
سياسة املحتوى والتحرير 
 العاملية لرشكة بريسون 
الخاصة برشكاء العمل

النسخة 1—سبتمرب 2021



املحتويات

iv توطئة املدير التنفيذي لرشكة بريسون، آندي بريد 

1 املقدمة 

3 السياسة: بيانات املبادئ 

5 1.  احرتام حقوق اإلنسان 
6 2.  االلتزام بالتنوع، واإلنصاف، والشمول 
7 3.  دعم التعليم القائم عىل األدلة والحقائق 
7 4.  إنشاء محتوى أخالقي وقانوين 

8 السياسة  نطاق 

10 اتساق اإلرشادات الحالية مع السياسة 

11 بالسياسة   االلتزام 

13 متى ينبغي اإلشارة إىل السياسة يف عملية تطوير محتوى بريسون 

14 حل املخاوف 

15 مسار تصعيد املشكلة    



17 األساسية  املعلومات 

18 1  التدريب وتسوية االستفسارات 
20 2  إطار عمل التعلّم املتعلق بالتنوع واإلنصاف والشمول يف رشكة بريسون )ملخص(  
23 3  خطة العمل املستدامة لرشكة بريسون 
24 للجميع  التعليم   

24 التعليم من أجل عامل أفضل   

24 القيادة مبسؤولية   

25 4  "بيت" املحتوى 
27 5  إمكانية الوصول يف محتوى بريسون   
28 اكتامل إمكانية الوصول يف تصميم املحتوى    

29 6  روابط مفيدة  
30 7  التحديات  
31 تضمني التنوع واإلنصاف والشمول يف محتوانا    

31 التحدي األول: نقص التمثيل   

31 التحدي الثاين: االرتباطات السلبية املفرطة   

32 التحدي الثالث: االرتباطات اإليجابية املحدودة   

32 التحدي الرابع: القصص الناقصة   

32 التحدي الخامس: إطار "املشكلة"   

33 8  تعريفات املصطلحات املستخدمة يف السياسة واإلرشادات ذات الصلة 



iv 

توطئة املدير التنفيذي 
لرشكة بريسون، آندي بريد

“تعمل رشكة بريسون يف أكرث من 100 سوق حول العامل، وتخدم جمهوًرا متنوًعا للغاية 
من املتعلمني، واملعلمني، ومقدمي الرعاية، واألرس، واملجتمعات املحلية عموًما. وقد 

بذلنا قصارى جهدنا لكسب ثقة عمالئنا عن طريق تطوير محتوى عايل الجودة وفعال 

وتوقعاتهم.   احتياجاتهم  يلبي 

وتستند تلك الثقة، وسمعتنا كأكرب رشكة تعليمية يف العامل، إىل إنشاء محتوى ليس ذا 

صلة، وواقعيًا، وقامئًا عىل الرباهني فحسب، وإمنا أخالقي، وشمويل، ويقّدر اإلنصاف 

والتنوع يف جوهره أيًضا.  

ال شك أن هذا معيار عاٍل، غري أن سياسة املحتوى والتحرير هذه ستقدم تأكيًدا أكرب 
عىل أننا سنحققه عن طريق وضع أفضل املامرسات واملبادئ القياسية وتنفيذها عىل 

مستوى رشكة بريسون”.

توطئة املدير التنفيذي لرشكة بريسون، آندي بريد )نسخة رشيك العمل(



املقدمة
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تساعد رشكة بريسون األشخاص عىل إحراز تقدم ملموس وقابل للقياس يف 

حياتهم من خالل التعليم. 

إننا نقدم تجارب تعلّم، ووسائط، وخدمات عالية الجودة تُظهر 
نتائج تعليمية فعالة من خالل املشاركة واالبتكار. ومتثل منتجاتنا 

وخدماتنا1 جزًءا أصيالً من تجارب التعلّم ملاليني البرش حول العامل، 

وال شك أن هذا امتياز لنا نأخذه عىل محمل الجد. ونفتخر بالعمل 

مع رشكاء عمل بريسون الذين أثبتوا التزامهم الشديد باملبادئ 

املنصوص عليها يف هذا املستند. 

ويبني هذا املستند املبادئ التي تحكم كيفية عمل بريسون، كرشكة 

تعليمية عاملية رائدة، لضامن توفري تجارب تعلّم عالية الجودة 

تجسد األفراد واملجتمعات التي نخدمها كل يوم. ويعتمد نهجنا عىل 

غرض رشكتنا املتمثل يف التزاماتنا العاملية تجاه التنوع، واإلنصاف، 

والشمول )التزامات التنوع واإلنصاف والشمول )DE&I(2( وخطة 

العمل املستدامة )SBP( لعام 2030 لرشكة بريسون. 

1  يشمل هذا أي محتوى لدى بريسون يُتاح للجمهور، أو يُنرش له، أو يُستخدم بواسطته، مبا يف ذلك )عىل سبيل املثال ال الحرص( املؤهالت، واألنظمة األساسية، والتقييامت، والربامج الحاسوبية، والكتب الدراسية، واملواد التسويقية، يف كل من التنسيقات املطبوعة والرقمية، باإلضافة إىل املحتوى املوصوف عرب الخدمات املبارشة، مثل دورات التطوير الوظيفي والدروس الخصوصية.

2  يف أغسطس 2020، تعهدت رشكة بريسون بأن تتضمن جميع منتجاتنا وخدماتنا، مبادئ مناهضة للعنرصية. نحن ملتزمون بضامن ما ييل:
1.  متتع كل فرد بفرص متكافئة مدى الحياة للنجاح من خالل التعليم.

2.  متثل منتجاتنا وخدماتنا التعليمية التنوع الغني للمتعلمني.
3.  يعكس املحتوى التعليمي لدينا تطوًرا نحو مناهضة العنرصية وتحقيق العدالة االجتامعية.

4.  يشعر جميع موظفينا باالنتامء، سواء داخل رشكتنا أو يف مجتمعاتهم املحلية.
5.  كمجتمع، ورشكة، وأفراد، مل نعد بحاجة إىل تذكري أي أحد بأن حياة السود مهمة.

باإلضافة إىل هذه االلتزامات، تطمح هذه السياسة إىل توفري التوجيه واإلرشاد اللَذين يضمنان دمج مبادئ مناهضة التحيز يف جميع منتجاتنا وخدماتنا، مع الرتكيز عىل األشخاص الذين يعانون من التهميش يف املايض والحارض، والتمثيل املشوه، واإلقصاء.  

تحدد التزامات التنوع واإلنصاف والشمول، وخطة العمل املستدامة، 

وإطار إمكانية الوصول أهدافًا تضمن التمثيل املتنوع يف محتوانا 

وتضمني مفاهيم مناهضة العنرصية، واملساواة االجتامعية، 

واالستدامة البيئية يف التدريس والتعليم. وال غنى عن سياسة 

املحتوى والتحرير العاملية لرشكة بريسون )املشار إليها يف هذا 

املستند باسم "السياسة"( يف تحقيق هذه األهداف.

ُوضعت هذه السياسة لتكون نرباًسا للمحتوى والتحرير؛ حيث 

تحدد سامت التنوع واإلنصاف والشمول )DE&I( املطلوب دمجها 

يف منتجاتنا وخدماتنا. وتنطبق عىل مستوى مصفوفة رشكة بريسون، 
وأقسامها، ومناذج عملها املختلفة. وتسرتشد باملبادئ واإلرشادات 

املتعلقة باملحتوى والتحرير قيد التطبيق حاليًا عىل مستوى أعاملنا، 

فضالً عن اإلرشادات الخارجية التي تم الرجوع إليها خالل وضع 

هذه السياسة.

بصفتك رشيك عمل لرشكة بريسون، فإنك تؤدي دوًرا مهاًم يف 

تحويل هذه الرؤية إىل حقيقة. ومن خالل العمل مع الرشكاء الذين 

يشاركوننا بوضوح قيمنا والتزاماتنا، ويعكسونها يف عملنا مًعا، سنبني 

عاملًا أكرث روعة وإنصافًا لتعليم الجميع.

من املهم أن نالحظ أن املفاهيم، واملصطلحات، وأفضل املامرسات 

ذات الصلة بالتنوع واإلنصاف والشمول يف حالة تطور مستمر 

وتستند إىل السياقات الثقافية والجغرافية. ونتيجة لذلك، ستخضع 

هذه السياسة واإلرشادات املرتبطة بها للمراجعة عىل أساس سنوي، 

وستتم مشاركة أي مستجدات رضورية مع املوظفني ورشكاء العمل.

املقدمة )نسخة رشيك العمل(

https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/en-US/careers/diversity-equity-inclusion
https://plc.pearson.com/en-US/careers/diversity-equity-inclusion
https://plc.pearson.com/sites/pearson-corp/files/pearson/our-corporate-policies/10-pearson-accessibility-statement-2012.pdf
https://plc.pearson.com/sites/pearson-corp/files/pearson/our-corporate-policies/10-pearson-accessibility-statement-2012.pdf
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تُصّنف السياسة مبوجب بيانات املبادئ تحت العناوين الرئيسية 

التالية:

 احرتام حقوق اإلنسان والسعي إىل إنشاء محتوى خاٍل من التمييز ومناهض للتحيز. 1
 تطوير محتوى يتضمن التزامنا بالتنوع، واإلنصاف، والشمول . 2
 تقديم الدعم للتعليم القائم عىل األدلة والحقائق. 3
 إنشاء محتوى أخالقي ميتثل للمتطلبات القانونية  . 4

هذه مبادئ أساسية ينبغي وضعها يف الحسبان لضامن امتثال جميع املنتجات ملبادئ االستدامة 

والتزامات التنوع واإلنصاف والشمول التي تدعم عالمتنا التجارية. إنها مبادئنا التي نتمسك بها 

جميًعا وتشكل الطريقة التي نفكر، ونعمل، ونترصف بها. ويف املقابل، تنعكس هذه املبادئ يف 

محتوانا ويف تعامالتنا مع العمالء، واملتعلمني، ومقدمي الرعاية، واملعلمني.

بصفتك رشيك عمل متعاقًدا مع رشكة بريسون، من املتوقع منك أنت ومن يعملون معك 

)املوظفني لديك، واملتعاقدين من الباطن معك، وغري ذلك( التمسك بهذه املبادئ يف عملكم 
معنا، إىل جانب تلك املبادئ املوصوفة يف مدونة قواعد السلوك لرشكاء العمل.

السياسة: بيانات املبادئ )نسخة رشيك العمل(

https://www.pearson.com/legal-information/our-policies/business-partner-code-of-conduct.html
https://www.pearson.com/legal-information/our-policies/business-partner-code-of-conduct.html
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1.  احرتام حقوق اإلنسان

رشكة بريسون هي رشكة عاملية ذات قيم راسخة تطرح منتجات لقطاع 

عريض من الجمهور. وتسعى رشكة بريسون من خالل منتجاتها إىل 

التأكيد عىل احرتام حقوق اإلنسان، وتشمل حقوق األطفال، عىل النحو 

املحدد يف إعالن األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، واتفاقية حقوق الطفل 

الصادرة عن األمم املتحدة. وتشمل ما ييل: 

مناسبًا 	  معيشة   مستوى 

والفن 	   الثقافة 

لتعليم 	   ا

 املساواة 	 

 العدل 	 

 الحرية 	 

 الصحة 	 

 املعاملة اإلنسانية وعدم التعرض لالستغالل 	 

 الوضع القانوين 	 

 الخصوصية 	 

 السالمة 	 

 العمل 	 

 التطور	 

الحقوق	   معرفة 

يجب أن ميثل محتوانا، بل ويعكس، حقوق جميع قطاعات املجتمع. 

ويجب أن نحرص عىل التمثيل الحقيقي، والشمويل، واملحرتم لألفراد، 

مع تجنب التمييز أو التحيز عىل أساس:

 السن	 

 األصل	 

 املظهر	 

 اللون	 

والعادات	  والتقاليد،   الثقافة، 

 اإلعاقة	 

 األصل اإلثني أو الِعرق	 

 النوع االجتامعي	 

الجنساين	  والتعبري  الجنسية   الهوية 

الجغرافية	   املنطقة 

 اللغة	 

 الحالة الزوجية واالجتامعية	 

 الجنسية أو األصل القومي	 

 التنوع العصبي وصعوبات التعلّم	 

والنفسية	  الجسدية   الصحة 

 اآلراء السياسية	 

 الدين، والقيم الروحية، واآلراء الدينية	 

 الجنس 	 

 التوجه الجنيس أو الرومانيس	 

 الوضع االجتامعي واالقتصادي	 

السياسة: بيانات املبادئ )نسخة رشيك العمل(



 6

2.  االلتزام بالتنوع، واإلنصاف، والشمول

تطمح رشكة بريسون إىل أن تصبح رشكة شمولية تستهدف تقديم متثيل 

حقيقي لألشخاص الذين ينتمون إىل خلفيات متنوعة وخصائص مختلفة 

داخل منتجاتنا، والعمل عىل تعزيز ذلك التمثيل. 

