموا لكي الضارة النمطیة واألفكار المعاییر  تقلیل وعلى لھا، الترویج أو محاباتھا عدم األقل
 46.المدى وطویلة

 ھذه تطبیق في  ابحث ضارة،  لكن شائعة نمطیة وأفكار  معاییر إلى نمذجتھا أو إیجابیة بدائل  تحویل نحو خطوات وألخذ 
 :التدریب أثناء المقاربات

  نحو على  مھم وھذا واضح، بصوت واقرأھا كتابیة  صورة في  وقدمھا  باإلنترنت اتصال وآداب واضحة توقعات حدد  −
 أو/و  التقدیم عملیات  أثناء أو الفعلي التدریب بدایة قبل إما ھذا یحدث أن یمكن . بعد   عن التدریب عملیات في خاص

 ). 63 ص  ، الشجاعة المساحة تمرین انظر المثال، سبیل  على( تمرین شكل في فعلھ

 تلك  فقط ولیس االجتماعیة، الفئات لجمیع  ومحترمة  مناسبة لغة استخدام ذلك في بما ومحترًما،  شامًال  جًوا وااظھر −
 أو بُعد  عن سواء(  الوضع ظروف  اعتبارك في  ضع بعد،  عن التدریب عملیات وفي التدریب؛ مساحة في الممثّلة
  عنھم منفصل ألنك  نظًرا المشاركین إلى والوصول تحكمك بحدود  درایة على وكن) إلخ ذاتیًا فیھا التحكم یتم  بوتیرة

 .شاشة بواسطة

 سبیل  وعلى باالنتماء، إحساًسا تخلق أن حاول بعد،  عن التدریب عملیات وفي النشطة، والمشاركة اإلدماج واعزز −
 ). بالمحفزات  درایة على واابق لكن(  بھا یرتبطوا أن للمشاركین یمكن ولفظیة مرئیة مواد  توفیر طریق عن المثال،

  بعد،  عن التدریب عملیات في  بأنفسھم، المشاركین فراد األ لك یعطیھا التي والضمائر األسماء واواحترم وااستخدم −
  التدریب منصة على مستخدم اسم أو الدخول لتسجیل كوسیلتھم یستخدمونھا ضمائر أو/ اسًما یكون أن لھذا یمكن
  بعد، عن التدریب منصة على لعرضھا  ضمائر أو/  اسم إضافة في  مشاكل المشاركون واجھ إذا. اإلنترنت  على

  الذي االسم تغییر  یمكنھم  وأین لكیف التدریب بدایة  في  للمشاركین التقنیة  التھیئة عملیة أثناء الوقت بعض واخصص
 .  عرضھ یتم

  ھا،ءورا الدوافع ذلك في بما للمتدربین، االجتماعي واإلدماج الجنسانیة للمساواة التدریب مجموعة  مقاربة وااشرح −
 . لھا  فھمھم من للتأكد  للمقاربة مشرحك  في تتأمل أن المجموعة من وااطلب  بعد، عن التدریب عملیات وفي

  الرمزي العنف ذلك في   بما( والعنف الصغیرة االعتداءات مع للتعامل الداخلیة االستراتیجیات  واوعّرف واتوقع −
 تظھر  بل فقط،  كلھ اً صریح كونی  أن یمكن ال ذيوال  التدریب،  أثناء حدثی قد  ذيال اللوم وإلقاء) والمرئي واللفظي

  وفي اآلخرین؛  تجارب حول وآراء  وتعلیقات  اآلخرین األشخاص أو الذات عن وحكایات" بریئة" تبدو كنكات  أیًضا
 

46 equality-vs-https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity / 

 

https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/
https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/
https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/
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  في المناسب الوقت  في  بإدارتھا ومواوق المحتملة الصغیرة باالعتداءات درایة على ونواك بعد، عن التدریب عملیات
 من بمساعدة االستعانة في  انظر -  الجانبیة الغرف في  الجماعي والعمل التفاعلیة واللوحات والمناقشات الدردشات

 . مشارك مدرب

  في" مساحة وخلق مساحة أخذ " إلى المشاركین دعوة طریق عن التدریب مجموعة في قوة اختالالت ألیة واتطرق −
  في استباقیًا  كن بعد، عن التدریب عملیات  وفي  متساویة، بصورة المشاركین  جمیع  مساھمات  على والتأكید المناقشة
  تشجیع خالل من المثال سبیل وعلى  التأمل، على تركز  التي المناقشة ثقافة تعزیز  خالل من القوة اختالالت معالجة

 .توازنًا  أكثر مشاركة لضمان رأي استطالعات واستخدام" أنا" عبارات

 . الرمزیة واوتجنب ووكالتھم بكرامتھم   االعتراف  مع حقوق، كأصحاب المھمشة المجموعات نشط، نحو على ،أشركوا −

  الرأي استطالع وااستخدم بعد، عن  التدریب عملیات وفي  المشاركین، كل قبل من الذاتي والتعلم للتأمل وقتًا واوفّر −
 الرأي استطالعات كانت  إذا ما وأیًضا للمشاركین، الرقمیة  المعرفة مستویات  االعتبار في واخذ  لكن والدردشة،

 . ال أم للمحمول مناسبة الفاعلیة األدوات من وغیرھا

 النمطیة األفكار مثل الشائعة، النمطیة األفكار تحول التي تلك استخدام في واانظر والصور، األمثلة استخدام عند  −
 .واألدوار المھن حول الجنسانیة

  قد  الذین للمشاركین یتسنى  حتى  المرئیات من  أخرى وأنواع البیانیة والرسوم والمخططات الصور وصف من واتأكد  −
  من الكاملة  االستفادة  من یتمكنوا أن) انعدامھ أو بصر ضعف  أو تقنیة ألسباب ( الشاشة رؤیة على قادرین یكونون ال

 .  محتواھا

 منزلیة فروض أو الجلسة أثناء  وتمرین ذھني عصف وجلسة مناقشة لكل ومفصلة  كتابیة  تعلیمات  تقدیم  في واانظر −
 التعلیمات  أن االعتبار في واضع  بعد، عن أثناءالتدریب. ووضوح وببطء  ةمرتفع بصورة التعلیمات وااقرأ أو/

 .المحمول تطبیق نسخة على تظھر  لن أو تختفي قد   المجموعات/یةبالجان الغرف  في  للتمرین الكتابیة

  یكون  قد  اإلنترنت، ومستوى  الرقمیة المعرفة إلى واستناًدا بعد، عن الجانبیة الغرف  في للمشاركة التعیین عند  −
  . الغرف إلى  إرسالھم قبل  المشاركین توجیھ مع  مسبقًا الخیارات ضبط في وافانظر مشوشین، المشاركون
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−  

 

 

   والتعلم  والتقییم الرصد: التدریب بعد
  األشخاص مختلف حیاة على التدریب وتأثیر المھمشة المجموعات احتیاجات عن قیمة  معلومات تقدم  أن التدریب لبیانات  یمكن

  بشكل الرقمي  وأمنھم  وھویتھم المشاركین ةی خصوص تحترم بطریقة البیانات جمع  یتم أن المھم من . المشاركین مجموعة في
  معلومات یقدمون قد  المسوحات، مثل الرصد، أدوات في  آمن نحو على شمولھم تم  قد   بأنھ یشعرون ال الذین المشاركون. عام

  ومبادئ GESI لـ الحساسة والتعلم والتقییم الرصد  أھداف على أمثلة یلي   فیما.  برمتھ  البرنامج في یثقوا ال قد  أو خاطئة
 .  األذى من المزید  تسبب ال لمقاربة  توجیھیة

 GESI  لـ الحساسة والتعلم والتقییم الرصد أھداف
  السكانیة الفئات  تواجھھا  التي) الضعف ونقاط التھدیدات( والفریدة المحددة  األخطار عن الفریق بداخل الوعي رفع −

  انظر ( المتقاطعة  الھویات تتفاعل  وكیف المھمشة

 .  مختلفًا تأثیًرا وتنتج تكثفھا أن یمكن بطرق)  8 ص  ،الرئیسیة والتعاریف الكلمات −

 طریق عن والتعلم والتقییم الرصد  أدوات خالل من  ورؤیتھم تضمینھم  یتم بأنھ یشعرون المشاركین أن من التأكد  −
 ).  الورق على أو اإلنترنت على سواء( المسوحات كل  في صلة ذات خیارات توفیر

 . والھویات السیاقات االعتبار في األخذ   مع المتوقعة، بالنتائج یتعلق فیما السلوكیة والتغیرات التعلم تقییم  −

  حول الوعي زادوا قد   مھمشة،  غیر سكانیة  لفئات ینتمون الذین أولئك سیما وال  المشاركین، كل كان إذا ما  تقییم  −
 .  الشاملة التخفیف وتدابیر الھویة إلى المستندة األخطار

 نحو  على والمنھجیة المحتوى ضبط على قادًرا تكون  لكي التدریب عملیات تطبیق من متواصل نحو على واتعلم −
 .  وقدراتھا واحتیاجاتھا  المھمشة السكانیة الفئات وقائع بحسب وفوري سلیم

 األذى من المزید في تتسبب ال مقاربة مع والتعلم والتقییم للرصد التوجیھیة المبادئ
  والتقییم التقدیر ألغراض العاملین فریق سیستخدمھا التي البیانات إال یجمعوا أال التدریب منظمي  على ینبغي عامة، بصورة
  یفید  ال  البیانات من النوع ھذا أن حیث  الخارجي، التواصل ألغراض  فقط  مفصلة بیانات جمع  تجنب ینبغي . والتعلم

 .المشاركین

  مصطلحاتھم في  یحترمون أنھم من أیًضا یتأكدوا أن المنظمین على ینبغي  البیانات، جمع أدوات من  وغیرھا المسوحات كل  في
  مساحات بھا منسدلة  قوائم توفیر طریق عن  ھذا تحقیق یمكن المثال، سبیل  على. ھویتھم المشاركون بھا یحدد  التي الطریقة

 أیًضا ھذا ویتضمن. اإلثنیة/العرقیة  وھویتھم المشاركین جنس نوع حول األسئلة على إجابة وخیارات مفتوحة  نھایات ذات
 أن أیًضا  المنظمین على ینبغي . الھویة إلى تستند  التي األسئلة كل على" أقول أال أفضل"/"أجیب أال أفضل" خیار توفیر

