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iv )بيرد )نسخة شريك العمل	مندي	بيرسون،	لشركة	التنفيذي	المدير	توطئة

توطئة المدير التنفيذي 
لشركة بيرسون، آندي 

بيرد
“نهدف	في	شركة	بيرسون	إلى	إضفاء	الحيوية	على	رحلة	طلب	العلم	من	المهد	إلى	اللحد،	فلم	يعد	
التعلّم	مرحلة	في	حياة	المرء.	وإنما	رحلة	تمتد	بطول	عمر	المرء؛	الذي	يُتوقع	منه	النمو	وإحداث	
أثر	حقيقي	في	العالم.	ونريد	أن	نساعد	الجميع	على	تحقيق	الحياة	التي	يحلمون	بها،	ونسترشد	بقيمنا	
في	كل	ما	نقوم	به:	نسأل	عن	السبب،	ونسأل	عن	االحتماالت،	ونكسب	الثقة،	ونقدم	محتوى	عالي	

الجودة،	ونضع	بصمتنا.

ويعتمد	جزء	من	كسبنا	للثقة	وتقديمنا	لمحتوى	عالي	الجودة	على	خلقنا	لتجارب	تعليمية	نابضة	بالحياة	
وإثرائية	مصممة	للتأثير	في	الحياة	الواقعية.	وهنا	يأتي	دور	سياسة	المحتوى	والتحرير	العالمية؛	
لمساعدة	الجميع	في	كل	مكان	على	تقديم	منتجات	وخدمات	مالئمة	ومتوازنة	وموضوعية	وشاملة	

ًوالحد	من	التحيز.	وبهذه	الطريقة،	نضع	بصمتنا	ونساعد	في	بناء	عالم	أكثر	إنصافا”.	

توطئة المدير التنفيذي لشركة بيرسون، مندي 
بيرد



المقدمة
المقدمة



المقدمة )نسخة شريك العمل( 2

 بما 1تعد بيرسون شركة التعليم الرائدة في العالم التي تخلق تجارب تعليمية نابضة بالحياة وإثرائية؛
في ذلك التجارب الرقمية المصممة للتأثير في الحياة الواقعية. 

ويمثل محتوى بيرسون جزءا أصيال من تجارب التعلم لماليين البشر 
حول العالم، وال شك أن هذا امتياز لنا نأخذه على محمل الجد.

ّ ً ً

نقدم تجارب تعلم، ووسائط، وخدمات عالية الجودة تظهر نتائج تعليمية 
فعالة من خالل المشاركة واالبتكار. ويشكل كسب ثقة الناس في قدرة 

عالمتنا التجارية على تحقيق هذه النتائج باستمرار محورا أساسيا لقيمنا.

ُ ّ
ّ

ً ً

ونفتخر بالعمل مع شركاء عمل بيرسون الذين أثبتوا التزامهم الشديد 
ًدورا مهما في  بالمبادئ المنصوص عليها في هذا المستند. أنت تؤدي 

َارك معك هذه السياسة متوقعين منك  تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، وتُش
أن تخطو خطى حثيثة لاللتزام بمبادئها في جميع األعمال التي تقدمها 

ويقدمها المقاولون من الباطن إلى شركة بيرسون. وسندعمك من خالل 
توفير التدريب والموارد لموظفيك، وضمان اتفاق كل شخص داخل 

بيرسو ن على النتيجة نفسها.

ً َ

ُ ُ ُ

ً

تم تصميم سياسة المحتوى والتحرير العالمية لشركة بيرسون )المشار 
إليها فيما يلي باسم "السياسة"( لتمكين هدف التنوع، واإلنصاف، 

( العالمي لدينا، وهو دفع عملية التحول في التعلم DE&Iوالشمول )
عن طريق إضافة مزيد من الحيوية، ومزيد من الذكريات، لمزيد من 

. وتحقق 2األشخاص، في المحتوى الذي نقدمه، في جميع أقسام أعمالنا
هذا الهدف من خالل بناء ثقافة االنتماء لكل من يعمل معنا ولصالحنا 

وخلق المزيد من الفرص لسماع وجهات النظر المتنوعة وتقديرها. 
وباإلضافة إلى ذلك، نلتزم بتصميم خبرات تعليمية عادلة وشاملة وثرية 

لموظفينا وشركاء األعمال والمتعلمين والعمالء.

ٍ ٍ
َّ

تقدم السياسة مجموعة من المبادئ المتماسكة والمتسقة التي تحدد معايير 
التحرير والمحتوى العالمية في شركة بيرسون. تهدف هذه السياسة 

إلى ضمان أن يظل المتعلمون محور تركيزنا في كل ما نقوم به. نعتزم 
ألهدافنا، وقيمنا، ورسالتنا، التأكد من أن جميع محتوى بيرسون يمتثل 

؛ وركائز وهدف التنوع واإلنصاف والشمول؛ ورؤيتنا المشتركة
 لدينا.إسترا تيجية األعمال المستدامة

 لدينا، أهدافًا إطار عمل إمكانية الوصولتحدد هذه السياسة، إلى جانب 
لضمان التمثيل المتنوع والعادل في محتوانا. تشمل هذه األهداف تضمين 

وتعزيز نهج مناهضة التحيز، والمساواة االجتماعية، واالستدامة في 
والتعلم.  التدريس 

ُ ُ

وتنطبق هذه السياسة على مستوى مصفوفة شركة بيرسون، وأقسامها، 
ونماذج عملها المختلفة. وتسترشد بالمبادئ واإلرشادات المتعلقة 

بالمحتوى والتحرير قيد التطبيق حاليا على مستوى أعمالنا، فضال عن 
اإلرشادات الخارجية التي تم الرجوع إليها خالل وضع هذه السياسة.
ً ً

ومن خالل العمل مع الشركاء الذين يشاركوننا بوضوح قيمنا 
والتزاماتنا، ويعكسونها في عملنا معا، سنبني عالما أكثر روعة وإنصافًا 

الجميع. لتعليم 
ً ً

من المهم أن نالحظ أن المفاهيم، والمصطلحات، وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتنوع 

واإلنصاف والشمول في حالة تطور مستمر وتستند إلى السياقات الثقافية والجغرافية. 

وستخضع السياسة واإلرشادات المرتبطة بها للمراجعة سنويا مع وضع ذلك في الحسبان، 

وستُشارك أي مستجدات ضرورية مع الموظفين وشركاء العمل.

ً

يشمل "المحتوى" أي محتوى لدى بيرسون يتاح للجمهور، أو ينشر له، أو يستخدم بواسطته، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(، التقييمات، والبرامج الحاسوبية، والمنصات، والمواد التسويقية، والمؤهالت، والكتب الدراسية، في كل من التنسيقات المطبوعة والرقمية، باإلضافة إلى المحتوى المقدم عبر الخدمات 1 
المباشرة، مثل دورات التطوير الوظيفي والدروس الخصوصية.

تدير بيرسون نموذج عمل متكامال، بما في ذلك 5 أقسام مصممة لدعم العمالء في رحلة طلبهم للعلم مدى الحياة: التقييمات والمؤهالت، وتعلم اللغة اإلنجليزية، والتعليم العالي، والتعلم االفتراضي، ومهارات القوى العاملة. تم تصميم نظامنا التعليمي لقيادة التعلم للجميع، أينما كانوا وكيف يريدون التعلم.2 

https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-US/careers/diversity-equity-inclusion
https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/sites/pearson-corp/files/pearson/our-corporate-policies/10-pearson-accessibility-statement-2012.pdf
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4 السياسة:	بيانات	المبادئ )نسخة شريك العمل(

تصنف السياسة بموجب بيانات المبادئ تحت العناوين 
الرئيسية التالية:

ّ ُ

1. احترام حقوق اإلنسان والسعي إلى إنشاء محتوى خال من التمييز ومناهض للتحيز
2. تطوير محتوى يجسد التزاماتنا تجاه التنوع، واإلنصاف، والشمول 

3. تقديم الدعم للتعليم القائم على األدلة والحقائق
4. إنشاء محتوى أخالقي يمتثل للمتطلبات القانونية  

ٍ

ينبغي مراعاة هذه المبادئ األساسية للتأكد من أن جميع محتوى شركة بيرسون يعكس أهدافنا 
وقيمنا ورؤيتنا، وإستراتيجية األعمال المستدامة، وهدف التنوع واإلنصاف والشمول. إنها مبادئنا 
التي نتمسك بها جميعا وتشكل الكيفية التي نفكر، ونعمل، ونتصرف بها. تنعكس هذه المبادئ على 

محتوانا وعلى تعامالتنا مع العمالء، والمتعلمين، ومقدمي الرعاية، والمعلمين، والزمالء.
ً

وتنعكس هذه المبادئ في تعامالتنا معك. بصفتك شريك عمل متعاقدا مع شركة بيرسون، تطالب 
ويطالب من يعملون معك )الموظفون لديك، والمتعاقدون من الباطن معك، وغير ذلك( بالتمسك بهذه 
المبادئ في عملكم معنا، إلى جانب تلك المبادئ الموصوفة في مدونة قواعد السلوك لشركاء العمل.

ُ ً
ُ



السياسة:	بيانات	المبادئ )نسخة شريك العمل( 5

احترام حقوق اإلنسان .1  

شركة بيرسون هي شركة عالمية ذات قيم راسخة تخلق تجارب تعلمية 
لقطاع عريض من الجمهور. وتسعى الشركة من خالل محتواها إلى 

التأكيد على احترام اإلنسان، وتشمل حقوق األطفال، على النحو المحدد في 
إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن 

األمم المتحدة. وتشمل ما يلي: 
• مستوى معيشة مناسبا

• الثقافة والفن
• التطور
• التعليم
• المساواة
• العدل
• الحرية
• الصحة

• المعاملة اإلنسانية وعدم التعرض لالستغالل
• معرفة الحقوق
• الوضع القانوني
• الخصوصية
• السالمة
• العمل

ً

ينبغي أن يمثل محتوانا، بل ويعكس، حقوق جميع قطاعات المجتمع. 
ويجب أن نحرص على التمثيل الحقيقي، والشمولي، والمحترم لألفراد، مع 

ًتجنب التمييز أو التحيز بناء على:
السن  •

• األصل
• المظهر
• اللون

• الثقافة، والتقاليد، والعادات
• اإلعاقة

• األصل اإلثني أو الِعرق
• النوع االجتماعي

• الهوية الجنسية والتعبير الجنساني
الجغرافية • المنطقة 

• اللغة
• الحالة الزوجية واالجتماعية
• الجنسية أو األصل القومي

• التنوع العصبي وصعوبات التعلم
• الصحة الجسدية والنفسية

• اآلراء السياسية
• الدين، والقيم الروحية، واآلراء الدينية

• الجنس
• التوجه الجنسي أو الرومانسي
• الوضع االجتماعي واالقتصادي

ّ

	احترام	حقوق	اإلنسان 	.1



6 السياسة:	بيانات	المبادئ )نسخة شريك العمل(

االلتزام بالتنوع، واإلنصاف، والشمول .2 

تطمح شركة بيرسون إلى أن تصبح شركة شمولية قادرة على تقديم 
تمثيل حقيقي لألشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة وخصائص 

مختلفة داخل تجاربنا التعلمية، والعمل على تعزيز ذلك التمثيل. 