إننا نسعى جاهدين إىل التأكد من أن محتوانا3 ميثل التنوع الرثي لجمهورنا يف العامل، وأن يكون 
ذلك التمثيل مناهًضا للعنرصية وللتحيز، وداعاًم للمساواة والعدالة االجتامعية. فضالً عن أننا 

نحاول توفري وصول عادل إىل منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات التعليم املتنوعة يف سبيل دعم 

املشاركة الكاملة من جميع املتعلمني لدينا.   

لتحقيق هذه األهداف، سنضع يف عني االعتبار الغايات والنتائج املتوقعة من املتعلمني عند إنشاء 

محتوانا، كام هو ممثَّل يف إطار عمل التعلّم املتعلق بالتنوع واإلنصاف والشمول )املعلومات 

األساسية—القسم 1(، وقامئة مراجعة بريسون العاملية للمحتوى والتحرير املتعلقة بالتنوع 

واإلنصاف والشمول، وإرشادات املحتوى. ونهدف إىل أن يتصدى محتوانا للتحديات التي تواجه 

مجتمعاتنا، ونلتزم مبا ييل: 

 ضامن التمثيل العادل والالئق للمجتمعات املحلية وهويات كل شخص  	 

 متثيل جميع األشخاص بشكل مرتابط مع إظهار الفوارق البسيطة	 

 رسد قصص حياة وإسهامات جميع فئات األشخاص، وضامن شمول املجتمعات املحلية 	 
تاريخيًا   واملهمشة  املتنوعة 

 متييز قدرة وإمكانيات األفراد، باإلضافة إىل العقبات املنهجية، والهيكلية، واملؤسسية 	 

3  يشمل هذا أي محتوى لدى بريسون يُتاح للجمهور، أو يُنرش له، أو يُستخدم بواسطته، مبا يف ذلك )عىل سبيل املثال ال الحرص( املؤهالت، واألنظمة األساسية، والتقييامت، والربامج الحاسوبية، والكتب الدراسية، واملواد التسويقية، يف كل من التنسيقات املطبوعة والرقمية، باإلضافة إىل املحتوى املوصوف عرب الخدمات املبارشة، مثل دورات التطوير الوظيفي والدروس 
الخصوصية.

وخالل ذلك، سنضع يف الحسبان ما ييل:

 تنوع جمهورنا العاملي )كام هو موصوف يف املبدأ 1(	 

 إمكانية وصول منتجاتنا إىل الفئات املستهدفة وما إذا كانت منصفة ومناسبة الستخدام 	 
األشخاص الذين لديهم احتياجات وتفضيالت تعليمية محددة، مبا يف ذلك املتعلمون ذوو 

اإلعاقات، واملتعلمون ذوو التنوع العصبي، واملتعلمون ذوو احتياجات اللغة والتواصل 

املختلفة، أو أيًا من ذلك  

 الحقوق والهوية اللغوية )انظر املرسد يف املعلومات األساسية—القسم 6( 	 

 تضمني املعارف، والجوانب الحساسة، والسياقات الثقافية، وال سيام ذات الصلة مبجتمعات 	 
الشعوب األصيلة التي تعرضت للتهميش

 أال يحط املحتوى الذي تم إنشاؤه من قدر األفراد أو مجموعات األشخاص، أو ينتقدهم، 	 
أو يكّون صورة منطية عنهم استناًدا إىل خصائصهم الشخصية، وأال ينطوي عىل ازدراء 

لألشخاص بغض النظر عن االختالف

 أن يقوِّض املحتوى الذي تم إنشاؤه بفاعلية التحامل، والتحيز، واملعاملة الجائرة لألفراد 	 
أو املجموعات بناًء عىل سامتهم الشخصية فحسب، وأن يشجع بقوة عىل اعتامد النُّهج 

املفتوحة، ومتعددة الجوانب، والشمولية يف التعامل مع األفراد أو املجموعات املشار إليها 

يف محتوانا  

السياسة: بيانات املبادئ )نسخة رشيك العمل(

https://neo.pearson.com/groups/global-content-editorial-policy
https://neo.pearson.com/groups/global-content-editorial-policy
https://neo.pearson.com/groups/global-content-editorial-policy
https://neo.pearson.com/groups/global-content-editorial-policy
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3.  دعم التعليم القائم عىل األدلة والحقائق
تسعى رشكة بريسون إىل تقديم مجموعة كاملة من األدلة الواقعية مبوجب بيانات من مصادر موثوقة 

عن العديد من املوضوعات، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص:

 اإلجهاض ومنع الحمل	 

 تحقيق املساواة واإلنصاف لألشخاص ذوي اإلعاقة	 

 تحقيق املساواة واإلنصاف بني األصول واألعراق	 

 التطور	 

 الجغرافيا السياسية، مبا يف ذلك النزاعات	 

 التاريخ واألحداث التاريخية، مبا يف ذلك االكتشافات واالخرتاعات	 

 تحقيق املساواة واإلنصاف يف الزواج	 

 تحقيق املساواة واإلنصاف يف التنوع العصبي	 

 تحقيق املساواة واإلنصاف للجنس والنوع االجتامعي، والهوية الجنسية، والتعبري الجنساين	 

 امليول الجنسية والتوجه الجنيس أو الرومانيس	 

 االستدامة، مبا يف ذلك االستدامة البيئية، وخاصة تغرّي املناخ 	 

عند القيام بذلك، فإننا نسعى إىل وضع محتوى ميثل مرجعية عاملية ومناسب ثقافيًا، ويتعامل مع مثل 

تلك املوضوعات بطريقة تعرّب عن: 

 االمتثال أو االتساق مع املعايري الدولية لتحل محل املامرسات املحلية	 

 الوقائع واحرتام الحقيقة	 

 العدل والتوازن	 

السيايس	   الحياد 

 احرتام ودمج أساليب اإلدارة، واملعارف، واللغات، والثقافات، والعادات املحلية املتنوعة للسكان 	 
األصليني

الخصوصية	   احرتام 

 االعرتاف مبختلف الروايات ووجهات النظر	 

 استخدام اللغة املناسبة مع تطورها	 

4.  إنشاء محتوى أخالقي وقانوين
تلتزم رشكة بريسون بإنشاء محتوى دقيق، وأخالقي، ومنصف، وجدير بالثقة، مع الحرص عىل ضامن أن 

تعكس الخدمات االستشارية التي نقدمها إىل رشكاء العمل القيم ذاتها. يف بعض الحاالت، يجب أن متتثل 

رشكة بريسون أيًضا للمتطلبات القانونية ذات الصلة. وينبغي أن يتسق املحتوى مع القوانني واملامرسات 

املتعلقة به، وتتضمن عىل سبيل املثال ال الحرص: 

 مكافحة الرشاوى والفساد	 

 تجنب األذى والجرمية	 

 تضارب املصالح	 

البيانات	   حامية 

 التعامل العادل والنزيه	 

الصحافة	   حرية 

الفكرية	   امللكية 

 قوانني الدولة املُعّدة لالستخدام فيها، مبا يف ذلك 	 
االعتبارات الجغرافية السياسية )مثل حدود 

الدولة(

 حرية ونزاهة التحرير	 

 مبادئ الحياد السيايس	 

إرشادات حول اختيار أو إعادة استخدام األصول التي متت تصفية حقوقها من منطقة جغرافية مختلفة: 

للمحتوى  الثقافية  املالءمة 

يجب اختيار الصور، والفيديوهات، والنصوص مع وضع اإلصدار/التوزيع العاملي يف االعتبار، وينبغي أن 

تعكس الحساسية للتمثيالت الثقافية يف األسواق املستهدفة. ويجب أن يشمل اإلنشاء املشرتك و/أو االختيار 

املشرتك للمحتوى املجتمعات املحلية التي يخدمها املنتج أو الخدمة، وال سيام عندما يكون املحتوى مراعيًا 

لالعتبارات الثقافية و/أو مثريًا للجدل. وميكن لفرق الحقوق والتصاريح )R&P( يف رشكة بريسون الوصول إىل 

مجموعة متنوعة من املحتوى املريئ واملكتوب الذي يخص أطرافًا ثالثة. ويجب استبدال األصول عند الحاجة 

إىل تعديل املنتج/املحتوى من أجل زيادة التمثيل الثقايف املحدد أو معالجة املالءمة الثقافية. بشكل عام، ال 

يجوز التالعب باألصول ذاتها، خاصة املظهر الجسدي لألشخاص أو مالبسهم.

يُرجى االتصال بقائد األعامل يف بريسون4 لطلب املشورة حول أبحاث األصول املتنوعة وموافقات إعادة 

استخدام األصول أو عمليات االستبدال. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول املالءمة الثقافية يف 

الصفحة 10 من هذه السياسة.

4  قائد األعامل يف بريسون هو املوظف يف رشكة بريسون الذي تعاقد مع رشيك العمل وجهة االتصال املحددة معه.

السياسة: بيانات املبادئ )نسخة رشيك العمل(
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تلتزم رشكة بريسون بالتنوع، واإلنصاف، والشمول )DE&I( من أجل منفعة املتعلمني 

واملستهلكني اآلخرين ملنتجاتنا وخدماتنا. وقد وقعت أحداث يف املايض تسببت فيها أخطاء 

دة يف تقديم العمالء لشكاوى وتعرض املتعلمني لتأثريات سلبية محتملة.   غري متعمَّ

إن مصداقية رشكة بريسون باعتبارها إحدى الرشكات التعليمية 

الرائدة يف العامل جزء جوهري من نهجنا. وال ندخر جهًدا للخروج 

بحلول إبداعية ومبتكرة تراعي السياق ومتثل املجتمعات املحلية 

التي نخدمها متثيالً حقيقيًا. ولن ننجح يف هذا الهدف إال إذا متسكنا 

بالتزامنا باملساواة االجتامعية عىل املستويني املحيل والعاملي. جدير 

بالذكر أن املحتوى الذي ال يعكس هذا االلتزام غري فعال يف تلبية 

احتياجات املتعلمني وغريهم ممن يتعاملون مع منتجاتنا وخدماتنا، 

إىل جانب أنه يرض بعمالئنا وأعاملنا.

تهدف السياسة إىل

 تقديم التوجيه لفرق تطوير املحتوى واملنتجات وجميع 	 
األشخاص اآلخرين املشاركني يف إنشاء املحتوى، وتطويره، 

ومراجعته يف سبيل ضامن اتساق املحتوى مع خطة العمل 

املستدامة )SBP( والتزامات التنوع واإلنصاف والشمول 

لرشكة بريسون

 التأكد من أن املحتوى يعكس مبادئ املرشوعية، واألصالة، 	 
وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األطفال املتأصلة يف هذه 

السياسة

 إقامة مجتمع بالغ األهمية للمحتوى يضطلع بدور فاعل 	 
يف املساهمة يف التزامنا نحو مناهضة العنرصية وتحقيق 

االجتامعية املساواة 

 منع نرش األخطاء غري املقصودة أو املحتوى غري الالئق الذي 	 
قد يكون مسيئًا أو مؤذيًا

 توثيق موقف رشكة بريسون ودعم تطبيق مبادئنا مع الرشكاء 	 
والعمالء الخارجيني 

تنطبق السياسة ومواردها الداعمة عىل كل املحتوى املطبوع 

والرقمي لرشكة بريسون بغض النظر عن مكان إنشائه وَمن قام 

بإنشائه. تتضمن السياسة موظفي بريسون ورشكاء العمل، مبا يف 

ذلك املؤلفون املستقلون، واملطورون، واملراجعون، واملحررون، 

ومبدعو املواد املرئية واملسموعة، والرشكاء يف املرشوعات املشرتكة، 

والبائعون، وأصحاب االمتياز، واملوزعون، واملوردون، واملوظفون 

يف وكاالت التوظيف املؤقتة. وتنطبق السياسة عىل جميع األنظمة 
األساسية ومهام العمل، وتشمل املوظفني غري املشاركني بشكل 

مبارش يف إنشاء املحتوى. ومن املتوقع أن يكون جميع موظفي 

بريسون واملشاركون يف إنشاء املحتوى غري التابعني لرشكة بريسون 

عىل دراية بهذه السياسة، وأن يلتزموا باملبادئ املنصوص عليها فيها 

كام تنطبق عىل محتوى بريسون.

تقدم رشكة بريسون هذه السياسة لك، بصفتك رشيك عمل تنطبق 

عليه هذه السياسة، من منطلق أن االلتزام بالسياسة مطلوب 

كجزء من رشاكتك مع بريسون. يجب أن يقرأ ويفهم جميع رشكاء 

العمل مبادئ السياسة وكيفية تطبيقها؛ ما يضمن أنه ميكنك 

االلتزام مبعايري رشكة بريسون وتوقعاتها. 