  أكثر  لتتفھم البیانات ستحلل] المنظمة اسم"[ مثل(  بھویتھم تتعلق أسئلة یسألون تجعلھم  التي األسباب للمشاركین یشرحوا
 ".)  لذلك تبعًا التدریب محتوى بتعدیل وتقوم  المشاركین احتیاجات
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  شرح طریق عن ذلك تحقیق یمكن أوًال،. البیانات جمع عند  الرقمي  األمن من  ممكن مستوى أعلى توفیر من دائًما واتأكد 
 األمن یعززوا أن أیًضا المنظمین على ینبغي. للمشاركین اآلمنة البیانات وإدارة البیانات جمع وعملیات االتصاالت أساسیات
 أدوات من غیرھا أو المسوحات منصات واستخدام آمنة اتصال قنوات  عبر المشاركین  مع الدائم التواصل خالل من الرقمي

  البیانات وھي( المخزنة والبیانات) HTTPS/TLS(  البیانات مرور  أثناء مشفرة بیانات اتصاالت توفر  التي البیانات جمع
  للمشاركین، مجھولة ھویات باستخدام الھویة عن الكشف عدم من تأكد  وتخزینھا، البیانات جمع  عند ). أقراص على المخزنة

 . المشاركین أسماء من بدالً 

 للبیئة، وصدیقة بیولوجیًا وآمنة وشاملة إلیھا الوصول سھلة تكون أن أیًضا البیانات جمیع  وأدوات المسوحات كل على  ینبغي
  أن ینبغي التي الخطوات تتضمن. بالقراءة تتعلق حواجز أو لغویة أو مرئیة حواجز أیة خلق في  تتسبب  أال  أیًضا وینبغي
 : یلي ما المتنوعة البیانات جمع ألدوات تتخذھا

 جدول  إعداد  انظر( قراءتھ  یسھل  ألوان وتباین خط ونوع حجم  استخدام :المطبوعة األدوات/للمسوحات بالنسبة −
 وبالنسبة الضرورة؛ حالة في  أكبر، خط بحجم  المسوحات لطباعة والجاھزیة والمرونة) التدریب ومواد  أعمال

  خیار(  توقعھا  یمكن  التي األسئلة ونوعیات بالھویة المتعلقة األسئلة طرح أسباب شرح المباشرة، الشخصیة لألنشطة
 .  آخر توضیح أي أو المفردات حول األسئلة على لإلجابة واالستعداد ) إلخ مفتوحة، وأسئلة فردي/متعدد 

  واختبار الرقمي  الوصول سھولة توفر التي) المنصات( المنصة استخدام :الرقمیة األدوات/للمسوحات بالنسبة −
  والكمبیوتر المحمول الھاتف( مختلفة أجھزة على األخرى واألدوات المسوحات جمیع استخدام وإمكانیة العرض
 األجھزة أنواع جمیع عبر  متساویة بصورة  إلیھا الوصول في  سھلة أنھا من والتأكد ) ذلك إلى وما والكمبیوتر اللوحي

  اللغات بجمیع ترجمات  وتوفیر المختلفة األجھزة على واألدوات المسوحات إلى الوصول طریقة  لشرح واالستعداد 
 أو التقنیة للمصطلحات تفصیلیة شروحات وإضافة للمشاركین اللغة تبدیل  زر على العثور مكان وتوضیح المستخدمة

 لھ ما سؤال كان إذا ما وتحدید ) إلخ لألسئلة، للتطرق شخصیًا متواجدین  لیسوا المدربین أن حیث( المألوفة غیر
 المستخدمین قدرة من للتأكد المنسدلة القائمة أسئلة في  اإلجابات  عدد  خیار تحدید  أو/ وحید  اختیار أم متعددة اختیارات

 .الطریقة بنفس األسئلة على اإلجابة  على التقنیة القدرة مستویات أو/ األجھزة  أنواع كافة على

 تاریخ  واختیار آمنة قنوات خالل  من المشاركین مع التواصل: الشخصیة/الھاتفیة والمقابالت للمسوحات بالنسبة −
 مقابلة أو مسح في المشاركة عند   آمن مكان في تواجدھم من التأكد  مع  الزمني المشارك جدول مع  یتوافقان ووقت

 واستخدام بھ ھویتھ یحدد  الذي والضمیر اللغة استخدام على المشارك مع  االتفاق التفاعل، بدایة وفي الھاتف؛ عبر
ً دائم ودود  صوت   تجنب ومحاولة المشاركین إلى  بنشاط واالستماع األحكام إلصدار تمیل التي التعلیقات وتجنب ا

 للمشاركین الفرصة وإتاحة جملك في  أخرى بطریقة  بشرحھا  قم  وإال الصعبة، والمفاھیم المصطلحات استخدام
  تجري  فقد  ،)إلخ التحرش، وتجارب  العنف مثل( حساس موضوع حول المقابلة كانت وإذا كتابة،  آرائھم لمشاطرة

 .    مستجیبة امرأة مع المقابلة امرأة

  تدریباتھم  برامج وتحسین للمستقبل للتعلم كفرصة   البیانات جمع عملیة یستخدموا أن أیًضا المنظمین على  ینبغي وأخیًرا،
 ذلك یتضمن أن یمكن  المثال، سبیل على. المھمشین المشاركین بمشاركین یتعلق فیما التحدید  نحو على ولكن  عامة، بصورة
 والتغذیة م بیاناتك تحلیل في  47.السبب یفھموا لكي  أبكر وقت  في  التدریب غادروا أو یشاركوا لم الذین المشاركین متابعة
 الوصول بسھولة یتعلق فیما  المستقبلیة التحسینات واوحدد  المشاركة شكل كان  فیما وافّكر  التدریب، فریق من المرتدة

  األنشطة في  منھا  التخلص على واتعمل وأن المحتملة والرقمیة المادیة الحواجز واتقیّم أن خاص نحو على ینبغي . واإلدماج
 .المستقبلیة

 
لتعلم التطبیقي والتأثیر التابع  للمزید من المعلومات، انظر "القائمة المرجعیة للتغلب على الحواجز الرقمیة في التعلم على اإلنترنت" الخاصة بمركز ا  47

/for-node/resource/checklisthttps://www.irex.org/sites/default/files-لمنظمة آیركس، والمتوفر على الرابط: 
learning.pdf-online-in-inclusion-to-barriers-digital-vercomingo 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
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  لتھیئة  اإلحماء  وأنشطة  والصمت  الرھبة  حواجز  لكسر  االفتتاحیة  األنشطة  من   عینة
 48المجال

 

 الشجاعة المساحة       
 المدة الزمنیة 

 دقیقة  20

 التعلم أھداف

 حول الوعي ورفع وقابلة شاملة  بیئة لتوفیر جماعي معیار  لوضع والصمت الرھبة حواجز لكسر افتتاحي  نشاط −
 .  الشجاعة المساحة

 .المجموعة بداخل  وتبنیھا توصیاتھم  اقتراح في  المشاركین إشراك −
 

 الالزمة  الموارد
 رأسیًا" الشجاعة المساحة" علیھ مكتوب قالب   ورقي لوح −

 تعلیم  أقالم −
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https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=7
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 التدریس  طریقة

 المناقشة

   النشاط وصف

  لخلق وتطبیقھا إتباعھا المجموعة على ینبغي أنھ یعتقدون ومسؤولیات توصیات أیة أي للتفكیر المشاركین یدعو المدرب
  أن اقترح). 29 ص ( شجاعة مساحة خلق عنوان تحت شجاعة مساحة بخلق الخاصة االقتراحات في انظر.  شجاعة مساحة

 ").  تتأخر ال " من بدالً " المواعید  مراعاة في  دقیقًا  كن: "مثل ( منفیة  ولیس مثبتة بطریقة جملھم  بتكوین المشاركون یقوم

  في  ذلك یحدث أن  یمكن. اختصاًرا كانت  لو كما ،"BRAVE SPACE" أحرف أحد  تستخدم أن العبارة أو الكلمة على یلزم
 . العبارة أو الكلمة نھایة في أو الوسط في   ما مكان في أو البدایة،

 

 

 . المقترحة  قاعدتھم أو بمسؤولیتھم یعنونھ ما یشرحوا أن المشاركین من المدربون یطلب قد  الضرورة، حالة في

 أیًضا بعض المقترحات.  ونقد یقدم المدرب
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 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

  في انظر بعد، عن للتدریب بالنسبة.  مباشر  شخصي كنشاط والصمت الرھبة حواجز لكسر  االفتتاحي  النشاط ھذا تصمیم تم
 :  التالیة التعدیالت إجراء

 سبورة  یستخدم قد   المدرب فإن  متقدمة، أو متوسطة رقمیة معرفة  لدیھم  مشاركین مع ھذه اإلحماء عملیة  تجرون كنتم إذا
 یضیفون والمشاركون شجاعة مساحة  یكتب فالمدرب.  زووم مثل  التدریب منصات  بعض توفرھا التي تلك مثل  بعد  عن بیضاء

  بیضاء سبورة المدرب یستخدم قد  ذلك، من وبدالً . مباشر  شخصي تدریب بیئة في  یفعلون مثلما تماًما ومسؤولیاتھم، توصیاتھم
 . ومسوؤلیاتھم بتوصیاتھم بحریة تعبئتھا  المشاركین من ویطلب  فارغة  بعد  عن
 أن المدرب یرید  قد  محدود، رقمي وصول أو/ محدودة رقمیة معرفة  لدیھم  مشاركین مع ھذه اإلحماء عملیة  تجرون كنتم إذا

  كتم یلغوا أن أو الدردشة مربع  في  ومسؤولیاتھم  توصیاتھم یكتبوا أن منھم یطلب وأن الشجاعة المساحة مفھوم فقط  یشرح
 .  لفظیًا  لمشاركتھا میكروفوناتھم عن الصوت

إذا كان الوقت المخصص لھذا اإلحماء محدوًدا، فقد یقوم المدرب ببساطة بتقدیم قائمة معدة مسبقًا من االتفاقات و"القواعد 
و األساسیة" للمشاركین ویسألھم عما إذا كانوا یوافقون علیھا أم ال /أو یریدون أن یضیفوا شیئًا ما عبر مربع الدردشة أ

 میكروفونھم. 