نسعى جاهدين إلى التأكد من أن محتوانا يمثل التنوع الثري لمجتمعنا العالمي وجمهورنا في العالم، 
وأن يكون ذلك التمثيل مناهضا للتحيز، وداعًما لتحقيق المساواة والشمول. فضال عن أننا نحاول توفير 

وصول عادل إلى محتوانا لتلبية احتياجات التعليم المتنوعة في سبيل دعم المشاركة الكاملة من جميع 
لدينا. المتعلمين 

ً ً

لتحقيق هذه األهداف، سنضع في عين االعتبار الغايات والنتائج المتوقعة من المتعلمين عند إنشاء 
تجاربنا التعلمية، ممثلة في إطار عمل التعلم المتعلق بالتنوع واإلنصاف والشمول )المعلومات 

األساسية—القسم 2(، وقائمة مراجعة بيرسون العالمية للمحتوى والتحرير المتعلقة بالتنوع واإلنصاف 
والشمول، ومجموعتنا من إرشادات المحتوى فيما يتعلق بالتنوع واإلنصاف والشمول. ونهدف إلى 

أن يتصدى محتوانا للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ونلتزم بما يلي:

ّ ً َّ

• ضمان التمثيل العادل والالئق للمجتمعات المحلية وهويات كل شخص
• تمثيل جميع األشخاص بشكل مترابط مع إظهار الفوارق البسيطة

 سرد قصص حياة وإسهامات جميع فئات األشخاص، وضمان شمول المجتمعات المحلية 
تاريخيا، المتنوعة والمهمشة 

•

• تمييز قدرة وإمكانيات األفراد، باإلضافة إلى العقبات المنهجية، والهيكلية، والمؤسسية
ً

وخالل ذلك، سنضع في الحسبان ما يلي:

• تنوع جمهورنا العالمي )كما هو موصوف في المبدأ 1(
 إمكانية وصول منتجاتنا إلى الفئات المستهدفة وما إذا كانت منصفة ومناسبة الستخدام األشخاص 

الذين لديهم احتياجات وتفضيالت تعليمية محددة، بما في ذلك المتعلمون ذوو اإلعاقات، 
والمتعلمون ذوو التنوع العصبي، والمتعلمون ذوو احتياجات اللغة والتواصل المختلفة؛

•

 الحقوق اللغوية وهوية األفراد والمجتمعات التي يمكنها الوصول إلى موادنا )راجع المعلومات 
األساسية—القسم 8(؛

•

 تضمين المعارف، والجوانب الحساسة، والسياقات الثقافية، وال سيما فيما يتعلق بمجتمعات 
الشعوب األصيلة التي تعرضت للتهميش؛

•

 أال يحط المحتوى الذي تم إنشاؤه من قدر األفراد أو مجموعات األشخاص، أو ينتقدهم، أو يكون 
صورة نمطية عنهم استنادا إلى خصائصهم الشخصية، وأال ينطوي على ازدراء لألشخاص 

بغض النظر عن االختالف

•

 أن يقوض المحتوى الذي تم إنشاؤه بفاعلية التحامل، والتحيز، والمعاملة الجائرة لألفراد أو 
المجموعات بناء على خصائصهم الشخصية. أن يشجع محتوانا أيضا بقوة على اعتماد النهج 
المفتوحة، ومتعددة الجوانب، والشمولية في التعامل مع األفراد أو المجموعات المشار إليها 

في محتوانا.  

•

ّ
ً

ِ ّ
ُ ً ً

االلتزام	بالتنوع،	واإلنصاف،	والشمول 	.2



7 السياسة:	بيانات	المبادئ )نسخة شريك العمل(

دعم التعليم القائم على األدلة والحقائق .3  

تسعى شركة بيرسون إلى تقديم مجموعة كاملة من األدلة الواقعية بموجب بيانات من مصادر موثوقة 
عن العديد من الموضوعات، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر:

 اإلجهاض ومنع الحمل•
 تحقيق المساواة واإلنصاف لألشخاص ذوي اإلعاقة•
 تحقيق المساواة واإلنصاف بين األصول واألعراق•
 التطور•
 الجغرافيا السياسية، بما في ذلك النزاعات•
 التاريخ واألحداث التاريخية، بما في ذلك االكتشافات واالختراعات•
 تحقيق المساواة واإلنصاف في الزواج•
 تحقيق المساواة واإلنصاف في التنوع العصبي•
 تحقيق المساواة واإلنصاف للجنس والنوع االجتماعي، والهوية الجنسية، والتعبير الجنساني•
 الميول الجنسية والتوجه الجنسي أو الرومانسي•
ّ االستدامة، بما في ذلك االستدامة البيئية، وخاصة تغير المناخ•

عند القيام بذلك، فإننا نسعى إلى وضع محتوى يمثل مرجعية عالمية ومناسب ثقافيا، ويتعامل مع مثل 
تلك الموضوعات بطريقة تعبر عن:

ً
ّ

 االمتثال أو االتساق مع المعايير الدولية لتحل محل الممارسات المحلية•
 الوقائع واحترام الحقيقة•
 العدل والتوازن•
السياسي•  الحياد 
 احترام ودمج أساليب اإلدارة، والمعارف، واللغات، والثقافات، والعادات المحلية المتنوعة للسكان •

األصليين
الخصوصية•  احترام 
 االعتراف بمختلف الروايات ووجهات النظر•
 استخدام اللغة المناسبة مع تطورها•

إنشاء محتوى أخالقي وقانوني .4  

تلتزم شركة بيرسون بإنشاء محتوى دقيق، وأخالقي، ومنصف، وجدير بالثقة، مع الحرص على ضمان أن تعكس 
الخدمات االستشارية التي نقدمها إلى شركاء العمل القيم ذاتها. في بعض الحاالت، يجب أن تمتثل شركة بيرسون 
أيضا للمتطلبات القانونية ذات الصلة. وينبغي أن يتسق المحتوى مع القوانين والممارسات المتعلقة به، ويتضمن 

على سبيل المثال ال الحصر:
ً

مكافحة الرشاوى والفساد• 
 تجنب األذى والجريمة•
 تضارب المصالح•
البيانات•  حماية 
 التعامل العادل والنزيه•
 حرية الصحافة•

الفكرية•  الملكية 
 قوانين الدولة المعدة لالستخدام فيها، بما في ذلك •

االعتبارات الجغرافية السياسية )مثل حدود الدولة(
 حرية ونزاهة التحرير•
 مبادئ الحياد السياسي•

إرشادات حول اختيار أو إعادة استخدام األصول التي تمت تصفية حقوقها من منطقة جغرافية مختلفة: المالءمة 
للمحتوى  الثقافية 

يجب اختيار الصور، والفيديوهات، والنصوص مع وضع اإلصدار/التوزيع العالمي في االعتبار، وينبغي 
أن تعكس الحساسية للتمثيالت الثقافية في األسواق المستهدفة. ويجب أن يشمل اإلنشاء المشترك و/أو االختيار 
المشترك للمحتوى المجتمعات المحلية التي يخدمها المنتج أو الخدمة، وال سيما عندما يكون المحتوى يتضمن 

جوانب حساسة ثقافيا أو مثيرة للجدل. ويمكن لفرق الحقوق والتصاريح في شركة بيرسون الوصول إلى 
مجموعة متنوعة من المحتوى المرئي والمكتوب الذي يخص أطرافًا ثالثة. ويجب استبدال األصول عند الحاجة 

إلى تعديل المحتوى من أجل زيادة التمثيل الثقافي المحدد أو معالجة المالءمة الثقافية. بشكل عام، ال يجوز 
 3التالعب باألصول، خاصة المظهر الجسدي لألشخاص أو مالبسهم. يرجى االتصال بقائد األعمال في بيرسون
لطلب المشورة حول أبحاث األصول المتنوعة وموافقات إعادة استخدام األصول أو عمليات االستبدال. يمكن 

العثور على مزيد من المعلومات حول الجوانب الحساسة الثقافية في الصفحة 10 من هذه السياسة.

ً

ّ
ُ

قائد األعمال في بيرسون هو الموظف في شركة بيرسون الذي تعاقد مع شريك العمل وجهة االتصال المحددة معه  3

ّ ُ

	دعم	التعليم	القائم	على	األدلة	والحقائق 	إنشاء	محتوى	أخالقي	وقانوني3.	 	.4
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( من أجل منفعة المتعلمين DE&Iتلتزم شركة بيرسون بالتنوع، واإلنصاف، والشمول )
والمستهلكين اآلخرين لمحتوانا. وقد وقعت أحداث تسببت فيها أخطاء غير متعمدة في 

تعرض المتعلمين لتأثيرات سلبية محتملة، وتقديم العمالء لشكاوى. 
َّ

ًاطا  ترتبط مصداقية بيرسون كشركة تعليمية رائدة في العالم ارتب
مباشرا بكيفية إثراء خبراتنا التعليمية عالية الجودة لحياة المتعلمين، 

وتمكينهم من تحقيق الحياة التي يحلمون بها. ونكتسب هذه المصداقية 
وثقة العمالء والمستهلكين من خالل تقديم تجارب ونتائج تعلمية عالية 

الجودة باستمرار. 

ً

وال ندخر جهدا للخروج بحلول إبداعية ومبتكرة تراعي السياق وتمثل 
المجتمعات المحلية التي نخدمها تمثيال حقيقيا. ولن ننجح في ذلك إال 
إذا تمسكنا بالتزامنا بالشمول والمساواة االجتماعية على المستويين 

المحلي والعالمي. جدير بالذكر أن المحتوى الذي ال يعكس هذا االلتزام 
غير فعال في تلبية احتياجات المتعلمين وغيرهم ممن يتعاملون مع 

محتوانا، إلى جانب أنه يضر بعمالئنا وأعمالنا.

ً
ًّ ً

تهدف السياسة إلى

 تقديم التوجيه لفرق تطوير المحتوى والمنتجات ولجميع •
األشخاص اآلخرين المشاركين في إنشاء المحتوى، وتطويره، 

ومراجعته في سبيل ضمان اتساق المحتوى مع هدف شركة 
بيرسون ورؤيتها وهدفها في تحقيق التنوع واإلنصاف والشمول،

وإستراتيجية األعمال المستدامة.
 

 التأكد من أن المحتوى في بيرسون يعكس مبادئ هذه السياسة،•

 إقامة مجتمع فاعل للمحتوى يضطلع بدور فاعل في المساهمة •
في التزامنا نحو الشمول وتحقيق المساواة االجتماعية،

 منع نشر األخطاء غير المقصودة أو المحتوى غير الالئق •
ًالذي قد يكون مسيئا أو مؤذيًا،

توثيق موقف شركة بيرسون ودعم تطبيق مبادئنا مع  •
والعمالء الشركاء الخارجيين 

 تنطبق السياسة ومواردها الداعمة على كل المحتوى المطبوع
والرقمي لشركة بيرسون، باإلضافة إلى المحتوى المقدم عبر الخدمات 

َومن قام بإنشائه. ويتضمن  المباشرة، بغض النظر عن مكان إنشائه 
ذلك موظفي بيرسون وشركاء العمل، بما في ذلك المؤلفون المستقلون، 

والمطورون، والمراجعون، والمحررون، ومبدعو المواد المرئية 
والمسموعة، والشركاء في المشروعات المشتركة، والبائعون، 

وأصحاب االمتياز، والموزعون، والموردون، والموظفون في وكاالت 
التوظيف المؤقتة. وتنطبق هذه السياسة على جميع األنظمة األساسية 

ومهام العمل، وتشمل الموظفين غير المشاركين بشكل مباشر في إنشاء 
المحتوى. ومن المتوقع أن يكون جميع موظفي بيرسون والمشاركون 

في إنشاء المحتوى غير التابعين لشركة بيرسون على دراية بهذه 
السياسة، وأن يلتزموا بالمبادئ المنصوص عليها فيها كما تنطبق على 

محتوى بيرسون.