سيُقدم تدريب إلزامي لألطراف ذات الصلة املذكورة أعاله لضامن 

تعريفها عىل كيفية تطبيق السياسة، ودعمها.

نطاق السياسة )نسخة رشيك العمل(
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اتساق اإلرشادات الحالية مع السياسة

من املهم مالحظة أن السياسة عبارة عن مجموعة من املبادئ رفيعة املستوى وأفضل 

املامرسات. وإننا ندرك أن إرشادات السوق املحلية ومحددة األقسام قد تكون موجودة 

بالفعل يف بعض املناطق الجغرافية، وأنه يف بعض الحاالت، ستكون هناك تعديالت 

طفيفة من أجل   

املحلية	  للقوانني   االمتثال 

 التأكد من أن أي محتوى تم إنشاؤه ليس غري الئق أو مسيئًا عىل املستوى املحيل	 

يف مثل هذه الحاالت، يجب توخي الحذر للتأكد من احتفاظ املبادئ التي متثلها 
رشكة بريسون بأهميتها البالغة، وأنه يتم الحفاظ عىل االمتثال أو االتساق مع املعايري 

 Policy Cultural( الدولية. وقد نرشنا دليل الجوانب الحساسة الثقافية يف السياسة

Sensitivities Guidance( لتقديم دعم محدد السياق إضايف عند ظهور مثل هذه 
التحديات. 

يف عام 2022، ستكمل رشكة بريسون مراجعة جميع إرشادات املحتوى والتحرير املحلية 
للتأكد من اتساقها مع السياسة. وسيقدم قادة األعامل يف رشكة بريسون أي إرشادات 

تكميلية محلية، عندما تكتمل وحيثام يكون ذلك مناسبًا، إىل رشكاء العمل حسب 

الرضورة من أجل املرشوعات املتعاقد عليها. 

نطاق السياسة )نسخة رشيك العمل(
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يتطلب تضمني نهج يتسم بالتنوع واإلنصاف والشمول نرش ثقافة االهتامم الفعيل عىل 

مستوى الرشكة يف جميع مامرسات العمل. 

من املتوقع أن يلتزم جميع موظفي بريسون ورشكاء العمل باتخاذ 

خطوات واعية يف نهجهم لتطوير املحتوى. ويتطلب هذا االلتزام 

االعرتاف بالتحيز املتأصل يف تنشئتنا الثقافية وتنشئة اآلخرين، 

والذي قد يتضمن إقصاء اآلخرين الذين ال يشبهوننا أو ال ميثلون 

الثقافة السائدة، أو تهميشهم، أو إطالق صفات مجحفة عليهم. 

ويحتاج إىل إحساس باملسؤولية الشخصية وإدراك كيف ينعكس 

التحيز عىل عملنا. ومن هنا، يتبني أننا يف حاجة إىل إجراء األبحاث 

الرضورية واملشاركة املجتمعية لدعم جميع عمليات صنع القرار 

لدينا مبنظور التنوع واإلنصاف والشمول وتجسيد التزام رشكة 

بريسون بالتعلّم من أجل الحياة.

ميكن تلخيص أفضل املامرسات عىل النحو التايل:

 االلتزام—يتطلب هذا اإلجراء تفكريًا شخصيًا، ومتحيًصا . 1
لتحيزاتنا، وتعزيز مبادئ مناهضة التحيز، ومناهضة 

العنرصية، واملساواة االجتامعية يف أي محتوى نطوره.

 البحث—هل هناك وجهة نظر قاطعة حول مسألة ما؟ . 2
ما األعامل األخرى يف املجال التي ميكن أن تقدم رؤية 

عن هذا املوضوع؟ اسَع بنشاط للحصول عىل مجموعة 

متنوعة من وجهات النظر. وحيثام يتم متثيل مجتمعات 

محلية متنوعة، يجب أن يشمل البحث املشاركة املبارشة 

مع أعضاء املجتمعات املعنية للحصول عىل وجهات نظر 

حقيقية.

 املشاركة—تفاعل مع مجموعات أكرب ملشاركة التعلّم، . 3
والتعاون، واكتساب مجموعة متنوعة من وجهات النظر 

والرؤى من املتعلمني، واملعلمني، واملجتمعات املحلية، 

واألقران، والزمالء. 

 الفحص—اتخذ نهًجا حاساًم الستكشاف الدليل عىل . 4
املفاهيم التي نقدمها.

 التطوير—انتهز الفرصة ملواصلة تنمية فهمنا والبقاء عىل . 5
اطالع دائم عىل املستجدات يف مجال خربتنا مع منظور 

التنوع واإلنصاف والشمول.

تلتزم رشكة بريسون، بصفتها صاحب عمل، بدعم الزمالء والرشكاء 

يف بناء ثقافة شمولية وتحقيق النمو من خالل تواصلنا، وعملياتنا، 
ومواردنا.  وأنشطتنا، 

االلتزام بالسياسة )نسخة رشيك العمل(
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 متى ينبغي اإلشارة إىل السياسة يف عملية تطوير 
محتوى بريسون؟

اإلجابة املخترصة هي: طوال الوقت. يف كل مرحلة من مراحل عملية تطوير املحتوى، يجب عىل األفراد 

والفرق تضمني االعتبارات الواردة يف هذه السياسة. 

تختلف مامرسات التخطيط، والتطوير، واإلنتاج، واملراجعة بني فرق املحتوى، والخدمة، واملنتج يف مختلف 

مواقع، ومناطق، وأجزاء العمل. وميكن أن تختلف املامرسات أيًضا يف أساليب اإلدارة بناًء عىل املرشوع 

أو الخدمة، أو الرشوط املحددة املنصوص عليها يف عقود رشكاء العمل وجدول )جداول( العمل )األعامل( 

املتفق عليها. ومع ذلك، يجب عىل جميع املشاركني يف تطوير محتوى رشكة بريسون تطبيق السياسة طوال 

عملية إنشاء املحتوى، ومراجعته، ونرشه/إصداره. ويشمل ذلك املوظفني، ورشكاء العمل، بغض النظر عن 

وحدة العمل أو الفريق الذي يعملون لصالحه. 

االلتزام بالسياسة )نسخة رشيك العمل(
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حل املخاوف

كيف سأعرف ما إذا كان هناك يشء يتعارض أو ميكن أن يتعارض مع 

مبادئ السياسة يف املحتوى الذي أعمل عليه؟

فّكر—اطرح عىل نفسك األسئلة التالية:

 هل يتسق املحتوى مع التزام بريسون بالتنوع، واإلنصاف، والشمول؟	 

 هل ستشعر بالراحة عند قراءة ما يُكتب عن املحتوى يف اإلعالم؟	 

 هل ينتهك املحتوى روح التزامات التنوع واإلنصاف والشمول لرشكة 	 
بريسون؟

 هل ييسء املحتوى إليك أو إىل األشخاص الذين لديهم هويات 	 
وتجارب حياة مختلفة عنك؟

 هل ميكن أن يفرس املتعلم املحتوى إلدامة تحيز أو صورة منطية أو 	 
االستمرار يف تهميش مجموعة من األشخاص؟

 هل املحتوى قانوين ومتسق مع مدونة قواعد السلوك لرشكة بريسون؟	 

ماذا لو حّدد متعلم أو عميل إحدى املخاوف أو املشكالت يف املحتوى 

التي تتعارض مع السياسة؟ 

خالل مشاركتك مع رشكة بريسون، إذا أثار متعلم أو عميل إحدى املخاوف 

معك وعرّب عن رغبته يف إبالغ األمر إىل رشكة بريسون، فيمكنك إحالته إىل 

بوابة Pearson Report Bias لإلبالغ عن التحيز. 

ميّكن رابط الويب هذا املتعلمني واملعلمني الذين لديهم مخاوف بشأن 

مواد بريسون من االتصال بنا مبارشًة حتى نتمكن من التحري عن املشكالت 

وإصالحها.  املحتملة 

وإذا مل تكن متأكًدا مام إذا كانت مخاوف الفرد تتعلق بخرق مبارش 

www. لهذه السياسة، فيمكنك إرسال االستفسارات مبارشًة إىل

pearsonethics.com، املوقع اإللكرتوين الخارجي لإلبالغ عن االنتهاكات 
املشتبه بها ألي من سياساتنا العاملية أو مدونة قواعد السلوك.

ماذا لو حّددت أنا )أو زميل( إحدى املخاوف أو املشكالت يف املحتوى 

التي تتعارض مع السياسة؟

بصفتك رشيك عمل، إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف من أن املحتوى 

املوجود يف أي من منتجات بريسون يبدو أنه يتعارض مع بيانات املبادئ 

املوضحة يف هذه السياسة، ومل يسفر تصعيدك إىل قائد التحرير أو األعامل 

يف رشكتك عن اتخاذ إجراء أو التوصل إىل حل، فنوّد أن تتواصل معنا. 
ميكنك االتصال بقائد األعامل يف بريسون مبارشًة، أو التواصل مع لجنة 

السياسة باستخدام هذا النموذج، أو لإلبالغ عن التحيز. أيًا كانت الطريقة 

التي تختارها لالتصال بنا، يُرجى تضمني تفاصيل محددة حول املحتوى 

ومخاوفك. وسيتم تصعيد مخاوفك وفًقا لذلك للتوصل إىل حل.

االلتزام بالسياسة )نسخة رشيك العمل(

https://www.pearson.com/report-bias.html
https://www.pearson.com/report-bias.html
https://app.smartsheet.com/b/form/d1eaba3878544d6d8626536ad13569f1
https://app.smartsheet.com/b/form/d1eaba3878544d6d8626536ad13569f1
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مسار تصعيد املشكلة   
يُقدم مسار تصعيد املشكلة هذا إىل رشكاء عمل بريسون لدعم شفافية عملياتنا. 

ويوفر لك فهاًم لكيفية استجابة رشكة بريسون عند وجود مشكالت محددة يف 

املحتوى والتي تعد انتهاكًا للسياسة. بصفتك أحد رشكاء العمل مع رشكة بريسون، 

يرد تفصيل لطريقة إبالغك عن مخاوفك بشأن املحتوى يف القسم السابق من هذا 

املستند.

د  من املتوقع أن يحتفظ كل فريق وقسم يف رشكة بريسون بسجل ألي محتوى يُحدَّ

عىل أنه ينتهك السياسة. وسيتضمن هذا السجل املعلومات التالية:

 اسم املُبلِّغ عن املشكلة	 

 املنتج/األداة ووصف املشكلة	 

 الخطوات املتخذة تجاه الحل، مبا يف ذلك األطر الزمنية املتفق عليها	 

املناسبة	   املوافقة 

هــل أنت قائد املرشوع/املحتوى؟

هل يخص املنتج/

فريقك املحتوى 

/قسمك؟

تحقق وأوجد الحل

قّدم البالغ والتوصيات

هل تم حل هذه املشــكلة؟

صّعد األمر صّعد األمرسّجل وأبلغ الحل

النعم

نعم

قم باإلحالة والتسجيل

ال

النعم

غ� متأكد

االلتزام بالسياسة )نسخة رشيك العمل(
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تحقق وأوجد الحل 

تقع عىل عاتق قائد املرشوع/املحتوى مسؤولية التحري عن أي 

مشكالت أو مخاوف تتعلق باملحتوى املبلَّغ عن أنه ينتهك السياسة. 

يجب أن يستشري قادة املرشوع/املحتوى الخرباء املناسبني عند النظر 

يف املشكالت وإعادة املحتوى مبارشًة إىل املؤلف/الكاتب/املحرر. 
ويتحمل القادة مسؤولية إدارة أصحاب املصلحة وصّناع القرار 

الرئيسيني )مبا يف ذلك ممثلو الشؤون القانونية واالمتثال، حيثام كان 

ذلك مناسبًا( املشاركني يف التوصل إىل حل، وإجراء أي تغيريات عىل 

املحتوى حسب املطلوب. 

قّدم البالغ والتوصيات  

تأكد من تسجيل املشكلة يف سجل مشكالت السياسة الخاص 

بالقسم، مع بيان ما ييل:

ومصدرها 	   املشكلة 

باملشكلة 	  املتأثر   املحتوى 

 املبدأ الذي تنتهكه املشكلة	 

 	  SMART"5" توصيتك للتوصل إىل حل ذيك 

ومن ثّم، يجب توجيه املشكلة إىل مالك املنتج/الخدمة، الذي 

د املسألة. سيتحقق/يوِجد الحل ويسجل/يبلغ الحل—أو يصعِّ

S = SMART  5 محدد، M قابل للقياس، A قابل للتحقيق، R واقعي، T محدد زمنيًا

قم باإلحالة والتسجيل 

إذا مل يكن هذا املحتوى تحت سيطرتك أو سيطرة قسمك وتقع 

مسؤوليته عىل عاتق قسم آخر، فقم بإحالة املشكلة إىل املدير 

التنفيذي املبارش، مع بيان ما ييل:

ومصدرها 	   املشكلة 

باملشكلة 	  املتأثر   املحتوى 

 املبدأ الذي تنتهكه املشكلة 	 

سيتوىل مديرك التنفيذي مسؤولية إحالة هذه املشكلة إىل نائب 

الرئيس/املدير املختص يف القسم املعني. 