 المعلومات  استخالص أسئلة

  أنھم   حیث   ھامة  خطوة  وھذه.  ال  أم   یوافقون  المشاركون  كان  إذا  ما  ویسألوا  عبارة  أو  كلمة   كل  یراجعوا  أن   المدربین  على   ینبغي 
 ). وخارجھ التدریب مكان بداخل(  برمتھ التدریب أثناء  األساسیة القواعد  ھذه إتباع على یوافقون

  أخرى  مالحظات

  یمكن.  لغتھم في المناظرة الترجمة یستخدموا أن المدربین على ینبغي  اإلنجلیزیة،  غیر  لغة تستخدم المجموعة كانت إذا
 . منھا  بدالً  أو " الشجاعة المساحة" عبارة إلى إضافة أخرى كلمات استخدام

  نشاًطا أكثر المشاركة لجعل الدینامیكیات  من  غیرھا  أو الموسیقى المدربون یستخدم  قد  المجموعة، طاقة مستوى على اعتماًدا
 .وإمتاًعا

یمكن للمدربین اآلخرین المتواجدین في الغرفة أن یشتركوا في التمرین لضمان تضمین القواعد األساسیة األخرى في ھذه  
  ).29، ص   خلق مساحة شجاعةالقائمة (انظر أیًضا 

 

 

 الحیاة  شجرة       
 المدة الزمنیة 

 دقیقة  50
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 التعلم أھداف

 المشاركین بین والصمت الرھبة حواجز كسر −

 بتعمق  بعًضا بعضھم  على التعرف في البدء −

 أفضل بصورة المشاركین على التعرف في البدء −

  )اختیاري ( المشاركین حیاة في والتھدیدات المخاطر تقییم  −
 

 الالزمة  الموارد

 تلوین أقالم −

   رصاص  أقالم −

 كبیرة أوراق أو قالب  ورقي لوح أوراق −
 
 التدریس  طریقة

 المناقشة

   النشاط وصف

  تخصصھم كان وماذا یأتون أین من( خلیفتھم  یكتبون الشجرة، جذور على. شجرة یرسموا أن المشاركین من یطلب
 الشجرة، أوراق وعلى حالیًا؛  یفعلونھ الذي ما الشجرة، جزع  وعلى ،)إلخ منھا جاءوا التي واألسرة الدراسي

 ). دقیقة  20 إلى 15(  للمستقبل وأحالمھم أمنیاتھم  الشجرة، فوق السماء وفي نجاحاتھم؛/إنجازاتھم
 .للمجموعة حیاتھ شجرة یقدم أن مشارك كل من یُطلب الرسم،  من االنتھاء  بعد 

 

 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

  في انظر بعد، عن للتدریب بالنسبة.  مباشر  شخصي كنشاط والصمت الرھبة حواجز لكسر  االفتتاحي  النشاط ھذا تصمیم تم
 :  التالیة التعدیالت إجراء

  النشاط خطوات  یتبعوا أن المشاركین من یطلبوا أن ببساطة وینبغي بعد  عن بیئة في النشاط ھذا إجراء المدربین بوسع یزال ال
 .  فردیة بصورة حیاتھم  شجرة  ورسم الخاصة ورقتھم  باستخدام

من المشاركین أن یشاركوا رسمھم بإمساكھ أمام الكامیرا   واأن یطلب ینبعد القیام بتجمیع شجرة الحیاة خاصتھم، یمكن للمدرب
وإرسال صورة منھ إلى الدردشة أو عن طریق وصفھا لفظیًا. ینبغي على المدربین أن یشددوا على أن مشاركة شجرة حیاتھم  

 أمر طوعي وال ینبغي أن یجبروا المشاركین على مشاركة شجرتھم. 

 
 المعلومات  استخالص أسئلة
 :التالیة األسئلة  المدربون یسأل شجرتھم،   بتقدیم المشاركین كل یقوم  بعدما
 التمرین؟  ھذا  بعد  شعورك ما −

 أفضل؟  بصورة نفسك  تقدم أو اآلخرین على التعرف  من لتتمكن الشجرة لھذه شیئًا ستضیف كنت ھل −
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  تقییم المدرب أراد إذا اختیاریة أسئلة( الحجارة؟ ھذه ستكون فماذا الشجرة، ھذه  على حجارة یلقي أحدھم كان لو −
 )واألخطار التھدیدات

 تمنعھ؟ أو الشجرة لھذه الصحي النمو تؤخر أن یمكن التي األخطار نوع ھو  ما رأیك،  في −
 

  أخرى  مالحظات

 الشجرة تواجھ التي التھدیدات أنواع في یبحثوا أن المشاركین من اطلب ھذه، الشجرة باستعارة أكثر بعیًدا تمضي ولكي
 تھدید ( التقلیم في اإلفراط) 2  ،)ھیكلي /منھجي تھدید ( والمطر الشمس وصول تحجب قریبة  بنایة) 1 ذلك في  بما الصحیة،
 ). مادي تھدید (  لحائھا  في  األسماء من األولى األحرف حفر)  3 ،)الحلفاء أو القواعد  أو القوانین مثل حمائي، 

 . شجرتھ بوصف مشارك كل یقوم  حیث  شفویًا  تمرینًا ھذا جعل  في ابحث المحدودة، الرؤیة ذوي للمشاركین بالنسبة

 
 

 أنا من أنا!           
 

 المدة الزمنیة 

 دقیقة  40

 

 التعلم أھداف

 المشاركین بین والصمت الرھبة حواجز كسر −

 بتعمق  بعًضا بعضھم  على التعرف في البدء −

 أفضل بصورة المشاركین على التعرف في البدء −

 . المجتمع في یلعبونھ ودور  أنفسھم مع اجتماعیة ھویة لھم یكون أن على المشاركین تحفیز  −
 

 الالزمة  الموارد

 تلوین أقالم −

   رصاص  أقالم −

 كبیرة أوراق أو قالب  ورقي لوح أوراق −
 التدریس  طریقة

 المناقشة
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   النشاط وصف

 .حولھا دائرة ووضع ورقة سط في ME كلمة  رسم  المشاركین من یُطلب

 التي األدوار أي ھذه؛ ME سیعرضون كیف  الدائرة  ھذه حول یكتبوا أو یرسموا أن المشاركین من المدربون یطلب ذلك، بعد 
.  إلخ ابنة MEو محامیة  MEو أم MEو أمرأة ME: االمثلة تكون أن یمكن. بأنفسھم  اجتماعیًا ھویتھم یحددون كیف  تعكس

 . المجتمع في  الغالب في یلعبنھ  أنھن  یشعرن التي) األدوار( الدور على التركیز

  شیوًعا األكثر السمات كتابة مع  ھیمنة، األقل إلى ھیمنة  األكثر من ،"ME" دائرة حول األوصاف ھذه وضع منھم اطلبوا
  . نسبیًا بعیًدا والباقي الدائرة إلى األقرب

 .للمجموعة یقدمھ أن مشارك كل من یُطلب الرسم،  من االنتھاء  بعد 
 

 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

  في انظر بعد، عن للتدریب بالنسبة.  مباشر  شخصي كنشاط والصمت الرھبة حواجز لكسر  االفتتاحي  النشاط ھذا تصمیم تم
 :  التالیة التعدیالت إجراء

  النشاط خطوات  یتبعوا أن المشاركین من یطلبوا أن ببساطة وینبغي بعد  عن بیئة في النشاط ھذا إجراء المدربین بوسع یزال ال
 .  فردیة  بصورة دائرتھم  ورسم الخاصة ورقتھم  باستخدام

 الكامیرا  أمام   بإمساكھ  رسمھم  یشاركوا  أن  المشاركین  من  یطلبوا  أن  للمدربین  یمكن  بھم،  الخاصة  ME  دائرة  بتجمیع  القیام   بعد 
  ME  دائرة  مشاركة  أن  على  یشددوا  أن  المدربین  على  ینبغي .  لفظیًا   وصفھ  طریق  عن  أو  الدردشة  إلى  منھ   صورة  إرسال  أو

 . دائرتھم  مشاركة على المشاركین یجبروا أن  ینبغي  وال طوعي أمر  خاصتھم
 

 المعلومات  استخالص أسئلة
 :التالیة األسئلة المدربون یسأل  رسوماتھم،  بتقدیم المشاركین كل یقوم  بعدما

 التمرین؟  ھذا  بعد  شعورك ما −

 أفضل؟  بصورة نفسك  تقدم  أو اآلخرین على التعرف من  لتتمكن الرسم لھذا شي إضافة ترید  كنت ھل −

  نظر وجھة من  اجتماعیًا  نفسك تقدم  أن علیك توجب إذا لك؟ الناس بھا  ینظر التي الكیفیة ھي ھذه أن تشعر ھل −
 عنك؟  سیقولون عساھم فما  ،)إلخ والزمالء واألصدقاء األسرة( بك یحیطون الذین  األشخاص

 
 أخرى  مالحظات

 خاصتة .ME بالنسبة للمشاركین ذوي الرؤیة المحدودة، ابحثوا  في  جعل ھذا تمرینًا شفویًا  حیث  یقوم  كل مشارك بوصف دائرة
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 49عینة من خطط الدروس واإلضافات لخطط الدروس
 

  إضافة: االجتماعي واإلدماج  الجنسین بین  المساواة مخاطر تقییم     
 50وإدارتھا المخاطر لتقییم

 
 المدة الزمنیة 

 51دقیقة 15-20+ 
 

 التعلم أھداف

 من المتعددة األشكال  تأثیر سیما وال  ومفھومة، ظاھرة المھمشة المجموعة تواجھھا التي المحددة األخطار جعل −
 .  الھویات تقاطعیة  جراء التمییز

 . وفعالیة  وواقعیة مالءمة  أكثر تخفیف تدابیر إلى التوصل −
 

 الالزمة  الموارد

 قالب  ورقي  ولوح رصاص  وأقالم تعلیم  أقالم −

   بوینت  باور ببرنامج عروض −

 المشاركین  مع الدائرة نصف یشبھ  بترتیب المقاعد  تنظیم −
 

 
 9ص ، SAFEانظر أیًضا منھج التدریب األساسي لبرنامج  49
)  13-10ص ، SAFEفي درس "تقییم المخاطر وإدارتھا" (منھج التدریب األساسي لبرنامج  3یمكن أن یتم تقدیم ھذا الدرس اإلضافي بعد الخطوة  50

 أو في أكثر النقاط منطقیة على مدار الدرس. 
 دقیقة للفترة اإلجمالیة للدرس األصلي.  20إلى  15تشیر عالمة "+" إلى أن اإلضافات إلى خطة الدرس ستضیف ما یقرب من  51

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=9
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
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 التدریس  طریقة

  لبناء اإلبداع  على  قدرتھم باستخدام للمشاركین والسماح المدخالت تشجیع عبر بالمشاركین صلة ذا الدرس موضوع  اجعلوا
  لتخفیف  إبداًعا أكثر وسائل وتعزیز  للتحدیات مشترك  فھم لخلق كمجموعة المشاركین أشركوا. قویة مجموعة دینامیكیة
  .المشاكل

 من المزید  في التسبب عدم بمبدأ االلتزام طریق عن أخالقیة بطریقة للمشاركین الشخصیة التجارب من استفیدوا −
 . العاطفي رفاھھم  أو المشاركین خصوصیة على التأثیر  دون المكاني الوعي سّھلوا). 15 ص(  ، األذى

 شدید  األساس  ھذا سیكون. ككل للدراسة استجابوا وكیف للدرس فھمھم وقیّموا المشاركین من المعلومات استخلصوا −
 .المستقبلیة الدروس فھم في  األھمیة

 