تقدم شركة بيرسون هذه السياسة لك، بصفتك شريك عمل تسري 
عليه هذه السياسة. نتوقع منك تأكيد أنك قد قرأت وفهمت مبادئ هذه 

السياسة، التي من شأنها أن تساعد في ضمان أنك على اطالع جيد 
على معايير بيرسون ويمكنك االلتزام بها كجزء من نهجنا الخاص 

ًبممارسات الشراء المسؤولة اجتماعيا. 

ستقدم دورات تدريبية إلزامية واختيارية لألطراف ذات الصلة 
المذكورة أعاله لضمان تعريفها على كيفية تطبيق السياسة، ودعمها له.

ُ
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الجوانب الحساسة القانونية، 
واألخالقية، والثقافية

من المهم مالحظة أن السياسة عبارة عن مجموعة من المبادئ رفيعة المستوى وأفضل 
الممارسات. ندرك أن اإلرشادات السياقية الخاصة بالسوق المحلية واألقسام مناسبة في 

بعض المناطق الجغرافية/المناطق من أجل:   
 االمتثال للقوانين المحلية•
ً التأكد من أن أي محتوى تم إنشاؤه الئق ومتجاوب ثقافيا على المستوى المحلي•

في مثل هذه الحاالت، يجب توخي الحذر للتأكد من احتفاظ المبادئ التي تمثلها شركة 
بيرسون بأهميتها البالغة، وأنه يتم الحفاظ على االمتثال أو االتساق مع المعايير الدولية. سيقدم 

قادة األعمال في شركة بيرسون أي إرشادات محلية معمول بها، حيثما يكن ذلك مناسبا، 
إلى شركاء العمل حسب الضرورة من أجل المشروعات المتعاقد عليها التي تقع ضمن 

هذا النطاق.

ً

الجوانب	الحساسة	القانونية،	واألخالقية،	والثقافية



االلتزام بالسياسة

االلتزام بالسياسة
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يتطلب تضمين نهج يتسم بالتنوع واإلنصاف والشمول نشر ثقافة االهتمام الفعلي على 
مستوى الشركة في جميع ممارسات العمل. 

من المتوقع أن يلتزم جميع موظفي بيرسون وشركاء العمل باتخاذ خطوات 
واعية في نهجهم لتطوير المحتوى. ويتطلب هذا االلتزام االعتراف 

بالتحيز المتأصل في تنشئتنا الثقافية وتنشئة اآلخرين، الذي قد يتضمن 
إقصاء اآلخرين الذين ال يشبهوننا أو ال يمثلون الثقافة السائدة أو الروايات 
الثقافية، أو تهميشهم، أو إطالق صفات مجحفة عليهم. ويحتاج إلى إحساس 

بالمسؤولية الشخصية وإدراك كيف ينعكس التحيز على عملنا. ومن هنا، 
يتبين أننا في حاجة إلى إجراء األبحاث الضرورية والمشاركة المجتمعية 

لدعم جميع عمليات صنع القرار لدينا بمنظور التنوع واإلنصاف والشمول 
وتجسيد التزام شركة بيرسون بدعم جميع المتعلمين في رحلة طلب العلم 

مدى الحياة.

تلخص اإلجراءات أدناه كيف يمكن لمنشئي المحتوى تبني أفضل 
الممارسات لضمان مراعاة المحتوى الذي ينتجونه لمبادئ السياسة، 

وجعلهم اللتزامنا تجاه المتعلمين محور تركيز عملهم:

االلتزام—يتطلب هذا اإلجراء تفكيرا شخصيا، وتمحيصا 1. 
لتحيزاتنا، وتعزيز مبادئ مناهضة التحيز، والشمول، والمساواة 

االجتماعية في أي محتوى نطوره.

ً ً ً

البحث—هل هناك وجهة نظر قاطعة حول مسألة ما؟ ما األعمال 2. 
األخرى في المجال التي يمكن أن تقدم رؤية عن هذا الموضوع؟ 
اسع بنشاط للحصول على مجموعة متنوعة من وجهات النظر. 

وحيثما يتم تمثيل مجتمعات محلية متنوعة، يجب أن يشمل البحث 
المشاركة المباشرة مع أعضاء المجتمعات المعنية للحصول على 

وجهات نظر حقيقية. 

َ

المشاركة—تفاعل مع مجموعات أكبر لمشاركة التعلم، والتعاون، 3. 
واكتساب مجموعة متنوعة من وجهات النظر والرؤى: المتعلمين، 

والمعلمين، والتربويين، والمجتمعات المحلية، واألقران، 
والزمالء.

ّ

الفحص—اتخذ نهجا حاسما الستكشاف الدليل على المفاهيم التي 4. 
نقدمها.

ً ً

لتطوير—انتهز الفرصة لمواصلة تنمية فهمنا والبقاء على 5. 
اطالع دائم على المستجدات في مجال خبرتنا مع منظور التنوع 

واإلنصاف والشمول.

ا

بصفتها صاحب عمل، تلتزم شركة بيرسون بتنمية ثقافة تعليمية شاملة 
للموظفين والشركاء تجعل المتعلم محور التركيز في كل ما نقوم به. 

يعني هذا أننا سنمكن منشئي المحتوى من تبني أفضل الممارسات من 
خالل بناء عمليات التواصل، والعمليات، واألنشطة، والموارد لدينا بحيث 

تدعم هذا الهدف. 

ّ
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متى ينبغي الرجوع إلى السياسة في عملية تطوير 
محتوى بيرسون؟

اإلجابة المختصرة هي: طوال الوقت. في كل مرحلة من مراحل عملية تطوير المحتوى، يجب على األفراد والفرق 
تضمين االعتبارات الواردة في هذه السياسة. 

تختلف ممارسات التخطيط، والتطوير، واإلنتاج، والمراجعة بين فرق المحتوى، والخدمة، والمنتج في مختلف 
مواقع، ومناطق، وأجزاء العمل. ويمكن أن تختلف الممارسات أيضا في أساليب اإلدارة بناء على المشروع أو 

الخدمة، أو الشروط المحددة المنصوص عليها في عقود شركاء العمل وجدول )جداول( العمل )األعمال( المتفق 
عليها. ومع ذلك، يجب على جميع المشاركين في تطوير محتوى شركة بيرسون تطبيق السياسة طوال عملية 

إنشاء المحتوى، ومراجعته، ونشره أو إصداره. ويشمل ذلك الموظفين، وشركاء العمل المشاركين مباشرة في 
، بغض النظر عن وحدة العمل أو الفريق الذي يعملون لصالحه.4هذه العملية

ً ً

ً

يشير هذا المصطلح إلى أي مساهم تابع لجهة خارجية يقدم خدمات التأليف، أو الكتابة، أو المراجعة، أو التحرير، أو البحث، إلى بيرسون ألي محتوى من بيرسون يتم 4 
إصداره إلى جمهور خارجي.
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حل المخاوف

كيف سأعرف ما إذا كان هناك شيء يتعارض/يمكن أن يتعارض مع مبادئ السياسة في المحتوى الذي 
أعمل عليه؟

ّفكر. اطرح على نفسك األسئلة التالية:

 هل يتسق المحتوى مع التزام بيرسون بالتنوع، واإلنصاف، والشمول؟•
 هل ستشعر بالراحة عند قراءة ما يكتب عن المحتوى في اإلعالم؟•
 هل ينتهك المحتوى روح التزامات التنوع واإلنصاف والشمول لشركة بيرسون؟•
 هل يسيء المحتوى إليك أو إلى األشخاص الذين لديهم هويات وتجارب حياة مختلفة عنك؟•
 هل يمكن أن يفسر المتعلم المحتوى إلدامة تحيز أو صورة نمطية أو االستمرار في تهميش مجموعة من األشخاص؟•
 هل المحتوى قانوني ومتسق مع سياساتنا ومدونة قواعد السلوك لشركة بيرسون؟•

ُ

 هذا شركاء األعمال الذين لديهم مخاوف بشأن مواد بيرسون من االتصال بنا مباشرة؛ حتى نتمكن نموذج االستعالميمكن 
من التحري عن المشكالت المحتملة وإصالحها.

ً ّ

َّماذا لو تعرف المتعلم أو العميل على مشكلة في المحتوى تتعارض مع السياسة؟ 

خالل فترة عملك مع شركة بيرسون، إذا شارك متعلم أو عميل لديك أي مخاوف لديه معك وعبر عن رغبته في إبالغ األمر 
 لإلبالغ عن التحيز.بوابة Pearson Report Biasإلى شركة بيرسون، فيمكنك إحالته إلى 

ّ

هل هناك طريقة يمكن من خاللها إبالغ بيرسون إذا حددت أنا )أو زميل( إحدى المخاوف أو المشكالت في 
المحتوى التي تتعارض مع السياسة؟ 

ّ

نعم. يمكنك التواصل مع قائد فريق األعمال مباشرة. أيًا كانت الطريقة التي تختارها لالتصال بنا، يرجى تضمين تفاصيل 
محددة حول المحتوى المعني ومخاوفك. وسيتم تصعيد مخاوفك وفقا لذلك للتوصل إلى حل.

ُ ً
ً

https://app.smartsheet.com/b/form/d1eaba3878544d6d8626536ad13569f1
https://www.pearson.com/report-bias.html


المعلومات األساسية
ابذل قصارى جهدك حتى تعرف أفضل. 

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

المعلومات األساسية



1
التدريب وتسوية 
االستفسارات

التدريب	وتسوية	االستفسارات 	1
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دعم التدريب، والتنفيذ، والدورات التدريبية

تقدم شركة بيرسون دعم الدورات التدريبية والتدريب والتنفيذ للسياسة، بما في ذلك:
ن دوات وورش عمل إلعالم المشاركين وتدريبهم على • 

محتوى شركة بيرسون
ّوحدات التعلم عبر اإلنترنت للموظفين في منصة التدريب الداخلي )Pearson U(، بما في ذلك:• 

 السياسة )إلزامية لمناصب معينة(-
 موارد سياسة المحتوى والتحرير العالمية لشركة بيرسون )إلزامية لجميع الموظفين المشاركين في -

كتابة محتوى بيرسون(
رفع وعي موظفي بيرسون بشأن التنوع واإلنصاف والشمول في المحتوى )إلزامي لجميع الموظفين • 

المشاركين في كتابة محتوى بيرسون(
وحدات التعلم عبر اإلنترنت اإللزامية واالختيارية لشركاء العمل الذين يعملون في محتوى بيرسون من • 

Pearson U وPearson Advance(، بما في ذلك:خالل منصتي التدريبين الداخلي والخارجي )
ّ

َ َ
 السياسة )إلزامية(-
 رفع وعي شركاء بيرسون بشأن التحيز في المحتوى )إلزامي للموردين المحددين كشركاء في إنشاء -

المحتوى(
 استخدام موارد سياسة المحتوى والتحرير العالمية لشركة بيرسون )سيوصى بالوحدات للموردين -

الذين تم تحديدهم على أنهم شركاء المحتوى(



2
لخص(

إطار عمل التعلم المتعلق 
بالتنوع واإلنصاف والشمول في 

شركة بيرسون )ملخص( 

)م

ّ

إطار	عمل	التعلّم	المتعلق	بالتنوع	واإلنصاف	والشمول	في	شركة	بيرسون	 	2
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( DE&Iإطار عمل لتضمين مبادئ التنوع واإلنصاف والشمول )
ّفي عمليتي تصميم وتطوير محتوانا وتجارب التعلم َ

في شركة بيرسون، نلتزم بضمان أن يمثل محتوانا وتجارب التعلم لدينا مجموعة كبيرة من 
الهويات االجتماعية المتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: الِعرق، واألصل، والنوع 
االجتماعي، والهوية الجنسية أو التعبير الجنساني، والتوجه الجنسي أو الرومانسي، والخلفية 

االجتماعية واالقتصادية، وهيكل األسرة أو الحالة العائلية، والموقع الجغرافي، والممارسات 
الثقافية، والمعتقدات الدينية، أو الروحانية، أو السياسية، واللغة، والسن، واإلعاقة. 