سّجل وأبلغ الحل

يتحمل ُمالك6 املنتج/الخدمة أيًضا مسؤولية إبالغ الحل لجميع 

أصحاب املصلحة والشخص الذي تعرّف عىل املشكلة، فضالً عن 

التأكد من تحديث سجل مشكالت السياسة.

الدعم اإلضايف

 إذا كنت ال تزال قلًقا من أن املشكلة التي أبلغت عنها مل يتم 

حلها بعد بالغك أو اإلحالة إىل مالك املنتج/الخدمة، فنوّد أن 

معنا.  تتواصل 

 6  يشري "املالك" إىل الشخص املسؤول عن التنفيذ الكامل للمنتج أو الخدمة. 
وعادًة ما يكون هذا الشخص يف مستوى الرئيس/املدير.

اتصل بنائب الرئيس املسؤول عن معايري املحتوى يف قسمك أو من 

يعادله. واتسم بالدقة والعرض التفصييل قدر اإلمكان حتى تكون 

أسئلتك أو مخاوفك مفهومة.

مالحظة: قد تصادف أوقاتًا تكون فيها املشكلة معقدة، وتتطلب 

مستويات متعددة من التدخل واملوافقة. يف هذه الحالة، يُتوقع 

منك أن تتبع سياسة التصعيد يف القسم/الوحدة. 

التصعيد

إذا تعذر حل مشكلة ما أو كان هناك خطر مبارش عىل سمعة رشكة 

بريسون، فصّعد املسألة إىل الطرف ذي الصلة، بالرتتيب الهرمي: 

مالك املنتج/الخدمة، ونائب الرئيس/النظري، ثم نائب الرئيس 

األول. ويف أي مرحلة من مراحل عملية التصعيد، تأكد من تسجيل 

املشكلة يف سجل مشكالت السياسة للقسم ذي الصلة.

متابعة تصعيد املشكلة )لالستخدام الداخيل فقط(

االلتزام بالسياسة )نسخة رشيك العمل(



املعلومات األساسية
 ابذل قصارى جهدك حتى تعرف أفضل. 

ثم عندما تعرف أفضل، افعل ما هو أفضل.
—مايا أنجيلو



1
 التدريب وتسوية 

االستفسارات
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دعم التدريب والتنفيذ

تقدم رشكة بريسون دعم التدريب والتنفيذ للسياسة، مبا يف ذلك: 

 ندوات وورش عمل إلعالم املشاركني وتدريبهم عىل املحتوى التحريري لرشكة بريسون	 

 وحدات التعلّم عرب اإلنرتنت للموظفني يف بريسون يو، مبا يف ذلك:	 
 السياسة )إلزامية املوظفني يف أدوار وظيفية معينة(	 
 رفع وعي موظفي بريسون بشأن التحيز يف املحتوى )إلزامي لجميع املوظفني املشاركني يف كتابة محتوى 	 

بريسون(

 إطار عمل التنوع واإلنصاف والشمول وإرشادات املحتوى يف بريسون )مجموعة من املواد التدريبية 	 
اإللزامية لجميع املوظفني العاملني يف محتوى بريسون(

 وحدات التعلّم عرب اإلنرتنت لرشكاء العمل الذين يعملون يف محتوى بريسون يف نظام التعليم والتطوير 	 
اآلمن لرشكة بريسون7 )التي ستكون إلزامية بناًء عىل دور الكيان(، مبا يف ذلك:

 السياسة 	 
 رفع وعي رشكاء بريسون بشأن التحيز يف املحتوى 	 
 إطار عمل التنوع واإلنصاف والشمول وإرشادات املحتوى يف بريسون )سيكون التدريب الشامل إلزاميًّا(	 

االستفسارات
إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن السياسة، فريجى الرجوع إىل قائد األعامل يف رشكة بريسون الذي ميكنه تزويدك 

مبزيد من املعلومات، أو التواصل معنا باستخدام هذا النموذج.

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(



2
إطار عمل التعلّم املتعلق بالتنوع 

 واإلنصاف والشمول يف رشكة 
بريسون )ملخص( 
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 )DE&I( إطار عمل لتضمني مبادئ التنوع واإلنصاف والشمول 

يف عمليتَي تصميم وتطوير محتوانا وتجارب التعلّم

يف رشكة بريسون، نلتزم بضامن أن ميثل محتوانا وتجارب التعلّم لدينا مجموعة كبرية من 
الهويات االجتامعية املتنوعة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: الِعرق، واألصل، والنوع 

االجتامعي، والهوية الجنسية أو التعبري الجنساين، والتوجه الجنيس أو الرومانيس، والخلفية 

االجتامعية واالقتصادية، وهيكل األرسة أو الحالة العائلية، واملوقع الجغرايف، واملامرسات 

الثقافية، واملعتقدات الدينية، أو الروحانية، أو السياسية، واللغة، والسن، واإلعاقة. 

إننا نتجاوز مجرد التمثيل ونسعى إىل التطبيق العميل ملبادئ املساواة االجتامعية. ويف هذا 
اإلطار، فإننا نعتزم إنشاء منتجات وخدمات تؤثر يف مشاركة املتعلمني يف العدالة االجتامعية. 

ويجب أن يكون أيًا كان ما ننتجه متاًحا للجميع. ونهدف إىل متكني كل فرد من إظهار إمكاناته، 

وهو ما يجعلنا نتأمل احتياجات املجموعات املختلفة التي نخدمها ونسعى إىل تلبيتها. وندرك 

أيًضا أن األشخاص ينتمون إىل مجموعات متعددة ومتقاطعة، وأن أشكال اإلقصاء الجديدة من 

شأنها تحفيز االهتامم من جديد. ويوضح هذا املستند كيف ستساعد أهدافنا الطموحة بشأن 

محتوانا ومامرساتنا عىل إفساح املجال أمام تحقيق نتائج رئيسية للمتعلمني تعزز املساواة 

االجتامعية. 

 

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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تسعى رشكة بريسون يف كل ما تنتجه من محتوى وتجارب تعلّم، مبا يف ذلك املواد التسويقية 

والرتويجية واملنتجات التعليمية إىل 

 ضامن التمثيل العادل والحقيقي للمجتمعات املحلية وهويات كل فرد  	 

 متثيل جميع األفراد بشكل مرتابط مع إظهار الفوارق البسيطة	 

 رسد قصص حياة وإسهامات جميع فئات األشخاص، وضامن شمول املجتمعات املحلية 	 
تاريخيًا  واملهمشة  املتنوعة 

 متييز قدرة وإمكانيات األفراد، باإلضافة إىل العقبات املنهجية، والهيكلية، واملؤسسية 	 
الحالية  

إذا نجحنا يف إنتاج محتوى وتعزيز تجارب تعلّم تتسق مع هذه األهداف، فستكون لدينا فرصة 

لتحقيق نتائج رئيسية للمتعلمني تعزز املساواة االجتامعية، وتشمل ما ييل:  

 تنمية هوية اجتامعية إيجابية بناًء عىل انتامئهم إىل مجموعات مختلفة يف املجتمع 	 
وخلق شعور باالنتامء إىل أنفسهم وإىل اآلخرين داخل مجالهم )مجاالتهم( االجتامعي 

)مثل الفصل الدرايس، والحي السكني، ومكان العمل، والفريق، وغري ذلك(

 التعامل مع التنوع بالتعاطف والتواصل، وهو ما ميّكنهم من العمل بفاعلية مع 	 
األشخاص اآلخرين، سواٌء أكانوا يشبهونهم أم يختلفون عنهم

 إدراك الحاجة إىل اتخاذ إجراءات للتصدي للظلم والتعصب  	 

  متكني وتقدير مساهامتهم الفريدة وصوتهم لزيادة الشعور بالقوة من أجل بدء 	 
املثمر التغيري 

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(



3
 خطة العمل املستدامة 

لرشكة بريسون
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التعليم للجميع
خفض الحواجز وزيادة املساواة يف التعليم بشكل ملموس.

املنتج
إمكانية الوصول والشمول

 سنعمل عىل زيادة إمكانية وصول الفئات املحرومة إىل التعليم من خالل املنتجات والرشاكات  	

الجديدة والقامئة، وتحديد إسرتاتيجيات للتغلب عىل العقبات. وتشمل هذه الفئات، عىل سبيل 
املثال ال الحرص، النساء، واألقليات الِعرقية، والفئات منخفضة الدخل، واألشخاص ذوي اإلعاقات*

التمثيل يف املحتوى

 سنعمل عىل تعزيز العمليات الحالية، وسياسة التحرير، والرشاكات، فضالً عن إنشاء أخرى جديدة  	

للقضاء عىل التحيز ومتثيل العمالء الذين نخدمهم، مبا يف ذلك عىل أساس الِعرق، واألصل اإلثني، 

والنوع االجتامعي، يف منتجاتنا ومن خالل موفري املحتوى بحلول عام 2025

التعليم من أجل عامل أفضل
قيادة عملية التحول من أجل بناء املهارات للتأثري يف املجتمع 

بأكمله. والكوكب 

املنتج
االستدامة واملسؤولية االجتامعية يف املحتوى 

 سندمج االستدامة، واملسؤولية االجتامعية، واملعرفة واملهارات ذات الصلة بالتنوع واإلنصاف والشمول  	
)DE&I( يف محتوانا، واملؤهالت والربامج عرب اإلنرتنت، وتأهيل الناس إلحداث تأثري يف وظائفهم وحياتهم*

متكني املعلمني، واملوظفني، واملوردين

 سنعمل عىل تطوير ونرش أدوات وموارد ملساعدة املعلمني عىل تحقيق االستدامة يف صفوفهم1 	

 سنوفر فرًصا لجميع املوظفني واملوردين للوصول إىل املحتوى، والدورات الدراسية، والتدريب يف سبيل  	

استكشاف قضايا االستدامة، واملسؤولية االجتامعية، والتنوع واإلنصاف والشمول بحلول عام 2023

1  مالحظة: بينام نحرز تقدًما بالفعل يف العمل يف هذه املجاالت، كام هو موضح يف هذا القسم، فإننا نعمل عىل الصعيد الداخيل أيًضا يف عام 2021 عىل وضع أهداف قابلة 
للقياس ومحددة زمنيًا، والتي ستتم مواءمتها من حيث الحجم ومطابقتها مع محاور تركيز إسرتاتيجيتنا املؤسسية الجديدة. وسنعلن عن األهداف يف هذه املحاور يف تقريرنا 

السنوي لعام 2021 أو قبل ذلك.

القيادة مبسؤولية
خلق ثقافة وإدارة األعامل التي متنح األولوية لتأثرينا يف تغرّي املناخ وحقوق اإلنسان. 

الناس
حقوق اإلنسان

 نحن نحرتم حقوق املستهلكني، واملوظفني، واملوردين واملجتمعات املحلية، وننظر يف مدى تأثري  	

قرارات األعامل التي نتخذها يف حقوق اإلنسان

 من املهم أن تحتفظ رشكة بريسون بإجراءات وقائية لحامية بيانات عمالئنا بينام تعمل أيًضا مع  	

العمالء عىل تطوير منتجات مصممة وفًقا الحتياجاتهم

 سنعمل حرصيًا مع املوردين الذين يحرتمون حقوق اإلنسان ونشجع هؤالء املوردين الذين  	

يدافعون عن التنوع واإلنصاف والشمول

التنوع واإلنصاف والشمول

 نحن ملتزمون بالتمثيل عىل املستويات اإلدارية  	

 للرشكة، والذي يعكس زيادة التنوع الِعرقي 

 واألصل اإلثني والنوع االجتامعي حيث نعمل 

بحلول عام 2025.

 سنحصل عىل 500 مليون جنيه إسرتليني من  	

املوردين املختلفني املعتَمدين بحلول عام 2030

املحلية واملجتمعات  املوظفون 

 إتاحة الفرص للموظفني لالستفادة  	

من مواهبهم يف املساهمة يف أهداف 

االستدامة من خالل أدوارهم يف قطاع 

األعامل والتطوع

الكوكب
صايف االنبعاثات الصفرية 

 سنعمل عىل تقليل انبعاثات النطاقات 1، و2، و3 مبعدل 50% مقارنًة بخط األساس لعام 2018  	

كام وافقت عليه مبادرة األهداف القامئة عىل العلوم، بحلول عام 2030. 

 سنحقق صايف الصفر عرب النطاقات 1، و2، و3 بحلول عام 2030. 	