   النشاط وصف

  في  3 رقم للوصف المشاركین مخاطر  لتقییم  كخلفیة  للمشاركین الھویة إلى المستندة األخطار فكرة   یشرح المدرب: 1 النشاط
 ).  13-10  ص ،SAFE لبرنامج  األساسي التدریب منھج( وإدارتھا األخطار تقییم " درس

 
 

 

  بسبب  األخطار اإلنسان حقوق عن والمدافعون االجتماعیون والمتواصلون اإلعالمیون یواجھ: العمل إلى المستندة الھویة
  الرقابة یواجھونھا التي األخطار وتتضمن. األقویاء الفاعلین یتحدون  فیما اإلنسان وحقوق  التعبیر  حریة تشجیع في  عملھم

 . إلخ األصول وتجمید  العمل وفقدان واالحتجاز والمراقبة

  جنسیًا والمتحولون النساء  تواجھ للغایة، الذكوریة/األبویة المجتمعات  في  سیما وال المجتمعات،  معظم في :الجنسانیة  الھویة
 العمل وتقسیم  الُمَطبعة الجنسانیة األدوار یتحدون حین العنف  یواجھون وھم. المھیمنة  غیر  ھویتھم ضد  التمییز بسبب  مخاطر

  عن التعبیر یمكن. والمرأة الرجل بین القوة في التوازن اختالل ھیكل على للحفاظ المستخدمة الطریقة ھو الجنساني العنف ألن

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=11
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=11
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 وبدني جنسي عنف: متعددة وبأشكال)  واجتماعیة ومجتمعیة وشخصیة فردیة(  مختلفة  مستویات على الجنساني العنف
  الراتب في وتمییز مالي إكراه(   واقتصادي) أخرى أمور بین من  جنسي،  تحرش أو ضرب أو  باالغتصاب تھدید  أو اغتصاب(

 المعلومات عن والبحث اإلنترنت عبر المطاردة(  ورقمي) لفظي اعتداء(  وعاطفي) النساء بھ  تقوم الذي العمل شرعیة  ونقض
 ). إلخ والتصید  الویب على ونشرھا ومشاركتھا  لألشخاص الشخصیة

  من . التأثیر نفس ھو لیس التأثیر أن كما  األخطار، نفس  جنسیًا  المتحولون األشخاص أو النساء كل تواجھ ال  :األخرى الھویات
 مثلیة/الجنس مثلي مثل المھمشة، الھویات ضد  والقھر واالعتداء  التمییز ھو الخطر یشكل الذي أن تفھم أن المھم

 البالغین وسلطة) ableism( الجسمیة المقدرة على  بناء الناس بین والتمییز والعنصریة الجنس ثنائي  من الخوف/الجنس
 الدینیة أو اإلثنیة والھویة الجنسي والتوجھ السن مثل  الجوانب بعض  على الخطر تأثیر یتوقف. المسنین ضد  والتحیز

  انظر( إلخ العنف من  ناجیًا المرء وكون األبوة وحالة الدخل أو التعلیم ومستوى الریفي واألصل العقلیة أو الجسدیة واإلعاقات
 . المختلفة المتقاطعة للھویات وفقًا متعددة بدوائر  تمثیلھ یتم  أن یمكن). أعاله الھویة على القائم  العنف تعریف 

 الجنس ونوع والعمل المختلفة الثالثة الدوائر تقاطع نتیجة ھو المحدد  الخطر ):التقاطع  في   فیروزي مثلث( محدد  خطر
  من تنتقل  السن صغیرة إذاعیة عاملة ضد  جنسیة  طبیعة ذات بتعلیقات  التشھیر خطر : المثال سبیل على. األخرى والھویات

 . سلطة ذات  مسیئة ذكوریة شخصیة  مع مقابلة إجراء  بغرض حضري مركز  إلى ریفیة   قریة

  الفاعلین خریطة رسم :  2 النشاط

 لبرنامج  األساسي  التدریب  منھج(  وإدارتھا  األخطار  تقییم "  درس  في  4  رقم   للوصف   األخطار  بتحدید   المشاركین  قیام  بعد 
SAFE،  البیاني   الرسم  في  دائرة  كل  تمثلھ  ما  ویشرح  الخصوم  الفاعلین  من  المختلفة  األنواع  المدرب یقدم  ،)13-10  ص  

 .  مستوى لكل أمثلة یقدموا أن المشاركین من المدرب یطلب قد . أدناه

 

  مثل  نوع،  أي من عالقة أیة معھ توجد  ال الذي المحلي، المجتمع أو اإلعالم وسائل أو المنظمة خارج  من: خارجیون
 .  قمعیة  حكومیة  وجھات  قمعیة حكومات

  على نشاطیة، أو مھنیة  عالقة معھ تتواجد  الذي المحلي المجتمع أو اإلعالم وسائل أو المنظمة داخل من :داخلیون
 نفس أداء على الرجل من أقل المرأة تحترم  التي واإلدارة بالزمیالت جنسیًا یتحرشون الذین الزمالء المثال سبیل
 . العمل

  الشخص تنبذ  التي األسرة مثل حمیمة، أو شخصیة عالقة معھ توجد  الذي للشخص، المقربة الدائرة من  :مقربون
  .العمل إلى التوجھ من إعالمیًا یمنع الذي العشیر  أو المثلي
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  یُحّسنون ثم  ومن فعل،  إلى التھدید  تحویل  على وقدرتھم  قوتھم  وفھم الخصوم الفاعلین كل إظھار أھمیة یشرحون المدربون
  أن فكرة المدربون یقدم  كما . وفعالیة وواقعیة مالءمة أكثر تخفیف تدابیر اتخاذ  على وقدرتھ  المرء بھا  یقوم الذي األخطار تقییم 
  ینضموا أن اإلعالم وسائل إحدى في  للزمالء  یمكن المثال، سبیل على. الوقت  نفس في  وحلیفًا  خصًما یكون أن یمكن ما فاعل
  على ینطوي موقف  ھناك یكون أن یمكن األخبار، غرفة  نفس بداخل وأیًضا الحكومیة المراقبة  لمنع  تخفیف تدابیر التخاذ  سویًا
  في  یساعد  أن لھذا ویمكن أخالقیة، ومناقشات  أسئلة طرح  إلى الواقع ھذا إظھار یؤدي أن یمكن. زمیلة ضد   وتحرش  تمییز

 .المزدوجة المعاییر إظھار

.  شاملة وال كاملة  ال  فھي. كمرجع تعمل أن أدناه القائمة من یُقصد . المجموعة من بالفاعلین قائمة إعداد  على المدربون  یشجع
 .  المتدربین سیاق أو لسیاقھ وفقًا یعدلھا أن مدرب لكل یجوز

 

 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

 :  التالیة التعدیالت إجراء في  انظروا بعد، عن للتدریب بالنسبة. مباشر  شخصي كنشاط الدرس ھذا تصمیم تم
  في. مسبقًا  مكتوبًا نًصا  یتبع أن ویفضل التقدیمي، العرض  في  مستخدم  ورسم صورة كل بالتفصیل المدربون یصف   أن ینبغي
 .  لألوصاف وقتًا یضّمن لكي أطول وقتًا الدرس سیستغرق بعد، عن التدریب شكل
  لمستویات تبعًا  تھیئتھا  ینبغي لكن الدرس ھذا إطار في التفاعلیة األنشطة من وغیرھا الذھني العصف أنشطة تضمین یمكن

  .المشاركة للمجموعة  الرقمیة المعرفة

 

 المعلومات  استخالص أسئلة
 المخاطر  تقییم درس إطار في  إجراؤه تم الذي المخاطر تقییم في GESI مقاربة  بتضمین یقوموا أن المشاركین من اطلب

 .)13- 10 ص ،SAFEلبرنامج األساسي التدریب  منھج ( وإدارتھا
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  أخرى  مالحظات

  المشھد  من باالقتراب تقوم  التي الكامیرا عدسات استعارة المدرب یستخدم  قد  ، GESI مقاربة   مع  المخاطر تقییم شرح لتبسیط
:  للغرفة جماعیًا طبیًا تشخصیًا یؤدي الذي الطبیب استعارة یستخدم  أن یمكن  كما . التفاصیل على  تركیًزا أكثر لقطة إلى العام
 المشاركین؟ لكل األدویة نفس یعطي  أن الطبیب یستطیع ھل  الطبیة؟ الحاالت نفس لدیھم ھل متماثلون؟ المشاركین كل فھل

  التي القصور أوجھ على فقط  ترّكز أو المرأة ضعف تستنتج المشاركین من مرتدة تغذیة أو تعلیقات بأیة درایة على كن
  مجموعات تحمي  أن یجب األخرى المھیمنة المجموعات أو الرجال أن إلى تشیر أو المھمشة الھویات مجموعات تواجھھا

  تقییم  أي وأن  وظالم ضار تحامل ھذا أن یشرحوا أن المدربین على ینبغي  التصریحات، ھذه مثل قیلت إذا. المھمشة الھویة
 .  فعالة  غیر  تخفیف  استراتیجیات إلى سیؤدي التحامالت إلى یستند  للمخاطر

  اقترح إذا ،)13-10 ص ،SAFE ببرنامج  األساسي التدریب منھج" (وإدارتھا المخاطر تقییم" درس من 7 المرحلة خالل
  ومادیة رقمیة   مساحة شغل من منعھم  على أو المھمشین األشخاص أصوات  مراقبة على تركز تخفیف  تدابیر أیة المشاركون

 أو" األمن قوات ترتكبھ  الذي الجنسي العنف خطر بسبب المظاھرة النساء تحضر أال  یجب" المثال، سبیل ىعل(  أمنیة  ألسباب
  غیر المراسل على ینبغي" أو" اإلنترنت عبر  التحرش بسبب مقال أي تنشر ال أو االجتماعیة الشبكات من الخروج سجل"

 المدربین على  یجب  ،")جنسیًا  بھ تحرش  األخیر ھذا ألن محلي مسؤول مع مقابلة یجري أال التقلیدیة الجنسانیة للثنائیة المنتمي
 : أن

a( وضررھا؛ الرقابة أثر إلى یشیروا 

b( بدیلة  تخفیف تدابیر في  یفكروا أن للمشاركین یسّھلوا.  

c(  األسھل" تكون ال  قد  تخفیف   تدابیر  إلیجاد  إیجابي نحو على المشاركون یتحد." 