ّ

إننا نتجاوز مجرد التمثيل ونسعى إلى التطبيق العملي لمبادئ المساواة االجتماعية. وفي هذا اإلطار، 
فإننا نعتزم إنشاء منتجات وخدمات تؤثر في مشاركة المتعلمين في العدالة االجتماعية. ويجب أن 

يكون أيًا كان ما ننتجه متاحا للجميع. ونهدف إلى تمكين كل فرد من إظهار إمكاناته، وهو ما يجعلنا 
نتأمل احتياجات المجموعات المختلفة التي نخدمها ونسعى إلى تلبيتها. وندرك أيضا أن األشخاص 

ينتمون إلى مجموعات متعددة ومتقاطعة، وأن أشكال اإلقصاء الجديدة من شأنها تحفيز االهتمام من 
جديد. ويوضح هذا المستند كيف ستساعد أهدافنا الطموحة بشأن محتوانا وممارساتنا على إفساح 

المجال أمام تحقيق نتائج رئيسية للمتعلمين تعزز المساواة االجتماعية. 

ً
ً
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تسعى شركة بيرسون في كل ما تنتجه من محتوى وتجارب تعلم، بما في ذلك المواد التسويقية 
والترويجية والمنتجات التعليمية إلى: 

ّ

 ضمان التمثيل العادل والحقيقي للمجتمعات المحلية وهويات كل فرد  •
 تمثيل جميع األفراد بشكل مترابط مع إظهار الفوارق البسيطة•

سرد قصص حياة وإسهامات جميع فئات األشخاص، وضمان شمول المجتمعات المحلية • 
تاريخيا  المتنوعة والمهمشة 

 تمييز قدرة وإمكانيات األفراد، باإلضافة إلى العقبات المنهجية، والهيكلية، والمؤسسية الحالية  •
ً

إذا نجحنا في إنتاج محتوى وتعزيز تجارب تعلم تتسق مع هذه األهداف، فستكون لدينا فرصة لتحقيق 
نتائج رئيسية للمتعلمين تعزز المساواة االجتماعية، وتشمل ما يلي:  

ّ

تنمية هوية اجتماعية إيجابية بناء على انتمائهم إلى مجموعات مختلفة في المجتمع وخلق شعور • 
باالنتماء إلى أنفسهم وإلى اآلخرين داخل مجالهم )مجاالتهم( االجتماعي )مثل الفصل الدراسي، 

والحي السكني، ومكان العمل، والفريق، وغير ذلك(

ً

التعامل مع التنوع بالتعاطف والتواصل، وهو ما يمكنهم من العمل بفاعلية مع األشخاص اآلخرين، • 
ٌواء أكانوا يشبهونهم أم يختلفون عنهم س

 إدراك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي للظلم والتعصب  •
 تمكين وتقدير مساهماتهم الفريدة ورأيهم لزيادة الشعور بالقوة من أجل بدء التغيير المثمر•

ّ



3
إطار العمل المتعلق بالمسائل البيئية واالجتماعية 

( في شركة بيرسونESGوالحوكمة )

إطار	العمل	المتعلق	بالمسائل	البيئية	واالجتماعية	والحوكمة	)ESG(	في	شركة	بيرسون 	3
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إطار العمل المتعلق بالمسائل البيئية واالجتماعية والحوكمة في شركة بيرسون 

يشكل إنشاء عالم أكثر استدامة جزءا طبيعيا من كل ما نقوم به 
كشركة تعليمية. ويعتبر التعلم في حد ذاته أعظم قوة للتغيير في 

عالمنا، كما أن مساعدة الناس على اكتساب المعرفة والمهارات، 
بطبيعتها، طريقة لتحسين كوكبنا ومجتمعنا.

ً ً

يتمثل هدفنا في بيرسون في مساعدة الناس على خلق حياة أفضل 
ألنفسهم وعالم أفضل للمجتمع. ونحقق ذلك كل يوم من خالل 

التركيز على الناس وحماية كوكبنا وتحويل منتجاتنا إلى تجارب 
تعلمية نابضة بالحياة.

نستحدث طاقة متجددة في بناء مواهبنا وثقافتنا االبتكارية؛ حتى 
يتمكن موظفونا من إحداث فرق على نطاق واسع. مع تحولنا 

إلى الرقمية بشكل أكبر، ننتج منتجات ذات بصمة كربونية 
أقل. نعمل أيضا على زيادة عدد المنتجات والخدمات التي تلبي 
متطلبات االقتصاد األخضر وإنشاء المزيد من المحتوى الذي 

يؤثر في األفعال.

ً

أثناء قيامنا بذلك، نوسع نطاق الفرص ألعمالنا وموظفينا وكل 
من يحتاج إلى التعلم. إنها الطريقة التي نضيف بها القيمة لجميع 
أصحاب المصلحة مع تحقيق هدفنا: إضفاء الحيوية على رحلة 

طلب العلم من المهد إلى اللحد.

هدفنا
إضفاء الحيوية على رحلة طلب العلم من المهد إلى اللحد

ركائز إستراتيجية األعمال المستدامة

المنتجات
دفع عجلة التعلم لكل شخص من خالل 

منتجاتنا

تحقيق ذلك من خالل:
*  مشاركة المستهلك–
  فاعلية المنتج–
* النمو الرقمي– 
المحتوى المسؤول والمستدام–
 السعر الميسور وإمكانية الوصول– 

   

الناس
تمكين موظفينا إلحداث فرق

تحقيق ذلك من خالل:
* االستثمار في المواهب– 
  الشمول والتنوع–
* مشاركة الموظفين– 
مشاركة الموظفين–

 المشاركة المجتمعية المحلية– 
   

الكوكب
القيادة المسؤولة لكوكب أفضل

تحقيق ذلك من خالل:
*الحد من تأثيرنا في البيئة–
 االستثمار في الهدف– 
األمن السيبراني وإدارة البيانات–

   

   

حوكمة فعالة، وثقافة قوية، وسياسات فعالة

 راجع قسم مؤشرات األداء الرئيسية غير المالية لدينا لمزيد من المعلومات حول ارتباط ذلك بإستراتيجيتنا.*   



4
"بيت" المحتوى

	“بيت”	المحتوى 4
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الرؤية

بيرسون هي مؤسسة شمول وتنوع يعكس أفرادها، ومنتجاتها، وخدماتها 
بصدق المتعلمين الذين نخدمهم، أيًا من كانوا، وأينما كانوا.

سياسة المحتوى والتحرير العالمية لشركة بيرسون
يجب أن تمثل منتجات وخدمات شركة بيرسون التنوع الثري لمجتمعنا العالمي وجمهورنا في العالم، وتضمن أن يكون ذلك التمثيل مناهضا للتحيز، 

وداعًما للمساواة االجتماعية، وتحترم حقوق اإلنسان، وتقوم على األدلة والحقائق، وتتسم باألخالق وااللتزام بالقانون
ً

سياسات وإطار عمل إمكانية الوصول: المبادئ العالمية
ًالتوجيه الذي يدعم إنشاء محتوى قابل لإلدراك، وقابل للتشغيل، ومفهوم، وفعال، وفقا لمبادئ إمكانية الوصول العالمية

إطار عمل التنوع، واإلنصاف، والشمول
َمجموعة المعايير الطموحة التي توضح كيف يمكن للمحتوى الذي يتم إنتاجه باالتساق مع السياسة أن يعزز النتائج اإليجابية لمتعلمينا ومجتمعاتنا المحلية َ

إرشادات وقوائم مراجعة التنوع، واإلنصاف، والشمول في محتوى بيرسون

الميمالنوع االجتماعي البحث الشاملمجتمع 

المحتوىاإلعاقةالِعرق واألصل اإلثني استدامة 

إرشادات إضافية ركزت على الجوانب التي 
مشوها ًيكون التمثيل فيها 

مجموعة إرشادات وقوائم مراجعة شركة بيرسون التي توفر توجيها إضافيا بشأن إنشاء المحتوى ومراجعته بشأن مجاالت تركيز محددة لالسترشاد بها في 
إنشاء محتوى متنوع تنوعا حقيقيا في وجهات النظر، ويعزز الشمول واإلنصاف؛ مع التركيز على التحديات الرئيسية الخمسة المستمرة في المحتوى التعليمي 

والوسائط )القصص الناقصة، ونقص التمثيل، واالرتباطات اإليجابية المحدودة، واالرتباطات السلبية المفرطة، وإطار المشكلة(

ً ً
ً ً

التنوع، واإلنصاف، والشمول—السياسات والمواد الداعمة ذات الصلة
مجموعة السياسات، واإلرشادات، والبرامج، والمواد التي تعكس التزامات التنوع واإلنصاف والشمول، وتدعم إنشاء المحتوى، وتطويره، 

بيرسون وإنتاجه لتنفيذ رؤية شركة 

الرؤية



5
إمكانية الوصول في محتوى 

بيرسون

إمكانية	الوصول	في	محتوى	بيرسون 	5
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اكتمال إمكانية الوصول في تصميم المحتوى 

في سبيل تحقيق اكتمال إمكانية الوصول في محتوى بيرسون، يتعين علينا تصميم محتوى وتطويره حتى يتسنى لألشخاص ذوي 
اإلعاقات استخدامه. كما يتضح في الشكل أدناه، تتطلب عملية اكتمال إمكانية الوصول إلى المحتوى دمج إمكانية الوصول في تدفقات 

العمل، وتحسين مهارات موظفينا وصقلها من خالل التدريب المستمر، وتحسين إمكانية الوصول إلى المحتوى بمرور الوقت عن 
(. W3C( من اتحاد شبكة الويب العالمية )WCAGطريق اتباع أحدث إصدار من المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب )

، "POUR "تتمحور المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب حول أربعة مبادئ أساسية، يشار إليها باسم
ويتم تعريفها على النحو التالي: 

ُ

قابل للتصور—يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تصور المعلومات المقدمة لهم. وال يمكن 1. 
أن تعتمد المعلومات على قدرات حسية فردية، مثل البصر أو السمع. 

ّ ّ

قابل للتشغيل—يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تشغيل الواجهة. وال يمكن أن تطلب 2. 
ًالواجهة تفاعال قد يتعذر على المستخدم القيام به، مثل التشغيل باستخدام الماوس فقط. 

يمكن فهمه—يجب أن يكون المستخدمون قادرين على فهم المعلومات، فضال عن تشغيل واجهة 3. 
المستخدم. وال يمكن أن يتجاوز المحتوى أو التشغيل حدود فهم المستخدمين. 
ً

فعال—يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى المحتوى بواسطة مجموعة كبيرة 4. 
من برامج المستخدم، بما في ذلك التقنيات المساعدة. ومع تطور التقنيات وبرامج المستخدم، 

يجب أن يظل المحتوى متاحا للوصول إليه. 

ّ

ً

باتباع المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب وعملية اكتمال إمكانية الوصول إلى المحتوى، ستعمل شركة بيرسون 
بشكل مدروس ومتعمد على تحديد أوجه التحيز واإلقصاء والقضاء عليها من ممارسات أعمالنا ومن منتجاتنا. 