للمنتجات البيئي  األثر 

 ستصبح 100% من املنتجات الورقية معتَمدة من مجلس رعاية الغابات )FSC( بحلول عام 2025 	

 سنتأكد من إعادة تدوير جميع املنتجات ومواد التغليف عىل نطاق واسع أو تغطيتها بربنامج االسرتجاع بحلول  	

عام 2025

 سنصمم منتجات رقمية لرتشيد الطاقة 	

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(

 أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة ذات األولوية لنا 



4
"بيت" املحتوى
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بريسون هي مؤسسة شمول وتنوع 

يعكس أفرادها، ومنتجاتها، وخدماتها بصدق املتعلمني الذين نخدمهم، 

أيًا من كانوا، وأينام كانوا.

سياسة املحتوى والتحرير العاملية لرشكة بريسون

يجب أن متثل منتجات وخدمات رشكة بريسون التنوع الرثي ملجتمعنا العاملي وجمهورنا يف العامل، وتضمن أن يكون ذلك التمثيل مناهًضا للعنرصية 

وللتحيز، وداعاًم للمساواة والعدالة االجتامعية، وتحرتم حقوق اإلنسان، وتقوم عىل األدلة والحقائق، وتتسم باألخالق وااللتزام بالقانون.

سياسات وإطار عمل إمكانية الوصول: املبادئ العاملية

التوجيه الذي يدعم إنشاء محتوى قابل لإلدراك، وقابل للتشغيل، ومفهوم، وفعال، وفًقا ملبادئ إمكانية الوصول العاملية.

إطار عمل التنوع واإلنصاف والشمول

ميكن أن تعزز مجموعة املعايري الطموحة التي تبني بوضوح كيف ميكن للمحتوى الذي يتم إنتاجه باالتساق مع السياسة النتائَج اإليجابيَة 

املحلية. ومجتمعاتنا  ملتعلمينا 

إرشادات وقوائم مراجعة التنوع واإلنصاف والشمول يف محتوى بريسون

النوع االجتامعي

الِعرق واألصل اإلثني

مجتمع امليم

اإلعاقة

وجهات النظر التقاطعية

البيئية االستدامة 

 إرشادات إضافية ركزت 

 عىل الجوانب التي يكون 

التمثيل فيها مشوًها

 مجموعة إرشادات وقوائم مراجعة رشكة بريسون التي توفر توجيًها إضافيًا بشأن إنشاء املحتوى ومراجعته يف جوانب محددة حيث يكون متثيل األشخاص 

 مشوًها—مع الرتكيز عىل التحديات الرئيسية الخمسة املستمرة يف املحتوى التعليمي والوسائط )القصص الناقصة، ونقص التمثيل، واالرتباطات اإليجابية املحدودة، 

واالرتباطات السلبية املفرطة، وإطار املشكلة(

التنوع واإلنصاف والشمول—السياسات واملواد الداعمة ذات الصلة

مجموعة السياسات، واإلرشادات، والربامج، واملواد التي تعكس التزامات التنوع واإلنصاف والشمول، واملواد التي تدعم إنشاء املحتوى، وتطويره، 

وإنتاجه لتنفيذ رؤية رشكة بريسون.

الرؤية

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(



5
إمكانية الوصول يف محتوى 

بريسون  
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اكتامل إمكانية الوصول يف تصميم املحتوى 

يف سبيل تحقيق اكتامل إمكانية الوصول يف محتوى بريسون، يتعني علينا تصميم محتوى وتطويره حتى يتسنى لألشخاص ذوي اإلعاقات 
استخدامه. كام يتضح يف الشكل أدناه، تتطلب عملية اكتامل إمكانية الوصول إىل املحتوى دمج إمكانية الوصول يف تدفقات العمل، 

وتحسني مهارات موظفينا وصقلها من خالل التدريب املستمر، وتحسني إمكانية الوصول إىل املحتوى مبرور الوقت عن طريق اتباع 

 .)W3C( من اتحاد شبكة الويب العاملية )WCAG( أحدث إصدار من املبادئ التوجيهية للنفاذ إىل محتوى الويب

تتمحور املبادئ التوجيهية للنفاذ إىل محتوى الويب حول أربعة مبادئ أساسية، يُشار إليها باسم 

"POUR"، ويتم تعريفها عىل النحو التايل: 

 قابل لإلدراك—يجب أن يكون املستخدمون قادرين عىل إدراك املعلومات املقدمة لهم. . 1
وال ميكن أن تعتمد املعلومات عىل قدرات حسية فردية، مثل البرص أو السمع. 

 قابل للتشغيل—يجب أن يكون املستخدمون قادرين عىل تشغيل الواجهة. وال ميكن . 2
أن تطلب الواجهة تفاعالً قد يتعذر عىل املستخدم القيام به، مثل التشغيل باستخدام 

املاوس فقط. 

 مفهوم—يجب أن يكون املستخدمون قادرين عىل فهم املعلومات، فضالً عن تشغيل . 3
واجهة املستخدم. وال ميكن أن يتجاوز املحتوى أو التشغيل حدود فهم املستخدمني. 

 فعال—يجب أن يكون املستخدمون قادرين عىل الوصول إىل املحتوى بواسطة مجموعة . 4
كبرية من برامج املستخدم، مبا يف ذلك التقنيات املساعدة. ومع تطور التقنيات وبرامج 

املستخدم، يجب أن يظل املحتوى متاًحا للوصول إليه. 

باتباع املبادئ التوجيهية للنفاذ إىل محتوى الويب وعملية اكتامل إمكانية الوصول إىل املحتوى، ستعمل رشكة 

بريسون بشكل مدروس ومتعمد عىل تحديد أوجه التحيز واإلقصاء والقضاء عليها من مامرسات أعاملنا ومن 

منتجاتنا. 

ومتتلك رشكة بريسون موارد متعددة ملساعدة فرق املحتوى واملنتج عىل فهم التحسينات املستمرة وإدخالها يف 

إمكانية الوصول. وتشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

إمكانية الوصول يف روابط التقييم: 

 املبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول الخاصة برشكة بريسون 	 

 املبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول املقدمة إىل فرق املحتوى والنرش 	 

 موارد الوصول العامة 	 

روابط إمكانية الوصول إىل التعليم العايل: 

 تدريب إمكانية الوصول املقدم إىل منشئ املحتوى يف بريسون 	 

 املبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول إىل املستندات يف بريسون	 

 كتاب إمكانية الوصول إىل املحتوى الرقمي والتصميم الرقمي يف بريسون	 

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(

https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
http://a11y.pearson.com/accessibility-training
http://a11y.pearson.com/accessibility-training
 https://a11y.pearson.com/guidance-documents/document-accessibility/
 https://a11y.pearson.com/guidance-documents/document-accessibility/
https://a11y.pearson.com/guidance-documents/playbook/
https://a11y.pearson.com/guidance-documents/playbook/
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روابط مفيدة 

العاملية	   السياسات 

 مدونة قواعد السلوك	 

 خطة االستدامة لعام 2030	 

 مركز معلومات إمكانية الوصول إىل التعليم 	 
العايل

 إمكانية الوصول إىل التقييامت	 

https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
https://neo.pearson.com/docs/DOC-692229
https://neo.pearson.com/docs/DOC-692229
https://www.pearson.com/corporate/sustainability/our-2020-plan.html
https://www.pearson.com/corporate/sustainability/our-2020-plan.html
https://neo.pearson.com/groups/accessibility-info
https://neo.pearson.com/groups/accessibility-info
https://accessibility.pearson.com
https://accessibility.pearson.com


7
التحديات 



 31

تضمني التنوع واإلنصاف والشمول يف محتوانا 

تسهم معالجة التحديات أدناه يف التزامنا باملساواة االجتامعية، ومناهضة العنرصية، ومناهضة التحيز. ومع أن األوصاف 

أدناه موجزة، فإن رشكة بريسون لديها عدد من إرشادات املحتوى التي تركز عىل مجموعات محددة من الخصائص وتوفر 

مزيًدا من التفاصيل حول كيفية ظهور هذه التحديات يف املحتوى، مع توصيات باإلجراءات التي يجب اتخاذها ملعالجتها. 

وتؤكد رشكة بريسون عىل أن التداخل يجب أن يظل يف صدارة نهجنا خالل معالجة هذه التحديات.

التحدي األول: نقص التمثيل
يشري إىل نقص متثيل األشخاص الذين ينتمون إىل الفئات املهمشة، واملستبعدة، واملوصومة من املجتمع يف املواد التسويقية والرتويجية، واملنتجات التعليمية. 

عند معالجة نقص التمثيل، تتمحور الفكرة حول التفكري مرتني يف تصويرنا ملا يعترب "طبيعيًا" وَمن هو "الطموح". وسيدعم الحرص عىل إبراز األشخاص الذين ينتمون إىل خلفيات وخصائص 

مختلفة بشكل متسق وصادق )وبخاصة تجنب الرمزية( يف املحتوى هذا النهج الشمويل.

التحدي الثاين: االرتباطات السلبية املفرطة
يحدث ذلك عندما ترتبط الخصائص، أو السلوكيات، أو السامت السلبية بخصائص شخصية محددة بشكل متكرر وبدون أساس. وغالبًا ما تقرتن بالصور النمطية وتستند إىل التحيزات 

الفردية، والهيكلية، واملؤسسية، واملجتمعية. حتى إن الخرباء واملتخصصني يف املوضوعات ُعرضة للوقوع يف هذه التحيزات. قد يعزز مطورو املحتوى دون قصد الصور النمطية أو التحيزات 

املتأصلة يف املادة املنتجة. ويجب التشكيك يف صحة مثل هذه التأكيدات. ومن غري املقبول تعميم صفة عىل مجموعة معينة من األشخاص.

عند وصف شخص أو جامعة مبجموعة محددة من الخصائص يف محتوى بريسون، يجب أن يسمح الوصف بتفسري دقيق ملا يتم متثيله. ويجب إيالء اهتامم خاص لعدم استخدام الصور 

النمطية املرتبطة مبجموعة محددة من الخصائص دون السامح بالفوارق الدقيقة/متييز العوامل املساهمة من خارج الفرد.

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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التحدي الثالث: االرتباطات اإليجابية املحدودة
يشري ذلك إىل استمرار الصورة النمطية التي قد تبدو إيجابية ظاهريًا، ولكنها يف الواقع محدودة أو مقيدة. وغالبًا ما يتم ذلك بُحسن نية—عىل سبيل 

املثال، محاولة النأي باألفراد الذين ينتمون إىل املجموعات املهمشة، أو املستبعدة، أو املوصومة عن الصور السلبية. 

يجب أال يستخدم محتوى بريسون هذه األوصاف املقيدة. وينبغي أن يوفر محتوانا باستمرار نهًجا متنوًعا ومتغريًا عرب األنشطة، واألدوار، والوظائف 

اإليجابية.

التحدي الرابع: القصص الناقصة
يحدث هذا عندما تتعرض خصائص أو سامت األشخاص للتهميش من ِقبل األنظمة واملجتمعات املهيمنة عىل العامل يف الوقت الحايل أو املايض، عىل 

؛ ما يشري إىل  املستويني االقتصادي والسيايس. عادًة، قلام تُقدم إسهامات األشخاص املهمشني أو تُقدم بشكل موجز فقط، أو يأيت تقدميها يف سياق متأنٍّ

مستوى من االستثناء، أو الخروج عن املعهود، أو التبعية. ملواجهة هذه القصص الناقصة، يجب عىل رشكة بريسون اتباع نهج عادل عند إنتاج قصص من 

التاريخ أو الهياكل املجتمعية والثقافة. ويجب أن نبذل جهوًدا متضافرة للبحث عن هذه القصص الناقصة ورسد أخرى أكرث تنوًعا، وثراًء، وأصالة.

التحدي الخامس: إطار "املشكلة"
يشري إطار "املشكلة" إىل حقيقة أن "املعتقدات" معقدة؛ فهي ترتك تأثريها عىل املستوينَي الفردي والشخيص، ولكن ترسيخها 

 وتعزيزها يعود إىل األنظمة، والهياكل، واملؤسسات. يشري "إطار املشكلة" إىل طريقة تقديم األفراد أو املجموعات عىل أنهم 

 ضحايا سوء حظهم وال حول لهم. ويغض هذا املنظور الطرف عن حقيقة أن األنظمة، والهياكل، واملؤسسات القامئة منحت منذ 

 أمد بعيد قوة اجتامعية، واقتصادية، وسياسية ملجموعات معينة، وتركت أخرى يف حالة عجز. وغالبًا ما ينتج "إطار املشكلة" 

عن كال التشوهني، فضالً عن النقاش الدقيق واملتعاطف، الذي يصف تجربة األفراد واملجموعات من منطلق "سوء حظهم" 

 و"اضطهادهم". ويجب أن مييز محتوى بريسون قدرة وإمكانيات األفراد، باإلضافة إىل العقبات املنهجية، والهيكلية، واملؤسسية 
التي تخلق وتديم عدم املساواة أو الظلم يف املجتمع.