)  ال أم  مؤقتة بصورة سواء( ینسحب أن إعالمي ممارس  قرر  حالة في أنھ، یأكدوا أن المدربین على  ینبغي التدریب، نھایة في
  أو كاف غیر أو سيء  مخاطر  تقییم  جراء ببساطة یُتخذ  أن ینبغي ال  أنھ إال تماًما، ومشروع صحیح قرار ھذا العام، المجال من

 .  سیئة  تخفیف تدابیر بسبب

  المثال سبیل وعلى( للھدف الفردیة المسؤولیة على إال تركز  ال  تخفیف  تدابیر  المشاركون اقترح إذا السابقة، بالنقطة وارتباًطا
  یناقشوا أن المدربین على ینبغي فإنھ  ،")شخصیة بصورة المعتدي یواجھ أن بھ التشھیر تم الذي الصحفي المراسل على  ینبغي"

 أو المنظمة أو اإلعالمیة الوسیلة أو األخبار غرف  تفترضھا التي تلك المثال، سبیل وعلى( الجماعیة المسؤولیات قوة  معھم
 ). إلخ النقابة،

+ أو غیرھم من المجموعات المھمشة یكونون أكثر أمانًا حین  LGBTQIومن التحامالت الشائعة أن النساء أو أفراد فئة 
منیة"، من الذھاب إلى األماكن العامة (على سبیل المثال، یكونون بمفردھم أو في فضاء متحالف، لذا، فھم یُمنعون، لـ "أسباب أ

حین یقوم رئیس تحریر باختیار مراسل ذكر مقارنة بأنثى لتغطیة االضطرابات المدنیة). وعن طریق توضیح أنھ حتى  
المھمشة   + والجماعاتLGBTQIالجھات الفاعلة في المساحات الداخلیة واألقرب یمكن أن تشكل تھدیًدا للنساء وأفراد فئة  

األخرى، یصبح من الواضح أن ما سبق ھو افتراض خاطئ لألمن ویتوافق مع تقییم سیئ للمخاطر. ینبغي على المدربین أن 
 یروجوا لمسألة أن المشاركین یحددون مخاطرھم ویتخذون تدابیر التخفیف المناسبة على جمیع المستویات. 
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  والھندسة االجتماعي واإلدماج الجنسین بین المساواة
 52االجتماعیة للھندسة إضافة: االجتماعیة

 

 المدة الزمنیة 

 دقیقة  5+

 

 التعلم أھداف

 .حولنا من  تحدث وكیف االجتماعیة  الھندسة وصف −

 . االجتماعي المھندس سلوك  خصائص سرد  −

  في  االجتماعیة الھندسة تمّكن أن یمكن األقل على منظماتیة  أو سلوكیة ضعف نقاط لخمس األولویة وإعطاء تحدید  −
 . معلوماتنا نظم

 االجتماعیة الھندسة تمّكن أن یمكن األقل  على ضعف نقاط ثالث من تخففوا أو األدنى الحد  إلى تقللون كیف تعلموا −
  .معلوماتنا نظم في

 

 الالزمة  الموارد

 U  حرف شكل على مریح ترتیب   بھ تدریب  مكان −

 قالب  ورقي  ولوح رصاص  وأقالم تعلیم  أقالم −

 دائمة  غیر الصقة وسادات أو الصق شریط −
 

 التدریس  طریقة

 والتحكم الشامل التخطیط وأھمیة بالحالة الوعي جوانب األمثل، الوضع وھو یدمج، أن الدرس  لھذا ینبغي ،GESI إلى إضافة
  إلى نفسي ومدرب جسدي أمن مدرب  الغرفة في یتواجد  أن یُنصح ثم،  ومن. المتغیرة للبیئة المتھورة األفعال ردود   في األفضل

 . التجربة إلثراء وذلك الجلسة یقود  رقمي أمن مدرب  جانب

  التسبب عدم مبدأ بإتباع  أنھ  إال. الحقیقیة الحیاة أمثلة تعكس لكي الجلسة في  تتم  التي المحادثات تشجیع یلزم ذلك،  إلى إضافة
 أي إلى یعودون المشاركین یجعلوا وأال المحادثة في منتظم بتحكم المدربون یحتفظ  أن أیًضا المھم  من األذى، من المزید  في

 . حیاتھم   في  عاطفیًا عنیفًا كان أو صدمة  في   تسبب حدث

 الجلسة بإنھاء وقوموا ومزاجھم، وفھمھم  المشاركین اھتمام مدى لقیاس األقل على واحدة فحص   نقطة بتضمین دائًما قوموا
 . وتمكینیة  مھدئة بطریقة

 
 

 
 .37-35ص ، SAFEمنھج التدریب األساسي لبرنامج  52
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   النشاط وصف

 أضف ،)37-35 ص ،SAFE لبرنامج األساسي التدریب منھج( االجتماعیة الھندسة درس في  2 رقم الوصف تحت
 :التالي المحتوى

  ، )24 ص( وإدارتھا المخاطر لتقییم إضافة: االجتماعي واإلدماج الجنسین بین المساواة مخاطر تقییم بدرس  المشاركین ذّكر
  .بالفعل أخذوه الذي) اإلضافة تحت 2 نشاط( الفاعلة الجھة تحلیل  لنشاط سیما وال
  المراقبة إلى یشیروا أن أیًضا المدربین على ینبغي   معلوماتنا، لجمع شخصیة أسباب  لدیھم الذین األفراد  عن  التحدث عند 

  على یتوقف وذلك التأثیرات، من  مختلفة مستویات  مع  الجنساني العنف إطار بداخل تحدث  التي االجتماعیة الھندسة/الرقمیة
 أو الوالدین، أو السابقین، العشراء مثل  مقربین، أشخاصا األفراد  ھؤالء یكون قد . إلخ واألصل واإلعاقة واإلثنیة السن

 .المترصدین/المتحرشین أو العمل أصحاب أو األقارب، 

 وجھ على والفتیات بالنساء التالعب یتم  أن یمكن  اإلنترنت،  على المنشورات قراءة أثناء  أو والتطبیقات، الھواتف استخدام عند 
 غیر بصورة لكن المباشرة، التكنولوجیا أو المراقبة عبر ھذا یحدث أن یمكن). أخرى مجموعات جانب  إلى ( الخصوص

 أو المكان تفاصیل أو صور  بإرسال  المرء من الطلب وعند  التصید  ھجمات خالل من المثال، سبیل وعلى أیًضا، مباشرة
 . االجتماعیة  الشبكات على الشخصي ملفھم مشاركة أو المعروفة المرور كلمات

  ویستمر . شیوًعا+ LGBTQI فئة  لھا تتعرض التي التحرش أشكال أكثر أحد  یمثل السیبراني التنمر  فإن ذلك،  إلى إضافة
  تعبیرھم  أو/  ھویتھم ضد  التمییز بسبب األفعال من النوع لھذا تعرًضا الفئات أكثر یكونوا أن  في جنسیًا المتحولون األشخاص
 .الجنساني

 الشبكات یخترقوا أن المؤذین الفاعلین بوسع  أنھ  االجتماعي التواصل  مواقع على  زائفة شخصیة ملفات إنشاء سھولة وتعني
  فإن ذلك، على عالوة. القُصر والمستخدمین+  LGBTQI فئة  وأشخاص للنساء خاص نحو  على  خطیر أمر وھو الموثوقة،
) المواعدة تطبیقات بعض  المثال، سبیل على+ (LGBTQI فئة  محدد  نحو على األعمال في  نموذجھا یستھدف التي التطبیقات

  ھجمات  تنفیذ  بنیة  لقاءات  إلى جذبھم أو ابتزازھم أو الناس تھدید  في  أیًضا لكن االجتماعیة، الھندسة لغرض تستخدم  أن یمكن
 . جنائیة اتھامات أو جسمانیة

  ما  االجتماعیة، للسیطرة كوسیلة تُستخدم  ولكنھا للجاني، األموال تولید  بالضرورة التطفل من األنواع ھذه من المقصود  ولیس
  .الجسدي االعتداء  أو الدولة ترعاه الذي العنف أو الترھیب أو االبتزاز أو النفسي، العنف إلى یؤدي

 

 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

 :  التالیة التعدیالت إجراء في  انظروا بعد، عن للتدریب بالنسبة. مباشر  شخصي كنشاط الدرس ھذا تصمیم تم
  في.  مسبقًا  مكتوبًا نًصا  یتبع أن  ویفضل التقدیمي، العرض في مستخدم  ورسم صورة كل بالتفصیل المدرب یصف   أن ینبغي
 .  لألوصاف وقتًا یضّمن لكي أطول وقتًا الدرس سیستغرق بعد، عن التدریب شكل

 
 المعلومات  استخالص أسئلة
  .37-35  ص ،SAFE لبرنامج  األساسي التدریب منھج
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 أخرى  مالحظات

 أین عن أو المراقبة  في  تُستخدم التي  التطبیقات عن) المزاح سبیل  على  حتى( المشاركین سؤال حالة في  :للمدربین مالحظات
 نحو على یرفضوا وأن )15 ص (  األذى من المزید  في التسبب عدم  مقاربة إلى یشیروا أن المدربین على ینبغي  عنھا، یبحثون

  . عنھا  معلومات أیة إعطاء ھادئ

 ) في نھایة ھذه الوثیقة).  59(ص المراجع والقراءة اإلضافیة(انظر  المبادئ األنثویة لإلنترنتقّدم موارد ذات صلة مثل 
 

 

 53األولیةموافقة طوارئ: إضافة لإلسعافات       
 المدة الزمنیة 

 دقیقة  5+

 

 التعلم أھداف

 :للمشاركین

  :األولیة اإلسعافات  أساسیات فھم  −
 األولیة؛ باإلسعافات   یقوم الذي الشخص مسؤولیات 
 المریض/المصاب الشخص حقوق  . 

 :طوارئ حالة  في إصابات وجود  عند  األولیة اإلسعافات  لتطبیق الالزمة الخطوات  تعلموا −
 المریض وعي حالة تحددون كیف 
 عالجھ  على المریض الشخص من اإلذن تطلبون كیف  . 