وتمتلك شركة بيرسون موارد متعددة لمساعدة فرق المحتوى والمنتج على فهم التحسينات المستمرة وإدخالها في إمكانية 
الوصول. وتشمل، على سبيل المثال ال الحصر: 

إمكانية الوصول إلى روابط التقييم: 
المبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول الخاصة بشركة بيرسون • 

 المبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول المقدمة إلى فرق المحتوى والنشر •
 موارد الوصول العامة •

روابط إمكانية الوصول إلى التعليم العالي: 
 تدريب إمكانية الوصول المقدم إلى منشئ المحتوى في بيرسون •
 المبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول إلى المستندات في بيرسون•
 كتاب إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي والتصميم الرقمي في بيرسون•

اكتمال إمكانية الوصول في تصميم المحتوى 

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
 https://a11y.pearson.com/guidance-documents/document-accessibility/
https://a11y.pearson.com/guidance-documents/playbook/


6
روابط مفيدة 

سياساتنا	 
مدونة قواعد السلوك	 
خطة العمل المستدامة لشركة بيرسون	 
معلومات إمكانية الوصول إلى التعليم العالي	 
إمكانية الوصول إلى التقييمات	 

مفيدة	 روابط 	6	

https://www.pearson.com/legal-information/our-policies.html
https://www.pearson.com/for-suppliers/our-policies.html
https://plc.pearson.com/en-US/purpose/sustainable-business-strategy
https://accessibility.pearson.com/
https://a11y.pearson.com/
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التحديات 

التحديات 	7
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تضمين التنوع واإلنصاف والشمول في محتوانا 
تسهم معالجة التحديات أدناه في التزامنا بالمساواة االجتماعية، ومناهضة العنصرية، ومناهضة التحيز. ومع أن األوصاف 

أدناه موجزة، فإن شركة بيرسون لديها عدد من إرشادات المحتوى التي تركز على مجموعات محددة من الخصائص 
وتوفر مزيدا من التفاصيل حول كيفية ظهور هذه التحديات في المحتوى، مع توصيات باإلجراءات التي يجب اتخاذها 

لمعالجتها. وتؤكد شركة بيرسون على أن التداخل يجب أن يظل في صدارة نهجنا خالل معالجة هذه التحديات.
ً

التحدي األول: نقص التمثيل
يشير إلى نقص تمثيل األشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة، والمستبعدة، والموصومة من المجتمع في المواد التسويقية والترويجية، والمنتجات التعليمية. 

َومن هو "الطموح". وسيدعم الحرص على إبراز األشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات  عند معالجة نقص التمثيل، تتمحور الفكرة حول التفكير مرتين في تصويرنا لما يعتبر "طبيعيا" 
وخصائص مختلفة بشكل متسق وصادق )وبخاصة تجنب الرمزية( في المحتوى هذا النهج الشمولي.

ً

التحدي الثاني: االرتباطات السلبية المفرطة
يحدث ذلك عندما ترتبط الخصائص، أو السلوكيات، أو السمات السلبية بخصائص شخصية محددة بشكل متكرر وبدون أساس. وغالبا ما تقترن بالصور النمطية وتستند إلى التحيزات الفردية، 

والهيكلية، والمؤسسية، والمجتمعية. حتى إن الخبراء والمتخصصين عرضة للوقوع في هذه التحيزات. قد يعزز مطورو المحتوى دون قصد الصور النمطية أو التحيزات المتأصلة في المادة المنتجة. 
ويجب التشكيك في صحة مثل هذه التأكيدات. ومن غير المقبول تعميم صفة على مجموعة معينة من األشخاص.

ً
ُ

عند وصف شخص أو جماعة بمجموعة محددة من الخصائص في محتوى بيرسون، يجب أن يسمح الوصف بتفسير دقيق لما يتم تمثيله. ويجب إيالء اهتمام خاص لعدم استخدام الصور النمطية 
المرتبطة بمجموعة محددة من الخصائص دون السماح بالفوارق الدقيقة/تمييز العوامل المساهمة من خارج الفرد.

تضمين التنوع واإلنصاف والشمول في محتوانا 

التحدي	األول:	نقص	التمثيل

التحدي	الثاني:	االرتباطات	السلبية	المفرطة
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التحدي الثالث: االرتباطات اإليجابية المحدودة
يشير ذلك إلى استمرار الصورة النمطية التي قد تبدو إيجابية ظاهريًا، ولكنها في الواقع محدودة أو مقيدة. وغالبا ما يتم ذلك بحسن نية—على سبيل المثال، محاولة 

النأي باألفراد الذين ينتمون إلى المجموعات المهمشة، أو المستبعدة، أو الموصومة عن الصور السلبية. 
ُ ً

ًيجب أال يستخدم محتوى بيرسون هذه األوصاف المقيدة. وينبغي أن يوفر محتوانا باستمرار نهجا متنوعا ومتغيرا عبر األنشطة، واألدوار، والوظائف اإليجابية. ً ً

التحدي الرابع: القصص الناقصة
يحدث هذا عندما تتعرض خصائص أو سمات األشخاص للتهميش من قبل األنظمة والمجتمعات المهيمنة على العالم في الوقت الحالي أو الماضي، على المستويين 
االقتصادي والسياسي. عادةً، قلما تقدم إسهامات األشخاص المهمشين أو تقدم بشكل موجز فقط، أو يأتي تقديمها في سياق متأن؛ ما يشير إلى مستوى من االستثناء، 
أو الخروج عن المعهود، أو التبعية. لمواجهة هذه القصص الناقصة، يجب على شركة بيرسون اتباع نهج عادل عند إنتاج قصص من التاريخ أو الهياكل المجتمعية 

ًراء، وأصالة. والثقافة. ويجب أن نبذل جهودا متضافرة للبحث عن هذه القصص الناقصة وسرد أخرى أكثر تنوعا، وث

ِ
ٍّ ُ ُ َّ

ً ً

التحدي الخامس: إطار "المشكلة"
يشير إطار "المشكلة" إلى حقيقة أن "المعتقدات" معقدة؛ فهي تترك تأثيرها على المستويين الفردي والشخصي، ولكن ترسيخها 
وتعزيزها يعود إلى األنظمة، والهياكل، والمؤسسات. يشير "إطار المشكلة" إلى طريقة تقديم األفراد أو المجموعات على أنهم 

ضحايا سوء حظهم وال حول لهم. ويغض هذا المنظور الطرف عن حقيقة أن األنظمة، والهياكل، والمؤسسات القائمة منحت منذ أمد 
بعيد قوة اجتماعية، واقتصادية، وسياسية لمجموعات معينة، وتركت أخرى في حالة عجز. وغالبا ما ينتج "إطار المشكلة" عن كال 

التشوهين، فضال عن النقاش الدقيق والمتعاطف، الذي يصف تجربة األفراد والمجموعات من منطلق "سوء حظهم" و"اضطهادهم". 
ويجب أن يميز محتوى بيرسون قدرة وإمكانيات األفراد، باإلضافة إلى العقبات المنهجية، والهيكلية، والمؤسسية التي تخلق وتديم 

عدم المساواة أو الظلم في المجتمع.

َ

َ ِ ً
ً َ

التحدي	الثالث:	االرتباطات	اإليجابية	المحدودة

التحدي	الرابع:	القصص	الناقصة



8
تعريفات المصطلحات المستخدمة 

في السياسة واإلرشادات ذات 
الصلة
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من المهم أن نالحظ أن المفاهيم، والمصطلحات، وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتنوع واإلنصاف والشمول تستند إلى السياقات الثقافية والجغرافية، وهي في حالة تطور مستمر. وتعكس قائمة المصطلحات والتعاريف هذه السياق الثقافي 
 في وقت اإلنتاج، وسيتم تحديثها بانتظام بما يتماشى مع باقي هذه السياسة.

التعريفالمصطلح

AAPI/BAME/BIPOCAAPI.مصطلح يرجع إلى أمريكا الشمالية، وهو اختصار يشير إلى األمريكيين اآلسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ 

BAMEمصطلح بريطاني، وهو اختصار يشير إلى السود، واآلسيويين، واألقليات العرقية. وينبغي أال تنطق BAME “ على أنها bāme.وإنما يجب نطق الحروف األولى بالكامل، إذا تم استخدامها على اإلطالق ،” ُ ِ

BIPOC.مصطلح يرجع إلى أمريكا الشمالية، وهو اختصار يشير إلى السود، والسكان األصليين، واألشخاص الملونين 

، خصوصا كاختصارات، للبعض( يمكن أن يعزز المفهوم الخاطئ للتجانس داخل المجموعات، BIPOC، وBAME، و AAPIمن المهم االنتباه إلى أن تعريف “مجموعة” من األفراد بهويتهم الجماعية فقط )مثل خلفيتهم الِعرقية، أو الثقافية، أو الدينية، كما توحي المصطلحات
“اآلخر”، وفكرة أنه يتم تعريف هذه المجموعات فقط بعدم انتمائها إلى مجموعات األغلبية المتصورة—على سبيل المثال، هؤالء الذين يتم تعريفهم في المملكة المتحدة على أنهم بيض، ومسيحيون، وبريطانيون. يقر هذا المستند بأن هوية الفرد ليست مقيدة بهويته الجماعية، وأن 

، واألشخاص الملونين، والمجموعات العرقية األقلية في محتوانا، يجب وضع عالمة عليها إلعادة النظر فيها. ويجب استخدام اللغة التي تشير BIPOC، وBAME، و AAPIمفهوم الِعرق وعالقته بمفهوم “األقلية” معقد، ودقيق، وغير صحيح أحيانًا. وعند استخدام مصطلحات
إلى هويات “المجموعة” تلك فقط في سياق عدم المساواة المؤسسية والمنهجية في التجربة، والحرمان غير المتكافئ في النتائج المحققة التي يعاني منها األفراد في هذه المجموعات )مع التركيز على التعليم(، وليس فيما يتعلق بتحديد الهوية الشخصية/تعريف الذات لدى الفرد.

ً
َّ ّ

ِ

تتعلق هذه المصطلحات بمجموعة من األفراد الذين يجمعهم تاريخ، وثقافة، ولغة، ودين، وتقاليد مشتركة؛ وغالبًا ما يتشاركون في نفس لون البشرة أيًضا. وقد تغيرت طريقة تعريف المجموعات العرقية مع مرور الوقت. وبالمثل، ربما تتغير الطريقة التي يصف بها الشخص اإلثنية/األصل الِعرقي
نفسه مع تغير تصوراته أو تصورات المجتمع. على سبيل المثال، توجد 18 مجموعة عرقية مصنفة حاليا من قِبَل الحكومة البريطانية، ومن المرجح أن يزداد هذا العدد. وتدرك شركة بيرسون أن األشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية مهمشة محددة أكثر عرضة 

لخطر التحامل والتمييز. وهؤالء األشخاص في مجموعات نشير إليها في هذه السياسة باسم “األقليات الِعرقية”. في المملكة المتحدة، مثال، يستخدم مصطلح األقليات العرقية لإلشارة إلى جميع المجموعات العرقية باستثناء البيض البريطانيين. في أنظمة التصنيف العامة للحكومة 
البريطانية، تشمل األقليات العرقية األشخاص السود )مثل اإلفريقيين(، واآلسيويين، والبيض )مثل المسافرين اإليرلنديِّين في المملكة المتحدة(، والمختلطين )األفراد الذين ينتمون إلى أكثر من أصل ِعرقي واحد(، والمجموعات الفرعية “األخرى” )مثل العرب(.

ِ ّ

ِ ً ّ

ِ ِ ُ ً

ِ

األشخاص الملونون مصطلح يعود إلى أمريكا الشمالية ويستخدم بشكل متزايد على نطاق عالمي. ويشير عادةً إلى األشخاص ذوي األصول اإلفريقية، واآلسيوية، واألسترالية، وأمريكا الشمالية، و/أو أمريكا الجنوبية الذين تتجلى أصولهم في لون بشرتهم، في حين أن األقليات األشخاص الملونون
العرقية )أو األفضل المهمشة( تشمل األشخاص الذين يمثلون أقليات في سياقهم القومي، بغض النظر عن لون بشرتهم أو درجتها.