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(



8
 تعريفات املصطلحات 

املستخدمة يف السياسة 
واإلرشادات ذات الصلة
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من املهم أن نالحظ أن املفاهيم، واملصطلحات، وأفضل املامرسات ذات الصلة بالتنوع واإلنصاف والشمول تستند إىل السياقات الثقافية والجغرافية، وهي يف حالة تطور مستمر. وتعكس قامئة املصطلحات والتعاريف هذه 

 السياق الثقايف يف وقت اإلنتاج، وسيتم تحديثها بانتظام مبا يتامىش مع باقي هذه السياسة.

التعريفاملصطلح

AAPI/BAME/BIPOC.مصطلح يرجع إىل أمريكا الشاملية، وهو اختصار يشري إىل األمريكيني اآلسيويني وسكان جزر املحيط الهادئ AAPI

BAME مصطلح بريطاين، وهو اختصار يشري إىل السود، واآلسيويني، واألقليات الِعرقية. وينبغي أال تُنطق BAME عىل أنها “bāme”، وإمنا يجب نطق الحروف األوىل بالكامل، إذا تم استخدامها عىل اإلطالق. 

BIPOC مصطلح يرجع إىل أمريكا الشاملية، وهو اختصار يشري إىل السود، والسكان األصليني، واألشخاص امللونني.

من املهم االنتباه إىل أن تعريف “مجموعة” من األفراد بهويتهم الجامعية فقط )مثل خلفيتهم الِعرقية، أو الثقافية، أو الدينية، كام توحي املصطلحات AAPI، وBAME، وBIPOC، خصوًصا كاختصارات، للبعض( ميكن أن يعزز املفهوم 

الخاطئ للتجانس داخل املجموعات، “اآلخر”، وفكرة أنه يتم تعريف هذه املجموعات فقط بعدم انتامئها إىل مجموعات األغلبية املتصورة—عىل سبيل املثال، هؤالء الذين يتم تعريفهم يف اململكة املتحدة عىل أنهم بيض، ومسيحيون، 

وبريطانيون. يقّر هذا املستند بأن هوية الفرد ليست مقيَّدة بهويته الجامعية، وأن مفهوم الِعرق وعالقته مبفهوم “األقلية” معقد، ودقيق، وأحيانًا متقلب. وعند استخدام مصطلحات AAPI، وBAME، وBIPOC، واألشخاص امللونني، 

واملجموعات الِعرقية األقلية يف محتوانا، يجب وضع عالمة عليها إلعادة النظر فيها. ويجب استخدام اللغة التي تشري إىل هويات “املجموعة” تلك فقط يف سياق عدم املساواة املؤسسية واملنهجية يف التجربة، والحرمان غري املتكافئ يف النتائج 

املحققة التي يعاين منها األفراد يف هذه املجموعات )مع الرتكيز عىل التعليم(، وليس فيام يتعلق بتحديد الهوية الشخصية/تعريف الذات لدى الفرد.

الِعرقي تتعلق هذه املصطلحات مبجموعة من األفراد الذين يجمعهم تاريخ، وثقافة، ولغة، ودين، وتقاليد مشرتكة؛ وغالبًا ما يتشاركون يف نفس لون البرشة أيًضا. وقد تغرّيت طريقة تعريف املجموعات الِعرقية مع مرور الوقت. وباملثل، رمبا تتغري اإلثنية/األصل 

الطريقة التي يصف بها الشخص نفسه مع تغرّي تصوراته أو تصورات املجتمع. عىل سبيل املثال، توجد 18 مجموعة عرقية مصنفة حاليًا من ِقبَل الحكومة الربيطانية، ومن املرجح أن يزداد هذا العدد. وتدرك رشكة بريسون أن األشخاص الذين 

ينتمون إىل مجموعات ِعرقية مهمشة محددة أكرث عرضة لخطر التحامل والتمييز. وهؤالء األشخاص يف مجموعات نشري إليها يف هذه السياسة باسم “األقليات الِعرقية”. يف اململكة املتحدة، مثالً، يُستخدم مصطلح األقليات الِعرقية لإلشارة إىل 

جميع املجموعات الِعرقية باستثناء البيض الربيطانيني. يف أنظمة التصنيف العامة للحكومة الربيطانية، تشمل األقليات الِعرقية األشخاص السود )مثل اإلفريقيني(، واآلسيويني، والبيض )مثل املسافرين اإليرلندين يف اململكة املتحدة(، واملختلطني 

)األفراد الذين ينتمون إىل أكرث من أصل ِعرقي واحد(، واملجموعات الفرعية “األخرى” )مثل العرب(.

وفًقا ملؤسسة رونيميد تراست: “اإلسالموفوبيا هو أي متييز، أو استبعاد، أو تقييد، أو تفضيل ضد املسلمني )أو هؤالء الذين يُنظر إليهم عىل أنهم مسلمون( والذي يكون غرضه أو أثره إبطاء أو إضعاف إقرار حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف اإلسالموفوبيا

الجوانب السياسية، أو االقتصادية، أو االجتامعية، أو الثقافية، أو أي جانب آخر من جوانب الحياة العامة، أو االستمتاع بها، أو مامرستها”.

األشخاص امللونون مصطلح يعود إىل أمريكا الشاملية ويُستخدم بشكل متزايد عىل نطاق عاملي. ويشري عادًة إىل األشخاص ذوي األصول اإلفريقية، واآلسيوية، واألسرتالية، وأمريكا الشاملية، و/أو أمريكا الجنوبية الذين تتجىل أصولهم يف لون األشخاص امللونون

برشتهم، يف حني أن األقليات الِعرقية )أو األفضل املهمشة( تشمل األشخاص الذين ميثلون أقليات يف سياقهم القومي، بغض النظر عن لون برشتهم أو درجتها.

يعاين الشخص من إعاقة عندما يسفر التفاعل بني بيئاته، وقدراته الجسدية، أو املعرفية، أو الحسية، أو التواصلية عن الحيلولة دون إكامل املهام أو املشاركة يف األنشطة، أو تقييد ذلك، أو التعارض معه.اإلعاقة

يشري اعتالل الصحة البدنية والعقلية إىل مجموعة من االضطرابات أو األمراض الصحية التي تؤثر يف قدرة الدماغ عىل التعلّم أو االحتفاظ باملعلومات، أو قدرة الفرد عىل الحفاظ عىل العالقات مع اآلخرين. وميكن أن يشمل ذلك الحاالت املرضية اعتالل الصحة البدنية أو العقلية

.)PTSD( التي تسببها األحداث الصادمة، مبا يف ذلك تجارب الطفولة السلبية واضطراب ما بعد الصدمة

األقللة هي مصطلح يصف الترصفات التي تنتهجها املؤسسات واألنظمة التي تضع األشخاص من مجموعات محددة يف وضع األقلية. ويتعارض مع مصطلح “األقلية” لتوضيح أن الناس أو مجموعات األشخاص ليسوا “أقليات” بسبب طبيعتهم أو األقللة/مقللة

خصائصهم، وإمنا ألن “األقلية” مفهوم اجتامعي. ويُصّنف الناس واملجموعات إىل أقلية نتيجة اختالل توازن القوة املنهجية بناًء عىل هيمنة هويات محددة كانت تتمتع تاريخيًا بامتيازات عىل اآلخرين، واإلفراط يف متثيلها.

النموذجية وفًقا ملرسد النشاط األمرييك اآلسيوي: النضال املستمر )Asian American Activism: The Continuing Struggle( من عام 2016، فإن “األقلية النموذجية” هي مصطلح “ابتكره عامل االجتامع ويليام بيرتسون لوصف األقلية 

املجتمع الياباين الذي رأى أنه قادر عىل التغلب عىل االضطهاد بسبب قيمه الثقافية. ويف حني أن األفراد الذين يستخدمون مجاز األقلية النموذجية قد يعتقدون أنهم مجاملون، فإن املصطلح يرتبط يف الواقع بالتمييز اللوين وجذوره، معاداة 

السواد. تخلق خرافة األقلية النموذجية فهاًم للمجموعات الِعرقية، مبا يف ذلك األمريكيون اآلسيويون، باعتبارها كتلة واحدة، أو كتلة ال ميكن فصل أجزائها بعضها عن بعض. وميكن فهم خرافة األقلية النموذجية عىل أنها أداة يستخدمها تفوق 

الِعرق األبيض لتحريض األشخاص امللونني بعضهم عىل بعض لحامية مكانته”.

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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الغربية تشري اإلمربيالية الغربية إىل هيمنة الدول األوروبية عىل دول إفريقيا، وآسيا، وأسرتاليا، وأمريكا الشاملية، وأمريكا الجنوبية. وقد اتخذت هذه الهيمنة االستعامرية شكل السيطرة السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية والثقافية، واملادية عىل الناس اإلمربيالية 

يف الدول الواقعة يف هذه املناطق، ومواردهم، وعملهم يف فرتة ترتاوح بني القرن الرابع عرش وأواخر القرن العرشين. وال تزال العديد من األفكار والهياكل اإلمربيالية الغربية موجودة يف املستعمرات السابقة. وال يزال من املمكن رؤية التأثري يف 

أحفاد األشخاص الذين كانوا مستَعمرين، مبا يف ذلك أولئك الذين تعرضوا للعبودية، وتأثري ذلك يف أحفاد املستِعمرين، اليوم يف جميع أنحاء العامل.

اإلنصاف )واملساواة االجتامعية( هو تقديم املعاملة العادلة، وإمكانية الوصول، والفرص، والتطور لجميع األفراد، مع السعي يف الوقت ذاته لتحديد العقبات التي حالت دون املشاركة الكاملة لبعض املجموعات وإزالتها. وينطوي تحسني اإلنصاف

اإلنصاف عىل االرتقاء مبستوى العدالة والنزاهة ضمن إجراءات وعمليات املؤسسات أو األنظمة، فضالً عن توزيع املوارد. وتستدعي معالجة مشكالت اإلنصاف فهم األسباب الجذرية لتفاوتات النتائج داخل املجتمع.

يشري التاريخ إىل كل األمور التي حدثت يف املايض، وخاصة التطورات السياسية، أو االجتامعية، أو االقتصادية يف مكان أو ملجموعة من األفراد.التاريخ

التجسيم هو إسناد الصفات والخصائص البرشية إىل حيوان، أو جسم، أو كائن آخر )مثل كائن فضايئ، أو مخلوق خرايف(.التجسيم

التحيز هو ميل نحو أو ضد شخص، أو مجموعة، أو يشء، أو فكرة. وغالبًا ما يرتبط بالتحامل، وال سيام يف السياقات البرشية حيث ميكن أن يؤدي إىل أحكام ظاملة لصالح أشخاص أو ضدهم عىل أساس خصائصهم الشخصية.التحيز

الالواعي التحيز الالواعي هو طريقة تفكري )إطار معريف( ال يكون الناس عىل دراية واعية بها. وتتشكل التحيزات الالواعية لصالح أو ضد يشء، أو شخص، أو مجموعة خالل التنشئة االجتامعية.  جدير بالذكر أن مثل هذه الصور النمطية متأصلة بعمق التحيز 

لدرجة أن الناس يترصفون بناًء عىل هذه املعتقدات واآلراء دون إدراك واٍع مبا حفز هذه السلوكيات والتأثري الذي سترتكه يف الشخص/الناس الذين يتعرضون لها. وتشمل السلوكيات يف هذا السياق الكلامت إىل جانب األفعال.

التقاطعية هي مصطلح ظهر ألول مرة يف سبعينيات القرن العرشين، وقد صاغته كيمربل كرينشو وناشطات-باحثات نسويات سوداوات أخريات، والعديد منهن من مجتمع امليم أيًضا. وتشري التقاطعية إىل األطر النظرية التي تعمل عىل توسيع التقاطعية

نطاق تعريف النسوية ونطاقها وإدراك أن هناك أنظمة وهويات متداخلة تحدد حياة النساء. وكأحد أشكال االضطهاد واالمتياز، فإن الِعرق، والطبقة، والنوع االجتامعي، والجنسانية “تتقاطع” يف حياة األفراد، ويف الثقافات واملجتمعات التي 

يشكلون جزًءا منها، ويف املؤسسات التي تعطي شكالً لفرصهم يف الحياة. يف القرن الحادي والعرشين، توسعت فكرة التقاطعية، وهي تشري اآلن إىل أوجه التعقيد يف الهويات املهمشة املتعددة—عىل سبيل املثال، أن تكون أسود، وأنثى، ومعاقًا، 

ومثيل الجنس. تسلّم التقاطعية بأن كل هوية مهمشة تواجه تحدياتها الخاصة، التي عندما تجتمع مًعا، تخلق تجارب فريدة ومتداخلة من التحامل والتمييز.