 :  األولیة لإلسعافات  GESI منظور حول الوعي بزیادة قوموا −
 األذى من المزید  في  تتسبب  ال  بحیث تتخذونھا التي والخطوات شخص  أي وحقوق منظور واحترموا  افھموا  

 .  المصاب للشخص
 :للمدربین

 .للمشاركین األولیة اإلسعافات  قّدموا −

  مقاربة(  جسمھ وكشف األولیة اإلسعافات یتلقى الذي الشخص موافقة على الحصول اشتراط عن المشاركین أبلغوا −
 ) 15 ص  ، األذى من المزید   في  التسبب عدم

  فیما الحساسیة تعلّموا. األولیة اإلسعافات لھ وتقدمون إلیھ وتتحدثون جنسیًا متحول  شخص من تقتربون كیف تعلّموا −
  الشخص بھ یحدد  الذي االسم یكون ال  قد  ھذا بأن علًما الرسمیة، للمستندات وفقًا  االسم وكشف الجسم بكشف یتعلق
 .إلخ الوثیقة، العالقات  وكشف)  جنسیًا متحولة  المرأة  رسمیة وثائق  في  مذكر اسم  مثل( ھویتھ

 
 . 31-26ص ، SAFEانظر منھج التدریب األساسي لبرنامج  53

https://feministinternet.org/en/event/feminist-internet-content-carnival
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page26
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 الالزمة  الموارد

 ) الرئیسیة المفاھیم على الضوء لتسلیط بوینت باور شرائح استخدام حالة  في(  بروجكتور −

 محمول حاسوب −

 دائرة نصف  شكل في للمقاعد  ترتیب  −
 

 التدریس  طریقة

 .  عملیة ومناقشات تمارین

 ابنوا. األھداف  نحو موجھ نشاط في  اإلبداع على قدرتھم بممارسة لھم  یسمح ما  بالمشاركین،  صلة ذا الدرس موضوع  اجعلوا
 . المشاركین بین  قویة جماعیة دینامیكیة

  ص(  ، األذى من المزید  في التسبب عدم بمبدأ االلتزام طریق عن أخالقیة بطریقة للمشاركین الشخصیة التجارب من استفیدوا
 .المجموعة أعضاء أو للمشاركین  العاطفیة الرفاه على التأثیر دون األولیة اإلسعافات تعلم لتسھیل) 15

 فھمھم للدرس وكیف استجابوا للدرس ككل.  واالمعلومات من المشاركین وقیّم وااستخلص

 

    النشاط وصف

 أضیفوا ،)31-26 ص ،SAFE لبرنامج  األساسي التدریب منھج( األولیة اإلسعافات درس في  3و 2 رقم الوصف تحت
 :التالي المحتوى

 .  علیھ األولیة اإلسعافات  بأداء  ما لشخص للسماح المصاب الشخص عنھ یعبر تصریح أو  إذن :الموافقة

 :  المختلفة  الثالثة السیناریوھات في  مصاب شخص  من االقتراب  عند  بھا القیام ینبغي التي األفعال ھي ما  صف : األفعال

  واع الشخص .1

 واع شبھ الشخص .2

   واع غیر الشخص .3

  مقدم على یلزم.  المریض/المصاب الشخص نحو األولیة  اإلسعافات مقدم  یتوالھا  التي المسؤولیات یوضحون المدربون
  إعطاء على قادر المصاب الشخص كان إذا ما االعتبار  في ویأخذ  المصاب للشخص العلیا المصلحة یتبع أن األولیة اإلسعافات

 .   موافقتھ

 :التالیة األخطاء یتجنب  أن األولیة اإلسعافات  مقدم على یلزم

 . األولیة اإلسعافات في  التقنیة  للمعرفة  االفتقار: المھارة نقص −

 .األولیة اإلسعافات  مع تتوافق التي األساسیة الواجبات مراعاة  في اإلخفاق: اإلھمال −

 أو  تقدیمھا سیواصلھا الذي الشخص وصول قبل  للمریض بالفعل تقدیمھا  بدأ التي المساعدة إیقاف أي: التخلي −
 . النھائیة الرعایة مركز إلى الوصول

 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page26
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 :  مصاب شخص /مریض أي حقوق  یشرح المدرب

 المستشفى  قبل  ما رعایة وتلقي طلب −

 حالتھ حول السریة −

 المقاضاة  أو اإلبالغ −

 العنایة رفض  −

 )  بیني جنس/أنثي/ذكر( الشخصیة الجنسیة خصائھم  واحترام  تمییز −

 الجنسي التوجھ أو) / والضمائر االسم ذلك في   بما(  الجنسانیة ھویتھم واحترام  تمییز −

  بھا  درایة على یكونوا أن األولیة اإلسعافات  ومقدمي  جنسیًا  المتحولین على  ینبغي  التي المحددة األخطار یؤكدون المدربون
 . ضرًرا أكثر موقفًا یمنعوا لكي

 : تجنبھا ینبغي التي األفعال

 سترة مثل المحددة، المكمالت بعض  مرتدین یكونون قد  المتحولون األشخاص(  ألجسامھم   التوافقي غیر الكشف −
  ).ضاغطة

 الرسمیة الوثائق استخدام على یُجبرون قد  المتحولون األشخاص( الھویة لوثائق وفقًا ألسمائھم   التوافقي غیر الكشف −
 ).  بھ  ھویتھم یحددون ال جنس نوع/جنسا أو/  اسًما تحمل التي

 )GESI  األخطار تقییم انظر(  الحلفاء من یكونون ال  قد   ألنھم األقرب  للعالقات التوافقي غیر الكشف −

  البیئات بعض في  للخطر یتعرضون  قد + LGBTQIو  المتحولون األشخاص( عشرائھم عن التوافقي غیر الكشف −
 ). الحمیمة حیاتھم  عن الكشف تم إذا

 .   األولیة اإلسعافات  على الشخص یوافق لم إذا اتباعھا یلزم  التي الخطوات ھي ما یصفوا أن المدربین على ینبغي ذلك، وبعد 

 والمسؤولیات القانونیة أن تتغیر تبعًا لتشریعات كل بلد على حدة.یمكن لاللتزامات 

 

 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

تم تصمیم ھذا الدرس كنشاط شخصي مباشر. نظًرا ألنھ یتضمن تمارین بدنیة شخصیة مباشرة، فھو غیر قابل للتھیئة مع شكل  
 عن بعد.

 

 المعلومات استخالص  سئلة

 .31-26، ص SAFEمنھج التدریب األساسي لبرنامج  واانظر

 

  أخرى  مالحظات

 . األولیة  اإلسعافات  درس مواصلة قبل بالموضوع المتعلقة والتعلیقات لألسئلة وقت ترك من تأكدوا المدربین، بوصفكم

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page26
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لدعم مدرب اإلسعافات األولیة في الرد   ینمتواجد  واأن یكون GESI/أو النقطة المحوریة في    ینالنفسی ینینبغي على المدرب
 + أو الفئة المھمشة.LGBTQIعلى أیة شكوك أو أسئلة أو تعلیقات تتعلق بفئة  

 

 

 والتنمر عبر اإلنترنت،التصید            
 المدة الزمنیة 

 دقیقة  45

 

 التعلم أھداف

 ).والفعل النوایا( والتنمر التصید  لمنظور أساسي فھم   المشاركین لدى یكون أن −

 .والتنمر  بالتصید  یتعلق فیما  لمحفزاتھم ذاتیًا مدركین المشاركون یكون أن −

 .والمتنمرین المتصیدین مع للتعامل  األساسیة االستراتیجیات المشاركون یعرف أن −

 .إلزامي  أمر الجلسة أثناء نفسي مدرب وجود  فإن مختلفة، محفزات  یغطي قد  الدرس أن حیث : مالحظة −
 

 الالزمة  الموارد

 قالبة  ورقیة ألواح −

 تعلیم  أقالم −
 

 التدریس  طریقة

 مناقشة   جماعي، عمل
 

   النشاط وصف

  ینبغي. اإلنترنت على والتنمر بالتصید  یتعلق  فیما وأفكارھم  عواطفھم یشاركوا أن المشاركین من  یُطلب النشاط، بدء أجل من
 ذلك، بسبب یُستثارون أنھم بدا أو الحزن على عالمات المشاركون أظھر إذا. المناقشة ھذه بعنایة  یراقبوا أن المدربین على

 . التالیة الخطوة إلى ویكملوا الفور على المناقشة ینھوا وأن یتدخلوا  أن المدربین على  ینبغي

  كلمات یحللون الوقت نفس  وفي بھا،  درایة على ویكونوا محفزاتھم  یحددوا أن المشاركین  على ینبغي المناقشة، من  كجزء
  یمكن.  لھم بالنسبة ھامة وتكون شاركھا  قد   ما شخص یكون ربما التي القیم  أیًضا ویحللون حساسة" أزراًرا"  تكون قد   معینة

 الحساسة" األزرار"و المحفزات كل المدربون  یسرد . المحفزات ومعرفة وسابقة حالیة خبرات  من  كل على تركز أن للمناقشة
 أن وعلى المشاعر أثارت تجربة إلى استناًدا التھویة على المشاركین المناقشة تساعد . القالب الورقي اللوح على  ذكرت التي

 . لدیھم التي بالمحفزات ذاتیًا وعیًا أكثر یصبحوا
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 والدعم القدرات( الموارد  في یفكروا أن المشاركین من المدرب یطلب اإلیجابیة، التجارب إلى المحفزات من المناقشة ولنقل
  قائمة جانب  إلى القالب الورقي اللوح على مسردة اإلیجابیة  والتجارب والدعم  التأقلم تجارب  كل ). إلخ والمھارات االجتماعي
 .  الحیلة  لمدى تصوًرا یخلق  مرئي  نحو على المحفزات قائمة جوار إلى القائمة ھذه على اإلبقاء  ویخلق. المحفزات

  نموذج( مشجعة/مكافئة  عوامل مع األساسي السلوك نموذج المدرب یوضح واألفعال، النوایا حول الوعي رفع حیث ومن
ABC، حیث A  و السلوك نوایا ھيB و الفعل  ھيC النتائج/العواقب ھي  .( 

 

  منفصلة ورقة على قائمة  یعد  ثم ومن یحققونھا، أو/ والمتنمرون المتصیدون لھا یخطط التي النتائج مناقشة المدربون یُسّھل
 ).  A( والنوایا) B( لألفعال الشيء نفس فعل  یتم ثم القالب؛ اللوح على

  تقویض أو المؤلف مضایقة أو" حقیقي" موضوع عن اآلخرین انتباه تشتیت: تتضمن أن والمتنمرین المتصیدین لنوایا یمكن
  ما  شخص حساسیات ومعرفة  سیئة  تعلیقات  نشر : تتضمن أن) B( لألفعال یمكن. مأجور" متصید " كـ مال ربح أو مصداقیتھ

 عن الذكي ھاتفھم  من إخطارھم تتضمن  فقد  للمشاركین بالنسبة) C( العواقب أما. الرقمیة بصمتھ وتعقب  المختلفة المصادر من
 . إلخ صواب على أنھم  إثبات محاولة ھي المشاركین نوایا تكون قد . ما مناقشة في المشاركة أو تعلیق كل

  تخفیف  استراتیجیات وضع منھم ویطلب أشخاص 5-3 من مجموعات إلى المشاركین بتقسیم المدربون  یقوم  القوائم، إعداد  بعد 
  في یضعوا أن المشاركین من  یُطلب. القالب الورقي اللوح على المسردة) A( والنوایا) C( للمتصیدین المختلفة النتائج لكل

  األساسي التدریب منھج( الذاتي الوعي  درس: المخاطر تقییم أثناء  نوقشت التي وقیمھم  بھم  الخاصة المحفزات اعتبارھم
 ).59-57 ص ،SAFEلبرنامج