ُ
ِ

يعاني الشخص من إعاقة عندما يسفر التفاعل بين بيئاته، وقدراته الجسدية، أو المعرفية، أو الحسية، أو التواصلية عن الحيلولة دون إكمال المهام أو المشاركة في األنشطة، أو تقييد ذلك، أو التعارض معه.اإلعاقة

يشير اعتالل الصحة البدنية والعقلية إلى مجموعة من االضطرابات أو األمراض الصحية التي تؤثر في قدرة الدماغ على التعلم أو االحتفاظ بالمعلومات، أو قدرة الفرد على الحفاظ على العالقات مع اآلخرين. ويمكن أن يشمل ذلك الحاالت المرضية التي تسببها األحداث اعتالل الصحة البدنية أو العقلية
.(PTSD)الصادمة، بما في ذلك تجارب الطفولة السلبية واضطراب ما بعد الصدمة 

ّ

( من عام 2016، فإن “األقلية النموذجية” هي مصطلح “ابتكره عالم االجتماع ويليام بيترسون لوصف المجتمع الياباني الذي رأى أنه قادر Asian American Activism: The Continuing Struggle)وفقًا لمسرد النشاط األمريكي اآلسيوي: النضال المستمر األقلية النموذجية
على التغلب على االضطهاد بسبب قيمه الثقافية. وفي حين أن األفراد الذين يستخدمون مجاز األقلية النموذجية قد يعتقدون أنهم مجاملون، فإن المصطلح يرتبط في الواقع بالتمييز اللوني وجذوره، معاداة السواد. تخلق خرافة األقلية النموذجية فهما للمجموعات الِعرقية،

بما في ذلك األمريكيون اآلسيويون، باعتبارها كتلة واحدة، أو كتلة ال يمكن فصل أجزائها بعضها عن بعض. ويمكن فهم خرافة األقلية النموذجية على أنها أداة يستخدمها تفوق الِعرق األبيض لتحريض األشخاص الملونين بعضهم على بعض لحماية مكانته”.

ً

تشير اإلمبريالية الغربية إلى هيمنة الدول األوروبية على دول أفريقيا، ومسيا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية. وقد اتخذت هذه الهيمنة االستعمارية شكل السيطرة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية، والمادية على الناس في الدول الواقعة في هذه اإلمبريالية الغربية
ًودا في المستعمرات السابقة. وال يزال من الممكن رؤية التأثير في أحفاد األشخاص الذين كانوا مستعمرين، بما في  المناطق، ومواردهم، وعملهم في فترة تتراوح بين القرن الرابع عشر وأواخر القرن العشرين. وال يزال العديد من األفكار والهياكل اإلمبريالية الغربية موج

ذلك أولئك الذين تعرضوا للعبودية، وتأثير ذلك في أحفاد المستعمرين، اليوم في جميع أنحاء العالم.
َ

ِ

اإلنصاف هو تقديم المعاملة العادلة، وإمكانية الوصول، والفرص، والتطور لجميع األفراد، مع السعي في الوقت ذاته لتحديد العقبات التي حالت دون المشاركة الكاملة لبعض المجموعات وإزالتها. وينطوي تحسين اإلنصاف على االرتقاء بمستوى العدالة والنزاهة ضمن اإلنصاف
ًإجراءات وعمليات المؤسسات أو األنظمة، فضال عن توزيع الموارد. وتستدعي معالجة مشكالت اإلنصاف فهم األسباب الجذرية لتفاوتات النتائج داخل المجتمع.

يشير التاريخ إلى كل األمور التي حدثت في الماضي، وخاصة التطورات السياسية، أو االجتماعية، أو االقتصادية في مكان أو لمجموعة من األفراد.التاريخ
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التعريفالمصطلح

التجسيم هو إسناد الصفات والخصائص البشرية إلى حيوان، أو جسم، أو كائن مخر )مثل كائن فضائي، أو مخلوق خرافي(.التجسيم

التحويل إلى أقليات/التحول 
إلى أقليات

التحويل إلى أقليات هو مصطلح يصف التصرفات التي تنتهجها المؤسسات واألنظمة التي تضع األشخاص من مجموعات محددة في وضع األقلية. ويتعارض مع مصطلح “األقلية” لتوضيح أن الناس أو مجموعات األشخاص ليسوا “أقليات” بسبب طبيعتهم أو خصائصهم، 
ًوإنما ألن “األقلية” مفهوم اجتماعي. ويُصنّف الناس والمجموعات إلى أقلية نتيجة اختالل توازن القوة المنهجية بناء على هيمنة هويات محددة كانت تتمتع تاريخيا بامتيازات على اآلخرين، واإلفراط في تمثيلها. ً

التحيز هو ميل نحو أو ضد شخص، أو مجموعة، أو شيء، أو فكرة. وغالبًا ما يرتبط بالتحامل، وال سيما في السياقات البشرية حيث يمكن أن يؤدي إلى أحكام ظالمة لصالح أشخاص أو ضدهم على أساس خصائصهم الشخصية.التحيز

وفقًا لمجلس أوروبا )2019( “... إن التحيز الجنسي هو أي فعل، أو إيماءة، أو تمثيل مرئي، أو كلمات منطوقة، أو مكتوبة، أو ممارسة، أو سلوك، مبني على فكرة أن أحد األشخاص أو مجموعة من األشخاص أقل شأنًا بسبب جنسهم، ويحدث في المجال العام أو الخاص، التحيز الجنسي
سواء عبر اإلنترنت أو على أرض الواقع، بهدف أو غرض:

1. انتهاك كرامة أو الحقوق األساسية لشخص أو مجموعة من األشخاص؛ أو

2. إلحاق ضرر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اجتماعية اقتصادية بشخص أو مجموعة من األشخاص؛ أو

3. خلق بيئة تخويفية، أو عدائية، أو مهينة، أو مذلة، أو مسيئة؛ أو

4. وضع حاجز أمام االستقالل الذاتي، واإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان، من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص؛ أو

5. الحفاظ على الصور النمطية للجنسين وتعزيزها.

التحيز الالواعي هو طريقة تفكير )إطار معرفي( ال يكون الناس على دراية واعية بها. وتتشكل التحيزات الالواعية لصالح أو ضد شيء، أو شخص، أو مجموعة خالل التنشئة االجتماعية. جدير بالذكر أن مثل هذه الصور النمطية متأصلة بعمق لدرجة أن الناس يتصرفون بناء التحيز الالواعي
على هذه المعتقدات واآلراء دون إدراك واعٍ بما حفز هذه السلوكيات والتأثير الذي ستتركه في الشخص/الناس الذين يتعرضون لها. وتشمل السلوكيات في هذا السياق الكلمات إلى جانب األفعال.

ً

التقاطعية هي مصطلح ظهر ألول مرة في سبعينيات القرن العشرين، وقد صاغته كيمبرل كرينشو وناشطات-باحثات نسويات سوداوات أخريات، والعديد منهن من مجتمع الميم أيًضا. ويشير التداخل إلى األطر النظرية التي تعمل على توسيع نطاق تعريف النسوية ونطاقها التداخل وتعدد الجوانب
ًزءا منها، وفي المؤسسات التي تعطي شكال لفرصهم  وإدراك أن هناك أنظمة وهويات متداخلة تحدد حياة النساء. وكأحد أشكال االضطهاد واالمتياز، فإن الِعرق، والطبقة، والنوع االجتماعي، والجنسانية “تتقاطع” في حياة األفراد، وفي الثقافات والمجتمعات التي يشكلون ج

في الحياة. في القرن الحادي والعشرين، توسعت فكرة التقاطعية، وهي تشير اآلن إلى أوجه التعقيد في الهويات المهمشة المتعددة—على سبيل المثال، أن تكون أسود، وأنثى، ومعاقًا، ومثلي الجنس. تسلم التقاطعية بأن كل هوية مهمشة تواجه تحدياتها الخاصة، التي عندما تجتمع 
معًا، تخلق تجارب فريدة ومتداخلة من التحامل والتمييز.

ً
ّ

تعنى التفرقة العمرية بالتمييز أو التحيز ضد شخص على أساس عمره.التفرقة العمرية

التمييز اللوني هو مصطلح صاغته أليس والكر في عام 1982. وقد عرفته بأنه “المعاملة المتحيزة أو التفضيلية ألشخاص من نفس الِعرق بناء على لونهم فقط”. إنها ظاهرة ملحوظة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما ينظر إليها على أنها تفضيل لألشخاص ذوي البشرة الفاتحة التمييز اللوني
على األشخاص ذوي البشرة الداكنة داخل المجتمعات المختلفة وعبرها.

ُ ً َّ

ِوكاَل المصطلحين يعتبر األشخاص ذوي اإلعاقة أقل شأنًا من غير المعاقين أو أقل تمييز غير المعاقين/مناهضة اإلعاقة يعرف تمييز غير المعاقين على أنه التمييز أو التحيز لصالح غير المعاقين. وغالبًا ما يستخدم المصطلح بدالً من مناهضة اإلعاقة، الذي يعرف بأنه التمييز أو التحيز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. 
فائدة منهم. وغالبًا ما تؤدي السلوكيات المتعلقة بالصور النمطية والمفاهيم الخاطئة والتعميم إلى أنظمة وسلوكيات قمعية، وتحرم من فرص التمكين، وضارة، وغير شاملة.

ِ َ ّ

ًردا أو مجموعة مختلفة عن األخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الِعرق، واألصل، والنوع االجتماعي، والجنس، والهوية الجنسية، والسن، واألصل القومي، والدين، واإلعاقة، التنوع يشمل التنوع جميع أوجه اختالف الناس، بما في ذلك الخصائص المختلفة التي تجعل ف
ًوالتوجه الجنسي أو الرومانسي، والوضعان االجتماعي واالقتصادي، والتعليم، والحالة االجتماعية، واللغة، والتنوع العصبي، والمظهر الجسدي. وال يصنف الفرد بموجب عالمة تنوع واحدة فقط؛ إذ تتحد السمات الجماعية معا لتكوين الفرد. ّ ُ
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ُّالتنوع العصبي ّ ُ
ّ ُ ُ ّ

وفقًا لوزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، فإن التهميش “يصف كال من اإلجراء، والظرف اللذين يمنعان األفراد أو المجموعات من المشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية”. ويوضح المعهد الوطني متعدد الثقافات أن هذا التهميش يعني أيًضا أنه التهميش
يتم التقليل من قيمة كل ما يختلف عن معيار الثقافة )الثقافات( السائدة، وفي بعض األحيان ينظر إليه على أنه شاذ عن المألوف ورجعي.

َ ً

ُ

ًيشير التوجه الجنسي أو الرومانسي إلى هوية الشخص بوصفه مثليا، أو مثلية، أو ثنائي الجنس، أو الجنسيا، أو متعدد الجنس، أو مغاير الجنس )مستقيما(.التوجه الجنسي ًّ ّ ًّ

ًتشير الجغرافيا السياسية إلى دراسة وضع الدولة بناء على تطورها السياسي، مثل حدودها.الجغرافياا لسياسية

َيعرف موقع GLSEN.org الجندرية بأنها “المعتقد المنهجي بأنه يلزم على األشخاص التوافق مع النوع االجتماعي المحدد لهم عند الوالدة في نظام ثنائي الجنس يشمل اإلناث والذكور فقط”.الجندرية ّ ُ

الجنس هو االختالف البيولوجي والفسيولوجي بين الذكور واإلناث، وعادة ما يُحدد عند الوالدة ويرتبط بالتشريح التناسلي للفرد. وكما هو الحال مع جميع الخصائص الشخصية، فالجنس ليس ثنائيا؛ حيث إن بعض األفراد مزدوجو الجنس، أي ولدوا بخصائص مبهمة. ويختلف الجنس
ظهور الخصائص بشكل كبير، ويمكن أن يكون فرديًا.