اللوين التمييز اللوين هو مصطلح صاغته أليس والكر يف عام 1982. وقد عرَّفته بأنه "املعاملة املتحيزة أو التفضيلية ألشخاص من نفس الِعرق بناًء عىل لونهم فقط". إنها ظاهرة ملحوظة يف جميع أنحاء العامل، وغالبًا ما يُنظر إليها عىل أنها تفضيل التمييز 

لألشخاص ذوي البرشة الفاتحة عىل األشخاص ذوي البرشة الداكنة داخل املجتمعات املختلفة وعربها.

يشمل التنوع جميع أوجه اختالف الناس، مبا يف ذلك الخصائص املختلفة التي تجعل فرًدا أو مجموعة مختلفة عن األخرى، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص: الِعرق، واألصل، والنوع االجتامعي، والجنس، والهوية الجنسية، والسن، واألصل التنوع

القومي، والدين، واإلعاقة، والتوجه الجنيس أو الرومانيس، والوضع االجتامعي واالقتصادي، والتعليم، والحالة االجتامعية، واللغة، والتنوع العصبي، واملظهر الجسدي. وال يُصّنف الفرد مبوجب عالمة تنوع واحدة فقط؛ إذ تتحد السامت الجامعية 

مًعا لتكوين الفرد.

العصبي يُعزى استخدام مصطلح التنوع العصبي ألول مرة إىل عاملة االجتامع جودي سينجر، وهو يشري إىل الطرق املختلفة املتعددة التي يُنظم ويعمل بها الدماغ والعقل البرشي. يواجه بعض املتعلمني عدم املساواة أو اإلنصاف يف تجارب التعلّم التنوع 

والنتائج بسبب غياب النُّهج الشمولية، والخالقة، والقابلة للتكيف يف املواد الدراسية وبيئات التعلّم، وهي نُُهج رضورية لتلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات العصبية. يشمل التنوع العصبي صعوبات تعلّم محددة لها مسميات، مثل 

اضطراب نقص االنتباه )ADD(، واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط )ADHD(، والتوحد/اضطراب طيف التوحد )ASD(، وعرس القراءة، وخلل األداء التنموي.

الجنيس يشري التوجه الجنيس أو الرومانيس إىل هوية الشخص بوصفه مثلية، أو مثليًّا، أو ثنايئ الجنس، أو الجنسيًّا، أو متعدد الجنس، أو مغاير الجنس )مستقياًم(.التوجه 

السياسية تشري الجغرافيا السياسية إىل دراسة وضع الدولة بناًء عىل تطورها السيايس، مثل حدودها.الجغرافيا 

يُعرّف موقع GLSEN.org الجندرية بأنها “املعتَقد املنهجي بأنه يلزم عىل األشخاص التوافق مع النوع االجتامعي املحدد لهم عند الوالدة يف نظام ثنايئ الجنس يشمل اإلناث والذكور فقط”.الجندرية

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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الجنس هو االختالف البيولوجي والفسيولوجي بني الذكور واإلناث، وعادة ما يُحدد عند الوالدة ويرتبط بالترشيح التناسيل للفرد. وكام هو الحال مع جميع الخصائص الشخصية، فالجنس ليس ثنائيًا؛ حيث إن بعض األفراد مزدوجو الجنس، أي الجنس

ولدوا بخصائص مبهمة. ويختلف ظهور الخصائص بشكل كبري، وميكن أن يكون فرديًا.

تشري الجنسية إىل املواطنة أو االنتامء إىل أمة معينة، بينام يشري األصل القومي إىل ارتباط الفرد بدولة أو أمة من خالل الوالدة. وميكن أن تختلف جنسية الشخص عن أصله القومي، ويصف الكثريون أنفسهم بأنهم يحملون جنسيات وأصوالً الجنسية واألصل القومي

قومية مزدوجة أو متعددة. وغالبًا ما ترتبط الجنسية والِعرق بروابط قوية، وتتصل بتجارب مامثلة من التحامل والتمييز.

الحرية هي حق الناس يف الترصف أو التحدث كام يحلو لهم.الحرية

حقوق اإلنسان، والحقوق املدنية 

والسياسية

يشري مصطلح "حقوق اإلنسان" إىل الحقوق األخالقية واألدبية الثابتة لجميع البرش. وترتاوح حقوق اإلنسان بني الحق يف الحياة، واالستقاللية، والحرية من االضطهاد واألذى، والحق يف املعاملة العادلة واملنصفة والكرامة. ويف بعض األحيان، يُشار 

إليها باسم حقوق الجيل األول. يشمل املصطلح أيًضا الحقوق االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية لألفراد، وهي حقوق تتعلق بإنتاج املواد، وتطويرها، وإدارتها لتوفري مقومات الحياة؛ أي الحقوق التي متنح األفراد األمَنني االجتامعي واالقتصادي، 

ويُشار إليها أحيانًا باسم الحقوق ذات التوجه األمني أو حقوق الجيل الثاين. تشمل الحقوق ذات التوجه األمني الحق يف الغذاء، واملأوى، والتعليم، والرعاية الصحية. وتشمل الحقوق املدنية والسياسية حرية العبادة، والتصويت، واملشاركة يف 

الحياة السياسية، وحرية تكوين الجمعيات، والوصول إىل املعلومات، وتتضمن أيًضا حرية التفكري والتعبري.

اللغوية تشري الحقوق اللغوية إىل حق األشخاص يف عيش حياة كرمية وفًقا لهويتهم اللغوية—عىل سبيل املثال، الوصول إىل اللغة )اللغات( األصلية والتعليم األسايس بناًء عىل اللغة )اللغات( األصلية، والوصول إىل لغة رسمية، وحق مجموعات األقليات الحقوق 

يف االحتفاظ بهويتها كمجموعة متميزة مع لغاتها الخاصة )ممنوع التحول اللغوي القرسي(.

تشري الحقيقة إىل الحقائق الفعلية التي ميكن التثبت منها، عىل عكس ما هو خاطئ، أو متصور، أو متوقع.الحقيقة

يشري الحياد إىل عدم منح موافقة خاصة أو دعم خاص لفرد أو مجموعة.الحياد

املحمية يشري مصطلح الخصائص/الطبقات املحمية إىل مجموعات األشخاص ذوي الخصائص املشرتكة املحمية مبوجب القانون من التمييز عىل أساس هذه الخصائص. ويرد تعريف املصطلح يف القانون يف اململكة املتحدة وأمريكا الشاملية. عىل سبيل الخصائص/الطبقات 

املثال، تشمل بعض الخصائص التي ميكن أن تنطبق عليها هذه القوانني: السن، واإلعاقة، وإعادة تحديد النوع االجتامعي، والزواج والرشاكة املدنية، واألصل القومي، والحمل واألمومة، والِعرق، والدين أو املعتقد، والجنس، والتوجه الجنيس، 

ووضع املحاربني القدامى. تختلف القوانني املناهضة للتمييز عرب البلدان املختلفة وداخلها يف جوانب، مثل التوظيف واألجر، والوصول إىل التعليم واملشاركة فيه، واإلسكان.

تشري الخصوصية إىل حالة يكون فيها الفرد قادًرا عىل وضع حدود وحامية نفسه، ومنع التدخل غري املربر أو الوصول إىل جسده أو شؤونه الشخصية.الخصوصية

الخطاب االستعامري هو منط منهجي للتدريس، والتواصل، والسياسة ينشأ عن تشكيل هياكل املجتمع التي تجعل من الدول اإلمربيالية السابقة ومجموعاتها الِعرقية نقطة مرجعية ويف موقع قوة ومتيز بالنسبة إىل املجتمعات املستعمرة سابًقا الخطاب االستعامري

ومجموعاتها الِعرقية. ويهدف هذا الخطاب إىل االستمرار يف إخضاع املجتمعات املستعمرة سابًقا من خالل التغافل عن قصص النجاح، واإلنجاز، والتقدم الذي أحرزه أبناء هذه املجتمعات، مع الرتكيز عىل قصص الضعف، والعجز، والتبعية، 

واالستغالل.

الجنسية تشري الخيارات الجنسية إىل تفضيالت الشخص فيام يتعلق باالنجذاب والسلوك الجنيس.الخيارات 

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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يشري الدين إىل نظام من املعتقدات، إىل جانب الواجبات والشعائر ذات الصلة به. املعتقد هو مصطلح أشمل يتضمن األفكار الدينية والفلسفية، مبا يف ذلك رفض اإلميان باآللهة )مثل اإللحاد(. وبشكل عام، يجب أن يؤثر املعتقد يف اختياراتك يف الدين أو املعتقد 

الحياة أو الطريقة التي تعيش بها حتى ميكن تضمينه يف التعريف.

يشري الرأي السيايس إىل مجموعة من املبادئ، أو املعتقدات، أو األفكار التي توّجه فرًدا، أو حركة اجتامعية، أو مؤسسة، أو مجموعة، وتشكل أساس العمل السيايس.رأي سيايس

تشري الرمزية إىل االختيار املدروس لألشخاص لتحقيق بعض مثالية التنوع املتخيلة أو لتجنب النقد. ومتثل نهًجا زائًفا للشمول. يف املحتوى، قد تأيت الرمزية يف شكل متثيل األشخاص ذوي الخصائص املهمشة املحددة يف سياق غري منطقي/غري الرمزية

مرجح أو عن طريق املبالغة يف إظهار الخصائص إلثبات أنه يتم متثيل العديد من املجموعات/األفراد املتنوعني.

رهاب األجانب هو الخوف أو البغض ملا يُنظر إليه عىل أنه أجنبي أو غريب. وعادًة ما يُستخدم خطاب وسلوك رهاب األجانب للتعبري عن عدم الثقة أو الصدام بني "ُعصبة" و"مجموعة خارجية"، ويف سياق الِعرق عىل وجه التحديد. ويستهدف رهاب األجانب

املجموعات الِعرقية التي يُنظر إليها عىل أنها ليست من السكان األصليني أو تنتمي إىل مجموعة األغلبية الِعرقية يف املجتمع الذي تعيش فيه.

يشري الزواج من ذات الجنس إىل الزواج بني رشيكني من نفس الجنس البيولوجي.الزواج من ذات الجنس

وفًقا لألمم املتحدة، فإن الشعوب األصلية ورثة ومامرسون لثقافات فريدة وطرق تتصل بالناس والبيئة. وقد احتفظوا بخصائص اجتامعية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية تختلف عن خصائص املجتمعات السائدة التي يعيشون فيها. ومن األمثلة الشعوب األصلية

عىل الشعوب األصلية التي تتمتع بوضع الحامية يف بلدانها، سكان أسرتاليا األصليون وسكان جزر مضيق توريس يف أسرتاليا، وسكان كندا األصليون، وشعب امليتي، ومجتمعات اإلنويت يف كندا. وعىل الرغم من االختالفات الثقافية، فإن الشعوب 

األصلية من جميع أنحاء العامل تشرتك يف مشكالت مشرتكة تتعلق بحامية حقوقها كشعوب متميزة.

العاملي العاملي/الجنوب  عند اإلشارة إىل مناطق العامل، تستخدم املنظامت متعددة الجنسيات، مثل البنك الدويل واألمم املتحدة هذه املصطلحات املحايدة بدالً من استخدام النقاط املرجعية، والقيم، واملصطلحات االستعامرية/اإلمربيالية، مثل "العامل األول"/"الثالث"، الشامل 

و"املتقدمة"/"النامية"، وغري ذلك. والشامل/الجنوب العاملي ليست مناطق جغرافية متاًما، وليست جامدة أو ذات تسلسل هرمي بطبيعتها؛ وإمنا هي مصطلحات اقتصادية اجتامعية وسياسية اجتامعية. يشري الجنوب العاملي إىل الدول التي 

أصبحت صناعية مؤخًرا أو يف طور التحول إىل دول مصنعة، ولدى كثري منها تاريخ من خضوعها لالستعامر عىل يد دول الشامل العاملي. الحظ أن هذه املصطلحات ال تزال مثار جدل كبري، حيث يجادل بعض الباحثني بأنها ال تزال تقلل من قيمة 

الدول يف الجنوب العاملي وتنزع عنها صفة الفردية.

الشمول هو فعل إقامة بيئات ميكن ألي فرد أو مجموعة فيها أن يشارك مشاركة كاملة ويشعر بأنه موضع ترحيب واحرتام ودعم وتقدير. يتقبّل الشمول االختالفات، ويُظهر االحرتام يف األقوال واألفعال لجميع البرش. ومتيل املجموعة الشمولية، الشمول

بحكم تعريفها، نحو التنوع. ومع ذلك، ال تكون املجموعة املتنوعة، مثل بعض املجتمعات املحلية املكونة من أعراق وأجناس مختلفة، شمولية دامئًا أو تحافظ عىل املساواة لجميع أعضائها. تستدعي الشمولية التنفيذ الهادف واملدروس. 

وتُستخدم يف بعض األحيان هذه االستعارة لبيان املعنى: "التنوع هو أن تُدعى إىل حفل، بينام الشمول هو أن يُطلب منك الرقص".