 .  حولھا المناقشات بتسھیل المدربون  یقوم فیما خاصتھا التخفیف  استراتیجیات مجموعة  كل تقدم ثم

  الحاالت خبرات لمشاركة المجال ویتیح) C(  ونتائج GESI بـ مرتبطة حددةم) A( نوایا أیة على الضوء المدربون یسلط ثم
  االعتبار في  الوضع  مع  ،)متجانسة المجموعة تكون حین خاص نحو على فعاالً  ھذا ویكون( لذلك  االحتیاج  حالة في  الفردیة،

 ). 15 ص ( األذى من المزید  في التسبب عدم فلسفة

 
  في  للمشاركین والعیوب المزایا ویشرحون األساسیة التخفیف  استراتیجیات ویشرحون المدربون یضیف قد : للمیسر  ملحوظة
  في یفكروا أن المشاركین من  یُطلب. والنفسیة والرقمیة  الجسدیة النواحي إدماج یتم  المناقشة، ھذه أثناء . الحاالت  مختلف

 الجسدیة، والتھدیدات اإلنترنت على التنمر بین  قویة متبادلة  عالقة توجد  أنھ  حیث السالمة، واستراتیجیات الجسدیة المخاطر
 الضوء المدرب یسلط أن ینبغي. الجسدیة والتھدیدات اإلنترنت  على للتنمر النفسي التأثیر مناقشة  أیًضا ینبغي. المطاردة مثل
  للنساء اإلنترنت على األخطار من المزید  إلى تؤدي التي الجنسانیة الرقمیة الھوة مثل ،GESI بـ المرتبطة االحتیاجات  على

 أو العرق مثل( ھویتھا من جوانب على بناء المھمشة بالمجتمعات الخاصة المحددة االحتیاجات أو+ LGBTQI فئة وأفراد 
 ).   إلخ اإلثنیة أو الدین

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=57
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  بھ  نشعر الذي باألمن  الزائف اإلحساس یشرحوا أن المدربین على  ینبغي  والتنمر، التصید  من الرقمیة  للجوانب بالنسبة أما
  قد   باألمن اإلحساس  ھذا وأن المادي، العالم من  بدالً  الرقمي  العالم في ونتفاعل الشاشة من اآلخر  الجانب على ونحن أحیانًا

  الخاصة الرقمیة االستراتیجیات تُناقش. بسھولة للقتال میالین  نصبح  بأن ألنفسھا ونسمح الفعل ردة  في  نفرط  أن على یشجعنا
 ) 38-35 ص ،SAFE لبرنامج األساسي التدریب منھج ( االجتماعیة الھندسة  جلسة في الحمایة وآلیة بالتصید 

 
 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

 :  التالیة التعدیالت إجراء في  انظروا بعد، عن للتدریب بالنسبة. مباشر  شخصي كنشاط الدرس ھذا تصمیم تم
نظًرا للقدرة المحدودة على مالحظة ردود أفعال المشاركین بصورة مباشرة على المناقشة في عملیات التدریب عن بعد، ینبغي  

 على المدربین أن یولوا عنایة خاصة للمشاركین الذین ربما یُستثارون من المناقشة وأن یراقبوا مشاركتھم عن كثب. 

 

 المعلومات  استخالص أسئلة

 الرئیسة؟ المحفزات ھي ما −

 والمتنمرین؟ للمتصیدین الرئیسة النوایا ھي ما −

 اإلنترنت؟  على والتنمر التصید  مع للتعامل الرئیسة االستراتیجیات ھي ما −

 اإلنترنت؟ على والتنمر للتصید  االستباقي  للتجنب الرئیسة االستراتیجیات ھي ما −
 

  أخرى  مالحظات

 الجوانب لمناقشة وقتًا خصصوا. محدودة رقمیة   معرفة لدیھم تكون قد  المشاركین بعض  أن االعتبار في ضعوا
 . ووضوح ببطء الرقمیة واالستراتیجیات

)  والمعاییر والقیم القوانین(  GESI بـ والمتعلقة بالمجموعة الخاصة المحددة والظروف االحتیاجات على دائًما الضوء سلط
 . والمتنمرین المتصیدین مع للتعامل استراتیجیات تطویر  في االعتبار في  ألخذھا

  منظمتھم أو لوسیلتھم إجراءات أو سیاسات تنقیح  أو لتطویر المجموعة تقود أن الدرس ھذا من تتولد  التي للمناقشة یمكن
 .اإلنترنت  على والتنمر التصید  لحاالت اإلعالمیة

  مدرب جعل  في  ابحثوا للمشاعر، وإثارة صدمات على تنطوي ماضیة  بتجارب المشاركین یذّكر قد  الدرس ھذا  أن اعتبار على
 . الجلسة ھذه یقود  نفسي

ینبغي أن یُستخدم ھذا التمرین في الشكل أعاله مع المجموعات التي تورد تعرضھا للتصید والتنمر على اإلنترنت أثناء تقییم  
 االحتیاجات. 

 

 

 بیئة اإلعالم: الوقایة واالستجابةالتحرش الجنسي في            
 المدة الزمنیة 

 دقیقة  60

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=36
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=36
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 التعلم أھداف

 . عملنا مكان في الصدد  ھذا  في  نواجھھا التي والمسؤولیات ھیكلیة مشكلة یمثل الجنسي التحرش أن تحدید  −

  .لھا واالستجابة  الجنسي التحرش مواقف من للوقایة موحدة  تشغیل إجراءات/بروتوكول مسودة إعداد  −
 

 الالزمة  الموارد

 وفیدیو بوینت  باور ببرنامج وعرض بروجكتور −

 سبورة/قالبة  ورقیة ألواح −

 مختلفة ألوان  ذات تعلیم  أقالم −
 

  التدریس  طریقة

 .  عملیة ومناقشات تمارین

  نحو موجھ نشاط  في اإلبداع  على قدرتھم  على بالتدریب  لھم السماح طریق عن بالمشاركین،  صلة ذا الدرس موضوع  اجعلوا
 . المشاركین بین  قویة جماعیة  دینامیكیة  ابنوا. األھداف

  ص(  ، األذى من المزید  في التسبب عدم بمبدأ االلتزام طریق عن أخالقیة بطریقة للمشاركین الشخصیة التجارب من استفیدوا
 .المجموعة أعضاء أو للمشاركین العاطفیة الرفاھیة على  التأثیر دون التعلم لتسھیل) 15

 . ككل للدرس استجابوا وكیف للدرس فھمھم وقیّموا المشاركین من المعلومات استخلصوا
 

   النشاط وصف

  أن وحیث معقدة، عالمیة قضیة  ھي الجنسي التحرش مسألة أن إظھار ھو االختیاریة المقدمة ھذه من الھدف): اختیاریة ( مقدمة
 .واضحة  حدود  وجود  یلزم  فإنھ  للصحافیین، أمني  تدریب  إطار في یحدث النقاش

 ھدف  مع بوینت  باور شریحة أو صفحة: المورد 
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 . الجلسة أثناء تعلیق بأي اإلدالء حالة في  إلیھا، ویشیروا طاولة أو حائط على أعاله الصورة یتركوا أن  للمدربین یمكن 

 :  للداخل الخارج  من دائرة كل بیّن :التحدث  نقاط

 والرأسمالیة؛  األبویة الھیمنة من  نظام أساس على قائم مجتمعنا  −

 المھمشة؛ المجموعات  ضد   سیما وال  والقمع، والتمییز العنف یستخدم وھو −

 الجنساني  العنف ھو العنف ھذا  أشكال وأحد  −

 الجنسي؛  العنف ھو مظاھره وأحد . التعبیرات من العدید  لھ الجنساني العنف −

 الجنسي؛  التحرش یوجد  الجنسي العنف إطار وفي −

 العمل؛ مكان أحدھا. عدة مناطق في  یحدث  أن الجنسي للتحرش یمكن −

 الصحافة؛  ھي  عملنا بیئة ألن ھنا ونحن −

 الصحافة؛  في األمن لمسألة یتطرق تدریب في −

  نحو على فعلھ تستطیعون ما  نناقش كیف سنرى لذا فضاءاتكم، على التأثیر تستطیعون أشخاص  أنتم ذلك،  إلى إضافة −
 . التحدید 

 كان إذا للمنظمة، ( أمنیة نظر وجھة من  اإلعالم بیئة  في الجنسي التحرش: الداخلیتین الدائرتین على التدریب ھذا یركز
). للمنظمات تدریبًا ھذا  

 أو الجنس نوع حول لیست ھذه العمل ورشة أن توضیح ھو الھدف. نقطة كل  تفاصیل في  الخوض الضروري من لیس
. الجدیدة الذكوریة أشكال  

 بصحافیة  الجنسي التحرش یبین فیدیو  :1 نشاط

  الصحافة وفي عامة، بصورة الرئیسة وخصائصھ الجنسي التحرش مفھوم  المشاركین  مع نفھم أن ھو الفیدیو ھذا من الھدف
 .خاصة بصورة

  الموقف یحدث أن  ینبغي. عملھا  تأدیة أثناء  الجنسي للتحرش تتعرض صحافیة  تصور قصة أو مقالة أو فیدیو شریط  استخدموا
  قانونیة أو اجتماعیة عقوبات( عواقب لذلك یكون أن ینبغي أمكن، وإذا ،)إلخ  جمھور، أو زمالء( متفرجون ھناك  یكون حین
 ). إلخ الجمھور، من فعل ردود  أو الصحافیة لصالح  إیجابیة تدابیر أو المتحرش ضد 

 :  في  یتأملوا أن المشاركین من المدربون یطلب القصة، أو المقالة مشاركة أو الفیدیو عرض وبعد 

 )  جسدیة أم لفظیة  غیر  أم لفظیة( استخدمت التي  اللغة نوعیة −

 ) وبعده الجنسي  التحرش  موقف  أثناء ( المتفرجون ھم من −

  المتفرجون؟ فعلھ الذي ما −

 ؟الموقف ذلك في  متفرجین كانوا إذا المشاركون سیفعلھ الذي ما −

 .  المشاركون عنھا یعبر التي الھامة المفاھیم  كل عن  مالحظات لكتابة قالبًا  ورقیًا لوًحا استخدموا

 . عرضھ تم الذي المقال أو الفیدیو شریط في الموقف لھذا كانت التي العواقب عن یكشفوا أن المدربون یرید  ربما  النھایة،  في
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 .  مناطقھم  أو المشاركین بالد   في  القانوني اإلطار المدربون یشرح  :2 نشاط

 اإلنترنت  على الجنساني والعنف اإلنترنت  على الجنسي التحرش :3 نشاط

  من  الوقت بعض  بعد  وذلك الرقمي، الفضاء في  التحرش یُعرض كیف  لیرى  بحثًا أجرى SAFE برنامج  فریق أن اشرح
  في)  والمتحرش للتحرش تعرضت التي الصحافیة( الفاعلین  أسماء عن اإلنترنت على بحثًا  أداء عند  أنھ البحث أظھر. وقوعھ