ً

تشير الجنسية إلى المواطنة أو االنتماء إلى أمة معينة، بينما يشير األصل القومي إلى ارتباط الفرد بدولة أو أمة من خالل الوالدة. ويمكن أن تختلف جنسية الشخص عن أصله القومي، ويصف الكثيرون أنفسهم بأنهم يحملون جنسيات وأصوالً قومية مزدوجة أو متعددة. وغالبًا ما الجنسية واألصل القومي
ترتبط الجنسية والِعرق بروابط قوية، وتتصل بتجارب مماثلة من التحامل والتمييز.

الحرية هي حق الناس في التصرف أو التحدث كما يحلو لهم.الحرية

حقوق اإلنسان، والحقوق المدنية 
والسياسية

يشير مصطلح “حقوق اإلنسان” إلى الحقوق األخالقية واألدبية الثابتة لجميع البشر. وتتراوح حقوق اإلنسان بين الحق في الحياة، واالستقاللية، والحرية من االضطهاد واألذى، والحق في المعاملة العادلة والمنصفة والكرامة. وفي بعض األحيان، يُشار إليها باسم حقوق الجيل 
األول. يشمل المصطلح أيًضا الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية لألفراد، وهي حقوق تتعلق بإنتاج المواد، وتطويرها، وإدارتها لتوفير مقومات الحياة؛ أي الحقوق التي تمنح األفراد األمنَين االجتماعي واالقتصادي، ويُشار إليها أحيانًا باسم الحقوق ذات التوجه األمني 
أو حقوق الجيل الثاني. تشمل الحقوق ذات التوجه األمني الحق في الغذاء، والمأوى، والتعليم، والرعاية الصحية. وتشمل الحقوق المدنية والسياسية حرية العبادة، والتصويت، والمشاركة في الحياة السياسية، وحرية تكوين الجمعيات، والوصول إلى المعلومات، وتتضمن أيًضا 

حرية التفكير والتعبير.

تشير الحقوق اللغوية إلى حق األشخاص في عيش حياة كريمة وفقًا لهويتهم اللغوية—على سبيل المثال، الوصول إلى اللغة )اللغات( األصلية والتعليم األساسي بناء على اللغة )اللغات( األصلية، والوصول إلى لغة رسمية، وحق مجموعات األقليات في االحتفاظ بهويتها الحقوق اللغوية
كمجموعة متميزة مع لغاتها الخاصة )ممنوع التحول اللغوي القسري(.

ً

تشير الحقيقة إلى الحقائق الفعلية التي يمكن التثبت منها، على عكس ما هو خاطئ، أو متصور، أو متوقع.الحقيقة

يشير الحياد إلى عدم منح موافقة خاصة أو دعم خاص لفرد أو مجموعة.الحياد

يشير مصطلح الخصائص/الطبقات المحمية إلى مجموعات األشخاص ذوي الخصائص المشتركة المحمية بموجب القانون من التمييز على أساس هذه الخصائص. ويرد تعريف المصطلح في القانون في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. على سبيل المثال، تشمل بعض الخصائص/الطبقاتا لمحمية
الخصائص التي يمكن أن تنطبق عليها هذه القوانين: السن، واإلعاقة، وإعادة تحديد النوع االجتماعي، والزواج والشراكة المدنية، واألصل القومي، والحمل واألمومة، والِعرق، والدين أو المعتقد، والجنس، والتوجه الجنسي، ووضع المحاربين القدامى. تختلف القوانين المناهضة 

للتمييز عبر البلدان المختلفة وداخلها في جوانب، مثل التوظيف واألجر، والوصول إلى التعليم والمشاركة فيه، واإلسكان.

ًادرا على وضع حدود وحماية نفسه، ومنع التدخل غير المبرر أو الوصول إلى جسده أو شؤونه الشخصية.الخصوصية تشير الخصوصية إلى حالة يكون فيها الفرد ق

الخطاب االستعماري هو نمط منهجي للتدريس، والتواصل، والسياسة ينشأ عن تشكيل هياكل المجتمع التي تجعل من الدول اإلمبريالية السابقة ومجموعاتها العرقية نقطة مرجعية وفي موقع قوة وتميز بالنسبة إلى المجتمعات المستعمرة سابقا ومجموعاتها العرقية. ويهدف هذا الخطاب االستعماري
الخطاب إلى االستمرار في إخضاع المجتمعات المستعمرة سابقا من خالل التغافل عن قصص النجاح، واإلنجاز، والتقدم الذي أحرزه أبناء هذه المجتمعات، مع التركيز على قصص الضعف، والعجز، والتبعية، واالستغالل.

ِ ً ِ
ً

يُعزى استخدام مصطلح التنوع العصبي ألول مرة إلى عالمة االجتماع جودي سينجر، وهو يشير إلى الطرق المختلفة المتعددة التي ينظم ويعمل بها الدماغ والعقل البشري. يواجه بعض المتعلمين عدم المساواة أو اإلنصاف في تجارب التعلم والنتائج بسبب غياب النهج الشمولية، 
، واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط (ADD)والخالقة، والقابلة للتكيف في المواد الدراسية وبيئات التعلم، وهي نهج ضرورية لتلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات العصبية. يشمل التنوع العصبي صعوبات تعلم محددة لها مسميات، مثل اضطراب نقص االنتباه 

(ADHD والتوحد/اضطراب طيف التوحد ،)(ASD).وعسر القراءة، وخلل األداء التنموي ،

http://www.GLSEN.org
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تشير الخيارات الجنسية إلى تفضيالت الشخص فيما يتعلق باالنجذاب والسلوك الجنسي.الخيارات الجنسية

دول الشمال العالمي/دول الجنوب 
العالمي

عند اإلشارة إلى مناطق العالم، تستخدم المنظمات متعددة الجنسيات، مثل البنك الدولي واألمم المتحدة هذه المصطلحات المحايدة بدالً من استخدام النقاط المرجعية، والقيم، والمصطلحات االستعمارية/اإلمبريالية، مثل “العالم األول”/”الثالث”، و”المتقدمة”/”النامية”، وغير ذلك. 
َذوي تسلسل هرمي بطبيعتهما؛ وإنما هما مصطلحان اقتصاديان اجتماعيان وسياسيان اجتماعيان. يشير الجنوب العالمي إلى الدول التي أصبحت صناعية مؤخرا أو في طور التحول إلى دول مصنعة،  ًاما، وليسا جامدين أو  والشمال/الجنوب العالمي ليسا منطقتين جغرافيتين تم

ولدى كثير منها تاريخ من خضوعها لالستعمار على يد دول الشمال العالمي. الحظ أن هذه المصطلحات ال تزال مثار جدل كبير، حيث يجادل بعض الباحثين بأنها ال تزال تقلل من قيمة الدول في الجنوب العالمي وتنزع عنها صفة الفردية.
ً َ َ َ

يشير الدين إلى نظام من المعتقدات، إلى جانب الواجبات والشعائر ذات الصلة به. المعتقد هو مصطلح أشمل يتضمن األفكار الدينية والفلسفية، بما في ذلك رفض اإليمان باآللهة )مثل اإللحاد(. وبشكل عام، يجب أن يؤثر المعتقد في اختياراتك في الحياة أو الطريقة التي تعيش بها الدين أو المعتقد
حتى يمكن تضمينه في التعريف.

ًردا، أو حركة اجتماعية، أو مؤسسة، أو مجموعة، وتشكل أساس العمل السياسي.رأي سياسي ّوجه ف يشير الرأي السياسي إلى مجموعة من المبادئ، أو المعتقدات، أو األفكار التي ت

تشير الرمزية إلى االختيار المدروس لألشخاص لتحقيق بعض مثالية التنوع المتخيلة أو لتجنب النقد. وتمثل نهجا زائفًا للشمول. في المحتوى، قد تأتي الرمزية في شكل تمثيل األشخاص ذوي الخصائص المهمشة المحددة في سياق غير منطقي/غير مرجح أو عن طريق المبالغة الرمزية
في إظهار الخصائص إلثبات أنه يتم تمثيل العديد من المجموعات/األفراد المتنوعين.

ً

رهاب األجانب هو الخوف أو البغض لما ينظر إليه على أنه أجنبي أو غريب. وعادةً ما يستخدم خطاب وسلوك رهاب األجانب للتعبير عن عدم الثقة أو الصدام بين “ُعصبة” و”مجموعة خارجية”، وفي سياق الِعرق على وجه التحديد. ويستهدف المجموعات العرقية التي ينظر رهاب األجانب
إليها على أنها ليست من السكان األصليين أو تنتمي إلى مجموعة األغلبية العرقية في المجتمع الذي تعيش فيه.

ُ ِ ُ ُ
ِ

وفقًا لمؤسسة رونيميد تراست: “رهاب اإلسالم هو أي تمييز، أو استبعاد، أو تقييد، أو تفضيل ضد المسلمين )أو هؤالء الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون( والذي يكون غرضه أو أثره إبطاء أو إضعاف إقرار حقوق اإلنسان والحريات األساسية في الجوانب السياسية، أو رهاب اإلسالم
االقتصادية، أو االجتماعية، أو الثقافية، أو أي جانب مخر من جوانب الحياة العامة، أو االستمتاع بها، أو ممارستها”.

ُ

ًيشير رهاب المثلية الجنسية إلى الخوف أو الكراهية تجاه شخص ما، بناء على التحيز، أو المواقف، أو المعتقدات، أو اآلراء السلبية حول أي شخص ال يميل إلى الجنس المغاير وال ينجذب إليه جنسيا.رهاب المثلية ً

يشير الزواج من ذات الجنس إلى الزواج بين شريكين من نفس الجنس البيولوجي.الزواج من ذات الجنس

وفقًا لألمم المتحدة، فإن الشعوب األصلية ورثة وممارسون لثقافات فريدة وطرق تتصل بالناس والبيئة. وقد احتفظوا بخصائص اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية تختلف عن خصائص المجتمعات السائدة التي يعيشون فيها. ومن األمثلة على الشعوب األصلية التي تتمتع الشعوب األصلية
بوضع الحماية في بلدانها، سكان أستراليا األصليون وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا، وسكان كندا األصليون، وشعب الميتي، ومجتمعات اإلنويت في كندا. وعلى الرغم من االختالفات الثقافية، فإن الشعوب األصلية من جميع أنحاء العالم تشترك في مشكالت مشتركة 

تتعلق بحماية حقوقها كشعوب متميزة.

الشمول هو فعل إقامة بيئات يمكن ألي فرد أو مجموعة فيها أن يشارك مشاركة كاملة ويشعر بأنه موضع ترحيب، واحترام، ودعم، وتقدير. يتقبل الشمول االختالفات، ويظهر االحترام في األقوال واألفعال لجميع البشر. وتميل المجموعة الشمولية، بحكم تعريفها، نحو التنوع. الشمول
ومع ذلك، ال تكون المجموعة المتنوعة، مثل بعض المجتمعات المحلية المكونة من أعراق وأجناس مختلفة، شمولية دائًما أو تحافظ على المساواة لجميع أعضائها. تستدعي الشمولية التنفيذ الهادف والمدروس. وتستخدم في بعض األحيان هذه االستعارة لبيان المعنى: “التنوع 

هو أن تُدعى إلى حفل، بينما الشمول هو أن يطلب منك الرقص”.