التعلّم صعوبة التعلّم هو مصطلح يعرتف بأن املجموعة الحالية من اإلعاقات والتنوع العصبي ليست شاملة. صعوبة 

النمطية تُعرّف الصور النمطية بأنها معتقدات راسخة ومفرطة التعميم عن مجموعة أو طبقة معينة من الناس. وميكن أن تكون الصور النمطية سلبية أو إيجابية، ولكن لها انعكاسات مهمة عىل املجتمع وعىل أهداف هذه الصور النمطية. مبوجب الصور 

التنميط، نستنتج أن الشخص يتسم مبجموعة كاملة من الخصائص والقدرات التي نفرتض أن جميع أفراد تلك املجموعة يتسمون بها. وعادًة ما تؤدي الصور النمطية إىل تحامالت وسلوكيات متييزية تجاه املجموعات املختلفة يف مجتمعنا أو 

ضدها. وقد ثبت أن الصور النمطية تؤثر يف أدائنا األكادميي، والوظائف التي نختار شغلها، وخرباتنا يف العمل، واملبلغ الذي نتقاضاه مقابل العمل الذي نقوم به.

االجتامعية وفًقا لألمم املتحدة، فإن العدالة االجتامعية هي "مبدأ أسايس من مبادئ التعايش السلمي داخل األمم وفيام بينها والذي يتحقق يف ظله االزدهار. ومن ثّم، عندما نعمل عىل تحقيق املساواة بني الجنسني، أو تعزيز حقوق الشعوب األصلية العدالة 

واملهاجرين يكون ذلك إعالًء مّنا ملبادئ العدالة االجتامعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب النوع االجتامعي، أو السن، أو الِعرق، أو األصل اإلثني، أو الدين أو الثقافة أو اإلعاقة، نكون قد قطعنا شوطًا بعيًدا يف النهوض 

االجتامعية". بالعدالة 

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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يشري العدل إىل التعامل أو السلوك األخالقي والعادل دون محاباة أو متييز.العدل

من الناحية القانونية يف اململكة املتحدة، يشري الِعرق إىل مجموعة من األشخاص تُعرّف حسب الِعرق، واللون، والجنسية )مبا يف ذلك املواطنة(، واألصل اإلثني أو القومي. ويشري الِعرق إىل مجموعات األشخاص الذين لديهم أوجه اختالف وتشابه الِعرق

يف السامت البيولوجية ينظر إليها املجتمع عىل أنها ذات أهمية اجتامعية. إنه مفهوم اجتامعي بالكاد له أساس يف أي اختالف بيولوجي أو فسيولوجي جوهري؛ ومع ذلك، يُستخدم خطأً وعىل نطاق واسع لإلشارة إىل االختالفات األساسية بني 

البرش. عند استخدام املصطلح بشكل غري صحيح، فإنه يفرتض مسبًقا وجود اختالفات جسدية وسلوكية متأصلة بني البرش تتسم بأنها متفردة ومهمة مبا يكفي لتصنيف األنواع البرشية إىل عدد صغري من املجموعات املتميزة عىل هذا األساس. 

وقد واجه هذا املفهوم تحديات علمية ومنطقية كبرية، ويحظى بقبول عىل نطاق واسع باعتباره معيبًا جوهريًا، عىل الرغم من أن اللغة ال تزال شائعة االستخدام. 

تشري العنرصة إىل العمليات االجتامعية التي تحدد األشخاص، وخرباتهم، وسلوكهم وفًقا لِعرقهم/أصلهم أو دينهم. وتَنتج عن هذا عنرصية محددة بدقة، حيث يتم تفضيل تعريفات العنرصية عىل أنها فردية وعنيفة عىل التعريفات املؤسسية العنرصة

واملنهجية. وتصبح العنرصية أيًضا يف إطار مفاهيمي بطريقة تجعل اللون األبيض هو اليشء الطبيعي، ثم يصبح عدم املساواة الِعرقية جزًءا أصيالً من هياكلنا وأنظمتنا االجتامعية.

تعني العنرصية، وفًقا ملوسوعة العرق واإلثنية واملجتمع )Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society(، عموًما "االعتقاد بأن سلوك الشخص يتحدد بخصائص موروثة ثابتة نابعة من أصول ِعرقية منفصلة؛ ثم تخضع العنرصية

كل واحدة من هذه السامت املميزة للتقييم بالنسبة إىل أفكار التفوق والدونية. وهذا يعني أن هناك بناًء اجتامعيًا تتفوق فيه مجموعات معينة من األشخاص عىل مجموعات أخرى. وهذا البناء االجتامعي نتاج عوامل اجتامعية، واقتصادية، 

وسياسية منحت القوة لبعض املجموعات، بينام تركت أخرى بال قوة". تتسم العنرصية بأنها متعددة املستويات وميكن استيعابها داخليًا، كام أنها فردية أو شخصية أو مؤسسية وهيكلية )منهجية(.

الهيكلية،  والعنرصية  املنهجية،  العنرصية 

املؤسسية والعنرصية 

تشري هذه املصطلحات إىل األنظمة املجتمعية األساسية—مبا يف ذلك الهياكل واملؤسسات—التي بدأ تأسيسها وتطويرها خالل فرتات اضطهاد األفراد واملجتمعات األقلية يف مثل هذه املجتمعات. وتتوقف وظيفة هذه األنظمة عىل التمسك 

بهيمنة أو سيطرة األغلبية الِعرقية، مع ضامن بقاء املجموعات األخرى مضطهدة. وغالبًا ما ترد الخطابات السائدة يف هذه األنظمة يف القانون، وتعمل لصالح األغلبية الِعرقية وتحرم اآلخرين من حقوقهم وتُنزِل عليهم العقوبات. ومع مرور 

الوقت، تظل أوجه عدم املساواة هذه يف األنظمة، عادًة بطرق غري مرئية لألشخاص املنتمني إىل ثقافة البيض السائدة )ال يشري ذلك إىل األفراد البيض فقط(.

تقّر العنرصية املنهجية بأن العنرصية تتجاوز إطار السلوكيات الفردية وتُخلّد يف حياة الناس اليومية بينام يتفاعلون مع املؤسسات يف أنظمة التعليم، والصحة، والرعاية، والرشطة، والعدالة الجنائية، والعدالة املدنية، واالقتصاد، والسياسة. ومن 
ثّم، يجب أن تكون الحلول املنوط بها التعامل مع مشكلة العنرصية منهجية. ويجب أن تكون عىل املستوينَي الهيكيل واملؤسيس، وليس فقط عىل املستوى الفردي.

وفًقا ملركز دراسة السياسات االجتامعية، "تشري املساواة إىل الجهد املبذول ملعاملة الجميع بنفس الطريقة ولضامن وصول الجميع إىل نفس الفرص. ومع ذلك، فإن العمل عىل تحقيق املساواة فقط يتجاهل العوامل التاريخية والهيكلية التي املساواة

تفيد بعض املجموعات االجتامعية وتحرم مجموعات اجتامعية أخرى بطرق تخلق نقاط بدء مختلفة".

ارجع إىل تعريف اإلنصاف.املساواة االجتامعية

تشري املساواة يف النوع االجتامعي إىل فكرة أن الناس، بغض النظر عن النوع االجتامعي، يتمتعون بنفس الحقوق والفرص يف جميع قطاعات املجتمع، مبا يف ذلك املشاركة االقتصادية وصنع القرار، مع منح قيمة متساوية لسلوكيات، وتطلعات، املساواة واإلنصاف يف النوع االجتامعي 

واحتياجات النساء والرجال. ويشري اإلنصاف يف النوع االجتامعي إىل "سد الفجوات"—أي عندما يكون انعدام املساواة واضًحا، يتم اتخاذ إجراءات هادفة لتمهيد/إعادة متهيد ميدان اللعب.

تشري االستدامة إىل أي هياكل وأنظمة تحافظ عىل الحياة، أو جودة الحياة، ومدى فاعلية واستمرارية هذه الهياكل/األنظمة. من منظور التنمية، ال تُستخدم االستدامة لإلشارة إىل االستدامة البيئية فحسب، وإمنا أيًضا إىل االستدامة االقتصادية مستدام/االستدامة

واالجتامعية—أي املقياس الذي يحدد ما إذا كان هيكل/نظام النمو االقتصادي والتنمية يوفر الصحة والرفاهية عىل املدى الطويل لألشخاص املتأثرين بهذا الهيكل/النظام. عىل سبيل املثال، إذا قررت رشكة توسيع نطاق عملياتها التشغيلية يف 

أحد املجتمعات الستخدام موارده الطبيعية )مثل النفط(، فيجب إجراء دراسات عن األثر االجتامعي واالقتصادي والتخفيف من حدة املخاطر لتحديد كيفية تأثر املجتمع. ويجب أن تحدد هذه الدراسات ما يجب عىل الرشكة القيام به للتعامل 

مع أي تأثري سلبي وتقليله، باإلضافة إىل توفري الحلول التي ستضمن وصول الناس إىل خدمات البنية التحتية، والوظائف، والتعليم، والصحة، والرفاهية املناسبة من أجل متكني النمو الصحي والتنمية.

السامية ه املظاهر الخطابية واملادية ملعاداة السامية نحو اليهود أو غري اليهود و/أو ممتلكاتهم، وتجاه مؤسسات املجتمع معاداة  يُعرِّف التحالف الدويل إلحياء ذكرى الهولوكوست معاداة السامية بأنها "تصور معني لليهود، ميكن وصفه بكراهية اليهود. وتُوجَّ

اليهودي واملرافق الدينية".

التحيز يشري مصطلح مناهضة التحيز إىل اتباع نهج شمويل، والبحث بهمة عن فرص لتحدي التحيز، والصور النمطية، والتحامل، وجميع أشكال التمييز عىل أساس الخصائص الشخصية. مناهضة 
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العنرصية  ابتكر إبرام ش. كيندي مصطلح مناهضة العنرصية، الذي يشري إىل اتخاذ قرارات واعية وفعالة يف سبيل تنمية هوية ونهج صحي وعميل قادر عىل التعامل مع مشكالت الِعرق، واألصل، والعنرصية. ويبدأ بالتسليم بأن األفكار حول تفوق الِعرق مناهضة 

األبيض ال تزال ذات تأثري عميق وانتشار واسع يف مجتمعنا. تستدعي مناهضة العنرصية التصدي للقصص الشعبية حول "الِعرق" وبذل الجهد للقضاء عىل العنرصية الفردية، والشخصية، والنظامية، واالمتيازات القامئة عىل الِعرق، وهدمها من 

جذورها. وحتى تكون مناهًضا للعنرصية، يتطلب منك األمر االعرتاف بأن أعظم تحدٍّ أمام إقامة مجتمع عادل ومنصف للجميع يتمثل يف معالجة العنرصية املؤسسية والهيكلية.

وفًقا لوزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، فإن التهميش "يصف كالً من اإلجراء، والظرف اللَذين مينعان األفراد أو املجموعات من املشاركة الكاملة يف الحياة االجتامعية، واالقتصادية، والسياسية". ويوضح املعهد الوطني متعدد الثقافات أن مهمش

هذا التهميش يعني أيًضا أنه يتم التقليل من قيمة كل ما يختلف عن معيار الثقافة )الثقافات( السائدة، ويف بعض األحيان يُنظر إليه عىل أنه شاذ عن املألوف ورجعي.

يشري النوع االجتامعي إىل مجموعة الصفات والخصائص التي وضعها املجتمع وتربطها الثقافة بالجنس البيولوجي. وتشمل األدوار، والسلوكيات، والتوقعات، والتصور الذايت للفرد. واستناًدا إىل السياق، غالبًا ما يرتبط بالذكورة أو األنوثة، عىل النوع االجتامعي

الرغم من أن املصطلح يستخدم أيًضا عىل نطاق أوسع لإلشارة إىل مجموعة الهويات التي ال تتطابق مع أي منهام.

الجنسية تشري الهوية الجنسية إىل تعريف الفرد لذاته بصفته امرأة، أو رجالً، أو غري ثنايئ، أو مزدوًجا، أو ال أحد من هؤالء. وقد تكون الهوية الجنسية نفس الجنس املحدد للشخص عند الوالدة أو مختلفة عنه.الهوية 

اللغوية تشري الهوية اللغوية إىل كيفية فهم الشخص للغته فيام يتعلق بعامله وإمكاناته الستخدام تلك اللغة يف املستقبل. وترتبط ارتباطًا وثيًقا بفكرة الشخص عن الهوية الذاتية، متاًما مثل الِعرق، والنوع االجتامعي، وغري ذلك.الهوية 

يشري الوضع االجتامعي واالقتصادي إىل مزيج من التعليم، والدخل، والوظيفة. وعموًما، يتم فهمه عىل أنه املكانة أو الطبقة االجتامعية للفرد أو املجموعة.الوضع االجتامعي واالقتصادي

املعلومات األساسية )نسخة رشيك العمل(
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