 بصورة یكن لم المتحرش أن حین  في باالعتداء  ارتباًطا األكثر ھي للتحرش تعرضت  التي الصحافیة كانت  فقد   مماثلة، حالة
 .  بھ  مرتبًطا  عامة

 .  الخاصة تجاربھم  خالل  من  اإلنترنت على الجنساني العنف في  وتأملھم المشاركین  نقاش سّھلوا :4 نشاط

 . اإلنترنت على الجنساني العنف من  جزء اإلنترنت على الجنسي التحرش :للمدربین مالحظات

 وتشویھ والتصید  الشخصیة البیانات ونشر والمطاردة المراقبة یتضمن فھو: متعددة  مظاھر لھ اإلنترنت على الجنساني العنف
 .بسرعة تنتشر  التي والكراھیة اإللكتروني والتجسس والتشھیر السمعة

  الجنساني العنف من لنمط امتداد  لكنھ  االجتماعي، التواصل منصات  على مقصوًرا أو جدیًدا  شیئًا  لیس اإلنترنت على العنف
)  واألقارب  السابقون والعشراء األزواج فیھما یتسبب واللذین( المقربة الدائرة قبل  من ممنھج نحو  على یُرتكبان اللذین والتمییز
 الحكومیة والمؤسسات الغرباء( الخارجیة والدائرة ) والمصادر والزمالء الرؤساء من تتكون التي(  المنظماتي العمل ودائرة
 ). صلة  ذوي فاعلین من ذلك وغیر

  في متسلسلة یجد " المتصل غیر" العالم في  حیاتھا طوال المھمشة المجموعات لھ تتعرض الذي للنساء الكاره العنف یجد 
 . العقاب من المعتدین إفالت في  التشریعات ونقص الھویة عن الكشف عدم یفید   حیث الرقمي،  الفضاء

  آثار وألن بعًضا بعضھما مرتبطان  ألنھما" المتصل غیر " العنف عن اإلنترنت  على الجنساني العنف فصل یمكن ال  ثم، ومن
 ".  المتصل غیر" العنف یسببھا التي  تلك مثل حقیقیة   اإلنترنت على الجنساني العنف

  التي(  الھجمات فھذه. مھنتھن  بسبب  فقط الرجال زمالئھن من  اإلنترنت على والتحرش للھجمات أكثر  معرضات لسن والنساء
 خاصة بصورة موجھ العنف فھذا ذلك، إلى إضافة . نساء  ألنھن إلیھن توجھ) جنسي طابع وذات للنساء كارھة تكون ما غالبًا
  ذوي واألشخاص+ LGBTQI وفئات  المھمشة اإلثنیة المجموعات المثال سبیل وعلى المھمشة، المجموعات من النساء ضد 

 .إلخ والشباب اإلعاقة
 

 التدریب أنواع لمختلف المطلوبة التعدیالت

 :  التالیة التعدیالت إجراء في  انظروا بعد، عن للتدریب بالنسبة. مباشر  شخصي كنشاط الدرس ھذا تصمیم تم
  مكتوبًا  نًصا یتبعوا أن ویفضل التقدیمي،  العرض في  مستخدم وفیدیو ورسم صورة كل بالتفصیل المدربون یصف   أن ینبغي
 .  لألوصاف وقتًا  یضّمن لكي أطول وقتًا الدرس سیستغرق بعد، عن التدریب  شكل في . مسبقًا
  لمستویات تبعًا  تھیئتھا  ینبغي لكن الدرس ھذا إطار في التفاعلیة األنشطة من وغیرھا الذھني العصف أنشطة تضمین یمكن

 . المشاركة للمجموعة  الرقمیة المعرفة
  وما  اإلنترنت على والتحرش الجنساني العنف لموضوع المساحة من ومزیًدا األولویة یعطوا أن أیًضا المدربون یقرر أن یمكن
 .أنشطة  من بذلك یرتبط

 



 

 
 SAFE   58ملحق اإلدماج لمنھج برنامج    —مجلس األبحاث والتبادل الدولي (آیركس)                           2021أیار/مایو  

 

 المعلومات  استخالص أسئلة
  مجموعة كل من واطلبوا مجموعات ثالث إلى المشاركین قّسموا .الجنسي التحرش حاالت في  واالستجابة الوقایة بروتوكوالت

 المواقف أحد  حدوث حالة في  قیاسیة استجابة سیاسة/بروتوكول بصیاغة تُكلّف وأنھا منظمة أو  إعالمیة وسیلة أنھا تتخیل أن
 : التالیة

 .المصادر جانب من الجنسي التحرش حالة في واالستجابة الوقایة بروتوكول: 1 المجموعة

 . المنظمة/بالبیئة تتعلق حاالت  في واالستجابة الوقایة بروتوكول: 2 مجموعة

 . اإلنترنت  على الجنسي التحرش حالة في واالستجابة الوقایة بروتوكول: 3 المجموعة

 .البدء في  المشاركین لمساعدة األساسیة األمثلة أو التوصیات  بعض یقدموا أن للمدربین یجوز
 

  أخرى  مالحظات

 ودائرة الثقافة كسر طریق  عن الوقایة تتحقق الجنسي، التحرش حالة في . الوقایة على دائًما SAFE برنامج مقاربة  تركز
 .القانونیة المسؤولیة وممارسة  االعتداءات إظھار خالل من العقاب من اإلفالت

  حساباتھم  بإغالق  القرار الصحافیین بعض یتخذ   اإلنترنت، على الجنساني العنف أو اإلنترنت  على الجنسي التحرش حالة في
  فیما حرًصا أكثر یصبحون الحاالت، ھذه مثل  في  آخرون،. األخرى  اإلعالمیة الوسائل أو االجتماعي التواصل شبكات على

 یستخدمون آخرون. یعملون حیث  اإلعالمیة المنظمة في المنصب تغییر یطلب اآلخر  البعض. ینشرونھ أو یقولونھ بما یتعلق
  بصورة المھنة یترك البعض  أخیًرا، أو،. عنیفًا أو شخصیًا یصبح أن من  العام النقاش لمنع بدیلة شخصیات أو مستعارة أسماء
 .دائمة أو مؤقتة

  وراء وھیكلي ممنھج  ھدف یوجد  ألنھ" المستحدثة" الذاتیة الرقابة نضیف أن  یمكن  لكننا ". الذاتیة الرقابة " التدابیر ھذه وتُسمى
 الراھن الوضع یتحدین اللواتي  األخرى  المھمشة والمجموعات  وإسكاتھنّ  النساء على للسیطرة: اإلنترنت على الجنساني العنف

 . المساواة وعدم التمییز وزیادة للنساء العام النفوذ  تقلیل ھو والھدف. النمطیة األفكار  یتحدین  واللواتي

  نرى،   كما لكن. شخص كل  نظر  وجھة من مشروعة تدابیر ھي  إلخ اإلنترنت  على العنف حسابات ضد  الذكر سابقة والتدابیر
 . العام الفضاء في  الھامة النساء أصوات خسارة  ھي  النتیجة فإن

  یعني  ذلك كان لو حتى  بأسمائھن المعلومات نشر مواصلة یقررن الالتي الصحفیات  من یحصى ال عدد  أیًضا ھناك شك، بدون
  وعیًا نرى واآلن الفردیة، المخاطر تخفیف   تدابیر  بتطبیق قام  بعضھن. التحرش أو التھدید  أو العنف مواجھة  في استمرارھن

  عام،  بشكل والمھنة  العمل من النوع ھذا جوانب كل  في الحال ھي وكما. جماعیة حلوالً  تحتاج جماعیة مشكلة ھذه بأن متزایًدا
 استراتیجیًا یردون الطریقة وبھذه الجماعي، األمن تدابیر ویطبقون متزاید  نحو على سویًا یأتون  اإلعالم مجال في  العاملین فإن

 . اإلنترنت على الجنساني العنف على

  تولي على  تدریبھا یتم  التي المنظمات یشجع  أیًضا لكنھ أعاله، المذكورة التدابیر على المشاركین SAFE برنامج یدرب
  ثم،  ومن"). النساء ینقذون الرجال" أن ضمنًا ذلك یعني  أن دون( العنف من  خال فضاء  لضمان واجبھا أداء وعلى  المسؤولیة

 .والواجبات المسؤولیات تولي مسألة  فھي
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https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf 

Feminist principles of the internet: https://feministinternet.org/en/principles 

IREX/Center for Applied Learning and Impact: Checklist for Overcoming Digital Barriers to 
Inclusion in Online Learning 

IREX/Center for Applied Learning and Impact: Online Collaboration Guide for Facilitators: 
Resource for Using Digital Technology for Collaboration and Learning  

Make your PowerPoint presentations accessible to persons with disabilities 
https://support.office.com/.../make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-

with-disabilities 

Managing the Security of Aid Workers with Diverse Profiles - EISF Research Paper 
https://reliefweb.int/.../2285-EISF-2018-Managing-the-Security-of-Aid-Workers-with-Diverse-

Profiles.pdf. 

NASPA Policy and Practice Series - Safe Spaces and Brave Spaces: 
https://www.naspa.org/.../Policy_and_Practice_No_2_Safe_Brave_Spaces.pdf 

Sexual Harassment in the Media: http://m.wan-ifra.org/reports/2018/05/29/sexual-
harassment-in-the-media-a-practical-guide-for-employers-employees. 

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://www.endabusepwd.org/wp-content/uploads/2021/02/print_materials_090517.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://feministinternet.org/en/principles
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://support.office.com/en-us/article/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://support.office.com/en-us/article/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://gisf.ngo/wp-content/uploads/2018/09/Managing-the-Security-of-Aid-Workers-with-Diverse-Profiles.pdf
https://gisf.ngo/wp-content/uploads/2018/09/Managing-the-Security-of-Aid-Workers-with-Diverse-Profiles.pdf
https://www.naspa.org/images/uploads/main/Policy_and_Practice_No_2_Safe_Brave_Spaces.pdf
http://m.wan-ifra.org/reports/2018/05/29/sexual-harassment-in-the-media-a-practical-guide-for-employers-employees
http://m.wan-ifra.org/reports/2018/05/29/sexual-harassment-in-the-media-a-practical-guide-for-employers-employees
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TAAP Toolkit: http://www.taapinclusion.org/toolkit/ 

United Nations Guide to Gender Inclusive Language: https://www.un.org/en/gender-
inclusive-language/ 

United Nations Glossary on Sexual Exploitation and Abuse: https://hr.un.org/.../English_0.pdf 

http://www.taapinclusion.org/toolkit/
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf
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