ُ ّ
ُ

ُ

ّصعوبة التعلم هي مصطلح يعترف بأن المجموعة الحالية من اإلعاقات والتنوع العصبي ليست شاملة.ّصعوبة التعلم

تعرف الصور النمطية بأنها معتقدات راسخة ومفرطة التعميم عن مجموعة أو طبقة معينة من الناس. ويمكن أن تكون الصور النمطية سلبية أو إيجابية، ولكن لها انعكاسات مهمة على المجتمع وعلى أهداف هذه الصور النمطية. بموجب التنميط، نستنتج أن الشخص يتسم الصور النمطية
بمجموعة كاملة من الخصائص والقدرات التي نفترض أن جميع أفراد تلك المجموعة يتسمون بها. وعادةً ما تؤدي الصور النمطية إلى تحامالت وسلوكيات تمييزية تجاه المجموعات المختلفة في مجتمعنا أو ضدها. وقد ثبت أن الصور النمطية تؤثر في أدائنا األكاديمي، 

والوظائف التي نختار شغلها، وخبراتنا في العمل، والمبلغ الذي نتقاضاه مقابل العمل الذي نقوم به.

ّ ُ
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ًالء منا لمبادئ العدالة االجتماعية وفقًا لألمم المتحدة، فإن العدالة االجتماعية هي “مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل األمم وفيما بينها والذي يتحقق في ظله االزدهار. ومن ثم، عندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، أو تعزيز حقوق الشعوب األصلية والمهاجرين يكون ذلك إع
العدالة االجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب النوع االجتماعي، أو السن، أو الِعرق، أو األصل اإلثني، أو الدين أو الثقافة أو اإلعاقة، نكون قد قطعنا شوًطا بعيدا في النهوض بالعدالة االجتماعية”.

ّ ّ
ً

يشير العدل إلى التعامل أو السلوك األخالقي العادل دون محاباة أو تمييز.العدل

من الناحية القانونية في المملكة المتحدة، يشير الِعرق إلى مجموعة من األشخاص تعرف حسب الِعرق، واللون، والجنسية )بما في ذلك المواطنة(، واألصل اإلثني أو القومي. ويشير الِعرق إلى مجموعات األشخاص الذين لديهم أوجه اختالف وتشابه في السمات البيولوجية الِعرق
ينظر إليها المجتمع على أنها ذات أهمية اجتماعية. إنه مفهوم اجتماعي بالكاد له أساس في أي اختالف بيولوجي أو فسيولوجي جوهري؛ ومع ذلك، يستخدم خطأ وعلى نطاق واسع لإلشارة إلى االختالفات األساسية بين البشر. عند استخدام المصطلح بشكل غير صحيح، فإنه 
يفترض مسبقا وجود اختالفات جسدية وسلوكية متأصلة بين البشر تتسم بأنها متفردة ومهمة بما يكفي لتصنيف األنواع البشرية إلى عدد صغير من المجموعات المتميزة على هذا األساس. وقد واجه هذا المفهوم تحديات علمية ومنطقية كبيرة، ويحظى بقبول على نطاق واسع 

باعتباره معيبا جوهريًا، على الرغم من أن اللغة ال تزال شائعة االستخدام.

ّ ُ
ً ُ

ً

ً

تشير العنصرة إلى العمليات االجتماعية التي تحدد األشخاص، وخبراتهم، وسلوكهم وفقًا لعرقهم/أصلهم أو دينهم. وتنتج عن هذا عنصرية محددة بدقة، حيث يتم تفضيل تعريفات العنصرية على أنها فردية وعنيفة على التعريفات المؤسسية والمنهجية. وتصبح العنصرية أيًضا العنصرة
ًزءا أصيال من هياكلنا وأنظمتنا االجتماعية. في إطار مفاهيمي بطريقة تجعل اللون األبيض هو الشيء الطبيعي، ثم يصبح عدم المساواة العرقية ج

َ ِ
ً ِ

، عموما “االعتقاد بأن سلوك الشخص يتحدد بخصائص موروثة ثابتة نابعة من أصول عرقية منفصلة؛ ثم تخضع كل واحدة من هذه السمات المميزة (Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society) تعني العنصرية، وفقًا لموسوعة العرق واإلثنية والمجتمعالعنصرية
للتقييم بالنسبة إلى أفكار التفوق والدونية. وهذا يعني أن هناك بناء اجتماعيا تتفوق فيه مجموعات معينة من األشخاص على مجموعات أخرى. وهذا البناء االجتماعي نتاج عوامل اجتماعية، واقتصادية، وسياسية منحت القوة لبعض المجموعات، بينما تركت أخرى بال قوة”. 

تتسم العنصرية بأنها متعددة المستويات ويمكن استيعابها داخليًا، كما أنها فردية أو شخصية أو مؤسسية وهيكلية )منهجية(.

ِ ً
ً ً

العنصرية المنهجية، والعنصرية 
الهيكلية، والعنصرية المؤسسية

تشير هذه المصطلحات إلى األنظمة المجتمعية األساسية—بما في ذلك الهياكل والمؤسسات—التي بدأ تأسيسها وتطويرها خالل فترات اضطهاد األفراد والمجتمعات األقلية في مثل هذه المجتمعات. وتتوقف وظيفة هذه األنظمة على التمسك بهيمنة أو سيطرة األغلبية الِعرقية، 
مع ضمان بقاء المجموعات األخرى مضطهدة. وغالبًا ما ترد الخطابات السائدة في هذه األنظمة في القانون، وتعمل لصالح األغلبية العرقية وتحرم اآلخرين من حقوقهم وتُنِزل عليهم العقوبات. ومع مرور الوقت، تظل أوجه عدم المساواة هذه في األنظمة، عادةً بطرق غير 

مرئية لألشخاص المنتمين إلى ثقافة البيض السائدة )ال يشير ذلك إلى األفراد البيض فقط(.
ِ

تقر العنصرية المنهجية بأن العنصرية تتجاوز إطار السلوكيات الفردية وتُخلّد في حياة الناس اليومية بينما يتفاعلون مع المؤسسات في أنظمة التعليم، والصحة، والرعاية، والشرطة، والعدالة الجنائية، والعدالة المدنية، واالقتصاد، والسياسة. ومن ثم، يجب أن تكون الحلول المنوط 
بها التعامل مع مشكلة العنصرية منهجية. ويجب أن تكون على المستويين الهيكلي والمؤسسي، وليس فقط على المستوى الفردي.

ّ ّ

َ

وفقًا لمركز دراسة السياسات االجتماعية، “تشير المساواة إلى الجهد المبذول لمعاملة الجميع بنفس الطريقة ولضمان وصول الجميع إلى نفس الفرص. ومع ذلك، فإن العمل على تحقيق المساواة فقط يتجاهل العوامل التاريخية والهيكلية التي تفيد بعض المجموعات االجتماعية المساواة
وتحرم مجموعات اجتماعية أخرى بطرق تخلق نقاط بدء مختلفة”.

راجع تعريف اإلنصاف.المساواة االجتماعية

المساواة واإلنصاف في النوع 
االجتماعي

تشير المساواة في النوع االجتماعي إلى فكرة أن الناس، بغض النظر عن النوع االجتماعي، يتمتعون بنفس الحقوق والفرص في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المشاركة االقتصادية وصنع القرار، مع منح قيمة متساوية لسلوكيات، وتطلعات، واحتياجات النساء والرجال. 
ويشير اإلنصاف في النوع االجتماعي إلى “سد الفجوات”—أي عندما يكون انعدام المساواة واضًحا، يتم اتخاذ إجراءات هادفة لتمهيد/إعادة تمهيد ميدان اللعب.

تشير االستدامة إلى أي هياكل وأنظمة تحافظ على الحياة، أو جودة الحياة، ومدى فاعلية واستمرارية هذه الهياكل/األنظمة. من منظور التنمية، ال تستخدم االستدامة لإلشارة إلى االستدامة البيئية فحسب، وإنما أيًضا إلى االستدامة االقتصادية واالجتماعية—أي المقياس الذي مستدام/االستدامة
يحدد ما إذا كان هيكل/نظام النمو االقتصادي والتنمية يوفر الصحة والرفاهية على المدى الطويل لألشخاص المتأثرين بهذا الهيكل/النظام. على سبيل المثال، إذا قررت شركة توسيع نطاق عملياتها التشغيلية في أحد المجتمعات الستخدام موارده الطبيعية )مثل النفط(، فيجب 

إجراء دراسات عن األثر االجتماعي واالقتصادي والتخفيف من حدة المخاطر لتحديد كيفية تأثر المجتمع. ويجب أن تحدد هذه الدراسات ما يجب على الشركة القيام به للتعامل مع أي تأثير سلبي وتقليله، باإلضافة إلى توفير الحلول التي ستضمن وصول الناس إلى خدمات البنية 
التحتية، والوظائف، والتعليم، والصحة، والرفاهية المناسبة من أجل تمكين النمو الصحي والتنمية.

ُ
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التعريفالمصطلح

َّوجه المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية نحو اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم، وتجاه مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية”.معاداة السامية ِّيعرف التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست معاداة السامية بأنها “تصور معين لليهود، يمكن وصفه بكراهية اليهود. وتُ ُ

يشير مصطلح مناهضة التحيز إلى اتباع نهج شمولي، والبحث بهمة عن فرص لتحدي التحيز، والصور النمطية، والتحامل، وجميع أشكال التمييز على أساس الخصائص الشخصية.مناهضة التحيز

يشير مصطلح مناهضة العنصرية إلى اتخاذ قرارات واعية وفعالة في سبيل تنمية هوية ونهج صحي وعملي قادر على التعامل مع مشكالت الِعرق، واألصل، والعنصرية. ويبدأ بالتسليم بأن األفكار حول تفوق الِعرق األبيض ال تزال ذات تأثير عميق وانتشار واسع في مناهضة العنصرية
مجتمعنا. تستدعي مناهضة العنصرية التصدي للقصص الشعبية حول “الِعرق” وبذل الجهد للقضاء على العنصرية الفردية، والشخصية، والنظامية، واالمتيازات القائمة على الِعرق، وهدمها من جذورها. وحتى تكون مناهضا للعنصرية، يتطلب منك األمر االعتراف بأن أعظم 

تحد أمام إقامة مجتمع عادل ومنصف للجميع يتمثل في معالجة العنصرية المؤسسية والهيكلية.
ً

ٍّ

ًادا إلى السياق، غالبا ما يرتبط بالذكورة أو األنوثة، على الرغم من أن المصطلح النوع االجتماعي يشير النوع االجتماعي إلى مجموعة الصفات والخصائص التي وضعها المجتمع وتربطها الثقافة بالجنس البيولوجي. وتشمل األدوار، والسلوكيات، والتوقعات، والتصور الذاتي للفرد. واستن
يستخدم أيًضا على نطاق أوسع لإلشارة إلى مجموعة الهويات التي ال تتطابق مع أي منهما.

ً
ُ

ًزدوجا، أو ال أحد من هؤالء. وقد تكون الهوية الجنسية نفس الجنس المحدد للشخص عند الوالدة أو مختلفة عنه.الهوية الجنسية تشير الهوية الجنسية إلى تعريف الفرد لذاته بصفته امرأة، أو رجالً، أو غير ثنائي، أو م

ًتشير الهوية اللغوية إلى كيفية فهم الشخص للغته فيما يتعلق بعالمه وإمكاناته الستخدام تلك اللغة في المستقبل. وترتبط ارتباًطا وثيقا بفكرة الشخص عن الهوية الذاتية، تماما مثل الِعرق، والنوع االجتماعي، وغير ذلك.الهوية اللغوية ً

ًوما، يتم فهمه على أنه المكانة أو الطبقة االجتماعية للفرد أو المجموعة.الوضع االجتماعي واالقتصادي يشير الوضع االجتماعي واالقتصادي إلى مزيج من التعليم، والدخل، والوظيفة. وعم
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